
Váš Učitel je jeden, Kristus (Mt 23,10)
Uvnitř čísla naleznete úvodní díl nového seriálu rozhovorů,
jejichž prostřednictvím se můžete hlouběji seznámit se spe-
cifickou oblastí života a činnosti církve a naší arcidiecéze.
Postupně vám budou představovány církevní školy působící
na území pražské arcidiecéze. (pokračování na str. 2)

Naděje a nejistota
U příležitosti slavnosti Zvěstování Páně si církev připomíná,
že i život skrytý, lidským očím dosud neviditelný, JE živo-
tem. Nejen k modlitbě za počatý život a nenarozené děti, ale
i za jejich rodiče, zvláště matky v tíživých situacích, a za ty,
kdo jim pomáhají, zve článek předsedy Občanského sdružení
Ochrana nenarozeného života Ing. Josefa Jelínka na str. 3.

Křížové cesty a Velikonoce 2008
Seznam některých míst, kde se můžete účastnit křížové cesty,
a přehled velikonočních obřadů v katerdále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha s příslušnými odkazy na internetové stránky nalez-
nete na str. 4.

K dispozici též na stránkách Pastoračního střediska http://ps.apha.cz v rubrice Zpravodaj pražské arcidiecéze.

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze č. 3, březen 2008

Čím to je, že jsou velikonoční svátky tak jedinečné? Středem naší
pozornosti bude opět náš Pán Ježíš Kristus. A všechno, co se bude
odehrávat před našima očima v kostele, mělo by se nás osobně dotý-
kat – děje se to totiž kvůli nám. Pán Ježíš bojuje o naši záchranu.
Umírá, protože všichni lidé umírají. Vstává z mrtvých, aby každý
z nás pochopil, že smrt nebude mít ani v našem životě poslední
slovo. Vždy= Ježíšovo „Kdo ve mne věří, živ bude navěky“ zní jako
zvon. Je to Boží zaslíbení, Bůh plní svá slova.

Liturgie Svatého týdne je tak dynamická, že činí z těchto svátků mimořádný zá-
žitek. Je škoda, když někdo přijde na bohoslužby až na Boží hod velikonoční, aby
vyslechl radostné velikonoční aleluja, ale prožitek Velkého pátku a zvláště pak veliko-
noční vigilie nezakusil. Je třeba být při tom! Je třeba nadechnout se té zvláštní atmos-
féry, která začíná o Květné neděli. Je třeba být v těch dnech v důvěrné blízkosti našeho
Pána, abychom porozuměli všemu tomu, co podstoupil před dvěma tisíci let z lásky
k nám a pro nás.

K tomu všemu patří zajisté radost učedníků, kteří v Emauzích napřed pozvali Pána
Ježíše k sobě a pak ho také poznali! Prohlédnutí, pochopení souvislostí a nakonec i do-
statek dobré vůle činí z každého z nás věrné učedníky našeho Pána. Víra apoštolů se
probouzela postupně ze zklamání a rozpaků k naději, od naděje k pevné víře. Je to dar,
a přece tušíme, že i s darem je třeba zacházet náležitě. Proto vám přeji, aby vaše víra
o Velikonocích oživla a aby velikonoční Gloria bylo důvodem k jásotu: Děkuji ti Pane
Ježíši, že patřím k tobě a tobě! Aleluja!

Mons. Karel Herbst, pomocný biskup pražský

Je třeba být při tom!

Březnový kalendářík
8. 3. Arcidiecézní setkání mládeže pražské arcidiecéze

15. 3. slavnost sv. Josefa (přeložená ze Svatého týdne)
16. 3. Květná neděle

XXIII. Světový den mládeže – oslava v diecézéch
20. 3. Zelený čtvrtek

Missa chrismatis v katedrále v 9:00
21. 3. Velký pátek

sbírka na pomoc křes=anům ve Svaté zemi
začátek novény k Božímu milosrdenství
Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskri-
minace

22. 3. Bílá sobota
23. 3. slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční
25. 3. Den modliteb za úctu k počatému životu a za nena-

rozené děti
28. 3. Den učitelů
30. 3. svátek Božího milosrdenství
31. 3. slavnost Zvěstování Páně (přeložená z velikonoč-

ního týdne)



Ze života arcidiecéze

Váš Učitel je jeden, Kristus
(Mt 23,10)

Církevní školy pražské arcidiecéze

Vážení čtenáři,
v únoru jsme ukončili první ze zamýšlené řady seriálů, je-
jichž prostřednictvím se můžete hlouběji seznámit se spe-
cifickou oblastí života a činnosti církve a naší arcidiecéze.
V měsíci, v němž si připomínáme narození velkého če-
ského pedagoga, Jana Ámose Komenského, a zároveň sla-
víme Den učitelů (28. března), se po vhledu do vikariátů
otevírá nový seriál jednotně zaměřených rozhovorů, které
budou tentokrát věnovány církevnímu školství, resp. jed-
notlivým církevním školám nacházejícím se na území
pražské arcidiecéze.

O uvedení do nového cyklu jsme požádali dvě osoby
z nejpovolanějších: interview nastiňující správní a organi-
zační stránku péče o církevní školy nám poskytla vedoucí
odboru církevního školství Mgr. Eva Tomášková. Du-
chovní rozměr působení církevních škol reflektuje ve
svém článku kaplan ZŠ sv. Voršily Mgr. Pavel Budský
DiS.

Vedoucí odboru církevního školství
odpovídá…
� Jaké školy jsou takzvaně „církevní“? Co přesně to zname-
ná? Kolik jich v pražské arcidiecézi máme?
„Církevní školy“ je termín, kterým se označují školy a škol-
ská zařízení zřízená registrovanými církvemi a náboženský-
mi společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu
zvláštního práva zřizovat církevní školy podle § 7 odst. 1
písm. e) zákona č.3/2002 Sb., o církvích a náboženských spo-
lečnostech.

Od roku 1989 vzniklo v ČR více než 130 církevních škol
a školských zařízení, z toho je 80 % katolických. Školy vzni-
kaly hlavně na počátku devadesátých let. Ačkoli počet naro-
zených dětí v devadesátých letech prudce poklesl a mnoho
státních škol bylo nutno slučovat nebo uzavřít, církevní školy
se zatím s úbytkem žáků výrazně nepotýkají.

Většinu církevních škol zřizují diecéze a řeholní řády
a kongregace katolické církve. Diakonie Českobratrské
církve evangelické se soustřeVuje spíše na speciální školy pro
handicapované děti při stacionářích. Ostatní církve provozují
většinou školy určené pro jejich potřebu (teologické a misij-
ní). Dvě školy zřizuje také Židovská obec v Praze. Koncepcí
katolické církve je soustředit školy ve větších městech, a to
pokud možno s vertikální návazností (MŠ, ZŠ, SŠ).

Arcibiskupství pražské je zřizovatelem 18 škol a školských
zařízení sdružených do 15 právnických subjektů. Dalšími zři-
zovateli škol a školských zařízení na území pražské arcidiecé-
ze jsou Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Vorši-
ly, Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice FMA, Kongre-
gace Dcer Božské Lásky, Suverénní řád maltézských rytířů,
Salesiánská provincie Praha, Česká kongregace sester domi-
nikánek a Kongregace školských sester sv. Františka. Celkem
na území pražské arcidiecéze působí 31 církevních škol
a školských zařízení sdružených do 25 právnických subjektů.

� Seriál představování církevních škol pražské arcidiecéze
vzniká za vaší výrazné podpory a tak trochu ve vaší „režii“.
Mohla byste čtenářům nastínit, co to je „odbor církevního
školství“, jaká je jeho úloha v církvi a čím je potřebný pro
školství?
Odpovědnost za činnost církevních škol v arcidiecézi jak
v oblasti vzdělávací a výchovné, tak i ekonomické nese bis-
kupský vikář pro církevní školství pražské arcidiecéze, po-
mocný biskup Mons. Václav Malý. Jemu je podle organi-
zační struktury Arcibiskupství pražského přímo podřízena
vedoucí odboru církevního školství, která se svou asistentkou
pro oblast kontroly hospodaření škol zajiš=uje výkon správy
zřizovatele a takřka denní kontakt se školami. V souvislosti
s požadavkem nového školského zákona změnily všechny
školy zřízené Arcibiskupstvím pražským počátkem roku
2006 z rozhodnutí zřizovatele právní formu na školskou
právnickou osobu. Zřizovatel sleduje, kontroluje a vyhodno-
cuje své školy též z hlediska jejich ekonomicko-správní čin-
nosti. Za tímto účelem jsou vedoucí odboru i asistentka člen-
kami rad všech školských právnických osob zřízených Arci-
biskupstvím pražským.

Odbor církevního školství poskytuje ředitelům všech cír-
kevních škol a školských zařízení na území arcidiecéze ser-
visní a konzultační pomoc zejména v oblasti aplikace školské
legislativy a hospodaření. Čtvrtletně svolává pracovní porady
ředitelů a průběžně organizuje odborné semináře otevřené ře-
ditelům církevních škol všech zřizovatelů i z ostatních die-
cézí. Tradici má již každoroční duchovní obnova pro ředitele
církevních škol arcidiecéze vedená panem biskupem Mons.
Václavem Malým.
� Co je, podle vašeho názoru, záměrem tohoto seriálu?
Komu je určen? Jak a v čem může – či má – pomoci?
Dát příležitost jednotlivým školám prezentovat se „dovnitř
církve“ – upozornit případné zájemce na konkrétní nabídku
vzdělávání a pomoci při rozhodování rodičů nebo přímo stu-
dentů, kde pokračovat ve studiu. V příštím, dubnovém čísle
Zpravodaje se jako první představí Vyšší odborná škola pub-
licistiky a Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedago-
gická, které se těší na další studenty třeba právě z řad letoš-
ních maturantů.

Mgr. Evě Tomáškové děkujeme za rozhovor. kh

Kaplan školní – nový druh kněze???
Kodex kanonického práva hovoří o kaplanech poměrně
spoře. Kaplanem je kněz, který má na starosti duchovní péči
o skupinu lidí, kterou spojuje něco jiného než jeden kostel či
jedna farnost. A tak tu máme kaplany vojenské, kterých je
v současné době zhruba dvacet, kaplany nemocniční. V za-
hraničí se také vyskytují kaplani u policie a hasičských sbo-
rů. Vedle všech těchto výše zmíněných mohou být ustanovo-
váni též kaplani při školách.

V naší arcidiecézi máme celkem 24 církevních škol růz-
ných typů – od mateřských až po vyšší odborné. Jedním ze
specifik těchto škol by měl být důraz na křes=anský rozměr
výchovy a vzdělávání. Tomu může napomoci služba kněze –
školního kaplana.

