
Úsilí o krásu
Dobu postní chápeme my křesťané jako příležitost k vnitřní obnově, očistě, přeuspořádání možná vnucených 
stanovisek. Liturgický rámec nám nenásilnou cestou ukazuje základní rozpětí naší obnovy: je třeba se posta-
vit do skutečně lidského života a zakotvit ho v jeho hloubce, šířce, výšce i délce.
Je užitečné si pro dobu postní vybrat dobrou četbu. Na pultech římských knihkupectví jsem objevil knihu, je-
jíž podtitul zněl Šance, jak se vymanit z lhostejnosti. Autorem je předseda Papežské rady pro novou evangeli-
zaci Mons. Rino Fisichella a kniha nese název Nová 
evangelizace. V knize poukazuje na fakt, že život 
ve své barevnosti mnoho ztratil, zatímco podnětů 
k lepšímu životu je stále dost, možná až moc. A za-
tímco zjišťuje projevy krize na každém kroku, obrací 
svůj zrak do budoucna, kde hledá řešení. Ztracená 
minulost nemůže být nalezena jen v minulosti. Je 
třeba najít zakotvení tam, kde se minulost, přítom-
nost i budoucnost střetávají a vytvářejí plnost času: 
je třeba znovu objevit Krista.
Máme dnes vyzkoušené postupy, jak lépe zhub-
nout, jak dosáhnout lepšího zdraví, jak přijít k peně-
zům, jak manažersky zorganizovat složité celky, ale 
stále více postrádáme postupy, jak založit rodinu 
a vychovávat v ní novou, radostnou generaci, jak 
být opravdu šťastný, jak poznat Boha a jak objevit 
Krista ..., tedy pokud nám tato druhá řada otázek 
ještě připadá důležitá.
Nová evangelizace je postup, jak nově objevit Kris-
ta. Předně tvrdí, že pro další život v Evropě je důle-
žité a nutné Krista objevit a věřit v Boha. Následně 
je třeba obnovit svět obrazu.
Žijeme v době, která je plná obrazů – od krátkých 
smsek, prokládaných emotionky, po velké billboar-
dy, od televize až po obrovské projekce... Zůstá-
vá ovšem otázka, kam nás tato nesmírná galerie 
může dovést. Současná, vtipná kultura nás obklo-
pila množstvím piktogramů, obrázků, které oslo-
ví naši imaginaci, představivost a skrze jeden tvar 
nám sdělí třeba i složitý obsah: vypni telefon, pozor 
nemocnice, pozor pes apod. Nová evangelizace 
chce využít svět piktogramů, svět ikon či obrazů. 
Každý člověk v sobě nese obraz Boží. Umíme tako-
vý obraz vnímat? Umíme s ním pracovat? Umíme 
ho dotvářet? Kdo jde po cestě krásy, nemůže trpět 
lhostejností, duchovním nechutenstvím. Obraz vidí 
ten, kdo poznal krásu. Krásu ale vidí ten, kdo v sobě 
nese krásný obraz Boží. Proto se může letošní post-
ní doba nést ve znamení úsilí o krásu ... nová evan-
gelizace je – podle Fisichelly – cestou nové krásy, 
nové radosti: vzkříšené krásy, vzkříšené radosti.

P. ThLic. Prokop Brož, Th.D.
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Březnový kalendářík
 2. 3. Den boje spisovatelů za mír (vyhlásil PEN klub 

v roce 1984)
 18. 3. sbírka na charitní činnost v arcidiecézi (při 

bohoslužbách)
 19. 3. slavnost sv. Josefa
 21. 3. Mezinárodní den boje za odstranění rasové 

diskriminace
  Světový den poezie
 22. 3. Světový den vody (vyhlásila OSN)
 24. 3. Den modlitby a postu za misionáře-mučedníky
 25. 3. Den modliteb za úctu k počatému životu a za 

