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Vít�zství ve smrti 
(P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) 

Možná to n�koho p�ekvapí, možná i pohorší, ale p�i pohledu na umírajícího 
Pána na k�íži m� napadá jedna Ezopova bajka: 

Král zví�at lev spole�n� s liškou a oslem ulovili jelena. Rozd�lení ko�isti 
p�enechali oslovi.  

Osel rozd�lil ko�ist na t�i naprosto stejné �ásti. Lev se zachmu�il, vycenil 
zuby, vrhl se na osla a roztrhal ho. Potom se obrátil na lišku: „Ukaž ty, jak se 
má správn� d�lit!“ Liška spojila všechny t�i �ásti ko�isti a dala je lvu. Spoko-
jený lev se ptá lišky: „Kdo t� nau�il tak moud�e d�lit?“ „Tam ten,“ odpov�d�-
la liška a ukázala p�itom na zkrvavené poz�statky osla.  

Lidské d�jiny od chvíle prvotního h�íchu tvo�ili egoisti�tí lvi, chytré lišky 
a spravedliví osli. Toto drama pokra�uje. Kdo bude mít poslední slovo? 

Když se díváme na k�íž, ptáme se, zda to není další vít�zství siln�jších nad 
slabším. Není to další prohra spravedlnosti? „Hle, tak umírá spravedlivý...“ 

Naši p�edci na Velké Morav� dali vyrýt do k�íže, který byl nalezen p�i vy-
kopávkách, jasné sv�dectví víry: „Christos – Fós – Zóé – Níké“ (Kristus – 
Sv�tlo – Život – Vít�zství). Jako k�es�an se tedy nemusím nechat zviklat tím, 
že má touha po spravedlnosti a pravd� narazí na „egoistického lva“ nebo „vy-
chytralou lišku“. Tvá�í v tvá� Uk�ižovanému stojíme vlastn� p�ed Vít�zným. 
„Dokonáno jest“ totiž nebylo posledním slovem! 

(Z knihy Renaty Štolbové – K�ížová cesta,  
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství) 

 
Rozhovor: Oáza v karlínské spoušti 
Farní d�m v pražském Karlín� má za sebou bezmála sed-
miletou historii, která se díky událostem v srpnu 2002 dá 
rozd�lit na období p�ed a po povodni. Jak Farní d�m fun-
guje dnes, co voda vzala a jestli naopak n�co dala, jsme se 
zeptali fará�e karlínské farnosti P. Miroslava Cútha. (Roz-
hovor na str. 2) 
 
Nová rubrika: Z redak�ní pošty...  
Díky jedné z našich �tená�ek, která nám zaslala následující 
p�íb�h, vznikla rubrika „Z redak�ní pošty...“. Rádi bychom 
zde i nadále zve�ej�ovali Vaše p�ísp�vky, úvahy, post�ehy 
a podn�ty. Zárove� uvítáme návrhy témat, která Vás zají-
mají nebo dotazy, na které samoz�ejm� zprost�edkujeme 
odpov��. Pište nám na adresu redakce:  
arcizpravodaj@seznam.cz (Více na str. 5) 
 
T�íkrálová sbírka 2005 v pražské  
arcidiecézi – výsledky  
V letošním roce se sbírky zú�astnil rekordní 
po�et koledník�. Skupinek bylo celkem 811, 
to znamená, že koledník� bylo asi 2400. Do 
pokladni�ek se poda�ilo vybrat dohromady 
2.857.665 K�. To je o cca 800.000 K� více, 
než v minulém roce. (Více na str. 3) 

Rekolekce pro služebníky eucharistie 
Postní duchovní obnova pro služebníky eucharistie (rozd�-
lování eucharistie p�i bohoslužb�, donášení sv. p�ijímání 
nemocným) se koná v sobotu 12. b�ezna 2005 od 9:00 do 
13:00 v Pastora�ním st�edisku sv. Vojt�cha, Kolejní 4, 
Praha 6. Rekolekci na téma „Eucharistie – tajemství sv�t-
la“ povede P. Josef �unek SJ. (Více na str. 9) 
 
Vlašim žije!  
V sobotu 5. a v ned�li 6. února se ve Vlašimi uskute�nila 
duchovní obnova pro manželské páry. P�ednášky probíha-
ly v sále kulturního domu Blaník, skupinky tamtéž, ale i 
na fa�e a po bytech ú�astník�, mše svatá s obnovou man-
želských slib� v kostele sv. Jiljí. (Více na str. 9) 

 Z obsahu: 
o Ze života arcidiecéze  
o Z redak�ní pošty...  
o Eucharistický výstav v 

Praze 
o Z biskupských diá�� 
o Acta Curiae 
o Programy farností a dal-

ších organizací 
o Další zprávy 

o Z historického kalendá�e 
o Oznámení 

 
 

Zpravodaj pražské arcidiecéze 
je k dispozici též na interneto-
vých stránkách pražské arci-
diecéze http://www.apha.cz v 
rubrice Informace pod heslem 
Arcidiecézní zpravodaj. 
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Z E  Ž I V O T A  A R C I D I E C É Z E  

Rozhovor: Oáza v karlínské spoušti 
Farní d�m v pražském Karlín� má za sebou bezmála sedmiletou historii, která se díky událostem v srpnu 2002 dá rozd�lit 

na období p�ed a po povodni. Jak Farní d�m funguje dnes, co voda vzala a jestli naopak n�co p�inesla, jsme se zeptali fará�e 
karlínské farnosti P. Miroslava Cútha.  

Kdo trochu sledoval d�ní v Karlín� po povodni v lét� 2002, ví, že Oáza byla prvním místem ob�erstvení a setkávání pro 
všechny, kte�í pracovali na obnov� Karlína. Oáza tedy vznikla jako reakce na povodn�?  

Oáza mohla po povodni vzniknout, protože jsem m�l p�ipravený prostor. To je tak. Už na ja�e roku 1997, když jsme zadá-
vali vypracování projektu na p�estavbu a dostavbu tohoto domu, aby mohl sloužit farnosti a jejím aktivitám, jsem panu archi-
tektovi �íkal, že bych rád m�l v p�ízemí takový prostor pro všechny, prostor, který bude farou a p�itom nebude... Velmi otev�e-
ný pro každého, aby se tam lidé nebáli chodit, takové posezení, kavárni�ka. A protože si uv�domuji, že tady žijí nejen �eši, tak 
jsem m�l ideu, že by ten prostor mohl sloužit na sbližování r�zných etnik. Farní d�m jsme dokon�ili v listopadu 2001. I p�íze-
mí bylo p�ipravené, ale chyb�li lidé. „P�ed pultem i za pultem“. A já jsem se asi taky pot�eboval nadechnout. A pak p�išla 
voda. A najednou byli lidé, kte�í pot�ebovali prostor, a byli lidé, kte�í byli ochotni pomáhat. A dál už to znáte. 

Vzniklo toto ob�anské sdružení pro bezprost�ední pomoc po povodních, nebo už od za�átku bylo v plánu, že bude zajiš-
�ovat program Farního domu i po odstran�ní následk� povodní?  

Na za�átku to byl takový fofr, že na plány, co bude za dva roky, nebylo ani pomyšlení. Žili jsme p�ítomnost. Ale to není nic 
mimo�ádného. Jen B�h ví p�esn�, co a jak. Je pravda, že o prosp�šnosti založení ob�anského sdružení jsme mluvili už p�ed 
povodní. Lidé „ne kosteloví“ jdou snadn�ji do Oázy než na faru. I když je to v našem p�ípad� totéž. Prost� na otázku: „kdes 
byla?“ se snadn�ji odpoví: „v Oáze“, než „na fa�e.“ V �echách to tak zatím prost� je. Za druhé: n�které firmy mají zákaz pod-
porovat stranické organizace a církve.  

Farní d�m, ve kterém Oáza p�sobí, fungoval již tedy p�ed povodní. Jaký program zde probíhal? Zm�nil se díky povod-
ním p�vodní zám�r pro jeho využití? 

P�ed povodní i po ní se snažíme – také podle rady pana kardinála Miloslava Vlka – být „domovem spole�enství“. Takže se 
u nás schází nejr�zn�jší skupiny lidí. Mladší i starší. Jsme blízko Florence, na hlavní vlakové nádraží je to jednu zastávku 
metrem. No a nájemníci tady bydleli ješt� než jsme d�m koupili. Bydlí tady dál. 

S rekonstrukcí Farního domu, která nebyla do povodní 2002 ješt� dokon�ena, jste za�ínali po povodních znovu. To mu-
selo být velké zklamání a zkouška trp�livosti? Co Vás v tu chvíli drželo nad vodou? 

Velká víra v to, že B�h je láska. To znamená, že i když dopouští t�žké v�ci, je v tom n�jaký zám�r. A to zám�r lásky. Že to 
je prost� k n��emu dobré. Neprožil jsem kv�li tomu, že nám povode� zni�ila �ást práv� dokon�eného díla, žádnou krizi. Jo 
unavený, to jsem byl hodn�. 

Poda�ilo se Vám zajistit obnovu Farního domu i kostela sv. Cyrila a Metod�je. Dá se tedy �íct, že už jsou následky po-
vodní zažehnané? 

Když mi Moraváci, kte�í zažili povode� v roce 1997, �íkali, že to je na léta, tak jsem jim moc nev��il. Dnes už vidím, že to 
je opravdu „b�h na dlouhou tra�“. Jen tak pro ilustraci. Z jedné strany sousedíme s domem, který je od povodn� neobydlený, 
vlhký, n�kolikrát vykradený. 

Oáza dnes po�ádá pestrý program ve Farním dom� – pro d�ti, maminky, seniory, pracuje s rómskou mládeží, ale i mimo 
n�j organizuje nap�. dobrovolnickou službu pro osam�lé. Na programu se podílí pom�rn� velké množství dobrovolník�. Jak 
dobrovolníky sháníte a máte jich dostatek?  

Od za�átku spolupracujeme s Národním dobrovolnickým centrem Hestia. Na za�átku bylo dobrovolník� dost, te� je jich 
mén�, ale jsou výborní. Zklamání v n�kterých p�ípadech sice také nechyb�lo, ale tak už to na sv�t� chodí. Nakonec Ježíš zažil 
Jidáše i Petra. I Jana. 

To víte, nám se sem nahrnulo dost Róm� a to je silné kafe. N�co jiného je o nich psát, n�co jiného je mít je pod jednou 
st�echou. Každý týden nejmén� jedenkrát mám chu� s tím praštit. Zatím držíme. Je nám jich líto. Nevím, jak jinde, ale 
v Karlín� jsme jediní, kte�í pro n� n�co d�láme. Je fakt, že krádeží jsme tady zažili už hodn�. Ale také krásných chvil, které m� 
zatím vždy usmí�ili. 