A tady narážíme na naše kněžské početní stavy. Žádný
školní kaplan není v současné době ustanoven jen ke službě
v konkrétní církevní škole (i když by si to některé zasloužily).
Všichni tuto práci konáme vedle svých běžných úkolů ve far-
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nostech. A tak stále řešíme ono dilema, aby člověk pro jedno
nezanedbával to druhé.

Je těžké něco říci o práci školního kaplana obecně. Náplň
jeho práce se škola od školy liší. Jiné to bude tam, kde jsou
křes=ané v menšině, či dokonce výrazné menšině. Tam bude
jeho působení především osvětové, misijní – se snahou bou-
rat obvyklé předsudky nekřes=anské společnosti. A jinak
tomu bude ve škole s většinou věřících žáků z katolických ro-
din. Tam třeba hodina na svátost smíření pro zájemce z jedné
jediné třídy nestačí…

Jedna vlastnost je ale všem školním kaplanům společná –
a to vynalézavost. Hledat cesty: jak křes=anské poselství zpří-
stupnit těm, kteří jsou s ním tak říkajíc v prvním kontaktu,
a jak víru rozvíjet u těch, kteří ji již v základu přijali.

V následujících číslech arcidiecézního Zpravodaje se bu-
dete moci seznámit s jednotlivými církevními školami. Uvi-
díte, jak pestrá je to mozaika – co do typu, velikosti… a též
co do činností školních kaplanů.

P. Pavel Budský, školní kaplan při ZŠ sv. Voršily

Naděje a nejistota
„Vycházejí s pláčem, když nesou semeno k setí…“ Když cír-
kev každý rok slaví slavnost Zvěstování Páně (letos 31. břez-
na – pozn. red.), připomíná si Mariino tiché, skryté ano vel-
kému Božímu plánu, ale i nejistotám, které se před ní, dív-
kou, která ještě nebyla vdaná a otevírala se přijetí nového po-
čínajícího života, hrozivě rýsovaly.

Mariino ano otevřelo prostor pro naši spásu. Kolikrát už
podobné tiché, protrpěné ano vyřčené v podobných nejisto-
tách otevřelo šanci novému životu – tomu největšímu daru,
který od Boha máme! Kolik krásných, dobrých lidí díky těm-
to ano prožilo život, který byl a je obdarováním pro všechny,
se kterými se setkali a setkávají!

Naše země se jenom postupně vzpamatovává z největšího
znevážení počínajícího života, jaké lidstvo pamatuje. Ještě
ani dvacet let nás nedělí od doby, kdy polovina počatých dětí
v naší zemi končila svůj život na samém počátku umělým po-
tratem. To hrozné pokřivení morálky, které přinesl především
komunismus do všech zemí, které ovládl, ale kterému se do-
bře daří i v každé materialistické společnosti, se uzdravuje je-
nom krůček po krůčku.

Prakticky od pádu komunistického režimu pomáhá naše
sdružení léčit tuto ránu. Pracovnice poraden, které již léta na-
slouchají ženám a dívkám, jež se jim s důvěrou přicházejí
svěřit, už toho hodně vědí o složitosti lidského života, křeh-
kosti vztahů, ale i o radosti, když maminky dokáží říci svému
čekání ano a za pár měsíců ho mohou chovat v náručí.

Když se dívám na těch uplynulých 18 let, zdá se mi to
sdružení hodně podobné ženám, které do našich poraden při-

cházejí: prakticky ve stálých nejistotách existence, protože
těch, kdo práci pro nenarozené podporují, je málo a na vý-
znamných místech v důležitých institucích je naopak nemálo
lidí, kteří takové práci nefandí. V častých nejistotách o tom,
jaký bude výsledek setkání s ženou, která do poradny přišla,
v nejistotách o tom, zda se podařilo navázat kontakt, promlu-
vit správné slovo ve správnou chvíli.

A tak bych vás všechny chtěl poprosit: modlete se k Marii,
aby nám všem pomáhala přijímat nejistotu a říkat v ní Bohu
své ano. Modlete se za ty, kdo hledají sílu říci své ano no-
vému životu, modlete se za pracovnice v poradnách, aby je
dokázaly na této cestě doprovázet.

Ing. Josef Jelínek, předseda Občanského sdružení ONŽ –
pomoc a poradenství pro ženy a dívky, 

Voršilská 5, 110 00 Praha 1
Pro ty, kdo by chtěli naši činnost podpořit finančně, uvádím účet
sdružení: 57280007/2700

Arcidiecézní setkání mládeže 8. 3. 2008
Arcidiecézní setkání mládeže pražské arcidiecéze s otcem
kardinálem se letos uskuteční o týden dříve – 8. března. Hlav-
ním důvodem přesunu termínu je to, že chceme umožnit
účast na setkání více kněžím, kteří mají těsně před Květnou
nedělí mnoho povinností ve svých farnostech.

Setkání je určeno pro všechny mladé cca od 13 let. Nabízí
bohatý program po celý den: ráno prožijeme společně, po
modlitbě bude mít katechezi P. PhDr. Ing. Ladislav Heryán,
následují scénky a zábavný program, po nichž přijdou na
řadu dopolední skupinky na duchovní témata (Význam a sym-
bolika liturgie, Duch svatý, Evangelizace a misie, Proč číst
Starý zákon?, Proč se zpovídat?, Bibliodrama, Jsem jediný
křesCan ve třídě, Život po životě, Víra pro chlapy, Hodnota
člověka…).

Odpoledne je možno zúčastnit se přednášek na témata
Sex a vztahy, Bioetika, KřesCanská hudba, Evoluce a křesCan-
ství; bude také mnoho možností sportovního vyžití – skate
areál, lezecká stěna, fotbalové utkání kněží vs. laici, ping-
pong, in-line bruslení…; jako obvykle lze navštívit i tvořivé
dílny a pomalovat si např. triko, hedvábný šátek nebo si vyro-
bit přání či ozdobit krabičku technikou pískování; pro taneční
nadšence je připraven workshop o židovských tancích…

Vrcholem odpoledne bude slavení mše svaté s otcem arci-
biskupem Miloslavem kardinálem Vlkem. Po večeři následu-
je koncert skupiny !On.

Dagmar Štefanová, ADCM

Pozn. red.: setkání se koná v Salesiánském divadle v Praze
Kobylisích, stanice metra C – Kobylisy, od 9:00 do cca
18:00, poté je možné zdržet se na koncert slovenských
salesiánů.

Eucharistický výstav v Praze
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

3. 3. – 6. 3. 9:00 – 17:45 Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám.) Nové Město
25. 3. – 28. 3. 7:00 – 15:00 sv. Karla Boromejského (Vlašská) Malá Strana

31. 3. – 3. 4. 8:45 – 11:00
15:00 – 18:00 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Vinohrady
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Křížové cesty
Postní doba dospěla do své druhé poloviny a pozvolna se blíží
ke svému vrcholu. Pro plodnější prožití a plnější uvědomění
si velikonočního tajemství nabízíme několik míst, kde je
v Praze možno připomenout si Kristův Velký pátek účastí na
pobožnosti křížové cesty. Průběžně aktualizovaný seznam
rozšířený ještě o některé mimopražské farnosti naleznete také
na http://www.apha.cz/archiv-clanku/krizove-cesty-2008/

Bohoslužby v rozhlase – Katolické mše v březnu 2008 přenáší Český rozhlas 2 Praha takto:
2. 3. 4. NEDĚLE POSTNÍ (9:00):  kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha-Vinohrady (P. MUDr. Jiří Slabý)

21. 3. VELKÝ PÁTEK (17:00):  kostel sv. Havla, Praha-Staré Město (P. Vladimír Kelnar)

Bohoslužby v televizi NOE
1. 3. (17:00) přímý přenos mariánské vigilie, Vatikán, Aula Pavla VI. (VI. mezin. setkání studentů VŠ se Svatým otcem)
2. 3 4. NEDĚLE POSTNÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Karel Janečka)
9. 3. 5. NEDĚLE POSTNÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Jiří Polášek)

13. 3. (17:00): Vatikán, bazilika sv. Petra, kající bohoslužba (Sv. otec + mládež římské diecéze)
16. 3. KVĚTNÁ NEDĚLE (9:30): Vatikán, náměstí sv. Petra (Benedikt XVI.)
20. 3. ZELENÝ ČTVRTEK (9:30): Vatikán, bazilika sv. Petra, mše svatá při svěcení olejů
20. 3. ZELENÝ ČTVRTEK (17:30): Řím, Lateránská bazilika, mše svatá na památku Večeře Páně
21. 3. VELKÝ PÁTEK (17:00): Vatikán, bazilika sv. Petra, památka Umučení Páně
21. 3. VELKÝ PÁTEK (21:15): Řím, Koloseum, křížová cesta
22. 3. BÍLÁ SOBOTA (21:00): Vatikán, bazilika sv. Petra, velikonoční vigilie
23. 3. NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (10:30): Vatikán, náměstí sv. Petra (Benedikt XVI.)
23. 3. NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (12:00): Urbi et Orbi

pražská část kostel čas

Bohnice sv. Petra a Pavla pátek 17:30
neděle 17:00

Břevnov bazilika sv. Markéty pátek 17:15
neděle 17:15

Dejvice sv. Matěje (U Matěje) neděle 15:00

Háje Komunitní centrum Matky čtvrtek – po mši, 
Terezy (U Modré školy) která začíná v 17:00

Chodov sv. Františka z Assisi (Na Sádce) pátek 17:15

Chvaly sv. Ludmily pátek 18:00 (kromě 
Velkého pátku)

Karlín sv. Cyrila a Metoděje pátek 18:00
sv. Vojtěcha (Na Balkáně) neděle 16:00

Kobylisy sv. Terezie od Dítěte Ježíše pátek 17:55
Lhotka Panny Marie Královny míru neděle 16:00

Panny Marie Vítězné

Malá Strana (Pražského Jezulátka) pátek 17:15

sv. Tomáše (Letenská ul.) pátek 16:30
neděle 16:30

Nové Město Panny Marie Sněžné pátek 17:15
(Jungmannovo nám.) neděle 17:15
sraz u prvního zastavení Květná neděle

Petřín (poř. far. u P. M. Sněžné) (16. března) 15:00
ekumenická křížová cesta, Zelený čtvrtek 
start u kostela sv. Vavřince 21:00

pátek 17:30  
sv. Jiljí (Husova ul.) (kaple sv. Zdislavy) 

Velký pátek 15:00
Staré Město Matky Boží před Týnem 

(Staroměstské nám.) pátek 16:30

sv. Havla (Havelská) pátek 12:00
Stodůlky sv. Jakuba Staršího (Kovářova ul.) pátek 17:15
Strahov bazilika Nanebevzetí P. Marie úterý 20:00