nenarozené děti
  změna zimního času na letní (2:00→3:00)
 26. 3. slavnost Zvěstování Páně
 28. 3. Den učitelů
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Svatoanežský duchovní koncert
Hojně navštěvovaná výstava „Sv. Anežka Česká – prin-
cezna a řeholnice“, která je v Klášteře sv. Anežky České 
otevřena až do 25. března 2012, bude symbolicky za-
končena bohoslužbou – duchovním koncertem ke cti 
sv. Anežky. Duchovní slovo pražského arcibiskupa kar-
dinála Dominika Duky OP a četba z korespondence 
sv. Anežky a sv. Kláry doprovozená chrámovou hud-
bou zazní v pondělí 26. března od 18:00 v chrámu sv. 
Mikuláše na Malé Straně.
Jste tedy srdečně zváni k účasti na této události, která 
bude nejen duchovním zážitkem, ale i příležitostí v kli-
du si prohlédnout interiér jednoho z nejkrásnějších čes-
kých kostelů.

Sečetl Bůh svůj lid? Debata o výsledcích 
sčítání lidu v ČR s ohledem na zbožnost
V úterý 6. března od 19:30 pořádá centrum 
Dominikánská 8 v barokním refektáři dominikánského 
kláštera u Sv. Jiljí v Praze na Starém Městě (vstup: Jilská 
7a) debatu o předběžných výsledcích Sčítání lidu, 
domů a bytů v roce 2011. Diskutovat budou předsed-
kyně Českého statistického úřadu doc. Iva Ritschelová, 
sociolog a religionista doc. Zdeněk R. Nešpor a gene-
rální sekretář České biskupské konference Mons. Tomáš 
Holub.
Jedna z prvních veřejných diskusí na dané téma se 
pokusí o interpretaci překvapivých výsledků posled-
ního statistického sčítání. Může sčítání říci něco o víře 
v naší zemi? A pokud ano, jak rozumět jeho výsled-
kům? Co vše je třeba pro porozumění výslednému čís-
lu vzít v úvahu? Samotný výsledek, který bývá někdy 
odmítán a jindy přeceňován, bude třeba uvést do šir-
ších souvislostí. Zajímavým je sám fakt sčítání a jeho pří-
prava, ale také historie sčítání či jeho podoba v zahra-
ničí. Samotná formulace otázky po „náboženské víře“ 
byla potom výsledkem mnoha diskusí. O čem byla de-
bata předcházející sčítání? Nejnovější výsledky také 
nezůstávají bez významu pro sociologický pohled na 
religiozitu naší společnosti. Postoj velké části obyva-
tel k otázce po víře jistě souvisí s moderním chápáním 
identity a možná může říci leccos i k českému fenomé-
nu „plaché zbožnosti“. Je náboženství pro Čechy stále 
méně tématem? Výsledky sčítání jsou však bezpochy-
by velmi významným ukazatelem pro církve samotné. 
Jak se k nim staví a jak je budou refl ektovat? V nepo-
slední řadě je zde rovina teologická. V Bibli hraje sčítání 
svou nikoli bezvýznamnou úlohu. Má tedy sčítání něja-
ký smysl pro víru křesťanů v naší zemi?

Mgr. Aleš Pištora

Týden modliteb za mládež
I na letošní „Týden modliteb za mlá-
dež“, který se koná v týdnu před 
Květnou nedělí (25. března až 1. 
dubna 2012), která je Světovým 
dnem mládeže, Sekce pro mládež 
ČBK připravila brožurku k tomuto 
účelu. Obracím se na vás s prosbou, 
abychom společně v celé české a moravské církev-
ní provincii jeden týden věnovali modlitbě za mládež.
Letošní „Týden modliteb za mládež“ prožíváme ve 
znamení oslavy XXVII. Světového dne mládeže, který 

se slaví v jednotlivých diecézích (tzv. diecézní setká-
ní mládeže) a v rámci ČR také během 5. Celostátního 
setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou (14.–19. srpna 
2012). Motto XXVII. SDM dané papežem Benediktem 
XVI. zní: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ 
(Flp 4,4). 5. CSM ve Žďáru nad Sázavou toto téma roz-
šíří a jeho mottem bude: „Ovocem Ducha je láska, ra-
dost a pokoj...“ (Gal 5,22). Tak bude spojeno papež-
ské motto a téma roku církve v ČR, kterým je svátost 
biřmování. 
Navržené modlitby jsou sestaveny pro použití v týdnu 
modliteb za mládež, ale je možné je využít i během bo-
hoslužeb v jiných dnech či během osobní modlitby či 
modlitby v menších skupinách.
Cíle tohoto týdne jsou tři:

 ■ doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež 
společnou modlitbou, protože „bez Božího požehná-
ní marné lidské namáhání“; letos především prosit za 
požehnání Celostátního setkání mládeže;

 ■ pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou sou-
částí společenství církve;

 ■ vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém 
se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, 
společnost i církev.