Co je nyní Vaší prioritou v plánech do budoucna farnosti? 
Dokon�it opravu maleb kostela. Postavit nový kamenný oltá�. Najít zp�sob, jak docílit, aby kostel mohl být více otev�ený 

pro ve�ejnost. Je krásný a dá-li Pán, bude ješt� krásn�jší. Starat se o rodiny ve farnosti. V nich je obnova i budoucnost.  
Co byste vzkázal našim �tená��m do postní doby?  
Naším cílem jsou Velikonoce, postní doba je cestou. Já nevím, snad abychom ze sebe neždímali p�edsevzetí my sami, ale 

byli více vnímaví na to, co Pán si o našem prožívání postu myslí. Velmi hezky a d�razn� to nap�íklad dal najevo už ve Starém 
zákon� skrze proroka Izaiáše: „P�estaneš-li utla�ovat, ukazovat prstem, k�iv� mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, uko-
jíš-li la�ného, tehdy v temnot� vzejde tvé sv�tlo a soumrak tv�j se stane poledním jasem“ (Iz 58). 

(Další informace o Farním dom� a ob�anském sdružení Oáza Karlín naleznete na adrese: http://www.oaza-karlin.org/)
 (red.) 

 
Pokání, obrácení a smí�ení na kn�žském dnu 

Další z pravidelných kn�žských dn�, na kterých se setkávají kn�ží a biskupové naší arcidiecéze, se uskute�nil ve �tvrtek 3. 
února 2005 v Pastora�ním st�edisku sv. Vojt�cha v Praze. Tématem setkání, které arcibiskup kardinál Miloslav Vlk v úvodu 
ozna�il jako p�ední bod programu svatohorských setkání nad procesem obnovy farností, bylo „Pokání, obrácení a smí�ení“. 
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Své p�ísp�vky k tématu p�ednesli P. Josef �unek SJ (duchovní slovo), doc. Ji�í Skoblík (Pokání, obrácení a smí�ení), Mgr. Ji�í 
�erný (Psychoterapie a zpov�dnice) a Mons. ThDr. Michael Slavík (N�které právní otázky ve zpov�dnici).  
Vybrali jsme zajímavé podn�ty z jednotlivých p�ednášek: 

- P. Josef �unek: „Žijeme v dob�, kdy pot�ebujeme vid�t. (...) Je d�ležité vid�t dovnit�, do sebe, jestliže máme se sebou n�-
co ud�lat. Svátost smí�ení stojí na tom, že vidím, že jsem uvid�l n�co ze sebe. (...) �lov�k je bytost, která ne že dokáže, ale 
m�že se t�šit a m�že doufat, že opravdu p�ekro�í sv�j vlastní stín. Tedy ten stín, který nás provází a kterého se nezbavíme do 
konce sv�ta. Vid�t Zmrtvýchvstalého je n�co fantastického, protože nás ujiš�uje, že jsme s Boží pomocí p�eneseni do prostoru, 
kde už stín není a nebude.“  

- doc. Ji�í Skoblík: „Smí�ení je v�cí ochoty dvou osob, ne jedné osoby. O smí�ení se má pochopiteln� pachatelem požádat, 
ale smí�ení se m�že a taky má poskytnout z druhé strany. Toto u lidí v�bec není samoz�ejmostí. (...) Všichni víme, že jedine�-
ností evangelijního poselství je ujišt�ní o tom, že (...) B�h jako usmi�ovaná strana je vždycky ochotna požadavku smi�ující se 
strany vyhov�t. A vytvo�it, ne obnovit, ale vytvo�it nový vztah. �ili m�žeme �íci, že po provedeném procesu toho, �emu �íká-
me pokání, obrácení atd., je �lov�k vlastníkem nového vztahu v��i Bohu, ne obnoveného, ale nového, zdokonaleného vztahu.“  

- Mgr. Ji�í �erný: „Svátost smí�ení z psychologického hlediska je vlastn� takovým prostorem setkání a pomoci. Jako každé 
setkání dvou lidí disponuje potenciálem na jedné stran� pozitivním, na druhé stran� necht�n� negativním. (...) Chci p�ipome-
nout n�které p�irozené prvky svátosti smí�ení, které p�sobí z psychologického hlediska blahodárn�. Na prvním míst� bych 
jmenoval docela oby�ejné p�ijetí. P�ijetí �lov�ka �lov�kem v situaci, která se týká slabosti, neúsp�chu, selhání. Tohle p�ijetí 
m�že znamenat malý pr�lom do navyklých sebeznehodnocujících, sebeodmítajících zát�žových vzorc� chování a postoj� 
k sob� samému. (...) Další prvek spat�uji v postoji zpov�dníka, pokud je to postoj laskavý, chápavý, akceptující a empatický. 
Tyto �ty�i vlastnosti jako by vypadly z románového spodobn�ní moudrého, starého, venkovského fará�e, ale ony také pat�í 
mezi základní vlastnosti psychoterapeutického p�ístupu. (...) V prostoru psychoterapie je tento �ty�postoj cen�n proto, že doká-
že mobilizovat sebeúzdravný potenciál pacienta. Toto funguje kdekoli – v psychoterapii, ve vztahu dvou lidí a samoz�ejm� to 
musí, m�že fungovat a funguje ve zpov�dnici.“  

- Mons. ThDr. Michael Slavík: „Kánony mají sloužit tomu cíli, ke kterému jsou svátosti ustanoveny, totiž spáse �lov�ka. V 
p�ípad� svátosti smí�ení bych byl opravdu nerad, kdybychom ztratili v�domí, k �emu svátost smí�ení Pán Ježíš církvi dal, 
k �emu nás jakožto služebníky pov��il. Myslím si, že když toto budeme mít p�ed o�ima, snadn�ji se propleteme mezi r�znými, 
n�kdy, zdá se, proti situaci jdoucími p�edpisy, doporu�eními a zásadami. Ud�lovatel svátosti smí�ení je n�kým, kdo má být 
pam�tliv, že je soudcem i léka�em; služebníkem Boží spravedlnosti a sou�asn� milosrdenství, ustanoveným od Boha. Soudcem 
rozum�jme ne nad h�íšníkem, ale nad h�íchy. Jestliže p�ichází h�íšník sám odsuzujíce tyto h�íchy, stavíme se vlastn� na jeho 
stranu. K Boží spravedlnosti a milosrdenství – znovu bych tu poukázal na encykliku Dives in misericordia, kde papež úžasným 
zp�sobem nalezl vy�ešení rovnice mezi spravedlností a láskou. Papež v encyklice �íká, že nap�tí mezi spravedlností a láskou se 
�eší nebo se nazývá milosrdenství.“  (red.) 

 
Našli jste složenku? 

Vážení odb�ratelé Zpravodaje pražské arcidiecéze, v tomto �ísle jste našli vložené poštovní poukázky ur�ené k úhrad� ro�-
ního p�ísp�vku za odb�r Zpravodaje. Dovolujeme si p�ipomenout, že náklady na výrobu jednoho výtisku �iní 8 K� a poštovné 
za každý jednotliv� zaslaný výtisk 12 K�. Za jeden rok se distribuuje 10 �ísel, takže základní �ástka na p�ísp�vek �iní 80 + 120 
= 200 K� pro ty, kte�í jej dostávají poštou (cena poštovného se �ídí novým poštovním ceníkem za vnitrostátní služby, od 1. 2. 
2005). Pokud odebíráte 2 �ísla, �iní poštovné 15 K� za zásilku. P�ísp�vky m�žete poukázat také p�evodem na ú�et Arcibis-
kupství pražského: �.ú. 45301130/2700, HVB Praha 1. V obou p�ípadech uvád�jte laskav� variabilní symbol 7 (farnosti z praž-
ské arcidiecéze k n�mu p�ipíší ješt� kód farnosti podle Katalogu) a konstantní symbol 968.  

V p�ípad�, že máte zájem odb�r zvýšit, snížit nebo zrušit, obracejte se laskav� na distribuci: Karmelitánské nakladatelství, 
s.r.o., Kolejní 4, 160 00 Praha 6, tel.: 224 316 029, fax.: 220 181 721. 
 
T�íkrálová sbírka 2005 v pražské arcidiecézi – výsledky  

(pokra�ování ze str. 1) 
Informace o pen�zích, které byly na sbírkové konto zaslány složenkami, budou jednotlivým diecézním charitám k dispozici 

pozd�ji.  
Po definitivním uzav�ení všech p�íjm� letošní T�íkrálové sbírky bude komise na ADCH Praha posuzovat jednotlivé zám�ry 

farností, které se sbírky ú�astnily a požádali o �ást vykoledovaných pen�z. Jedná se o možnost získání 65 % z �ástky vybrané 
ve farnosti – ve prosp�ch místního sociálního projektu. Rozhodnutí komise bude publikováno. 

ADCH Praha má v úmyslu použít zbývající prost�edky na financování dvou diecézních projekt�: budování domova pro se-
niory v Praze – T�ebotov� a rozvoj charitní domácí pé�e v Praze. 

 
Farnost �ástka
Praha 1, sv. Jiljí 3 827,50 
Praha 1, sv. Josef 1 439,00 
Praha 1, sv. Petr 2 970,50 
Praha 1, sv. Tomáš 40 018,50 
Praha 1, Týn 178 360,50 
Praha 2, sv. Ignác 10 898,00 

Farnost �ástka
Praha 2, sv. Ludmila 29 275,50 
Praha 6, sv. Vojt�ch 23 862,00 
Praha 6, sv. Mat�j 8 298,50 
Praha 9, �erv. K�íž 10 547,00 
Praha ADCH 162 643,50 
Praha Bohnice 16 932,00 
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Farnost �ástka
Praha Braník 23 686,50 
Praha B�evnov, skauti 13 451,00 
Praha B�evnov, sv. Markéta 34 903,50 
Praha �akovice 2 348,00 
Praha Dolní Po�ernice 17 315,50 
Praha Holešovice 26 342,00 
Praha Hostiva� 15 609,00 
Praha Chodov 74 780,00 
Praha Chvaly 7 626,50 
Praha Karlín 5 353,50 
Praha Kobylisy 39 070,50 
Praha Kolod�je 2 500,00 
Praha Koší�e 18 171,00 
Praha Kunratice 24 687,50 
Praha Lhotka 37 651,50 
Praha Lhotka, To�ná 15 581,00 
Praha Liboc 19 382,50 
Praha Mod�any 20 093,00 
Praha Nejsv. Salvátor 11 723,00 
Praha Nusle 5 913,00 
Praha Pankrác 5 902,00 
Praha Petrovice 16 605,50 
Praha Radotín 13 173,00 
Praha 	epy 36 606,50 
Praha Smíchov 48 763,50 
Praha Stod�lky 31 696,50 
Praha Strašnice 56 858,00 
Praha St�ešovice 40 080,50 
Praha Suchdol 11 579,00 
Praha Vinohrady, skauti 11 763,50 
Praha Vršovice 20 300,50 
Praha Vyšehrad 11 813,00 
Praha Žižkov 90 570,00 
Praha, gymnázium Hostiva� 15 605,50 
Praha, K�ižovníci 1 428,00 
Praha, P. M. Sn�žná 58 886,50 
Praha, Strahov 4 474,00 
Praha, škola Je�ná 43 273,00 
Celkem v Praze 1 424 639,50  
 