Nejsvětějšího Srdce Páně pátek 17:30

(nám. Jiřího z Poděbrad) neděle 17:30
Vinohrady Velký pátek 15:00

sv. Ludmily (nám. Míru) pátek 16:00
neděle 16:00

Žižkov sv. Prokopa pátek 17:15
(Sladkovského nám.) Velký pátek 15:00

Velikonoce 2008 v katedrále
16. 3. – KVĚTNÁ NEDĚLE

8:00 mše sv.
9:00 svěcení ratolestí v bazilice sv. Jiří, průvod do katedrály
9:30 pontifikální mše sv. – celebruje kardinál Miloslav Vlk

11:00 mše sv.
17:00 nešpory

20. 3. – ZELENÝ ČTVRTEK
9:00 Missa chrismatis – celebruje kardinál Miloslav Vlk,

koncelebrují kněží pražské arcidiecéze
18:00 mše na památku Večeře Páně – celebruje kardinál

Miloslav Vlk

21. 3. – VELKÝ PÁTEK
8:00 modlitba se čtením a ranní chvály (chórová kaple ka-

tedrály) – kardinál Miloslav Vlk a členové Metropo-
litní kapituly

18:00 památka Umučení Páně – celebruje kardinál M. Vlk

22. 3. – BÍLÁ SOBOTA
8:00 modlitba se čtením a ranní chvály (chórová kaple ka-

tedrály) – kardinál Miloslav Vlk a členové Metropo-
litní kapituly

20:30 velikonoční vigilie a křest dospělých – celebruje kar-
dinál Miloslav Vlk

23. 3. – NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
8:00 mše sv.
9:30 pontifikální mše sv. – celebruje kardinál Miloslav Vlk

11:00 mše sv.
17:00 kapitulní nešpory

24. 3. – VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
8:00 mše sv.
9:30 mše sv.

11:00 mše sv.

Každoročně se před Velikonocemi na Arcibiskupství
pražské obrací velké množství zájemců o přehled

velikonočních bohoslužeb v nejen pražských kostelích.
Tyto informace budou zveřejněny na internetových
stránkách pražské arcidiecéze http://www.apha.cz/
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Z biskupských diářů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity

biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost
mohou setkat. Rozhodně se nejedná 

o výčet celé náplně jejich práce. 
Jde o dlouhodobě plánované akce, 
mohou se tedy příležitostně změnit. 

Z diáře pana kardinála
1. 2. 15:30 Praha-Vinohrady, kostel sv.

Ludmily – adorace + mše sv. za povolání
2. 3. 10:00 Praha-Dejvice, Arcibiskupský

seminář – mše sv. + postní setkání
„Moje povolání“
14:00 Praha, katedrála – ekum. bo-
hoslužba za oběti totality Mene tekel

4. 3. 16:30 Praha-Dejvice – Akademický
senát KTF UK

8. 3. Praha-Kobylisy – Arcidiecézní set-
kání mládeže
16:15 Praha-Kobylisy – mše sv.
s mládeží

9. 3. 10:00 Jince, kostel sv. Mikuláše –
mše sv. + pastorační návštěva

16. 3. 9:00 Praha, katedrála – obřady
Květné neděle, svěcení ratolestí v ba-
zilice sv. Jiří, průvod do katedrály
9:30 Praha, katedrála – mše sv.

20. 3. 9:00 Praha, katedrála – obřady
Zeleného čtvrtku, Missa chrismatis
18:00 Praha, katedrála – mše sv. na
památku Večeře Páně

21. 3. 8:00 Praha, chórová kaple katedrá-
ly – modlitba se čtením a ranní chvá-
ly s kapitulou
15:00 Praha-Vinohrady, kostel
Nejsvět. Srdce Páně – křížová cesta
18:00 Praha, katedrála – obřady Vel-
kého pátku, památka Umučení Páně

22. 3. 8:00 Praha, chórová kaple katedrá-
ly – modlitba se čtením a ranní chvá-
ly s kapitulou
20:30 Praha, katedrála – obřady Bílé
soboty, velikonoční vigilie a křest
dospělých

23. 4. 9:30 Praha, katedrála – mše sv.,
neděle Zmrtvýchvstání Páně

29. 3. 14:00 ADCM Kunratice – setkání
animátorů

30. 3. 9:30 Praha, katedrála – mše sv.
setkání s nově pokřtěnými

31. 3. 16:00 Praha, Karolinum – zahájení
konference „Praha a velká kulturní
centra Evropy v době lucemburské
(1310–1437)“

Z diáře biskupa Malého
2. 3. 11:00 Praha-Sedlec – mše sv.

5.–7. 3.Brusel – zasedání COMECE
9. 3. 9:30 Ořech – mše sv. + pověření

akolyty
11. 3. 7:00 Praha-Dejvice, Arcibiskupský

seminář – mše sv.
Příbram – vikariátní konference
9:00 Příbram – mše sv.

12. 3. Zdislavice – vizitace
17:00 Zdislavice – mše sv.

14. 3. 8:30 Praha, Český rozhlas – Host
do domu

15. 3. 21:00 Radiožurnál – Doteky víry
16. 3. 10:30 Osov – mše sv.
20. 3. 9:00 Praha, katedrála – Missa

chrismatis
17:00 Stará Boleslav, kněžský
domov – mše sv.

21. 3. 8:00 Praha, katedrála – liturgie
hodin s kapitulou
18:00 Praha, katedrála – obřady
Velkého pátku

22. 3. 8:00 Praha, katedrála – liturgie
hodin s kapitulou
20:00 Praha-Nové Město, františ-
káni – velikonoční vigilie

23. 3. 8:00 Pečky – mše sv.
17:00 Praha, katedrála – nešpory

26. 3. Praha-Karlín, Dvouletá katolická
střední škola + Pedagogicko-psycho-
logická poradna Karlín – vizitace

28. 3. 12:00 Hodonín, gymnázium – před-
náška,
17:45 – mše sv., 
19:00 – přednáška

Z diáře biskupa Herbsta

1. 3. 14:00 Velká Hraštice, kostel sv. Zik-
munda – mše sv., svátek sv. Anežky

2. 3. 11:00 Praha-Košíře, kostel Nejsvě-
tější Trojice – mše sv.

5. 3. 9:00 Hořovice – mše sv.
7. 3. 16:30 Praha-Vinohrady, kostel 

sv. Ludmily – mše sv.
8. 3. 10:00 České Budějovice, katedrála

sv. Mikuláše – mše sv. u příležitosti
uvedení Mons. Pavla Posáda do služ-
by pomocného biskupa českobudějo-
vického

9. 3. 8:30 Ondřejov – mše sv.
15. 3. 14:00 Sušice – duchovní obnova
16. 3. 8:00 Popovice – mše sv.
21. 3. 18:00 Křivsoudov – obřady Velkého

pátku
22. 3. 19:00 Křivsoudov – velikon. vigilie
23. 3. 9:30 Křivsoudov – mše sv.
24. 3. 14:00 Žíšov – mše sv.
29. 3. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála –

mše sv. se zasvěcením
30. 3. 10:00 Zlonice – mše sv.

Z Act Curiae
Věstník kanceláře pražského

arcibiskupství
Arcibiskupství pražské 

Hradčanské nám. 16 
119 02 Praha 1-Hradčany 

tel.: 220 392 111, fax: 220 514 647
www.apha.cz 

e-mail: apha@apha.cz

Missa chrismatis
Na Zelený čtvrtek dne 20. března 2008
v 9:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Voj-
těcha bude kardinál Miloslav Vlk hlav-
ním celebrantem eucharistické slavnosti,
při níž obnoví kněží své závazky vyplý-
vající ze svátosti svěcení a budou posvě-
ceny oleje k udílení svátostí. K účasti na
slavení eucharistické oběti zveme všech-
ny biskupy, kněze a jáhny působící
v pražské arcidiecézi, jakož i věřící laiky.

Setkání neofytů s biskupem
V souladu s ustanoveními Řádu katechu-
menátu v Arcidiecézi pražské se koná
o druhé neděli velikonoční dne 30. břez-
na 2008 v 9:30 v katedrále sv. Víta, Vác-
lava, Vojtěcha v Praze setkání nově po-
křtěných s biskupem. Zváni jsou všichni
neofyté se svými kmotry. Je vhodné, aby
si nově pokřtění přinesli i bílé roušky,
které obdrželi při křtu, při bohoslužbě je
měli na sobě a v jejím závěru je odložili.

Po společném slavení eucharistie
v katedrále, jemuž bude předsedat kar-
dinál Miloslav Vlk, arcibiskup praž-
ský, jsou všichni zváni na neformální
setkání s ním a s Mons. Michaelem Sla-
víkem, generálním vikářem, a na malé
pohoštění do Arcibiskupského paláce
(Sál kardinála Berana).

Audiovýklad Bible na webu
Českého rozhlasu
Český rozhlas Online zveřejnil ve spo-
lupráci s Redakcí náboženského vysí-
lání Audiovýklad Bible na interneto-
vých stránkách http://www.rozhlas.cz/
nabozenstvi/bible

Základem projektu Audiovýklad
Bible jsou dva pořady s náboženskou
tematikou: jednak pořad Ranní Slovo
Českého rozhlasu 3 – Vltava, který kaž-
dou neděli přináší zamyšlení nad jed-
ním z biblických textů, jenž na přísluš-
nou neděli připadá podle liturgického
kalendáře, a jednak pořad Českého roz-
hlasu Plzeň Křes=anská vlna. Oba po-
řady moderuje Petr VaVura a mezi jeho
hosty patří naši přední teologové jako
Jiří Beneš, Pavel Filipi, Pavel Hošek,
Petr Pokorný, Jan Sokol a další. V Audi-
ovýkladu Bible nechybí ani záznamy
krásných a neotřelých výkladů nedávno
zemřelého profesora Jana Hellera.

Cílem tohoto projektu je představit
jednotlivé knihy Starého i Nového zá-
kona a nabídnout výklady jejich částí.
V současné době jsou zpřístupněny
stránky ke všem knihám Nového zá-
kona. Ze Starého zákona jsou zatím
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k dispozici Žalmy a kompletní výklad
knihy Daniel. Ostatní starozákonní
knihy budou zveřejňovány během první
poloviny tohoto roku.

Každý nově odvysílaný pořad Ranní
Slovo Český rozhlas Online pravidelně
zveřejňuje na stránkách a rovněž jej bude
zařazovat i do Audiovýkladu Bible.

Varovné upozornění na Na-
dační fond dětí Matky Terezy
Arcibiskupství pražské s politováním
sděluje všem, koho by tato informace
mohla zajímat, že nemůže v žádném
případě nikomu doporučit, aby podpořil
svým finančním příspěvkem činnost
Nadačního fondu Dětí Matky Terezy.