ThDr. Jan Balík, ředitel Sekce pro mládež ČBK
Brožurka k Týdnu modliteb za mládež je ke stažení na 
http://tisk.cirkev.cz/res/data/141/015944.pdf?seek=1

Ofi ciální webová stránka 
SDM 2013
V lednu byla aktivována ofi ciál-
ní internetová stránka Světových 
dnů mládeže, které se budou ko-
nat v brazilském Rio de Janeiro 
v roce 2013. 
Obsah stránky www.rio2013.com je zatím k dispozici 
v portugalštině, španělštině a angličtině. Jednou z no-
vinek je zvláštní aplikace, pomocí níž mohou mladí zá-
jemci sledovat na mobilu nebo tabletu trasu putovních 
symbolů Světových dnů mládeže, tedy kříž a marián-
skou ikonu. Aplikace je k dispozici pro uživatele iPhonu, 
iPadu a iPodu, ale také pro verzi Tabletu a smartpho-
nu s operačním systémem android. Putovní symbo-
ly Světových dnů mládeže jsou už od 18. září loňského 
roku na jihoamerickém kontinentu, kde navštíví všech-
ny brazilské diecéze.

Jak prožít Den modlitby a postu 
za misionáře-mučedníky
24. březen se již dvacet let slaví jako celosvětový Den 
modlitby a postu za misionáře-mučedníky. Jeho cí-
lem je co nejvíce přispět k tomu, aby si i ti, jimž pro-
následování pro Kristovo jméno nehrozí, uvědomovali, 
že v dnešním světě žije velký počet bratří a sester, kteří 
podstupují násilnou smrt při hlásání evangelia. Plodem 
takovéhoto uvědomění je i pochopení misijního roz-
měru své vlastní víry. Křtem se každý z nás stává misio-
nářem, živým svědkem Kristovy lásky a spásonosné síly 
jeho evangelia. Tento den mohou slavit místní církve na 
úrovni farních společenství, řeholní komunity a jiná spo-
lečenství zasvěceného života, společenství mládeže, 
prostě všichni křesťané, kteří cítí spoluzodpovědnost za 
šíření Božího království, a chtějí se tedy modlit za misio-
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náře, misionářky a křesťanské komunity žijící v prostředí 
diskriminace a pronásledování. 
Předkládáme některé možnosti, jak se 24. března k této 
památce připojit: 

 ■ Obětovat své modlitby a půst na výše uvedený  úmysl.
 ■ V rodinách i v různých společenstvích usilovat o usmí-

ření tam, kde je ho třeba.
 ■ Navštívit nemocné v nemocnicích, seniory, trpící 

a opuštěné.
 ■ Nemocní a trpící mohou své bolesti obětovat v ten-

to den za misionáře a misionářky zabité loni pro hlá-
sání evangelia.

 ■ Zaslat peníze ušetřené postem např. Papežským mi-
sijním dílům, a tím podpořit práci misionářů.

 ■ Zorganizovat a zúčastnit se chvíle společné modlitby 
za misionáře-mučedníky.

 ■ Pomodlit se u této příležitosti křížovou cestu.