Farnost �ástka
Benátky / Jizerou 24 500,00 
Benešov 50 107,50 
Beroun 23 858,00 
Brandýs / L. – St. Boleslav 30 657,50 
Byst�ice u Benešova 12 095,50 
Cerhovice (Újezd) 18 677,00 

Farnost �ástka
�elákovice 12 478,00 
�ervený Újezd 5 788,50 
�eský Brod 17 269,00 
�estlice 16 984,00 
Divišov 33 960,00 
Dob�íš 67 035,00 
Hostivice 9 550,00 
Kladno Rozd�lov 16 965,00 
Kladno, Nanebevzetí P. M. 8 021,00 
Kolín 42 947,50 
Košice 3 180,00 
Kralupy / Vltavou 38 976,50 
Krásná Hora / Vltavou 16 818,00 
K�e�ovice 23 221,50 
Lou�ovice pod Blaníkem 23 400,00 
Lysá / Labem 43 581,50 
Mníšek pod Brdy 26 367,00 
Neratovice 15 123,00 
Neveklov 14 891,00 
Nové Strašecí 7 438,00 
Nymburk 8 968,00 
Odolená Voda 6 809,50 
Ond�ejov 13 296,00 
Oub�nice 5 630,00 
Petrovice u Sedl�an 28 535,00 
P�íbram 66 290,50 
Rakovník 21 930,00 
Roudnice / Labem 34 631,50 
Rudná 4 967,00 
	í�any 32 075,50 
Sedl�any 1 231,00 
Sedlec – Pr�ice 37 096,00 
Slaný 18 805,00 
Starý Knín 79 776,00 
Stochov 12 391,00 
Št�chovice 9 522,00 
Tachlovice 7 939,00 
Tuchlovice 4 950,00 
Týnec / Sázavou 50 052,50 
Uhlí�ské Janovice 12 804,00 
Vlašim 341 518,00 
Zbe�no 14 509,00 
Zdice 11 026,00 
Celkem mimo Prahu 1 428 642,50 
Valuty 4 414,08 

CELKEM 2 857 696,08 
(Zdroj: ACAP 2/2005) 
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Z  R E D A K � N Í  P O Š T Y . . .   

O prasklé nádob�  
V �ín� m�l jeden nosi� vody dv� velké hlin�né nádoby. Visely na dvou koncích d�ev�né ty�e, kterou nosil na krku. Na jed-

né byla prasklina, zatímco ta druhá byla dokonalá a vždy nesla plnou míru vody. Na konci dlouhé cesty, která trvala od potoka 
až k domu, bylo v naprasklé nádob� vody už jen do poloviny. Dva celé roky to tak šlo, že nosi� vody nosil do domu každý den 
už jen jeden a p�l nádoby vody. Samoz�ejm� dokonalá nádoba byla pyšná na sv�j výkon, vždy� to d�lala dokonale. Ale chudák 
naprasklá nádoba se styd�la za svoji nedokonalost a cítila se uboze, protože byla schopná jen polovi�ního výkonu.  

Po dvou letech soužení oslovila nosi�e u potoka: „Stydím se, protože voda vytéká po celé cest� dom�.“  
Nosi� jí takto odpov�d�l: „Všimla sis, že kv�ty rostou jen na tvé stran� chodníku a na druhé stran� ne? To je proto, protože 

jsem vždy v�d�l o tvé nedostate�nosti a na tu stranu jsem zasel semena kv�tin. To ty jsi je každý den zalévala, když jsme se 
vraceli dom�. Dva roky sbírám tyto krásné kv�ty, abych si ozdobil st�l. Kdybys nebyla taková jaká jsi, tak by tato krása neroz-
zá�ila m�j domov.“  

Všichni máme své vlastní chyby. Všichni jsme prasknuté hlin�né nádoby. Ale tyto praskliny a chyby, které jsou v každém z 
nás, d�lají náš život tak velmi zajímavým a vzácným. Jen každého musíme p�ijmout takového, jaký je, a uvid�t v n�m to dobré. 
 
E u c h a r i s t i c k ý  v ý s t a v  v  P r a z e   

DATUM KOSTEL �AS 
 26. 2. – 2. 3.  sv. Ignáce na Karlov� nám�stí   8:00 – 17:00 
 3. –  6. 3. Panny Marie Pomocné v Nerudov� ul.   14:00 – 18:00 
 7. –  10. 3. Nanebevzetí Panny Marie v Mod�anech  8:45 – 17:30 
 15. –  18. 3. Narození Panny Marie v Michli  8:00 – 16:00 
 19. –  22. 3. sv. Josefa na Nám�stí Republiky  7:30 – 18:00 

 23. –  26. 3. Neposkvrn�ného Po�etí Panny Marie ve 
Strašnicích   7:00 – 18:00 

 27. 3. – 7. 4.  sv. Jind�icha na Novém M�st�   15:00 – 18:00 

   
Z  B I S K U P S K Ý C H  D I Á � �  

(V diá�ích uvádíme dlouhodob� plánované akce našich biskup�; mohou se tedy p�íležitostn� zm�nit.) 
Z diá�e otce kardinála 
 3. 3.   Liturgická komise �BK, Brno 
 6. 3. 10:00 Mše sv., 90-tiny P. Bed�ich 
upa, kostel sv. Má�í Magdalény, Benátky nad Jizerou, pastora�ní návšt�va  
 9. 3.  18:00 Kolokvium �KA, Praha Emauzy 
 11. 3.  Interdiecézní liturgická komise, Praha 
 12. 3. 11:30 Mše sv., 60 let kn�žství Mons. Pilíka, kostel sv. Cyrila a Metod�je, Praha – Karlín 
  16:30 Mše sv., setkání hnutí Comunione e Liberazione, Praha, Emauzy 
 14. 3. 9:00  Mediální rada �BK, Praha – Dejvice 
 19. 3. 10:00 Mše sv., sv�cení kaple Misioná�ek Lásky, Zenklova 195, Praha 8 
  14:00 Arcidiecézní setkání mládeže, práce se skupinkou 
  16:15 Mše sv. pro mládež, Salesiánské centrum Praha 8 – Kobylisy 
 20. 3. 9:30 Mše sv., Kv�tná ned�le, katedrála, Praha 
 21. 3. 10:00 Stálá rada �BK, Praha – Dejvice 
 22. 3. 10:00 Setkání sekretá�� Plenárního sn�mu, Praha – Dejvice 
 24. 3. 9:00 Mše sv. se sv�cením olej�, Zelený �tvrtek, katedrála, Praha 
  18:00 Mše sv. na památku Ve�e�e Pán�, katedrála, Praha 
 25. 3. 8:00 Modlitba se �tením a ranní chvály (chórová kaple), katedrála, Praha 
  18:00 Památka umu�ení Pán�, Velký pátek, katedrála, Praha 
 26. 3. 8:00 Modlitba se �tením a ranní chvály (chórová kaple), katedrála, Praha 
  20:30 Mše sv., velikono�ní vigilie, Bílá sobota, katedrála, Praha 
 27. 3. 9:30 Mše sv., slavnost Vzk�íšení Pán�, katedrála, Praha 
 30. 3. 16:30 Delegace Evangelické zemské církve v Bavorsku, Praha 

 
Z diá�e biskupa Malého 
 1. 3. 7: 00 seminá� – mše sv., Praha 
   dív�í škola – vizitace, Kolín 
 2. 3. 8:00 Praha – Karlín – K�es�anská pedagogicko-psychologická poradna + Dív�í katolická škola – vizitace 
 4. 3. 16:30 kostel sv. Ludmily, Praha – Vinohrady – mše sv. za kn�žská a �eholní povolání 
 5. 3. 21:00 �eský rozhlas – Doteky víry 
 6. 3. 8:30 Brandýs n. L. – mše sv. 
 9. – 11. 3.  Brusel – zasedání COMECE 
 13. 3. 10:30 Praha – Nusle – mše sv. 
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 15. 3. 9:30 vikariátní konference – 1. pražský vikariát 
 24. 3. 9:00 Missa Chrismatis, katedrála, Praha 
  16:00 Kn�žský domov Stará Boleslav – mše sv. 
 27. 3. 10:00 Úvaly – mše sv. 

 
Z diá�e biskupa Herbsta 
 1. 3.  18:30 mše sv. v kostele sv. Terezie od Dít�te Ježíše v Praze – Kobylisích 
 2. 3. 9:00 kanonická vizitace ve farnosti Praha – Spo�ilov  
 5. 3. dopoledne - postní duchovní obnova v Kralupech nad Vltavou 
 6. 3. 11:00 mše sv. ve Všejanech 
 8. 3. 10:00 návšt�va Domova Svaté Rodiny na Pet�inách, Praha 
 9. 3.  výjezdní den s Arcidiecézní charitou Praha 
 11. – 12. 3.  rekolekce pro seminaristy Arcibiskupského seminá�e v Olomouci 
 13. 3. 15:00 mše sv. v �er�anech 
 14. 3.  výjezdní den s Arcidiecézní charitou Praha 
 15. 3. 7:00 mše sv. v Arcibiskupském seminá�i v Praze  
 19. 3.  ú�ast na Diecézním setkání mládeže v Praze – Kobylisích 
 20. 3. 10:45 mše sv. v Košicích 
 24. 3.  Missa chrismatis (Zelený �tvrtek), katedrála, Praha 
 26. 3. 19:00 velikono�ní vigilie v Popovicích 
 27. 3. 8:00 mše sv. v Popovicích (Boží hod velikono�ní) 
 31. 3. 10:00 mše sv. ve Fryštáku u p�íležitosti 100. výro�í narození kardinála Trochty 

 
A C T A  C U R I A E  

V�stník kancelá�e pražského arcibiskupství; Arcibiskupství pražské, Hrad�anské nám. 16, 119 02 Praha 1 – Hrad-
�any, tel.: 220 392 111, fax: 220 514 647 www.apha.cz, e-mail: apha@apha.cz 

 
Dekret Apoštolské penitenciárie o udílení odpustk� v Roce Eucharistie 

Eucharistie je nejv�tší ze zázrak� (viz: Slavnost Nejsv�t�jšího T�la a Krve Kristovy, modlitba se �tením, �tení druhé) a vr-
cholná památka vykoupení, které náš Pán Ježíš Kristus vykonal svou krví. Jakožto ob�� a svátost spojuje Boží církev vnit�ní a 
nezni�itelnou jednotou. Udržuje ji silou nebeské milosti, zahrnuje ji nevyslovitelnou radostí a poskytuje jí nadp�irozenou po-
moc k podpo�e zbožnosti v��ících k�es�an� a k rozvoji k�es�anského života, ba i k�es�anské dokonalosti. Ve své starostlivosti 
o církev ustanovil Nejvyšší velekn�z Jan Pavel II., aby se v celé církvi slavil „Rok Eucharistie“ na povznesení úcty k Nejsv�-
t�jší svátosti, a� už ve�ejné, nebo soukromé. U�inil tak apoštolským listem Mane nobiscum Domine (Z�sta� s námi, Pane) 
vydaným dne 7. �íjna 2004. Aby pak k�es�ané – v pr�b�hu tohoto roku – byli nabádáni k hlubšímu poznání a lásce v��i nevý-
slovnému tajemství víry a aby odtud �erpali bohatší duchovní užitek, ud�lil Svatý otec moderátor�m Apoštolské penitenciárie 
audienci, p�i které sd�lil svou v�li obda�it ur�ité úkony úcty a zbožnosti k Nejsv�t�jší svátosti t�mito odpustky: 