Dopisy, které jsou jménem tohoto
fondu rozesílány, jsou podepsány sest-
rou Myrnou. Na internetových strán-
kách fondu je její fotografie v oděvu
připomínajícím řeholní šat a pod jmé-
nem Myrna Velasco, nikde však není
uvedeno, kterého řádu je členkou, tako-
vou informaci nemá k dispozici ani
Arcibiskupství pražské, ani Misionářky
Lásky, známější pod lidovým názvem
Sestry Matky Terezy.

Zakladateli fondu jsou Nathan Bar-
nes a Crystal Chen, oba bytem v Kali-
fornii (USA), revizorem fondu je Bruce
Barnes, bytem na stejné adrese jako
Nathan Barnes. Nathan Barnes je též
předsedou správní rady (podle výpisu
z nadačního rejstříku), dalšími členy
správní rady jsou Tzong Ting Wu, by-
tem rovněž v Kalifornii, a již uvedený
Crystal Chen. Na internetových strán-
kách fondu jsou však jako vedení fondu
uvedeni Dr. Sajan George (bez další
identifikace) jako předseda správní rady
a již zmíněná sestra Myrna jako po-
radce. Ani jedna z uvedených osob není
sestrám Matky Terezy známa.

Všechny tyto nesrovnalosti a nejas-
nosti, dále fakt, že uvedený fond nikdy
nepožádal sestry Matky Terezy o sou-
hlas s použitím jména Matky Terezy pro
svou činnost, neprůkaznost informací
o využití případně získaných prostředků
(na adrese fondu v Praze se nepodařilo
zastihnout nikoho, kdo by byl kompe-
tentní podat o tom jakoukoli informaci)
a v neposlední řadě i způsob, jakým je
formulován „Odpovědní darovací for-
mulář“, rozesílaný fondem (formulace
„Nadační fond dětí Matky Terezy se
s radostí pomodlí Vaším jménem za to,
co je …“ nenajde oporu ani v spiritua-
litě Matky Terezy, ani v žádné jiné křes-
=anské spiritualitě), vede pražského ar-

cibiskupa k tomu, že Nadační fond dětí
Matky Terezy nepovažuje za důvěry-
hodnou instituci.

Informace z lednového čísla ACAP,
které se nevešly do minulého Zpravo-
daje, doplňujeme nyní (red.):

Sloučení farností s farností
Louňovice pod Blaníkem
Na základě příslušných oprávnění sloučil
arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk
ke dni 1. ledna 2008 ŘK farnost Kam-
berk a ŘKF Šlapánov s ŘKF Louňovice
pod Blaníkem. Tímto sloučením se ruší
a zanikají slučované církevní právnické
osoby bez likvidace a veškerý jejich maje-
tek – věci, pohledávky a jiná práva, nároky,
penězi ocenitelné jiné hodnoty a závazky –
přechází na nástupnickou církevní právnic-
kou osobu. Přitom je dodržena vůle zakla-
datelů a dárců co do určení majetku a pl-
nění závazků a jsou zachována získaná prá-
va. ŘKF Louňovice pod Blaníkem je tímto
sloučením právním nástupcem slučované
církevní právnické osoby. Území této far-
nosti zahrnuje od 1. ledna 2008 území ná-
sledujících obcí:

Jankov (místní části Nosákov, Odlocho-
vice, Podolí), Kamberk, (m. č. Hrajovice,
Kamberk, Předbořice), Louňovice pod
Blaníkem (m. č. Býkovice, Louňovice pod
Blaníkem, Rejkovice, Světlá), Pravonín
(m. č. Křížov, Lesáky), Šebířov (m. č. Lhý-
šov), Vilice (m. č. Hrnčíře), Zvěstov (m. č.
Bořkovice, Hlohov, Laby, Libouň, Ondře-
jovec, Otradov, Roudný, Šlapánov, Vestec,
Vlastišov, Zvěstov).

Matriky, farní archiv a ostatní písem-
nosti, pokud se nalézají ve farnostech
Kamberk a Šlapánov, se přenesou bez zby-
tečného prodlení do sídla ŘKF Louňovice
pod Blaníkem.

Sloučení farností s farností 
Vlašim
Na základě příslušných oprávnění sloučil
arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk
ke dni 1. ledna 2008 ŘK farnost Domašín
a ŘKF Kondrac s ŘKF Vlašim. Tímto slou-
čením se ruší a zanikají slučované církevní
právnické osoby bez likvidace a veškerý je-
jich majetek – věci, pohledávky a jiná práva,
nároky, penězi ocenitelné jiné hodnoty a zá-
vazky – přechází na nástupnickou církevní
právnickou osobu. Přitom je dodržena vůle
zakladatelů a dárců co do určení majetku
a plnění závazků a jsou zachována získaná
práva. ŘKF Vlašim je tímto sloučením práv-
ním nástupcem slučované církevní právnic-
ké osoby. Území této farnosti zahrnuje od
1. ledna 2008 území následujících obcí:

Kondrac (místní části Dub, Kondrac,
Krasovice), Pavlovice, Vlašim (m. č. Boli-

na, Domašín, Hrazená Lhota, Polánka,
Vlašim, Znosim) a Vracovice.

Matriky, farní archiv a ostatní písem-
nosti, pokud se nalézají ve farnostech Do-
mašín a Kondrac, se přenesou bez zbyteč-
ného prodlení do sídla ŘKF Vlašim.

Sloučení farností s farností 
Zdislavice
Na základě příslušných oprávnění sloučil
arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk
ke dni 1. ledna 2008 ŘK farnost Načera-
dec a ŘKF Pravonín s ŘKF Zdislavice.
Tímto sloučením se ruší a zanikají slučova-
né církevní právnické osoby bez likvidace
a veškerý jejich majetek – věci, pohledáv-
ky a jiná práva, nároky, penězi ocenitelné
jiné hodnoty a závazky – přechází na ná-
stupnickou církevní právnickou osobu. Při-
tom je dodržena vůle zakladatelů a dárců
co do určení majetku a plnění závazků
a jsou zachována získaná práva. ŘKF Zdi-
slavice je tímto sloučením právním nástup-
cem slučované církevní právnické osoby.
Území této farnosti zahrnuje od 1. ledna
2008 území následujících obcí:

Miřetice, Načeradec (místní části Da-
měnice, Načeradec, Olešná, Pravětice, Sla-
větín, Vračkovice), Pravonín (m. č. Buko-
vá, Karhule, Pravonín, Tisek, Volavka),
Rataje, Řimovice, Vlašim (m. č. Bolina),
Vracovice (m. č. Malovidy) a Zdislavice.

Matriky, farní archiv a ostatní písem-
nosti, pokud se nalézají ve farnostech Na-
čeradec a Pravonín, se přenesou bez zby-
tečného prodlení do sídla ŘKF Zdislavice.

Sloučení farností s farností
Zruč nad Sázavou
Na základě příslušných oprávnění sloučil
arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk
ke dni 1. ledna 2008 ŘK farnost Kácov
a ŘKF Soutice s ŘKF Zruč nad Sázavou.
Tímto sloučením se ruší a zanikají slučova-
né církevní právnické osoby bez likvidace
a veškerý jejich majetek – věci, pohledáv-
ky a jiná práva, nároky, penězi ocenitelné
jiné hodnoty a závazky – přechází na ná-
stupnickou církevní právnickou osobu. Při-
tom je dodržena vůle zakladatelů a dárců
co do určení majetku a plnění závazků
a jsou zachována získaná práva. ŘKF Zruč
nad Sázavou je tímto sloučením právním
nástupcem slučované církevní právnické
osoby. Území této farnosti zahrnuje od
1. ledna 2008 území následujících obcí:

Čestín (místní část Polipsy), Dolní Po-
hleV, Horka II (místní části Buda, Horka II,
Hrádek, Onšovec), Hulice (m. č. Hulice,
Rýzmburk), Chabeřice (m. č. Brandýs, Čí-
žov, Holšice, Chabeřice), Kácov (m. č. Ká-
cov, Račiněves, Zderadinky, Zderadiny,
Zliv), Řendějov (m. č. Jiřice, Nový Same-



7

chov, Řendějov, Starý Samechov), Soutice
(m. č. Černýš, Kalná, Soutice), Tichonice
(m. č. Kácovská Lhota, Soušice, Tichoni-
ce), Trhový Štěpánov (m. č. Dubějovice,
Střechov nad Sázavou), Zbizuby (m. č. Ko-
blasko, Vranice), Zbraslavice (m. č. Lipina)
a Zruč nad Sázavou (m. č. Domahoř, Dubi-
na, Nesměřice, Zruč nad Sázavou, Želivec).

Matriky, farní archiv a ostatní písem-
nosti, pokud se nalézají ve farnostech Ká-
cov a Soutice, se přenesou bez zbytečného
prodlení do sídla ŘKF Zruč nad Sázavou.

Sloučení farností s farností 
Uhlířské Janovice
Na základě příslušných oprávnění sloučil
arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk
ke dni 1. ledna 2008 ŘK farnost Čestín
a ŘKF Petrovice II s ŘKF Uhlířské Jano-
vice. Tímto sloučením se ruší a zanikají slu-
čované církevní právnické osoby bez likvi-
dace a veškerý jejich majetek – věci, pohle-
dávky a jiná práva, nároky, penězi ocenitel-
né jiné hodnoty a závazky – přechází na
nástupnickou církevní právnickou osobu.
Přitom je dodržena vůle zakladatelů a dárců
co do určení majetku a plnění závazků
a jsou zachována získaná práva. ŘKF Uh-
lířské Janovice je tímto sloučením právním
nástupcem slučované církevní právnické
osoby. Území této farnosti zahrnuje od
1. ledna 2008 území následujících obcí:

Barchovice (místní části Hryzely, Radli-
ce), Bečváry (m. č. Bečváry, Hatě, Horní
Jelčany), Církvice, Čestín (m. č. Čenovice,
Čentice, Čestín, Kamenná Lhota, Kasanice,
Kněž, Milotice, Morány), Dolní Chvatliny
(m. č. Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny),
Drahobudice, Horní Kruty (m. č. Bohouňo-
vice II, Dolní Kruty, Horní Kruty, Přestavl-
ky, Újezdec), Chlístovice (m. č. Kralice,
Kraličky, Pivnisko, Svatý Jan, Krsovice,
Švábínov, Vernýřov, Všesoky, Žandov), Ko-
šice, Malešov (m. č. Albrechtice), Nepomě-
řice (m. č. Bedřichov, Miletice, Nepoměři-
ce), Onomyšl (m. č. Budy, Onomyšl, Roz-
koš), Petrovice II (m. č. Boštice, Losiny,
Nové Nespeřice, Petrovice II, Stará Hu=,
Staré Nespeřice, Tlučeň), Rašovice (m. č.
Mančice, Netušil, Rašovice), Skvrňov, Staň-
kovice (m. č. Nová Ves a Ostašov), Sudějov,
Toušice (m. č. Mlékovice), Uhlířské Janovi-
ce (m. č. Bláto, Janovická Lhota, Kochánov,
Malejovice, Mitrov, Opatovice II, Silvánka,
Uhlířské Janovice), Vavřinec (m. č. Chme-
liště, Vavřinec, Žíšov), Vidice, Zásmuky
(m. č. Nesměň, Sobočice, Vršice, Zásmu-
ky), Zbizuby (m. č. Hroznice, Vlková)
a Zbraslavice (m. č. Hodkov, Krasoňovice).