Zvláštní pouto společenství 
se Svatým otcem
Srdečné blahopřání novému panu 
kardinálovi Dominiku Dukovi OP
Pokud jsme poslouchali Svatého otce Benedikta XVI. při 
společné modlitbě Anděl Páně 6. ledna letošního roku, 
v den slavnosti Zjevení Páně, měli jsme možnost zachytit 
přímo z jeho úst zprávu o svolání konzistoře na 18. únor 
2012, při které bude jmenováno dvacet dva nových 
členů kardinálského sboru, vybraných z různých částí 
světa: jsou mezi nimi biskupové odpovědní za důležitá 
diecézní společenství, představitelé různých institucí 
římské kurie, vynikající kněží, kteří svou naukou a mou-
drostí prokázali příkladnou službu církvi a Svatému stolci.
S velkou radostí i vděčností jsme v seznamu dvaadva-
ceti ohášených nových kardinálů zaznamenali jméno 
Jeho Excelence Mons. Dominika Duky OP, arcibiskupa 
pražského a předsedy biskupské konference českých 
a moravských biskupů. Jsem velmi poctěn, že se jako 
apoštolský nuncius v České republice mohu k váženému 

panu prelátovi obrátit s uctivým a upřímným pozdra-
vem, provázeným obdivem a živým oceněním horli-
vosti i nasazení, se kterými se věnuje apoštolské službě 
ve společenství, které je mu svěřeno, i s vděčností za 
svědectví života, které vydává církvi a společnosti. 
Jsem si jist, že bezpočet lidí, kteří pana arcibiskupa 
Duku znají, se k těmto mým myšlenkám připojuje a těší 
se z toho, že byl vybrán jako člen posvátného kar-
dinálského sboru. Tato nová odpovědnost je pro něj 
nepochybně jasným projevem úcty i důvěry ze strany 
Svatého otce. Tento projev lze však chápat i jako zna-
mení lásky a zvláštní pozornosti i pastýřské starostlivo-
sti papeže vzhledem ke katolické církvi a společnosti 
v České republice.
Kardinálská hodnost je často chápána jako vysoké 
vyznamenání, udělované v katolické církvi biskupům 
nebo kněžím pro jejich mimořádné zásluhy. Tento 
aspekt zřejmě nelze cele popřít, nicméně více než poc-
tou je tato hodnost především výrazem zvláštního pou-
ta společenství a lásky, které členy posvátného kar-
dinálského sboru sjednocuje s papežem, a zároveň 
je to závazek k větší službě, otevřené potřebám celé 
všeobecné církve. Kardinálové jsou totiž povoláni 
k tomu, aby bezprostředně a vytrvale spolupracovali 
se Svatým otcem a spolu s ním se podíleli na pastýřské 
starostlivosti o církev, aby spolu s ním nesli odpovědnost 
a pomáhali mu čelit výzvám, před které je církev ve 
světě stavěna. Po příkladu Krista, který nepřišel, aby si 
nechal sloužit, ale aby sloužil, i oni jsou vybízeni k tomu 
stát se služebníky evangelia a svědky víry. Papež Pavel 
VI. ve svém projevu ke kardinálům 28. června 1967 
řekl: „Poslání kardinálského sboru je posvátné a cír-
kevní, protože je zapojeno do spolupráce s Nejvyšším 
veleknězem při řízení všeobecné církve. Když přijali 
plnost kněžského svěcení, stávají se kardinálové 
členy biskupského sboru a vstupují do úzkého vztahu 
s primátem římského biskupa, protože jim přisluší, podle 
ustanovení posvátných kánonů církevního práva, volit 
Petrova nástupce k řízení církve.“
Jmenování pana kardinála Duky se odehrává ve chvíli, 
která je pro církev v České republice velmi oslovující. 
Zasazuje se do kontextu tříleté přípravy na oslavu 1150. 
výročí příchodu svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu a počátků křesťanství v Čechách 
a na Moravě. Toto vyhlášené jubileum se překrývá také 
s Rokem víry, vyhlášeným papežem Benediktem XVI. od 
11. října 2012 do 24. listopadu 2013, který chce přispět 
k obnovenému obrácení k Pánu a ke znovuobjevení 
víry, aby se všichni členové církve v dnešním světě 
stali důvěryhodnými a radostnými svědky vzkříšeného 
Pána, schopnými ukazovat tolika hledajícím lidem na 
„dveře vedoucí k víře“. Tyto významné události vybízejí 
k přípravě vhodných iniciativ pro duchovní obno-
vu církve a pro obnovenou evangelizaci společnosti, 
žíznící po Bohu, často ale pokoušené žít, jako by Boha 
nebylo.
Našemu novému panu kardinálovi Dominiku Dukovi 
ze srdce přejeme, aby se jako jedna z nejvyšších du-
chovních autorit církve v České republice stal horlivým 
hlasatelem a oslovujícím vzorem církve a společnosti 
pro skutečnou duchovní obnovu zaměřenou na Krista, 
který je „původcem a zdokonalovatelem víry“.