Úplné odpustky se ud�lují všem a jednotlivým v��ícím k�es�an�m za obvyklých podmínek (totiž: svatá zpov��, svaté p�i-
jímání a modlitba na úmysl Svatého otce, ovšem s myslí, která naprosto odmítá zálibu v kterémkoli h�íchu), když se pozorn� a 
zbožn� zú�astní n�kterého liturgického úkonu anebo pobožnosti ke cti Nejsv�t�jší svátosti, a� už slavnostn� vystavené, nebo 
uchovávané ve svatostánku. Navíc klerik�m, �len�m institut� zasv�ceného života a spole�ností života apoštolského a také 
jiným v��ícím, kte�í jsou vázáni recitováním Denní modlitby hodin, anebo obvykle recitují Božské oficium z osobní zbožnosti, 
ud�lují se úplné odpustky za uvedených podmínek, kdykoli se na sklonku dne zbožn� modlí nešpory a kompletá� p�ed Nejsv�-
t�jší svátostí, k úct� v��ících vystavenou anebo uchovávanou ve svatostánku. V��ící, kte�í pro nemoc nebo z jiných oprávn�-
ných d�vod� nemohou navštívit Nejsv�t�jší svátost Eucharistie v kostele nebo v kapli, mohou získat úplné odpustky ve svém 
dom� nebo tam, kde se pro n�jakou p�ekážku musejí zdržovat, jestliže jsou rozhodnuti od�íkat se kteréhokoli h�íchu, jak bylo 
svrchu �e�eno, a jestliže projeví úmysl splnit t�i obvyklé podmínky, jakmile to bude možné, v duchu víry ve skute�nou p�ítom-
nost Ježíše Krista v Oltá�ní svátosti a s up�ímnou touhou vykonají duchovní návšt�vu této Svátosti a pomodlí se modlitbu Pá-
n�, Apoštolské vyznání víry a p�idají n�jaké zbožné zvolání k Ježíši p�ítomnému v Nejsv�t�jší svátosti (nap�. Velebena budiž 
bez ustání Nejsv�t�jší svátost oltá�ní). 

Jestliže však tito lidé nebudou moci vykonat ani toto, pak dosáhnou úplných odpustk�, jestliže se jen touhou duše p�ipojí k 
t�m, kte�í vykonávají p�edepsaný úkon �ádným zp�sobem, a své nemoci a obtíže vlastního života nabídnou milosrdnému Bo-
hu, rovn�ž s úmyslem splnit t�i obvyklé podmínky, jakmile budou moci. (...) 

Dáno v 	ím� v sídle Apoštolské penitenciárie dne 25. prosince 2004 o slavnosti Narození našeho Pána Ježíše Krista. 
Jakub František kardinál Stafford, Paenitentiarius Maior; Jan František Girotti, OFMConv., Regens 

 
Informace pro v��ící o vývoji vztahu církve a státu 

V sou�asné dob� vrcholí nap�tí mezi státem a katolickou církví vznikající už delší dobu. D�vod� ze strany Ministerstva 
kultury, které k tomu vedou, je �ada: nesprávné zrušení Náboženské matice v r. 2002, nezákonné vylou�ení n�kterých starších 
církevních subjekt� ke dni 21. 12. 2001 z evidence ministerstva, neochota a odmítání ministerstva vzít do evidence nap�. chari-
ty a jiné subjekty. V poslední dob� pak svévolné snížení finan�ních prost�edk� na platy duchovních v rozporu s na�ízením 
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vlády, p�i�emž i bez tohoto snížení je platový pr�m�r duchovních velmi nízký, �iní 13.561 K� m�sí�n�. Arcibiskupství sehnalo 
peníze, aby nemuselo snížit plat kn�žím. 

Již n�kolik let se ministerstvo snaží zúžit zákonný prostor náboženské svobody nap�íklad tím, že chce samo rozhodovat o 
právní subjektivit� námi zakládaných institucí (farnosti, charity atd.). Tato snaha šla tak daleko, že do zákona o církvi �. 
3/2002 Sb. za�adili �ty�i ustanovení, která následn� zrušil Ústavní soud jako protiústavní. 

V sou�asné dob� ministerstvo kultury usiluje o novelu tohoto zákona. Její text je horší než zn�ní stávajícího zákona. Znovu 
tam byla za�azena n�která ustanovení, která byla d�íve Ústavním soudem zrušena. 

Církev cítí diskrimina�ní opat�ení nap�íklad v tom, že a�koliv Ústavní soud se jasn� vyslovil, že Ministerstvo kultury pouze 
eviduje církevní právnické osoby, Ministerstvo kultury neustále tvrdí, že církevní právnické osoby získají právní subjektivitu 
až evidencí na Ministerstvu kultury, to znamená, že Ministerstvo kultury rozhoduje o ud�lení právní subjektivity a nikoli p�í-
slušný církevní p�edstavený. 

Otázka majetkového vyrovnání za majetek, který komunisté církvím ukradli, se vle�e 15 let. Není dostatek politické v�le 
vyrovnání �ešit. Neoprávn�ným držením majetku se vlastn� stát chová lhostejn� ke komunistickému bezpráví proti církvi. 

Církev je proto dosud závislá na p�ísp�vku státu. Tuto situaci politici využívají v médiích proti církvi tím, že lživ� uvád�jí, 
že církev je placena z pen�z da�ových poplatník�, zatímco stát vrací na p�ísp�vcích z výnosu církevního majetku, který neo-
právn�n� drží, pouze �ást ve form� p�ísp�vk�. 

Ministerstvo kultury 15 let protahuje �ešení t�chto otázek, v poslední dob� navrhováním nesmyslných postup�, jako je 
vý�tový zákon, který by m�l mít ke vrácení v p�íloze desetitisíce položek objekt�, parcel atd. Je snadné si p�edstavit v takové 
p�íloze zákona mnoho možných chyb. 

Jestliže se n�který p�edstavitel církve ozve, bývá to i nedemokraticky zneužito, jakoby církev nem�la právo vyslovit svo-
bodn� sv�j názor, nebo jsou naše názory ozna�ovány za desinformace. Kristus církvi neslíbil pohodlný život, ale mluvil o 
pronásledování. A tak je vše nutno brát podle jeho slov. 

kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský 
 

Missa Chrismatis 
Koncelebrovaná mše sv., které bude p�edsedat kardinál Miloslav Vlk, bude slavena na Zelený �tvrtek 24. b�ezna 2005 

v 9:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojt�cha. P�i této mši sv. budou obnoveny závazky vyplývající ze služebného kn�žství a 
posv�ceny oleje k udílení svátostí. 

 
P�ihlášky do kn�žského seminá�e pro školní rok 2005/2006 

Pro školní rok 2005/2006 je t�eba odevzdat p�ihlášku do 15. dubna 2005. P�ihlášky jsou k dispozici na pražském arcibis-
kupství v sekretariátu biskupa Malého.  

V kv�tnu se bude konat v Arcibiskupském seminá�i v Praze setkání kandidát� kn�žství s p�edstavenými seminá�e a rozho-
vor s psychologem. P�ijímací �ízení pak prob�hne na arcibiskupství p�ed komisí, které p�edsedá diecézní biskup, otec kardinál 
Vlk, za ú�asti rektora Arcibiskupského seminá�e v Praze, �editele Teologického konviktu v Olomouci a dalších �len� ur�ených 
panem arcibiskupem. Podle usnesení �BK, v souladu s požadavkem »PASTORES DABO VOBIS« (�l. 62), mají p�ijatí kandi-
dáti nejd�íve absolvovat p�ípravný ro�ník v Teologickém konviktu v Olomouci. 

 
Sbírka na Arcidiecézní charitu 

P�i ned�lních bohoslužbách 6. b�ezna 2005 prob�hne v kostelích pražské arcidiecéze sbírka na Arcidiecézní charitu. V roce 
2004 bylo celkem vybráno 531.566,75 K� a celá �ástka byla odeslána na ú�et Arcidiecézní charity Praha, Londýnská 44, 120 
00 Praha 2, �íslo ú�tu 749011/0100. P�edem d�kujeme všem, kte�í Arcidiecézní charitu podpo�íte i letos. 

 
Velkopáte�ní sbírka na Svatou zemi 

P�ipojme se, prosím, Velkopáte�ní sbírkou i letos k celému sv�tu, který p�ispívá na život k�es�an� ve Svaté zemi. V��ící 
mohou dávat své p�ísp�vky do kasi�ky, umíst�né na vhodném míst� u Božího hrobu.  

 
P�ehled bohoslužeb o Velikonocích 2005 

Každoro�n� se p�ed Velikonocemi na Arcibiskupství pražské obrací velké množství zájemc� o p�ehled velikono�ních bo-
hoslužeb v kostelích naší arcidiecéze. Tyto informace zve�ejníme op�t i na internetových stránkách pražské arcidiecéze 
http://www.apha.cz 

 
Zrušení Duchovní správy u kostela sv. Václava Praha – Dejvice 

Arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk, zrušil s ú�inností od 1. ledna 2005 	ímskokatolickou duchovní správu u koste-
la sv. Václava Praha – Dejvice, se sídlem: Proboštská 4/3, Praha 6, Dejvice, 160 00, I�: 61380806, protože pastora�ní pot�eba 
v��ících nadále nevyžaduje její existenci. Vzhledem k tomuto rozhodnutí vyhlásil arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk, 
po projednání s generální p�edstavenou S. Marií Thomou Píšovou AF, s ú�inností od téhož dne statut kostela sv. Václava Praha 
– Dejvice jako klášterní kostel sv. Václava Praha – Dejvice, jehož rektor bude rektorem klášterního kostela ve smyslu kán. 557 
§ 1 CIC. 
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Velikono�ní setkání mladých muž� v Arcibiskupském seminá�i 
Velikono�ní setkání mladých muž� od 15 let se koná v Arcibiskupském seminá�i v Praze ve dnech 8. – 10. dubna 2005. 