Matriky, farní archiv a ostatní písemnos-
ti, pokud se nalézají ve farnostech Čestín
a Petrovice II, se přenesou bez zbytečného
prodlení do sídla ŘKF Uhlířské Janovice.

P E R S O N A L I A

Ustanovení
P. Václav Altrichter SDB byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 1. února 2008 uvolněn
z funkce kaplana Domova sv. Karla Bo-
romejského v Praze-Řepích a s účinnos-
tí od téhož data byl jmenován a ustano-
ven výpomocným duchovním ŘK far-
nosti u kostela sv. Martina, Praha-Řepy
a ŘK duchovní správy u kostela sv. Kří-
že, Praha-Nové Město.
Libor Bulín, kanovník a okrskový vi-
kář, byl s účinností od 1. ledna 2008
uvolněn z funkce výpomocného du-
chovního ŘK farnosti Kolín. Ostatní
ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
Miroslav Cúth, kanovník a okrskový
vikář, byl s účinností od 1. ledna 2008
uvolněn z funkce výpomocného du-
chovního ŘK farnosti u kostela sv. Cy-
rila a Metoděje, Praha-Karlín. Ostatní
ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
Dr. Vojtěch Eliáš nepřijal ustanovení
č.j. 0033/2008, jímž byl s účinností od 1.
února 2008 jmenován a ustanoven výpo-
mocným duchovním ŘK farnosti u koste-
la sv. Prokopa, Praha-Žižkov. Ustanovení
tedy nenabylo účinnosti a bylo zrušeno.
P. Jan Křtitel Vladimír Franze
O.Praem. byl na žádost svého řeholní-
ho představeného s účinností od 1. úno-
ra 2008 do 31. ledna 2011 jmenován
a ustanoven kaplanem Domova sv. Kar-
la Boromejského v Praze-Řepích.
MgA. Mgr. Jaroslav Konečný, okrs-
kový vikář, byl s účinností od 1. ledna
2008 uvolněn z funkce výpomocného
duchovního ŘK farnosti Zruč nad Sáza-
vou. Ostatní ustanovení zůstávají nadá-
le v platnosti.
P. Mgr. Petr Koutecký SJ, okrskový
vikář, byl s účinností od 1. ledna 2008
uvolněn z funkce výpomocného du-
chovního ŘK farnosti u kostela sv. Ja-
kuba Staršího, Praha-Zbraslav a ŘK
farnosti Zlatníky. Ostatní ustanovení
zůstávají nadále v platnosti.
MUDr. Miroslav Malý, okrskový vi-
kář, byl s účinností od 1. ledna 2008
uvolněn z funkce výpomocného du-
chovního ŘK farnosti Čestlice. Ostatní
ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
Mgr. František Masařík, okrskový vi-
kář, byl s účinností od 1. ledna 2008
uvolněn z funkce výpomocného du-
chovního ŘK farnosti Sedlec-Prčice,
ŘK farnosti Arnoštovice a ŘK farnosti
Červený Újezd. Ostatní ustanovení zůs-
távají nadále v platnosti.

Ján Petrovič, okrskový vikář, byl
s účinností od 1. ledna 2008 uvolněn
z funkce výpomocného duchovního ŘK
farnosti Zbečno. Ostatní ustanovení
zůstávají nadále v platnosti.
Mgr. Michal Procházka, okrskový vi-
kář, byl s účinností od 1. ledna 2008
uvolněn z funkce výpomocného du-
chovního ŘK farnosti Brandýs nad La-
bem. Ostatní ustanovení zůstávají na-
dále v platnosti.
P. Maximilián Roman Rylko O.Pra-
em. byl se souhlasem svého řeholního
představeného s účinností od 1. ledna
2008 jmenován a ustanoven výpomoc-
ným duchovním ŘK farnosti Keblov.
Tímto ustanovením se nemění ani neru-
ší ostatní ustanovení.
P. ThMgr. Mariusz Józef Sierpni-
ak MIC byl se souhlasem svého řehol-
ního představeného s účinností od 1.
ledna 2008 jmenován a ustanoven vý-
pomocným duchovním ŘK farnosti
Hrádek. Tímto ustanovením se nemění
ani neruší ostatní ustanovení.
Mgr. Bedřich Vymětalík, okrskový vi-
kář, byl s účinností od 1. ledna 2008
uvolněn z funkce výpomocného duchov-
ního ŘK farnosti u kostela Panny Marie
Královny míru, Praha-Lhotka. Ostatní
ustanovení zůstávají nadále v platnosti.

Suspense
Ing. Mgr. René Milfait, kněz plzeňské
diecéze, uzavřel sňatek před duchovním
starokatolické církve. Tím se na něho
vztahuje ustanovení kánonu 194 § 1,
odst. 3., a 1394 § 1 CIC, to znamená, že
dotyčný upadl do suspenze nastupující
bez rozhodnutí představeného a vztahu-
je se na něj dle kán. 1333 §1 a §2 CIC
zákaz konat všechny úkony ze svátosti
svěcení i z moci řízení.
P. Jiří Zdeněk Pospíšilík OSB požádal
o dispens od slavných slibů a o zproště-
ní závazků kněžského stavu. Na základě
této žádosti mu dne 16. listopadu 2007
jeho představený zakázal vykonávat
všechny úkony moci ze svátosti svěcení
ve smyslu kán. 1333 § 1 CIC.

J U B I L E Á Ř

Výročí svěcení
Mgr. Štěpán Faber, trvalý jáhen u kated-
rály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

6. 3. 1993 (15 let)
P. František Hylmar SJ, provinciál Čes-
ké provincie Tovaryšstva Ježíšova

25. 3. 1998 (10 let)



Životní jubilea
Mgr. Martin Janata, farář v Kostelci nad
Černými Lesy 3. 3. 1963 (45 let)
P. Ladislav Škrňa CSsR, na odpočinku
na Svaté Hoře u Příbrami

3. 3. 1926 (82 let)
P. Bernardin Josef Mráz OFMConv.,
výpomocný duchovní u sv. Jakuba Star-
šího v Praze-Starém Městě

5. 3. 1909 (99 let)
P. doc. JUDr. Ignác Antonín Hrdina
DrSc. O.Praem., soudce a promotor ius-
titiae ICS, vedoucí katedry pastorálních
oborů a právních věd KTF UK

6. 3. 1953 (55 let)
ThDr. Bedřich Ťupa, emeritní farář

6. 3. 1915 (93 let)
Martin Duchoslav, farní vikář u kated-
rály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

13. 3. 1958 (50 let)
prof. PhDr. Petr Pi=ha, kněz diecéze
Breda 26. 3. 1938 (70 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Programy středisek 
Arcibiskupství pražského

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel.: 220 181 754(705), fax: 224 314 258
e-mail: kancelar.ps@vira.cz; 
http://ps.apha.cz

1. 3. 9:00 Duchovní obnova pro slu-
žebníky eucharistie, P. Jindřich Krink, PS
2. 3. 18:00 Modlitební večer Charis-
matické obnovy, Mons. Aleš Opatrný, PS
3. 3. 18:00 Setkání pastoračních asis-
tentů na Svaté Hoře*, P. Mgr. Vladimír
Málek, konec setkání je 5. 3. po obědě, PS
4. 3. 19:30 Příprava na život v man-
želství (7/8)*, CPR
5. 3. 10:00 Společenství maminek
s dětmi, DS
8. 3. 9:00 Univerzita 3. věku II.*,
Mgr. Petr Štica, KTF UK a PS
10. 3. 20:00 Přednáška v rámci ČKA
Praha 6, PhDr. Ladislav Csémy: Zneuží-
vání drog u mládeže v ČR ve srovnání
s EU, ČKA Praha 6
11. 3. 19:30 Příprava na život v man-
želství (8/8)*, CPR
12. 3. 9:30 Akademie nejen pro senio-
ry, Gilbert Plíšek O.Praem.: Strahov, PS
26. 3. 9:30 Akademie nejen pro seni-
ory: Výlet do kostela sv. Jakuba Starší-
ho na Starém Městě, PS
29. 3. 9:00 Kurz pro pomocníky v pas-
toraci (4/7)*, P. Mgr. Vladimír Málek, PS

PS – Pastorační středisko; DS – Duchovní
správa u kostela sv. Vojtěcha; CPR – Cen-
trum pro rodinu; KTF UK – Katolická teo-
logická fakulta Univerzity Karlovy

vstup do místa konání akcí je z Kolejní
ulice č. 4; * jen pro přihlášené

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

Umělé oplodnění z pohledu
lékaře
Centrum pro rodinu pořádá 12. 3. od
18:00 přednášku lékařů – manželů Šme-
hilových v prostorách Katolické teolo-
gické fakulty UK, Thákurova 3, Praha 6.
Přednáška na toto velmi aktuální téma je
určena především pro ty, kteří se ve své
pastorační práci setkávají s tíživou si-
tuací neplodných párů, tedy pro kněze
a pastorační asistenty. Srdečně zveme
také studenty teologie a dalších pomáha-
jících profesí a ty manžele, kterých se
daná problematika bezprostředně týká.

Exercicie pro manželské páry
do 5 let manželství (17.–21. 8.)
CPR nabízí mladým manželům do cca
5 let manželství exercicie pod vedením
P. Ing. Ladislava Štefka ISch. a P.
MUDr. Zdeňka Králíka ISch. Uskuteční
se na Svaté Hoře u Příbrami ve dnech
17. 8. (večeře) až 21. 8. (oběd). Předpo-
kládaná cena 1500 Kč na osobu/3000
Kč na pár. Předpokládá se účast bez
dětí, účast s kojenci je po předchozí do-
hodě s organizátory možná. Otcové La-
dislav a Zdeněk jsou ze Schönstattského
hnutí a dlouhodobě se věnují práci s ro-
dinami. Účastníkům exercicií bude též
po celou dobu k dispozici zkušený man-
želský pár. Zájemci, hlaste se telefo-
nicky, mailem nebo formulářem z inter-
netových stránek Centra pro rodinu.