Mons. Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius v ČR
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Křížové cesty
Zpravodaj každoročně pro dobu postní nabízí několik míst, kde se můžete ve společenství věří-
cích pomodlit pobožnost křížové cesty. Průběžně aktualizovaný seznam rozšířený ještě o některé 
mimopražské farnosti naleznete také na http://www.apha.cz/krizove-cesty-2012/

MÍSTO KOSTEL ČAS
Praha-Hradčany katedrála (chórová kaple) Ne 16:00

Praha-Bohnice sv. Petra a Pavla Pá 17:30
Ne 17:00

Praha-Břevnov bazilika sv. Markéty Pá, Ne 17:15 
Praha-Karlín sv. Cyrila a Metoděje Pá 12:30
Praha-Kobylisy sv. Terezie od Dítěte Ježíše Pá 17:55

Praha-Lhotka
Panny Marie Královny míru Ne 16:00

Velký pátek 14:00

Krčský les
Květná neděle 15:00 (pro rodiče s dětmi)
Velký pátek 13:00 (pro mládež)

Praha-Malá Strana sv. Tomáše Pá, Ne 16:30

Praha-Nové Město
Panny Marie Sněžné Pá, Ne 17:15

Velký pátek 15:00
sv. Ignáce Pá, Ne 16:45

Praha-Nové Butovice Komunitní centrum sv. Prokopa St 17:30
Praha-Petřín sraz u prvního zastavení (pořádá ŘKF u P. M. Sněžné) Květná neděle (1. dubna) 15:00

Praha-Staré Město
sv. Jiljí Pá 17:30 (kaple sv. Zdislavy)
Matky Boží před Týnem Pá 15:00
sv. Havla Pá 12:00

Praha-Stodůlky sv. Jakuba Staršího Pá 17:15 

Praha-Vinohrady
Nejsvětějšího Srdce Páně

Pá 17:30 (9. 3. s bohoslovci)
Ne 17:30
Velký pátek 15:00

sv. Ludmily Pá (kromě 2. 3.) 15:45
Velký pátek 19:00

Praha-Vysočany sv. Vojtěcha (Na Balkáně) So 17:00
Praha-Žižkov sv. Prokopa Pá 17:20

Svatá Hora Nanebevzetí Panny Marie
Pá 16:30
Ne 15:00
Velký pátek 15:00 (v parku)

Radio Proglas bude v období od Popeleční středy do Velkého pátku křížové cesty přenášet vždy ve středu a v pátek od 15:05.

Mnohé praktické informace o pobožnosti křížové cesty, rozjímání i řadu textů k jednotlivým zastavením – různě tematicky 
laděné křížové cesty – naleznete na adrese http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Krizove-cesty.html

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
Český rozhlas 2 Praha
 4. 3. 2. NEDĚLE POSTNÍ (9:00): klášterní kostel Obětování Panny Marie, České Budějovice (P. Zdeněk Mareš)
 18. 3. 4. NEDĚLE POSTNÍ (9:00): chrám svatých Kosmy a Damiána, Praha-Nové Město (Mons. Ladislav Hučko)

Radio Proglas
 4. 3. 2. NEDĚLE POSTNÍ (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod (P. Pavel Hroznata Ada-

mec)
 11. 3. 3. NEDĚLE POSTNÍ (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 18. 3. 4. NEDĚLE POSTNÍ (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 25. 3. 5. NEDĚLE POSTNÍ (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)

Televize Noe
 4. 3. 2. NEDĚLE POSTNÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Jan Larisch)
 10. 3. (17:30): bazilika sv. Řehoře, Řím – nešpory u příležitosti návštěvy canterburského arcibiskupa 

(předsedá Benedikt XVI.)
 11. 3. 3. NEDĚLE POSTNÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Jiří Polášek)
 18. 3. 4. NEDĚLE POSTNÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Bohumír Vitásek)
 23.–28. 3. přenosy z apoštolské cesty Svatého otce do Mexika a na Kubu
 25. 3. 5. NEDĚLE POSTNÍ (18:00): přenos mše sv. z Mexika (Benedikt XVI.)