(Podrobnosti naleznete na internetových stránkách Arcibiskupského seminá�e http://www.arcs.cuni.cz) 
 

Personalia 
Jubileá� 
Výro�í biskupské konsekrace 
kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský 31. 3. 1990 (15 let) 
 
Výro�í sv�cení 
P. Jan Mára O.Cr.  13. 3. 1938 (67 let) 
Mons. ThLic. Karel Pilík, prelát Jeho Svatosti, kanovník, notá� kurie  17. 3. 1945 (60 let) 
 
Životní jubilea 
P. Bernardin Mráz OFMConv., osobní d�kan, 
výpomocný duchovní u sv. Jakuba Staršího Praha – Staré M�sto  5. 3. 1909 (96 let) 
ThDr. Bed�ich 
upa, emeritní fará�   6. 3. 1915 (90 let) 
ThMgr. Eduard Walczyk, výpomocný duchovní v Kralupech nad Vltavou  12. 3. 1970 (35 let) 
P. Josef Andrej�ák O.Cr., fará� ve Starém Knín�  14. 3. 1960 (45 let) 
Gustav Novák, kanovník, výpomocný duchovní v Beroun�  20. 3. 1919 (86 let) 
P. Augustin Ladislav Vik SDB, �len Salesiánské komunity v Dolních  
Po�ernicích  25. 3. 1923 (82 let) 
Jubilant�m srde�n� blahop�ejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání. 

 
Ustanovení 
ThMgr. Jerzy Gapski byl ve smyslu kán. 539nn CIC s ú�inností od 1. února 2005 uvoln�n z funkce administrátora excurren-
do 	ímskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa Praha – Braník. Dosavadní ustanovení z�stávají nadále v platnosti.  
Mgr. Marek Halas, kn�z košické arcidiecéze, byl na vlastní žádost ve smyslu kán. 552 CIC s ú�inností od 1. února 2005 
uvoln�n z funkce farního viká�e 	ímskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha – Mod�any, farního viká�e 
excurrendo 	ímskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa Praha – Braník a výpomocného duchovního III. pražského vikariá-
tu. Opouští kn�žskou službu. Prosíme o modlitbu.  
P. Mgr. Metod�j Karel Ko�í OP byl po projednání s generální p�edstavenou S. Marií Thomou Píšovou AF ve smyslu kán. 
556nn CIC s ú�inností od 1. ledna 2005 jmenován a ustanoven rektorem klášterního kostela sv. Václava Praha – Dejvice. Do-
savadní ustanovení z�stávají nadále v platnosti. 
P. ThMgr. Mariusz Józef Sierpniak MIC byl se souhlasem svého �eholního p�edstaveného ve smyslu kán. 539nn CIC s 
ú�inností od 1. února 2005 jmenován a ustanoven administrátorem excurrendo 	ímskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa 
Praha – Braník. Dosavadní ustanovení z�stávají nadále v platnosti.  
Tomáš Vlasák byl s ú�inností od 1. února 2005 zprošt�n ustanovení ve v�ze�ské duchovní správ�. 

 
Úmrtí 

Ji�í Šíp, kn�z pražské arcidiecéze ve výslužb�, zem�el dne 9. února 2005 v Kn�ževsi u Rakovníka ve v�ku 72 let, v 35. 
roku svého kn�žství. Poslední rozlou�ení se konalo 17. února 2005 v Kn�ževsi u Rakovníka. Zem�elý byl �lenem CCC. R. I. P. 
 
P R O G R A M Y  F A R N O S T Í  A  D A L Š Í C H  O R G A N I Z A C Í  

 
Pastora�ní st�edisko 
Kolejní 4, 160 00 Praha 6, tel: 220 181 754, 220 181 705, fax: 224 314 258, 
e-mail: kancelar.ps@vira.cz  

 
 1. 3. 19:30 P�íprava na život v manželství – Centrum pro rodinu.  
 2. 3. 9:30 Akademie nejen pro seniory – Salesiánská spiritualita.  
 5. 3. 9:00 Duchovní obnova pro farnost sv. Mat�je, duch. správu sv. Vojt�cha a klášterní kostel sv. Václava 

v Praze – Dejvicích. V programu obnovy se po�ítá také se mší svatou. P�íležitost ke svátosti smí�ení za-
jišt�na. Zváni jsou nejen farníci, ale i ostatní v��ící. 

 7. 3. 19:30 Biblické hodiny na téma „Pokání v Písmu“ P. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. (4/6). 
 8. 3. 19:30 P�íprava na život v manželství – Centrum pro rodinu.  
 9. 3. 10:00 Spole�enství maminek s d�tmi. 
 12. 3. 9:00 Postní duchovní obnova pro služebníky eucharistie na téma „Eucharistie – tajemství sv�tla“. Povede ji 

P. Josef �unek SJ. 
 14. 3. 19:30 Biblické hodiny na téma „Pokání v Písmu“ P. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. (5/6). 
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 16. 3. 9:30 Akademie nejen pro seniory – domluvená prohlídka.  
 18. 3. 20:00 Modlitba Taize. 
 21. 3. 19:30 Biblické hodiny na téma „Pokání v Písmu“ P. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. (6/6). 
 23. 3. 10:00 Spole�enství maminek s d�tmi. 

 
Rekolekce pro služebníky eucharistie 

Postní duchovní obnova pro služebníky eucharistie (rozd�lování eucharistie p�i bohoslužb�, donášení sv. p�ijímání nemoc-
ným) se koná v sobotu 12. b�ezna 2005 od 9:00 do 13:00 v Pastora�ním st�edisku sv. Vojt�cha, Kolejní 4, Praha 6. Rekolekci 
na téma „Eucharistie – tajemství sv�tla“ povede P. Josef �unek SJ. Na programu budou dv� duchovní úvahy, eucharistická 
adorace, p�íležitost k duchovnímu rozhovoru nebo svátosti smí�ení a mše svatá.  

 
Arcidiecézní katechetické st�edisko  
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice,  
tel: 220 181 317, email: adks@apha.cz 

 
Katechetické úterý 

V únoru se na katechetickém úterý sešlo více katechet� než obvykle, a i proto se rozvinula velmi p�kná d�lná diskuse. 
V b�eznu se sejdeme 1. 3. k tématu Vzk�íšení – radost a nad�je s P. Bohumilem Kolá�em. Za�átek je jako obvykle v 17:00 

v ADKS. 
 

Katechetický kurz 
Studenti katechetického kurzu vstoupili do posledního, �tvrtého semestru. 
Pot�šitelný je jejich mimo�ádný zájem o všechna probíraná témata, který se projevuje velmi aktivní prací ve výuce, 

v pln�ní zadaných úkol� nad ur�ený rámec rozsahu a také v ne�ekan� poctivé docházce (tém�� t�etina studujících dosahuje 
100% ú�ast!). 

 
Centrum pro rodinu 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel: 220 181 777, e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz  

 
Vlašim žije!  

V sobotu 5. a v ned�li 6. února se ve Vlašimi uskute�nila duchovní obnova pro manželské páry. P�ednášky probíhaly v sále 
kulturního domu Blaník, skupinky tamtéž, ale i na fa�e a po bytech ú�astník�, mše svatá s obnovou manželských slib� 
v kostele sv. Jiljí.  

Na programu byly t�i p�ednášky: P. Josef Kordík ze Železnice u Ji�ína hovo�il na téma „�ty�i stupn� duchovního života“ 
podle Scotta Pecka. MUDr. Ludmila Bart�šková v p�ednášce „Cesta k dosp�losti pro rodi�e a d�ti (n�kdy nelehká a svízelná)“ 
p�edstavila teorii „sociální d�lohy“ rodinných psychoterapeut� Ludmily Trapkové a Vladislava Chvály. A manželé Lenka a Ji�í 
Tká�ovi z Kozlovic (pod Radhošt�m!) ukázali ve svém povídání, jak se tato teorie potvrzuje na jejich sedmi d�tech. 

Na skupinkách po t�ech až �ty�ech manželských párech se rozbíraly úkolové listy, které vedly ú�astníky k osobnímu postoji 
k témat�m a vzájemnému sdílení. 

Organiza�ní tým p�evzal nejen formu, ale tentokrát i obsah lo�ské podzimní obnovy pražských Manželských setkání a uká-
zalo se, že pro vysp�lá manželská spole�enství z Vlašimi a okolí to bylo velmi š�astné �ešení. Díky tomu, že bylo možné r�zn� 
intenzivní zapojení do obnovy (n�kte�í se zú�astnili pouze p�ednášek nebo jen obnovy manželských slib�), bylo akcí osloveno 
na �ty�icet manželských pár�. K tomu p�ipo�t�me perfektní organizaci hlídání d�tí a v neposlední �ad� úzkou spolupráci laik� 
s místními duchovními. 

Takže nezbývá než všem organizátor�m pod�kovat a t�šit se na další „vlašimskou“ obnovu, která bude zase za rok. 
 

P�ípravy na manželství 
Nejbližší spole�ná p�íprava na život v manželství za�íná v úterý 12. 4. 2005 v 19:30 v Pastora�ním st�edisku sv. Vojt�cha, 

Kolejní 4, Praha 6. Zájemci z �ad snoubenc� a� se p�ihlašují co nejd�íve na telefonním �ísle 220 181 777 nebo na mailové 
adrese cpr@apha.cz Zájem bývá tradi�n� zna�ný a kapacita je omezená. P�ípravu tvo�í osm ve�er� zam��ených na konkrétní 
oblasti života v k�es�anském manželství. B�hem p�ípravy snoubence �eká práce ve skupinách, p�ednášky i sdílení v páru. Na 
kurzu spolupracují manželské páry, psycholog, jáhen a kn�z. Jarní p�íprava kon�í v úterý 31. 5. 2005. Termín podzimní spo-
le�né p�ípravy je 11. 10. – 29. 11. 2005. 

Krom� toho nabízíme p�ípravy na manželství, které probíhají v rodinném prost�edí pod vedením manžel� pro skupinky t�í 
až šesti pár� snoubenc�. Vedoucí páry mají k této práci pov��ení od arcibiskupa. Setkání probíhají jednou za 2 až 3 týdny.  

  
Programy pro mladé manžele 

Manžel�m z �ad bývalých ú�astník� spole�ných p�íprav na manželství nebo v rodinách v uplynulých 4 letech jsou u�eny 
následující akce: 
• Setkání s duchovním programem v sobotu 5. b�ezna od 9:30 do cca 13:00 v prostorách zázemí kostela sv. Ignáce v Praze 
2, Je�ná 2. Krom� zkušeného kn�ze P. Josefa �unka SJ se budou moci bývalí snoubenci setkat s manžely, kte�í je provázeli 
p�ípravou. Ur�eno pro ty, kte�í se nemohli zú�astnit setkání v listopadu. 
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• Setkání v sobotu 23. 4. 2005 v Komunitním centru sv. Prokopa, Praha – Nové Butovice (metro B – H�rka) od 9:00 do 
13:00 na téma „Rodina p�ede dve�mi a rodina za dve�mi“ povede speciální pedagog, psycholog a rodinný terapeut v jedné 
osob� Dr. Michael Chytrý. 
• „Mladým manžel�m t�etího tisíciletí“ dále nabízíme dva termíny letních exercicií od 27. 5. do 31. 5. 2005 s P. Vladimírem 
Málkem a od 8. 7. do 12. 7. 2005 s P. Josefem �unkem SJ. Za�íná se v pátek ve�e�í a kon�í úterním ob�dem. 
• Exercicie prob�hnou v objektu �M Fatimy v Koclí�ov� u Svitav; p�ítomen bude vedle kn�ze i manželský pár, ú�ast s 
d�tmi je možná, pokud si zajistíte hlídání a vezmete s sebou. Hlaste se v Centru! 