Maminky v obtížných situacích
Pravidelná sekání osamělých maminek
pokračují v sobotu 1. 3., 5. 4. a 7. 6. od
14 do 17 hodin v Komunitním centru sv.
Prokopa v Praze-Nových Butovicích.
Na setkání bývá vedle společné modlit-
by a sdílení i tematický program (např.
beseda s odborníkem, výtvarné dílny
atd.). Účast s dětmi je po předchozí tele-
fonické dohodě s CPR možná. Dále spo-
lečenství maminek zve na postní výlet
do Posázaví v sobotu 15. března. Bližší
informace vám rádi poskytneme v Cen-

tru pro rodinu. Srdečně zveme vdovy,
rozvedené a svobodné maminky!

Pou[ rodin pražské arcidiecéze
Srdečně zveme rodiny arcidiecéze na
pou=, která se uskuteční v sobotu 31.
května na Tetíně. Poutní mši svaté
v 10:00 bude předsedat Mons. Václav
Malý. Po mši bude probíhat program
pro celou rodinu připravovaný ve spolu-
práci s občanskými sdruženími Rodinné
centrum Praha a YMCA – Živá rodina.

Doporučujeme exercicie pro
rozvedené (i znovu sezdané)
Exerciční dům na Svaté Hoře u Příbra-
mi pořádá exercicie pro rozvedené včet-
ně těch, kteří vstoupili do dalšího man-
želství. Exercicie povede Mons. Aleš
Opatrný. Začátek ve středu 7. května
v 18:00 (večeří), konec v neděli 11. 5.
v 13:00. Cena 1320 Kč na osobu. Infor-
mace a kontakty http://svata-hora.cz/
cz/8/duchovni-cviceni. Webová při-
hláška http://svata-hora.cz/user/register
Exercicie.

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 
128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598,
e-mail: mail@misie.cz, www.misie.cz
� Každý čtvrtek od 27. 3. do 22. 5. od
19:30 v Misijním centru AP – Seminář
o modlitbě „Scala Paradisi“. Kurz mod-
litby (autor P. Petr Hruška), který má
pomoci lidem k osobní každodenní mo-
dlitbě, ale také k prohloubení společné
modlitby. Je třeba účastnit se celku. Při-
hlášky a informace: mladez@chemin-
-neuf.cz, 774 241 990
� Jednou za 14 dnů ve čtvrtek 17–19
hod. – Skupinka chval.
� Jednou za 14 dnů v pondělí 18–20
hod. – Pěvecký sbor
� Úterý 19:30 – Modlitební společen-
ství v Misijním centru v domě Michael,
otevřené všem.
� Čtvrtek 19:00 – Modlitba za jednotu
křes=anů v kostele sv. Apolináře. Touto
modlitbou nešpor společně s Ježíšem
prosíme Otce, „aby všichni byli jed-
no…“ (Jan 17).
� Čtvrtek 19:30 – Společenství mláde-
že v Misijním centru v domě Michael.
Společné večery s různým tematickým
zaměřením, čas pro budování přátelství
a prohlubování života ve víře (program
jednotlivých setkání na www.misie.cz).
Před tímto setkáním vás v 19:00 zveme
do kostela sv. Apolináře k účasti na mo-
dlitbě za jednotu křes=anů.
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Programy farností
a dalších organizací

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 

� Zveme všechny mladé na oslavu Ve-
likonoc v Nazaretě. Začínáme na Zelený
čtvrtek mší svatou v 18 hodin, čeká nás
opravdová poslední večeře, netradiční
křížová cesta, společná příprava pašijí
a radostná oslava vzkříšení. S sebou:
250 Kč, spacák, přezůvky. Více infor-
mací na www.nazaret.signaly.cz, telefo-
nicky na 244 910 469 nebo mailem na
nazaret@apha.cz
� Již nyní upozorňujeme mladé na šan-
ci oslavit Světové dny mládeže spolu
s ostatními mladými z Čech i Slovenska
a s našimi biskupy na česko-sloven-
ském setkání Activ8. Setkání se usku-
teční 18.–20. 7. 2008 na Velehradě.
Bližší informace obdržíte v Nazaretě,
na www.signaly.cz, telefonicky na 244
910 469, mailem na adcm-pha@volny.
cz nebo brzy na nových stránkách
www.activ8.cz
� Na březnový Večer ve středu, který
se uskuteční 19. 3. od 18:30 v Klubu
u P. M. Sněžné, mezi nás přijde otec bi-
skup Kája Herbst s katechezí o nejdůle-
žitějších částech evangelia. Hostem
bude vokální soubor GESHEM. Více
informací na www.praha.signaly.cz

Komunita
Chemin
Neuf

Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, 
tel.: 220 199 441–2,
email: sekretariat@chemin-neuf.cz,
http://www.chemin-neuf.cz 
� Sobota 8. 3., 10–18 hod. Jednodenní
duchovní obnova na téma „Vtělení, spá-
sa, utrpení, vzkříšení“. Program duchov-
ní obnovy bude zahrnovat přednášku,
osobní i společnou modlitbu a sdílení ve
skupinkách. K účasti je nutné se přihlásit.
� 20.–23. 3. Velikonoce – zveme vás
všechny do Tuchoměřic prožít společně
s námi a s mladými, kteří k nám přije-
dou, liturgické oslavy velikonočních

svátků. Časy jsou uvedeny na www.
chemin-neuf.cz
� 20.–23. 3. Společná oslava Veliko-
noc – pro mladé od 18 do 35 let. Setká-
ní, jehož centrem bude liturgická oslava
největších křes=anských svátků, začíná
Zeleným čtvrtkem, cca v 17 hodin,
a končí nedělním obědem. Čas bude na-
plněn společnou i osobní modlitbou,
sdílením, tvořivými dílnami… Vítáni
jsou všichni, kdo rádi zpívají: během
Velikonoc se můžete připojit k našemu
minisboru.
� Možnost zakusit komunitní život –
Chcete prožít pár dní s bratry a sestrami
v klášteře v Tuchoměřicích při společné
liturgii, práci, modlitbě a sdílení? Nabí-
zíme vám možnost zakusit spolu s námi
společný život nebo pár dní ztišení.
� Úterý 19:30 – Modlitební společen-
ství v kapli kláštera v Tuchoměřicích,
otevřené všem.
� Čtvrtek 18:15 – Modlitba za jednotu
křes=anů v kapli kláštera v Tuchoměři-
cích. „Aby všichni byli jedno…“ (Jan 17)
Po ní následuje půlhodinová adorace.
� Je možné se také účastnit našich pra-
videlných liturgických časů – mše sv.,
ranní a večerní chvály, adorace. Info:
www.chemin-neuf.cz, příp. telefonicky.

Komunitní
centrum
Matky Terezy

U modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 -
Háje, tel.: 731 625 970, e-mail: 
info@kcmt.cz, http://www.kcmt.cz

1. 3. 16:00 O červené Karkulce –
divadlo pro děti
6. 3. 10:00 P. Vašátková: Aby děti
nestonaly – přednáška v rámci Denního
klubu
10. 3. 16:00 Mgr. Pavel Urban:
Vzkříšení – přednáška v rámci Klubu
seniorů
12. 3. 9:30 O pejskovi a kočičce –
divadlo pro děti

18:00 S „kapelou“ až k hra-
nici smrti – svědectví kytaristy Mirosla-
va Verkina s hudebním doprovodem
16. 3. 16:00 Pašije podle Jana –
představení Dramatické dílny KSK Praha
21. 3. 10:00 psycholožka Mgr. Po-
razilová: Sourozenci – přednáška v rám-
ci Denního klubu
27. 3. 19:00 Filmový klub
29. 3. 16:00 Koncert skupiny Veka
(rock, pop, ska …)

Komunitní
centrum 
sv. Prokopa

V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5,
tel.: 251 610 850, 251 627 400, 
e-mail: mail@centrumbutovice.cz,
http://www.centrumbutovice.cz

� Srdečně vás zveme do sálu Komunit-
ního centra sv. Prokopa na výstavu aka-
demického sochaře Petra Váni „IMMA-
CULATA“ – sochy Panny Marie. Vý-
stava je otevřená vždy v neděli od 9 do
12 hodin, do konce března 2008.
� Srdečně vás zveme na další pokračo-
vání přednáškového cyklu Prokopská
zastavení, které se uskuteční 4. března
2008 od 18:30 v Komunitním centru sv.
Prokopa. Na téma Člověk v silovém poli
médií přednáší MUDr. Petr Příhoda,
psychiatr a vedoucí Ústavu lékařské eti-
ky a humanitních základů medicíny 2.
lékařské fakulty UK v Praze-Motole, re-
daktor Českého rozhlasu 6 – dříve Svo-
bodné Evropy, za normalizace přispěva-
tel samizdatového Svědectví Pavla Ti-
grida, přispěvatel Katolického týdeníku.
� Od začátku dubna 2008 budou opět
probíhat v Komunitním centru sv. Pro-
kopa večerní kurzy Alfa – praktický
úvod do křes=anství. Úvodní večer se
koná v pondělí 7. dubna od 19 hod. Alfa
bude dále probíhat po všechny pondělní
večery vždy od 19 hod. až do poloviny
června 2008. Přihlášky: P. Angelo Sca-
rano; Scarano@seznam.cz

Pastorační
centrum
sv. Tomáše

Řk farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650,
263 01 Dobříš, tel.: 318 521 677, 
e-mail: pcstomas@volny.cz; 
http://dobris.farnost.cz
1. 3. 18:00 zahájení výstavy IRSKO
– fotografie Stanislavy Perlínové a Da-
niely Doubkové z jejich nedávné cesty
nejen za proslulými irskými kříži.
Expozice v Pastoračním centru sv. To-
máše potrvá do konce března.
9. 3. 16:00 koncert Příbramské fil-
harmonie – Pergollesi: Stabat Mater
(v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši).

Pokračování semináře Liturgie – zázrak
Boží přítomnosti. Přednáška vždy od
19:30 do 21:00 v Pastoračním centru
sv. Tomáše. Na seminář není nutné se
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předem přihlašovat, vstupné dobrovol-
né. Program semináře v březnu:
� 4. 3. Prožití mše s užitkem (Mgr. Jan
Rückl). Jak se lze aktivně zapojit, když
vše dělá kněz? Musí všichni jen sedět
a mlčet? Nápady, způsoby, zkušenosti.
� 11. 3. Eucharistie – tajemství setkání
s Kristem (P. ThLic. Vojtěch Kodet
O.Carm). Hloubka tajemství mše svaté
a mešní oběti.