Změna vyhrazena.
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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
Pravidelný eucharistický výstav

DEN HODINA KOSTEL (ULICE) MÍSTO
Po – Pá 
(kromě 1. Pá v měsíci) 12:00 – 17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) Praha-Staré Město

Po – Pá 13:00 – 16:00 sv. Josefa (Josefská) Praha-Malá Strana
Po (mimo červenec – září) 15:30 – 16:00 sv. Apolináře (Apolinářská) Praha-Nové Město
Po
St

18:30 – 19:00
18:00 – 18:30 sv. Vojtěcha (Pštrossova) Praha-Nové Město

Út 15:00 – 18:00 sv. Josefa (nám. Republiky) Praha-Nové Město
Út (s pobožností ke sv. Anně)
Pá (s pobožností k Božímu Mil.)

po mši sv. 
cca 15:40 sv. Michaela Archanděla (Pod Vyšehradem) Praha-Podolí

St 16:00 – 18:00 sv. Karla Boromejského (Vlašská) Praha-Malá Strana
St 18:45 – 19:45 Komunitní centrum sv. Prokopa (V Hůrkách) Praha-Nové Butovice
St  8:45 –  9:15 Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce) Praha-Lhotka
Čt 10:30 – 15:30 sv. Kříže (Na Příkopě) Praha-Nové Město
Čt 17:00 – 17:50 sv. Jiljí (Husova) Praha-Staré Město
Čt 17:45 – 18:15 bazilika Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora
Čt 18:15 – 19:00 sv. Ignáce (Karlovo nám.) Praha-Nové Město
Čt 18:45 – 19:30 bazilika sv. Petra a Pavla Praha-Vyšehrad
Čt 19:00 – 19:30 sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Praha-Kobylisy
Čt 20:00 – 22:00 Nejsvětějšího Salvátora (Křižovnické nám.) Praha-Staré Město
Pá (pouze 1. v měsíci)  8:15 – 16:15 sv. Ludmily (nám. Míru) Praha-Vinohrady
Pá  8:00 – 18:00 katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (chórová kaple) Praha-Hradčany
Pá 12:00 – 13:00 Komunitní centrum sv. Prokopa (V Hůrkách) Praha-Nové Butovice
Pá (pouze 1. v měsíci) 15:00 – 17:00 sv. Voršily (Národní třída) Praha-Nové Město
Pá (pouze 1. v měsíci) 17:00 – 18:30 sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Praha-Kobylisy

Pá 17:00 – 20:00
(18:00 mše sv.)

kaple kostela sv. Václava – zadní vchod 
(nám. Svatopluka Čecha) Praha-Vršovice

Pá 17:30 – 18:00 sv. Bartoloměje (Prelátská) Praha-Kyje
Pá (pouze 1. v měsíci, mimo 
letní prázdniny) 18:00 – 23:00 sv. Václava (nám. 14. října) Praha-Smíchov

Pá 18:45 – 19:30 sv. Jakuba Staršího (Kovářova) Praha-Stodůlky
Pá 19:30 – 21:00 Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce) Praha-Lhotka

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat. Nejed-
ná se o výčet celé náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.