 
Stru�n� o dalších akcích, které prob�hly 
• Dvouhodinový seminá� pro kn�ze �eských diecézí o podp�rných programech pro manžele a rodiny, zvlášt� o Manžel-
ských setkáních se konal 18. 1. v rámci programu celoživotního vzd�lávání kn�ží na KTF UK. 
• Víkendového výcviku p�ímé komunikace „Sebeúcta – �ekni to p�ímo“ ve Vranov� u Brna se ve dnech 21. – 23. ledna 
zú�astnili �ty�i dobrovolní spolupracovníci Centra pro rodinu. Výcvik po�ádalo Centrum pro rodinu a sociální pé�i Brno. 
• 31. 1. prob�hla mimo zájem hlavních médií tisková konference k vyhlášení programu „Obec pozorná rodin�“, kterou 
v Praze – Kobylisích po�ádalo Sdružení salesiánských spolupracovník�. Bližší informace o tomto užite�ném projektu naleznete 
na adrese http://rodina.acsczech.cz/ 

 
Pou� rodin pražské arcidiecéze 

Pou� rodin se letos uskute�ní v sobotu 28. 5. 2005 v pražské Loret� a v p�ilehlém exerci�ním dom� kapucínského kláštera. 
Mši svatou v 10:00 bude celebrovat pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk. Ve spolupráci s kapucíny p�ipravujeme bohatý 
doprovodný program pro rodi�e (beseda se známou osobností na rodinné téma), d�ti (loutkové divadlo!) i „náctileté“ (hudební 
vystoupení v nedalekém vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého). Podrobnosti o pouti pr�b�žn� dopl�ujeme na adrese 
http://cpr.apha.cz/marodi/ 

 
Osam�lé maminky 

Tradi�ní víkendová duchovní obnova pro osam�lé maminky se uskute�ní v Exerci�ním dom� p�i kapucínském klášte�e v 
Praze 1, Loretánské nám. 6a od páte�ní ve�e�e 15. 4. do ned�lního ob�da 17. 4. 2005. Obnovu povede P. Petr Blecha OCD. 
Ú�ast d�tí není možná. P�ihlásit se m�žete již nyní telefonicky nebo mailem v Centru. Na základ� vašeho zájmu vám pošleme 
bližší informace. P�ihlášky p�ijímáme do 20. b�ezna. 

 
Katolická Charismatická obnova (KCHO) 
Koordinátor: P. Pavel Semela, Pastora�ní st�edisko, Kolejní 4, 160 00  Praha 6,  
e-mail: obnovach@cbox.cz, http://www.cho.cz 

 
Otev�ená spole�enství 

Praha 5 – Smíchov, úterý 20:00 – 21:30 na nové fa�e, která je za kostelem, nám. 14. �íjna, kontaktní osoba: Hana Schmitto-
vá. 

Praha 10 – Vršovice, úterý 19:00 – 21:00, zadní vchod do kostela sv. Václava, nám. Svat. �echa, kontaktní osoba: Václav 
Novák. 

 
Arcidiecézní centrum pro mládež 
Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice, tel: 244 910 469, fax: 244 912 713, e-mail: adcm-pha@volny.cz, 
http:// www.praha.signaly.cz 

 
Ve�ery ve St�edu  

Konají se každou t�etí st�edu v m�síci v areálu františkánského kláštera p�i kostele Panny Marie Sn�žné na Jungmannov� 
nám�stí (stanice metra M�stek). 

Za�ínáme spole�nou adorací v 18:30, následuje kulturní program (koncert, divadelní p�edstavení, p�ednáška...). B�hem ce-
lého ve�era m�žete posed�t s p�áteli a ob�erstvit se v klubu nebo si prohlédnout výstavu. 

Je zde také možnost svátosti smí�ení a osobního rozhovoru s kn�zem. 
Program jednotlivých ve�er� na www.praha.signaly.cz/vecery.html 
 

Oslava XX. sv�tového dne mládeže 19. 3. 2005  
V sobotu dne 19. 3. 2005 od 9:30 v Salesiánském st�edisku mládeže, Praha 8, stanice metra „C“ Kobylisy. 
Z programu: katecheze, dopolední p�ednáškové skupinky, sportovní odpoledne, mše svatá s otcem kardinálem Miroslavem 

Vlkem, koncert skupiny Veselá Zubatá. Více na www.praha.signaly.cz 
 

Velikonoce v Nazaret� 24. 3. – 27. 3. 2005  
Zveme všechny, kterým je 12 – 24 let na spole�né slavení Velikonoc do Nazareta. Je možné zdržet se do pond�lka 28. 3. 

2005.  
Více na www.nazaret.signaly.cz/vikendy/velikonoce.html 
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Víkendovka v Nazaret�  
22. – 24. 4. 2005 na téma: „B�h, bohové, ...“ V našem okolí se setkáváme s r�znými náboženskými sm�ry a s r�znými p�e-

sv�d�eními. Co je jádrem jejich vyznání? Mají n�co spole�ného? V �em je k�es�anství jedine�né? 
Více na: www.nazaret.signaly.cz/vikendy/mamon.html 
 

Komunitní centrum sv. Prokopa  
V H�rkách 1292/8, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice, tel.: 251 610 850  
251 627 400, e-mail: mail@centrumbutovice.cz, http://www.centrumbutovice.cz  

 
„ABSTRAKATCE“ – aneb Radost z tvo�ení 

Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií a kreseb Heleny Nelly Gaudekové. Sou�ástí vernisáže je výtvarná dílni�ka pro d�ti 
i dosp�lé! K tvorb� hraje živá hudba, na malé i velké výtvarníky �eká ob�erstvení! V pátek 18. 3. 2005 v 17:00 v Komunitním 
centru sv. Prokopa. Výstava potrvá do 18. 4. 2005. 

 
Výstava 

Výstava obraz� a kreseb akademické malí�ky Jany Šimá�kové na motivy Písma – 2 Kor 3,18 a Ez 37,1-10. Výstava se ko-
ná od 20. února do 15. b�ezna 2005. 

 
Koncert 

Zveme vás na koncert sboru Gaudentus do Komunitního centra sv. Prokopa dne 31. b�ezna od 20 hod. Zazní skladby rene-
san�ní, duchovní i sv�tské. 

 
K�es�anské centrum – Jižní M�sto 
Modletická 1401, Praha 4, tel./fax/zázn.: 272 919 803  

 
�t 3. 3. 19:30 3BUTE TO 3NITY – akustický ve�er trojice Jakub Alexa, Jakub König a Lukáš Landa (klub Na 
Dn�, vchod E), vstup: 33 K� 
Pá 4. 3. 19:30 GOROPIŠ – ethno fusion & jam session (klub Na Dn�, vchod E) 
Út 8. 3. 18:30 Jarní koncert SUŠ Altera Pars (klub Na Dn�, vchod E) 
Po 14. 3. 16:00 Sdružení k�es�anských senior�, Mgr. Pavel Urban: Velikono�ní rozjímání (Klub Na Dn�, vchod E) 

 
Akce K�es�anského sportovního klubu  

(informace Ing. J. Olšanský – 603 256 411, jaroslav.olsansky@intax.cz) 
Ne 6. 3. 16:00 Bachovy pašije (KD Opatov) 
 12. 3. – 19. 3. Týdenní lyža�ský výcvik (Krkonoše) 

 
Akademická farnost Praha a Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKH)  
Kostel Nejsv�t�jšího Slavátora, K�ižovnické nám. 2, Praha 1, tel: 222 221 339, e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz, 
http://salvator.apha.cz,http://salvator.farnost.cz http://vkhcr.org/praha 

 
Pravidelný program kostela 

• Ned�le 14:00 mše sv.  
• Ned�le 20:00 studentská mše sv. 
• Úterky 19:00 mše sv. studentských cech� (1. 3. p�írodov�dc� a medik�, 8. 3. ekonom� a právník�, 15. 3. matematik�, 
zem�d�lc� a technik�, 22. 3. um�lc� a humanitních obor�, 29. 3. p�írodov�dc� a medik�) 20:00 následuje kurz Základy ví-
ry (p�íprava na k�est a bi�mování – v b�eznu nás �eká zakon�ení Desatera a liturgie Velikonoc) 
• �tvrtky 20:00 – adorace s možností svátosti smí�ení nebo duchovního rozhovoru 
• Kurzy n�meckého jazyka pro za�áte�níky je ur�en kurz každou st�edu 16:00 – 17:30, zájemci o konverzaci mohou p�i-
jít každý �tvrtek od 18:30-20:00 (vede J. Štefková). 
 

B�ezen 
 2. 3. 19:00 M�lo by být Turecko sou�ástí Evropské unie? Netradi�ní debata s hosty 
 9. 3. 19:00 II. �ást cyklu seminá�� o rodin� – Rodina jako prostor osobní svobody – PhDr. J. Zeman, CSc.  
 16. 3. 19:00 Literárn� hudební ve�er – Rubáš sv�tla aneb Postní meditace s poezií Bohuslava Reynka (P�ipravil 

Tomáš Jajtner, probíhá v krypt�) 
 22. 3. 20:00 P�ednáška na téma: Liturgie Velikonoc (P. T. Halík, P. Z. Králík) 
Program probíhá v sakristii nebo v krypt�, kam se lze dostat z nádvo�í Klementina. 

 
Velikono�ní bohoslužby 

• Zelený �tvrtek 18:00 
• Velký pátek 18:00 
• sobotní Vigilie s ud�lováním k�tu dosp�lým 21:00 
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• Ned�le 14:00 a 20:00 
 

Knihovna Betánie  
Vysokoškolské katolické hnutí (klub Betánie) má svoji knihovnu, která se nachází v chodb� za sakristií kostela, a do které 

jste všichni srde�n� zváni. Nebojte se využívat vyhledávání na www stránkách VKH, rezerva�ní schránky a elektronické adre-
sy knihovny ur�ené p�edevším pro prodlužování výp�j�ek a Vaše dotazy.  

Provozní doba: každé úterý v 18:30 – 19:00 a 20:00 – 20:30 hodin, ned�le 19:30 – 20:00 a 21:00 – 21:30 hodin. Katalog 
dostupný z www.vkhcr.org/praha nebo z odkazu na www.salvator.farnost.cz Další informace na betanie.knihovna@centrum.cz 

 
Teologický seminá� nejen pro studenty 

Jedná se o úvod do systematické teologie zam��ený spirituáln� – m�l by vést k teologickému prožívání víry. Seminá� vede 
jezuita jáhen Jan Regner SJ, absolvent Gregoriánské papežské univerzity v 	ím�. Koná se každou druhou st�edu v kostele sv. 
Ignáce v Je�né ulici – v b�eznu to bude 2. 3., 16. 3. a 30. 3. od 17:00 do 18:30. B�eznové téma – pokra�ování Christologie. 
Zájemci nech� se hlásí Tomáši Jajtnerovi na tomas.jajtner@seznam.cz 

 
Poutní místo – Svatá Hora 
�ímskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie P�íbram – Svatá Hora, 261 80 P�íbram II – 591, tel.: 
318 626 351, fax: 318 624 744, e-mail: basilica@svata-hora.cz, http://www.svata-hora.cz; http://wap.svhora.cz  

�

Pravidelné bohoslužby  
Pond�lí – sobota: 6:00, 7:00, 9:00, 17:00  
Ned�le: 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:30  
Ned�le a slavnosti 16:15 – nešpory 
P�íležitost ke svátosti smí�ení p�l hodiny p�ed bohoslužbou, jinak na požádání. 
 