YMCA –
Živá
rodina

občanské sdružení, Na Poříčí 12, 
115 30 Praha 1, tel.: 224 872 421, 
e-mail: zr@ymca.cz
� YMCA – Živá rodina pořádá letos již
podvanácté Manželská setkání – kurz
partnerských vztahů, který se uskuteční
ve dnech 16.–24. 8. 2008 v Třešti. Kurz
je zaměřen na obnovu a prohloubení
vztahů mezi manžely a v rodině. Účast
možná i s dětmi. Přihlášky a bližší in-
formace: Hana Pištorová, 606 745 048,
e-mail: hana.pistorova@familia.cz 

Unie
katolických
žen

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

� V rámci cyklu Ženská spiritualita III
vás srdečně zveme na přednášku
P. ThLic. Pavla Vojtěcha Kohuta OCD:
Génius sv. Terezie od Ježíše. Proběhne
ve středu 12. 3. 2008 od 18:00 v budově
Katolické teologické fakulty, Tháku-
rova 3, Praha 6, v I. patře, v učebně P3.
� Zveme vás k účasti na postní duchov-
ní obnově pro ženy. Koná se v sobotu
15. 3. od 9 do 16 hodin ve Farním klubu
Panny Marie Sněžné, Jungmannovo ná-
městí 18, Praha 1 (vchod z Františkán-
ské zahrady). Duchovním průvodcem
bude P. Michal Pometlo, OFM; odpoled-
ne zakončíme mší svatou. Oběd můžete
přihlásit na tel.: 220 181 329 (v době
naší nepřítomnosti použijte záznamník)
nejpozději do 12. 3.
� Jste zváni na společenské odpoledne
na téma Singapur a Malajsie, které se
koná ve středu 19. 3. 2008 od 14:30 do
16:30 ve Farním klubu Panny Marie
Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Pra-
ha 1 (vchod z Františkánské zahrady),
přednáší RNDr. František Matyáš.

Provincie 
kapucínů v ČR,
Loreta

Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, 
tel.: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz
Díky tomuto mariánskému poutnímu mí-
stu a jeho zvonkohře je v celém světě zná-
má melodie písně Tisíckráte pozdravu-
jem tebe. Hodinový stroj ji hraje každý den
vždy v celou hodinu od 9:00 do 18:00.

Postní dny března dají rozeznít lore-
tánským zvonkům také v charakteristic-
kých postních melodiích. Bude to o ne-
dělích 2., 9. a 16. března vždy ve 12
a v 19 hodin. Dále také ve čtvrtek 6. 3.
v 16:45 a 15. 3. ve 12 a v 19 hod. Na ce-
lý Velký pátek a Bílou sobotu se zvonky
odmlčí, nebudou hrát ani mariánskou
píseň. Od slavnosti Zmrtvýchvstání
Páně, tedy od 23. 3., již budou znít veli-
konoční písně a další skladby radostně
opěvující vzkříšení. Bude to v neděli
23. a 30. března ve 12 a v 19 hodin a ješ-
tě 24. 3. ve 12 hod. a 27. 3. v 16:45.

Na zvonky střídavě hrají karionisté
Radek Rejšek, Alena Michálková a Vít
Janata. K návštěvě Lorety i poslechu

zvonků zvou bratři kapucíni.

Divadlo
Miriam

Ke Strašnické 10, Praha 10 - Strašnice
http://divadlomiriam.cz
6. 3. 19:00 Klub ztracených talentů –
komponovaný pořad z kabaretních scé-
nek, které vytvořili kdysi populární,
dnes však již zapomenutí umělci před-
válečné Prahy. Účinkují členové diva-
dla Lyra Pragensis.
9. 3. 15:00 O pyšné noční košilce –
pohádka pro nejmenší děti o pyšné noč-
ní košilce Parádyji, která si nechce hrát
s chudou košilkou Bělinkou.
11. 3. 19:00 Eric-Emmanuel Schmitt:
Noemovo dítě – příběh o síle přátelství,
které překonává hranice rasy, kultury
a náboženství. Premiéra!
27. 3. 19:00 Josef Topol: Hodina lás-
ky – krutá hra osudu: za hodinu budou
dva milenci navždy odloučeni. Jak za
hodinu přenést svou lásku přes smrtící
propast času? Po hodině si osud zahraje
podruhé – zruší svůj ortel. A láska neče-
kaně zevšední.
Rezervace vstupenek: denně 16 –21
hod. na tel.: 604 322 969, 274 818 525
nebo na: divadlo.miriam@volny.cz

Farnost u kostela
Panny Marie Sněžné

Jungmannovo nám. 18, Praha 1, 
tel.: 222 246 243, 
e-mail: fara.pms@centrum.cz

Klub u Panny Marie Sněžné najdete při
vstupu do Františkánské zahrady vlevo.
4. 3. 19:19 přednáška s diapozitivy:
Římské baziliky a jiné významné chrá-
my, přednáší P. Petr A. Houška OFM
7. 3. 18:00 děkovná mše svatá k 660.
výročí založení Nového Města pražského

19:00 veřejná diskuse k zahá-
jení připravovaného projektu s názvem
Nové Město pražské – Nový Jeruzalém
11. 3. 17:00 kající bohoslužba
15. 3. 9:00 postní duchovní obnova
pro ženy, P. Michal Pometlo OFM, po-
řádá Unie katolických žen, konec při-
bližně v 16:00
16. 3. 15:00 křížová cesta na Petříně
19. 3. 14:30 přednáška s diapozitivy:
Singapur a Malajsie, přednáší RNDr.
František Matyáš, pořádá UKŽ

Další zprávy

„Hledám své místo na této
zemi. Mám naději ho nalézt?“
Zamyšlení nad encyklikou Benedikta
XVI. „O naději“ je ústředním tématem
duchovních cvičení pro dívky ve věku
18–27 let. K účasti vás srdečně zvou
sestry boromejky. �� 2.–9. 8. 2008;
Krkonoše – Špindlerův Mlýn (středisko
Eljon); P. Jiří Šlégr; ��23.–29. 8. 2008;
Beskydy – Hutisko-Solanec; P. Prokop
Brož. Cena dobrovolná. S sebou: spa-
cák, Bibli, breviář (kdo má). Kontaktní
osoba: S. M. Vincenta Kořínková,
vincenta@boromejky.cz, tel.: 723 477
525, Šporkova 12, 118 00 Praha 1;
www.boromejky.cz

Kurz pro hlavní vedoucí táborů
Asociace křes=anských sdružení mláde-
že (AKSM) spolu se Sekcí pro mládež
ČBK organizuje kurz pro hlavní ve-
doucí táborů či jiných prázdninových
pobytů pro děti (AKSM je držitelem
oprávnění Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy pro pořádání tohoto
školení). Kurz se koná 4.–6. dubna
2008 v Praze-Kunraticích, začátek je
v pátek v 19 hodin, ukončení v neděli
v 16:30. Cena: 350 Kč – zahrnuje uby-
tování, stravování a studijní materiály
(část dotována MŠMT). Náplní kurzu
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jsou právní předpisy pro práci s dětmi,
včetně hygienických předpisů, základy
první pomoci, bezpečnostní pravidla
činností s dětmi a mládeží, táborové
hospodaření a organizační příprava
tábora. Kurz je zakončen testem; účast-
níci dostanou osvědčení. Přihlášky: do
18. března (nebo do naplnění kapacity
kurzu – max. 35 osob) na adresu: Sekce
pro mládež ČBK, Ing. Marie Světničko-
vá, Thákurova 3, 160 00 Praha-Dejvice
nebo svetnickova@cirkev.cz. Přihláše-
ným budou zaslány podrobné informace
a studijní materiály.

CMP Levý Hradec 2008
Národní rada Sekulárního františkán-
ského řádu, farnost sv. Mikuláše ve Vel-
kém Meziříčí, farnost Nanebevzetí
P. Marie ve Vranově n. Dyjí aj. vás zvou
k účasti na IV. etapě 27. ročníku Cyrilo-
metodějské pouti spojené s 8. ročníkem
pouti na Velehrad:
Sobota 8. března. Trasa: Sázava – Čes-
ký Šternberk – Kácov – Zruč n. Sáza-
vou (27 km). Vlakem z Prahy hl. n.
6:15 do Čerčan (7:13), odtud 7:21 do
Sázavy (zast.) 7:53 nebo autobusem
z Depa Hostivař 7:00 do Sázavy aut. st.
8:11. Odchod od kláštera cca 8:20. Ze
Zruče do Prahy autobus 15:30 do Vlaši-
mi (16:30), odtud 17:15 do Prahy
(18:15), nebo vlakem ze Zruče 17:34 do
Kutné Hory (18:50), odtud 18:59 do
Prahy (20:04); nebo ještě později ze
Zruče 18:40 do Světlé n. Sáz. (19:40)
a odtud 20:13 do Prahy (22:05).

Krátká sdělení
� V neděli 2. 3. 2008 se bude v kostele
Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce
36, Praha 4) v rámci Farní akade-
mie v 16:30 konat přednáška P. ThLic.
Michaela Špilara na téma „Askeze – to
nemůžete myslet vážně“. K účasti jste
srdečně zváni.
� Hnutí fokoláre, Fokoláre Praha, Kar-
melitská 29, 118 00 Praha 1, tel.: 257
534 739, fax/zázn.: 257 534 738, e-
mail: ffprg@focolare.cz vás zve na dal-
ší setkání cyklu „Zlatá Praha“, které se
bude konat v neděli 16. 3. od 16:00 do
18:00 v zasedacím sále úřadu Městské
části Praha 5, Štefánikova 15, Praha-
Smíchov (MHD Anděl, naproti vchodu
do kostela sv. Václava). Bližší informa-
ce na adrese http://www.focolare.cz/
Chcete-li dostávat pozvánky pravidelně
elektronickou poštou, obra=te se na
zlata.praha@focolare.cz

� Pro zájemce o křest otvírá Římsko-
katolická farnost při kostele sv. Petra
a Pavla na Vyšehradě katechumenát.
Zájemci se mohou hlásit na adrese:
farnost.vysehrad@seznam.cz do za-
čátku května 2008.
� Občanské sdružení STUDÁNKA vás
srdečně zve na již tradiční Velikonoční
jarmark. Koná se 16. 3. 2008 od 14 ho-
din na zahradě MŠ Studánka (Ke Ka-
mýku 686, Praha 4), při nepříznivém
počasí v budově školky. Připomene si
velikonoční tradice a vyrobíme veliko-
noční a jarní dekorace (pomlázky, řeh-
tačky, malování kraslic, výsev osení,
zdobení květináčů a další výtvarné čin-
nosti). Během jarmarku bude svěcení
kočiček. Vstup volný.
� Biskupství královéhradecké, Diecéz-
ní centrum pro seniory pořádá: � týden-
ní duchovní cvičení pro seniory s P. Ing.
Miloslavem Fialou, O.Praem. Termín:
21.–28. 4. 2008; Místo: rekreační dům
Marianum, Janské Lázně, Cena: 2500
Kč/os.; 3300 Kč/os. za jednolůžkový
pokoj; 2300 Kč/os při přihlášení tří a ví-
ce osob, které budou bydlet společně.
� duchovní cvičení s P. Janem Rybářem
SJ pro seniory-manželské páry. Termín:
7.–10. 4. 2008; Místo: rekreační dům
Marianum, Janské Lázně, Cena: 1200
Kč/os.; 1650 Kč/os. za jednolůžkový
pokoj; 1100 Kč/os při přihlášení tří a ví-
ce osob, které budou bydlet společně.
� duchovní obnovu s P. ThLic. Bohumi-
lem Kolářem. Termín: 12.–15. 5. 2008.
Místo: rekreační dům Marianum, Janské
Lázně. � den pro prarodiče s vnoučaty.
Termín: 7. 6. 2008. Místo: Potštejn. 