Z diáře kardinála Duky
26. 2. – 4. 3.  Vranov u Brna – exercicie s biskupy ČBK 
4. 3. 18:00 Stará Boleslav, bazilika sv. Václava – nešpory a instalace nových kanovníků
5. 3. 16:00 Horní Bečva, kostel sv. Jana a Pavla – mše sv. za Mons. Metoděje Kubáně
6. 3. 17:15 Lidice – návštěva Ekumenického střediska sociálních, kulturních a duchov-

ních služeb Oáza
  18:00 Lidice, galerie – Křeslo pro hosta, rozhovor s dr. Zdeňkem Mahlerem
7. 3. 15:00 Praha-Břevnov, Břevnovský klášter – setkání s redakcí Katolického týdeníku
8. 3. 18:00 Praha-Nové Město, Novoměstská radnice – beseda s Young MBSA – platfor-

mou pro mladé
10. 3. 18:30 Praha-Staré Město, Karolinum – slavnostní shromáždění ke 150. výročí založení první jednoty Sokola 

v Praze
11. 3. 9:30 Krásná Hora, kostel sv. Jana Křtitele – mše sv.
12. 3. 10:00 Praha-Hradčany, Arcibiskupství – Komise k přípravě cyrilometodějského jubilea
13. 3. 9:30 Praha-Dejvice – Správní rada Českého katolického biblického díla
16. 3. 12:00 Praha-Hradčany, katedrála (Svatováclavská kaple) – mše sv. pro Konfederaci evropských špitál-

níků
17. 3. 10:30 Sázava, Sázavský klášter – mše sv. ke cti sv. Prokopa
18. 3. 10:30 Tuchoměřice – mše sv. a pastorační návštěva
20. 3. 15:00 Praha-Dejvice, KFT UK – vědecká rada KTF UK
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Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
  18:00 Praha-Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského – benefi ční koncert pro Odd. paliativní péče 

Ne moc nice milosrdných sester sv. Karla Boromejského
24. 3. 10:30 Praha-Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla – mše sv., 200. výročí narození zakladatele kongregace 

šedých sester de Notre Dame
  13:00 Praha-Staré Město, kostel sv. Jiljí – mše sv. pro účastníky Pochodu pro život
25. 3. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. pro učitele škol zapojených do stonožkového hnutí
26. 3. 18:00 Praha-Malá Strana, kostel sv. Mikuláše – koncert ke cti sv. Anežky
27. 3. 9:30 Praha-Dejvice – Stálá rada ČBK
28. 3. 11:30 Praha-Hradčany, Strahovský klášter – tisková konference k prezentaci faksimile strahovského 

evan geliáře
  18:00 Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha – předání Ceny Dr. Františka Ulricha
29. 3. 9:00 Praha-Malá Strana, Senát – Konference o restitucích církevního majetku
31. 3. 11:00 Praha-Troja, Zoologická zahrada – zahájení sezóny a požehnání nového loga a celé zahrady
  20:00 Praha-Hradčany, Španělský sál Pražského hradu – koncert Langlang

Z diáře biskupa Malého
(27. 2). – 3. 3. Vranov u Brna – exercicie s biskupy ČBK
4. 3. 10:00 Divišov, kostel sv. Bartoloměje – mše sv.
6. 3. 7:00 Praha-Dejvice, Arcibiskupský seminář – mše sv. s bohoslovci
6. 3.  19:00 Brno-Líšeň – přednáška
7. 3. 11:00 Praha-Nové Město, VOŠ Jabok – vizitace
20. 3. 9:00 Český Brod – vikariátní konference
20. 3. 18:00 Praha-Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla – mše sv.
25. 3.  20:00 Praha-Staré Město, kostel Nejsv. Salvátora – přijetí do katechumenátu
27. 3. 7:00 Praha-Dejvice, Arcibiskupský seminář – mše sv. s bohoslovci
27. 3.  9:00 Beroun a Kladno – vizitace mateřských škol
29. 3. 9:00 Kolín – vizitace Dívčí katolické a mateřské školy

Z diáře biskupa Herbsta
4. 3. 10:15 Kostelec u Křížků, kostel sv. Martina – mše sv.
11. 3. 11:30 Praha-Kolovraty, kostel sv. Ondřeje – mše sv.,
15. 3. 9:00 Jílové – návštěva vikariátní konference vikariátu Jílové, začátek mší sv.
18. 3. 11:30 Tožice (u Bystřice u Benešova), kostel sv. Martina – mše sv.
26. 3. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Zvěstování Páně
31. 3.  Praha-Kobylisy, Salesiánské centrum – Arcidiecézní setkání mládeže

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; e-mail: apha@apha.cz; www.apha.cz

Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi 
Při nedělních bohoslužbách 18. března proběhne sbír-
ka na charitní činnost v arcidiecézi. V roce 2011 bylo 
vybráno 572 119 Kč a prostředky byly použity v souladu 
se zřízeným fondem charitativní a humanitární pomoci 
Arcibiskupství pražského. Za veškeré dary upřímné díky!