Exercicie  
 14. 3. – 18. 3. pro manželské páry (P. Vladimír Málek)  

  
Postní duchovní obnovy 
 5. 3.   vede Mons. Jan Baxant, generální viká� z �eských Bud�jovic 
 19. 3.  vede P. Lukáš Evžen Martinec, OSA, opat ze Starého Brna 

 
Program bohoslužeb o Velikonocích 
 20. 3.   Kv�tná ned�le – mše svaté jako v ned�li. 
 24. 3.  Zelený �tvrtek – 6:00 vystavení milostné sošky. Od 6:00 do 10:00 p�íležitost ke svátosti smí�ení. Od 

15:30 p�íležitost ke svátosti smí�ení. V 17:00 mše svatá. 
 25. 3.  Velký pátek – v 6:00 vystavení milostné sošky. Od 6:00 do 10:00 p�íležitost ke svátosti smí�ení. Od 

15:30 p�íležitost ke svátosti smí�ení. V 17:00 velkopáte�ní ob�ady.  
 26. 3.  Bílá sobota – v 6:00 vystavení milostné sošky. Od 6:00 do 10:00 p�íležitost ke svátosti smí�ení. Od 

19:30 p�íležitost ke svátosti smí�ení. Ve 21:00 je Velikono�ní vigilie. 
 27. 3.  Boží Hod velikono�ní – mše svaté jako v ned�li. 
 28. 3.  Velikono�ní pond�lí – mše svaté jako v ned�li. 

  
Hudba p�i bohoslužbách a koncerty 
  5. 3. 12:00 J. I. T�ma – Stabat Mater, Svatohorský chrámový sbor, P. Šmolík – varhany 
 13. 3. 17:00 F. X. Tnuti – K�ížová cesta svatohorská – Svatohorský chrámový sbor, Collegium Xaverium, �ídí autor 
  19. 3. 12:00 J. I. T�ma – Stabat Mater, Svatohorský chrámový sbor, P. Šmolík – varhany 
  20. 3. 9:00 P. Šmolík – Pašije podle sv. Matouše 
  24. 3. 17:00 A. Bruckner – Mše sba Zelený �tvrtek, St. Jelínek – M�j Pane v Getsemanech a další 
  25. 3. 17:00 J. Hanuš – Pašije podle Jana, K. B�íza – Vý�itky Spasitelovy 
  26. 3. 21:00 B. Korejs – responsoriální žalmy 
  27. 3. 9:00 J. Haydn – Missa in tempore belli, St. Jelínek – mešní proprium 
  28. 3. 16:30 Velikono�ní koncert Svatohorského chrámového sboru – J. Haydn – Missa in tempore belli, J. J. Ryba – 

Vesel se, nebes Královno 
 

Divadlo Miriam 
Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice, http://www.volny.cz/divadlo.miriam, rezervace vstupenek na tel. �ísle 732 
173 316 nebo na e-mailu: divadlo.miriam@volny.cz  
 6. 3. 15:00 Perutinka. Pohádka o hol�i�ce Perutince, které se splnil její sen létat. Pohádka je ur�ena d�tem od 3 let. 
11. 3. 19:30 Eric-Emmanuel Schmitt: Návšt�vník. Setkání slavného psychiatra Sigmunda Freuda s neznámým ná-

všt�vníkem.  
16. 3. 19:30 Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar a R�žová paní. Další pozoruhodný text francouzského dramatika hovo�í 
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o základních otázkách lidské existence.  
 

�eská k�es�anská akademie 
Vyšehradská 49, klášter Emauzy 128 00, Praha 2, tel.: 224 917 210,  
e-mail: cka@omadeg.cz; http://www.omadeg.cz/cka  
 8. 3. 17:30 Ekologická sekce. Ing. Lidmila N�mcová – RNDr. Václav N�mec: Geoetika. Klášter Emauzy, Vyše-

hradská 49, Praha 2. 
 9. 3. 19:00 Vysokoškolské katolické hnutí Praha. Cyklus seminá�� o rodin� s PhDr. Josefem Zemanem, CSc.: Ro-

dina jako vymezení prostoru osobní svobody. V sakristii kostela Nejsv. Salvátora na K�ižovnickém ná-
m�stí 2, Praha 1 (vchod z nádvo�í Klementina). 

 16. 3. 17:00 Literární sekce. Všední tvá� zázraku. Literární kompozice Ji�ího Haubera z verš� a deníkových záznam� 
básníka, esejisty a p�ekladatele Ivana Slavíka. Um�lecký p�ednes: Rudolf Kvíz a Ji�í Schwarz. Sál B. 
N�mcové ve Strahovském klášte�e. 

 17. 3. 17:00 Um�nov�dná sekce. Prof. PhDr. Mojmír Horyna: Johann Bernard Fischer von Erlach, architekt vrchol-
ného baroka v Rakousku. Klášter Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2. 

 23. 3. 18:30 Kolegium katolických léka��. Postní zamyšlení P. RNDr. Josef Šplíchal, SDB. v Klubu III. interní klini-
ky1. LF UK a VFN, Praha 2, U nemocnice 1 (bývalá jesuitská kolej na Karlov� nám�stí – vchod ze dvo-
ra) v 1. pat�e. 

 
YMCA – Živá rodina 
ob�anské sdružení, 115 30  Praha 1, Na Po�í�í 12, tel. 224 872 421,  
e-mail: zr@ymca.cz 

 
Letní tábor k�es�anských rodin 

Na Pavlátov� louce u Nového M�sta nad Metují (13. – 20. 8., 20. – 27. 8. 2005). Ubytování v šestil�žkových chatkách a ve 
zd�ném domku. Cena: dosp�lý 1.700 K�, d�ti 1.350 K�, velká porce 1.450 K�, malé d�ti, které se nestravují, cca 500 K�. 

Chystáme sout�že, olympiádu, no�ní hru, táboráky, výlet, besedy o zajímavých tématech, batikování, savování, malování 
na hedvábí... Chceme, aby si s námi užili rodi�e i d�ti!!! 

 
Hledáme pomocníky na tábor 

Dále prosíme o pomoc p�i hledání pomocník� k d�tem, kte�í budou zajiš�ovat dopolední program a pomáhat p�i odpoled-
ních a ve�erních akcích. Nabízíme jim pobyt a stravu zdarma. 

Bližší podrobnosti a p�ihlášky na adrese YMCA – Živá rodina – viz hlavi�ka.  
 

YMCA Kluby 
k�es�anská zájmová �innost pro d�ti a mládež, Na Po�í�í 12, 115 30 Praha 1, tel.: 224 872 407, 224 872 163 – 
zázn., e-mail: kluby@ymca.cz, http://www.kluby.ymca.cz 

 
Velikono�ní zvykoslovná výstava s tvo�ivými dílnami 

2. – 3. 3. 9:00 – 13:00, vhodné pro 1. stupe�, nutno objednat. Vstupné: 20 K�, pedagogický doprovod zdarma. 
 

Velikono�ní tvo�ivé dílny  
Zelený �tvrtek 24. 3. od 9:30 do 12:00. Vstupné: 50 K�, d�ti ZDARMA, vají�ka s sebou! 
 

Tábo�í�ek pro rodi�e s d�tmi od 3 let  
9. – 15. 5. v Old�ichov�. Celotáborová hra, tvo�ivé dílny, výlety... Cena: 1.500 K� d�ti, 2.300 K� dosp�lí – jídlo, pojišt�ní, 

doprava, program. 
 

Letní tvo�ivý tábor 
1. – 9. 7. v Sob�šín� na Sázav�. Korálková zví�átka, hedvábí, ošatky z pediku, drátování, pali�kování, sláma. Cena: 2.400 

K� jídlo, pojišt�ní, doprava, materiál, program. 
 

Letní tábor s dance aerobic, bodystilling  
1. – 9. 7. v Sob�šín�. Cena: 2.400 K�. 
 

Unie Katolických žen 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel./fax: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz 

 
  16. 3. 14:30 	ecko – p�ednášející: RNDr. Ond�ej Bartušek (p�ednáška s diapozitivy), Farní klub u P. Marie Sn�žné, 

Jungmannovo nám. 18, Praha 1 
 



 14

Postní duchovní obnova pro ženy 
Srde�n� vás zveme na naši již pravidelnou duchovní obnovu pro ženy, tentokrát op�t v dob� postní. P�ij�te se spolu s námi 

na jeden den zastavit, zamyslet, ztišit a uvažovat o smyslu Kristovy ob�ti i o smyslu utrpení v našem život�. Obnova za�íná v 
sobotu 12. b�ezna v 9:00 ve Farním klubu PMS – vchod z františkánské zahrady, Jungmannovo nám. Praha 1, povede ji P. 
Václav Vacek, budou se st�ídat p�ednášky a diskuse, na záv�r bude mše sv. P�íležitost ke svátosti smí�ení. Konec asi v 16:00 
hod. Na obnovu m�žete p�ijít i bez p�edchozího p�ihlášení. Na spole�ný ob�d v refektá�i františkánského kláštera se ovšem 
p�ihlašujte nejpozd�ji do úterý 8. b�ezna. 

M. Koronthályová 
 

K�es�anská poradna pro ženy 
nabízí kontakt s t�mito odborníky: léka� (interna, alergologie, gynekologie), psycholog (sebep�ijetí a sebehodnocení, vztahy 

a komunikace v rodin� i v zam�stnání), právník (civilní, církevní právo), kn�z (morální problémy, otázky sv�domí, duchovní 
pohovor, problematika sekt). Umož�uje také kontakt s Poradnou pro ochranu nenarozeného života a s Poradnou domácí hospi-
cové pé�e. 

Volat m�žete každé úterý a �tvrtek od 10:00 do 17:00 hod. na tel.: 220 181 329. 
 