Informace a přihlášky na tel.: 
495 063 661, 739 925 941, e-mail:
dcs@diecezehk.cz
� Římskokatolická farnost Praha-
Vršovice zve na koncert, který se koná
21. března 2008 v 19 hodin v kostele sv.
Václava. Při koncertu zazní skladba
Antonína Dvořáka Stabat Mater, op. 58
„oratorium pro sóla, sbor a orchestr“
v podání sboru a orchestru Cantores
Pragenses pod vedením dirigenta To-
máše Čechala. Při nedělní mši svaté
23. března v 10:30 pak zazní v podání
stejného sboru Mše D dur (Lužanská)
rovněž od Antonína Dvořáka.

Oznámení
Výběrové řízení na místo
asistenta/ky vedoucí odboru
církevního školství
Arcibiskupství pražské vyhlašuje výbě-
rové řízení na místo asistenta/ky vedou-

cí odboru církevního školství. Předpo-
klady: minimálně SŠ vzdělání, znalost
práce s PC (Word, Excel, Outlook, Inter-
net), znalost způsobu vedení účetnictví
neziskových organizací, schopnost sa-
mostatné práce v kontaktu se školami
v oblasti kontroly hospodaření; orienta-
ce v církevním prostředí výhodou. Před-
pokládaný nástup: duben 2008. Struktu-
rovaný životopis a přehled dosavadní
praxe zašlete nejpozději do 7. března
2008 na adresu: Arcibiskupství pražské,
Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1
nebo e-mailem: bohmova@apha.cz

Fara ve Slabcích k pronájmu
Římskokatolická farnost Petrovice
u Rakovníka nabízí k pronájmu prostor-
nou faru ve Slabcích (cca 70 km od
Prahy). Objekt se nachází v krásném
okolí Berounky a křivoklátských lesů,
které skýtá rozsáhlé možnosti pro turis-
tiku a cyklistiku. Ideální by bylo prona-
jmout budovu farnosti (jedné či dvěma),
která by ji využívala pro pobyty růz-
ných společenství – rodin s dětmi, skau-
tů, ministrantů, schol, seniorů – a záro-
veň tak vypomohla i evangelizaci ra-
kovnického kraje. Kontakt: P. Václav
Kružík, Petrovice 31, 270 35 Petrovice
u Rakovníka, tel.: 313 543 253.

Prostory pro duchovní cvičení
Poutní dům Provincie kapucínů v ČR
nabízí volné ubytovací a stravovací ka-
pacity pro konání duchovních cvičení
a pastoračních programů farností a sku-
pin věřících s možností duchovního do-
provázení po významných pražských
poutních místech. Kontakt na www.
kapucini.cz – Poutní dům.

Co nového v knižním světě
Jeho rány nás uzdravily, 
Křížová cesta (Vojtěch Kodet)
Modlitba křížové cesty je příležitostí,
abychom na své vlastní cestě rozpoznali
Ježíše. Nikoli jako toho, kdo stojí mimo
nás, kdo sleduje, jak ji zvládáme, ale
jako toho, kdo žije, raduje se a trpí v nás.

Brož., 71 str., 59 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Ježíš Nazaretský
(Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.)
Co dnes může říct křes=anství o základ-
ních otázkách lidského bytí? OdpověV
podle Benedikta XVI. bezprostředně sou-
visí s otázkou: Kdo je Ježíš z Nazareta?

Váz., 269 str., 325 Kč, Nakladatelství
Barrister, distribuce www.ikarmel.cz
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Má dnes Ignác z Loyoly ještě
co říci? (Karl Rahner)
Provokativní intuice německého mysli-
tele, klasika vyhraněných slov, nás při-
vádějí k zakladateli jezuitů. Literární
ich-forma je doprovázena kolekcí grafik
Jana Jemelky.

Váz., 66 str., 149 Kč
Nakl. Refugium, www.refugium.cz

Kompendium sociální nauky
církve
(Papežská rada pro spravedlnost a mír)
Celistvé a přehledné zpracování kato-
lického sociálního učení se věnuje nej-
důležitějším společenským oblastem,
jako jsou rodina, lidská práce, ekono-
mický a politický život společnosti, me-
zinárodní vztahy, ochrana životního
prostředí, podpora míru a úloha církve
ve společnosti.

Váz., 534 str., 499 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

SPE SALVI – O křes[anské
naději, Encyklika papeže 
Benedikta XVI.
„Spe salvi facti sumus“ (Řím 8,24) –
„V naději jsme spaseni,“ říká sv. Pavel
nejen Římanům, ale také nám. To jsou
první slova nové encykliky papeže Be-
nedikta XVI. Již název naznačuje, že je-
jím tématem je naděje. List o rozsahu
50 článků lze rozdělit do dvou částí:
v první nalezneme ucelené pojednání
o křes=anské naději, ve druhé se papež
zamýšlí nad „místy“ současného života,
kde se člověk naději nejen učí, ale také
ji hned uplatňuje.

Brož., 64 str., 52 Kč
Paulínky, www.paulinky.cz

Denní modlitba církve – 
nová služba na internetu
Karmelitánské nakladatelství spus-
tilo na internetové adrese http://
ikarmel.cz/breviar novou službu.
Obsahuje odkazy na stránky pro jed-
nosvazkové vydání Denní modlitby
církve (breviáře), kterou vydalo
Karmelitánské nakladatelství v roce
2007. 

Z historického kalendáře
1. března 1998 katoličtí biskupové
všech našich diecézí se s pastýřskými
listy obrátili na věřící, kterým povolují
přijímání eucharistie na ruku.
6. března 1988 v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha se konala celoná-
rodní pou= k poctě bl. Anežky České.
10. března 1998 ve Vatikánu zveřejně-
ny dva dokumenty o formaci a službě
trvalých jáhnů v katolické církvi.
12. března 1848 u sochy sv. Václava na
dnešním Václavském náměstí v Praze
celebroval pražský arcibiskup Alois Jo-
sef Schrenk slavnostní Te Deum za vel-
ké účasti lidu.
16. března 1393 se svolením papeže
Bonifáce IX. začalo na Vyšehradě v Pra-
ze Milostivé léto (skončilo 14. 9. 1393).
16. března 1998 ve Vatikánu zveřejněn
dokument „Pamatujme: zamyšlení nad
Šoah“ pojednávající o holokaustu
a o postoji katolické církve v době pro-
následování Židů.
19. března 1553 zemřel Václav Hájek
z Libočan, katolický kněz, r. 1527 kapi-
tulní děkan na Karlštejně, kazatel
v klášteře sv. Tomáše na Malé Straně,
probošt ve Staré Boleslavi, r. 1534 na-
psal rozsáhlou Kroniku českou (datum
narození není známo).
19. března 1993 papež Jan Pavel II. vy-
dal papežský list o sv. Janu Nepomuc-
kém, adresovaný pražskému arcibisku-
povi Miloslavu Vlkovi.
20. března 1393 zemřel Jan Nepomuc-
ký, katolický kněz, mučedník, generální
vikář pražské arcidiecéze, kanovník ko-
legiátního kostela sv. Jiljí a později ka-
novník vyšehradské kapituly. Svatoře-
čen r. 1729 (* asi r. 1345).
22. března 1998 pastýřský list českých
a moravských katolických biskupů
k romské otázce přečten při všech ne-
dělních bohoslužbách.
23. března 1948 protest pražského ar-
cibiskupa Josefa Berana i apoštolské in-
ternunciatury proti zastavení katolické-
ho tisku.
24. března 1968 apoštolský administ-
rátor a pražský biskup dr. František To-
mášek vydal pro věřící apoštolský list,
ve kterém zaujímá stanovisko k součas-
né situaci v ČSR.

25. března 1053 zemřel sv. Prokop, ka-
tolický kněz, později poustevník, zakla-
datel a první opat Sázavského kláštera,
r. 1032 zde založil benediktinský klášter
se slovanskou liturgií. Spolupatron čes-
kých zemí (* r. 985).
27. března 1913 narozen ThDr. Anto-
nín Mandl, katolický teolog, filozof,
spisovatel a překladatel, pověřen říze-
ním Katolické akce († 15. 3. 1972).
30. března 1783 Josef II. zřídil tzv. ge-
nerální semináře, které měly zajistit vý-
chovu státu oddaných kněží.
30. března 1918 narozen Jiří Reins-
berg, katolický kněz, dlouholetý farář
u Matky Boží před Týnem v Praze.
V r. 1991 jmenován papežským prelá-
tem († 6. 1. 2004).
30. března 1943 zemřela bl. Marie Res-
tituta (občan. jm. Helena Kafková), ře-
holnice Kongregace sester III. řádu sv.
Františka, mučednice (* 1. 5. 1894).
30. března 1993 Svatý stolec rozhodl
o založení České biskupské konference
na základě rozdělení Československa.
Předsedou se stal pražský arcibiskup
Miloslav Vlk.
31. března 1948 intervence Vatikánu ve
prospěch zachování církevního školství
v Československu. Arnošt Kelnar

Vážení odběratelé Zpravodaje,
z personálních důvodů nebylo dosud mož-
no zpracovat vyúčtování a připravit složen-
ky k zaplacení Zpravodaje. Za prodlení se
omlouváme, o nápravu se budeme snažit
v nejbližším možném termínu. Děkujeme
za pochopení. Vaše redakce.

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 17. 3. 2008

Úmysly apoštolátu modlitby
Úmysl všeobecný

Aby byla chápána důležitost odpuš-
tění a smíření mezi lidmi a národy
a aby církev svým svědectvím šířila
Kristovu lásku.

Úmysl misijní
Aby křes=ané pronásledovaní pro
evangelium posíleni Duchem svatým
odvážně a otevřeně svědčili Božímu
slovu.

Úmysl národní
Aby úsilí těch, kteří pracují na poli,
požehnal Bůh také příhodným poča-
sím.