D A L Š Í  Z P R Á V Y  

Farnost Panny Marie Sn�žné 
Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243, e-mail: fara.pms@centrum.cz, Klub u Panny Marie Sn�žné 
najdete p�i vstupu do Františkánské zahrady vlevo 
�t 3. 3. 19:19 P�ednáška s besedou: Odpoušt�ní – Prof. Jaro K�ivohlavý 
Po 7. 3. 19:19 Zpívání s kytarou (doprovází manželé Lutkovi) 
So 12. 3. 9:00 Duchovní obnova pro ženy (UKŽ) 
Út 15. 3.  19:19 P�ednáška: Katolická církev po Bílé ho�e – P. Petr Alkantara OFM 
St 16. 3. 14:30 P�ednáška s diapozitivy: 	ecko (UKŽ) 
  18:30 Ve�ery ve st�edu (nejen pro mládež po�ádá ADCM) 
Ne 20. 3. 14:30 K�ížová cesta na Pet�ín� (sraz u prvního zastavení) 
Út 22. 3. 18:00 Kající bohoslužba 
  
Farnost u kostela sv. Tomáše 
Josefská 28/8, Praha 1 – Malá Strana, tel.: 257 532 676, e-mail:osaprag@ti.cz, http://www.augustiniani.cz 
 
Kurz modlitby 
v sobotu 5. b�ezna 2005 v klášte�e sv. Tomáše. Kurz povede P. Petr Šleich OCD. Informace a p�ihlášky v kostele sv. Tomáše 
(viz výše).  
Program: 10:00 Zahájení; 10:15 Kristus jako st�ed modlitby v k�es�anském um�ní a u sv. Terezie od Ježíše; 11:00 �as pro 
modlitbu (škola modlitby); 12:15 Ob�d; 13:30 Kristus jako Boží Slovo k �lov�ku; 14:15 �as pro modlitbu (škola modlitby); 
15:00 Záv�r: diskuse; 16:00 Mše sv. a zakon�ení. 
  
Knihovna KTF UK – Centrální katolická knihovna 
Thákurova 3, Praha 6 

a �eská provincie Tovaryšstva Ježíšova vás zve na výstavu Jezuitský provinciál P. František Šilhan SJ, ve dnech 4. 3. – 24. 
4. 2005. Otev�eno je denn� od 9 do 17 hodin, v úterý a ve st�edu do 20 hodin. 

 
Zvonkohra v Loret� 

Postní písn� zazní také letos z v�že Pražské Lorety. Karionisté Mgr. Radek Rejšek a Alena Michálková jim dají zaznít o 
ned�lích vždy ve 12:00  a v 18:00 a to: 6. b�ezna, 13. b�ezna a 20. b�ezna. V sobotu 19. 3. ve 12:00 zazní písn� „D�lníku Boží“ 
a „Hospodine, uslyš m�j hlas.“  

Na Velký pátek a Bílou sobotu také zvonkohra zmlkne. O ned�li Zmrtvýchvstání Pán� a na Pond�lí velikono�ní, tj. 27. a 
28. b�ezna se zvonky op�t ve 12:00 a 18:00 rozezní �eskými velikono�ními písn�mi.  

Hodinový stroj hraje každou celou hodinu od 9:00 do 18:00 píse� „Tisíckrát pozdravujeme tebe“. K prohlídce je Loreta 
p�ístupná od úterý do ned�le v 9:00 až 12:15 a ve 13:00 až 16:30 hod.  

K prohlídce i k poslechu vás srde�n� zvou brat�i kapucíni. 
 

Exerci�ní d�m kapucín� 
Loretánské nám. 6a, Praha 1 – Hrad�any, 118 00, e-mail: ed.praha@volny.cz; tel.: 233 358 518 

Po�ádá duchovní cvi�ení od 31. 3. – 3. 4. 2005 pod vedením jáhna Št�pána Fabera. Tématem jsou: „Svátosti – zdroj du-
chovního života“.  
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Jind�išská v�ž vás zve 
Rezervace vstupenek na tel. �ísle 224 232 429, cena vstupenek: 150 K�, d�chodci a studenti 75 K�. 

 
 2. 3. 15:00 Znovuzrození Jind�išské v�že. Procházka historií JV s Ing. Janem St�ni�kou. Vstup 60 K�. 

 
Festival �ty� ro�ních období s Jind�išskou v�ží 

Jaro – Vážná hudba p�evážn� nevážn� 
  8. 3. 19:00 Smy�cové Trio. K. Ditters von Dittersdorf Trio D dur, L. v. Beethoven Serenada op 8. 
  9. 3. 19:00 Ve�er známých p�ídavk�. David Pokorný – housle, Alexej Aslamas – housle, Jakub Novák – viola, Petr 

Nouzovský – violoncello, Patrik Vacík – kytara. Monti, Rachmaninov, Bach, Fauré, Joplin, Kreisler, 
Bruch. Vstup: 50 K� b�žná, 20 K� studenti, d�chodci. 

19. 3. 16:00 Smy�cové Trio. K. Ditters von Dittersdorf Trio D dur, J. K. Va�hal Allegro, J. Haydn Presto, P. Vra-
nický Allegro, W. A. Mozart Menuet a Allegro, L. v. Beethoven Serenada op. 8. 

  19. 3. 19:00 �eské dechové trio „Pocta divertimentu“. Ji�í Hlavá� klarinet, Vlastimil Mareš klarinet, Svatopluk �ech 
fagot. W. A. Mozart – Divertimento B Dur c. 1, F. X. Dusek – Parthia in Es, F. V. Kramá� Trio F Dur, 
W. A. Mozart – Divertimento B Dur c. 2. Pr�vodní slovo Ji�í Hlavá�. 

  20. 3. 16:00 Smy�cový Kvartet. J. Haydn Presto, W. A. Mozart Allegro vivace assai, W. A. Mozart Turecký pochod, 
W. A. Mozart árie Figara, G. Rossini árie Figara, E. Waldteufel Brusla�i, A. Rázek Ráno v kurníku, Ko-
�i�í dostavení�ko, Žabí koncert, L. Anderson Psací stroj. 

  23. 3. 19:00 Violoncello a cembalo. Petr Nouzovský – violoncello, Monika Knoblochová – cembalo. Johan Sebasti-
an Bach. Vstup: 50 K� b�žná, 20 K� studenti, d�chodci. 

  30. 3. 19:00 2x violoncello. Šimon Ka�ka – violoncello, Petr Nouzovský – violoncello. Bach, Haydn, Kodály, 
Kummer, Couperin. Vstup: 50 K� b�žná, 20 K� studenti, d�chodci. 

 
Kurz pro hlavní vedoucí tábor� 

Asociace k�es�anských sdružení mládeže (AKSM) spolu se Sekcí pro mládež �BK organizuje kurz pro hlavní vedoucí tá-
bor� �i jiných prázdninových pobyt� pro d�ti (AKSM je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy pro 
po�ádání tohoto školení).  

Kurz se koná 1. – 3. dubna 2005 v Praze 4 – Kunraticích na fa�e (ADCM), za�átek je v pátek v 19:00, ukon�ení v ned�li 
v 16:30. 

Cena: 300 K� – zahrnuje ubytování, stravování a studijní materiály (�ást dotována MŠMT). 
Náplní kurzu jsou právní p�edpisy p�i práci s d�tmi, v�etn� hygienických p�edpis�, základy první pomoci, bezpe�nostní 

pravidla �inností s d�tmi a mládeží, táborové hospoda�ení a organiza�ní p�íprava tábora. Kurz je zakon�en testem; ú�astníci 
dostanou osv�d�ení s platností 5 let.  

P�ihlášky: do 15. b�ezna (nebo do napln�ní kapacity kurzu) na adresu: Sekce pro mládež �BK, Ing. Marie Sv�tni�ková, 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice nebo svetnickova@cirkev.cz P�ihlášeným budou zaslány podrobné informace a studijní 
materiály. 

 
Z  H I S T O R I C K É H O  K A L E N D Á � E  

 2. b�ezna 1810  Narozen papež Lev XIII., autor encyklik Grande munus a Rerum novarum († 20. 3. 1903). 
 13. b�ezna 1880 Narozen Josef Go�ár, architekt, rektor AVU, autor kostela sv. Václava v Praze – Vršovicích  

(† 10. 9. 1945). 
 15. b�ezna 1820 Zem�el Klement Maria Hofbauer, první �eský a slovanský redemptorista, pozd�ji svato�e�en  

(nar. 26. 12. 1751). 
 17. b�ezna 1620 V Olomouci umu�en moravský kn�z sv. Jan Sarkander, který odmítl prozradit zpov�dní tajemství 

(nar. 20. 12. 1576). 
 22. b�ezna 1920 �SR a Vatikán navázaly diplomatické styky na úrovni velvyslanectví (nunciatury). 
 24. b�ezna 1360 �eský král Karel IV. založil na Novém M�st� v Praze klášter servit�. 
 26. b�ezna 1905 Narozen ThDr. Št�pán Trochta, sídelní biskup litom��ický a kardinál. Organizátor katolické práce 

s mládeží († 6. 4. 1974). 
 31. b�ezna 1950 Komunistický režim v �SR zahájil v Praze politický proces s církevními hodnostá�i (proces trval do 

4. dubna). 
Arnošt Kelnar 

 
O Z N Á M E N Í  

P�ijme se zdravotní sestra 
Domov sv. Karla Boromejského v Praze 	epích hledá zdravotní sestru do t�ísm�nného provozu na l�žka LDN. Kontakt: pí 

K�eme�ková, 235 301 209, e-mail: vlasta.kremeckova@domovrepy.cz 
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Církevní mate�ská škola „Srdí�ko“  
zve všechna malá a v�tší srdí�ka od (2,5 let) na den otev�ených dve�í, spojený se zápisem v pátek 1. dubna (nebojte nejde o 

apríl) a ve �tvrtek 7. dubna vždy od 13:00 do 18:00 hodin. 
Co se u nás d�je? U nás si hrajeme, povídáme, kreslíme, zpíváme, také chodíme ven a cvi�íme. Paní logopedka nám pomá-

há správn� mluvit. Kdo chce, m�že se u�it anglicky se sle�nou lektorkou a chodit na náboženství pro p�edškolní d�ti a ješt� 
více zpívat v hudebním kroužku a malovat ve výtvarném kroužku a tancovat s Rytmikem a hrát na flétnu s panem profesorem. 
Paní u�itelky nám pomáhají hezky si hrát a radí, jak mít dobré srdce.  

T�šíme se na vás Vaše CMŠ, Podp�rova 1879/2, 155 00 Praha 5, tel: 235 512 181, 251 622 425, email: 
cms.srdicko@volny.cz Spojení: metro B – stanice Lužiny. 
 
Úmysly apoštolátu modlitby na b�ezen 2005  
Úmysl všeobecný 

Za vlády národ�, aby ve svých programech a plánech m�ly vždy na mysli chudé, opomíjené a utla�ované. 
  

Úmysl misijní 
Za místní církve, aby si byly stále více v�domy naléhavosti výchovy ke svatosti a tak byly schopny plnit poslání nové 

evangelizace.  
 

Úmysl národní 
Za v�tší úctu k po�atému, nenarozenému životu v naší zemi. 

 
Oprava 

V minulém �ísle Zpravodaje pražské arcidiecéze jsme v „P�ehledu poutí a významných slavností na poutních místech pro 
pražskou arcidiecézi v r. 2005“ (na poslední stran�) uvedli nesprávný název pražské katedrály a farnosti u katedrály. Oficiální 
názvy zní: katedrála sv. Víta, Václava a Vojt�cha; 	ímskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojt�cha. D�kuje-
me pozornému �tená�i a za chybu se omlouváme.  
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