Poděkování za sbírku Misijní neděle 23. 10. 2011
Děkujeme farnostem, společenstvím, rodinám i všem, 
kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k uplynulé Misijní ne-
děli, během které se v pražské arcidiecézi vybralo cel-
kem 1 150 977,40 Kč. V roce 2011 jsme z České repub-
liky v rámci fi nančních darů z Misijní neděle podpořili 
např. stavbu a opravu 24 kostelů, kaplí, far, klášterů, 
pastoračních center, domova pro staré a nemocné 
kněze, nákup jízdních kol a několika aut potřebných 
pro pastorační činnost. Přispěli jsme též na léčebné vý-
daje, biblické kurzy, formační a vzdělávací programy 
pro mládež a katechisty. Celkem jsme v loňském roce 

pomohli v 11 diecézích v 8 zemích: Malawi, Zambie, 
Papua-Nová Guinea, Bangladéš, Surinam, Guyana, Srí 
Lanka a Indonésie. Za tuto velmi potřebnou, systema-
tickou a dobře využívanou misijní pomoc bychom vám 
chtěli jménem misionářů, biskupů, řeholníků, chudých 
a potřebných lidí v misiích upřímně poděkovat.
Kontakt: Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn 
33, tel. 499 433 058, GSM brána 604 838 882 (nepřijímá 
SMS), info@misijnidila.cz, http://www.misijnidila.cz, čís-
lo účtu: 72540444/2700 UniCredit Bank Czech Republic, 
a.s.

P. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežských misijních děl

Jáhenské svěcení
V neděli 22. ledna 2012 přijal v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi 
jáhenské svěcení pro pražskou arcidiecézi Ing. David 
Seifert, Th.D. Světitelem byl Mons. Václav Malý, pražský 
pomocný biskup.
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Z ACT CURIAE
Jmenování členem Vědecké rady
Mons. Michael Slavík, Th.D., generální vikář Arcidiecéze 
pražské, byl po předchozím souhlasném vyjádření 
Akademického senátu KTF UK s účinností od 11. ledna 
2012 jmenován členem Vědecké rady Katolické teolo-
gické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Personalia
Ustanovení
Jan Löffelmann, JC.D., kněz českobudějovické diecé-
ze, byl na žádost svého diecézního biskupa s účinností 
od 1. 2. 2012 na dobu pěti let, tj. do 31. 1. 2017, jmeno-
ván a ustanoven obhájcem svazku Metropolitního cír-
kevního soudu Arcidiecéze pražské.

Václav Pícha, JC.D., kněz českobudějovické diecéze, 
byl na žádost svého diecézního biskupa s účinností od 
1. 2. 2012 na dobu pěti let, tj. do 31. 1. 2017, jmenován 
a ustanoven soudcem Metropolitního církevního soudu 
Arcidiecéze pražské.
Ing. David Seifert, JC.D., nově vysvěcený jáhen pražské 
arcidiecéze, byl s účinností od 1. 2. 2012 ustanoven k já-
henské službě ve vikariátu Vlašim.
P. Mgr. Zdeněk Šilhánek CSsR byl na žádost svého ře-
holního představeného s účinností od 31. 1. 2012 
uvolněn z funkce farního vikáře ŘK farnosti u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora.

Jubileář
Výročí svěcení
P. Josef Čupr SJ, vicesuperior v Kolíně 18. 3. 1972  (40 let)

Životní jubilea
P. RNDr. Josef Šplíchal SDB, výpomocný duchovní u Nejsv. Trojice v Podskalí, Praha-Nové Město 1. 3. 1937  (75 let)
prof. ThDr. Václav Wolf, kanovník, výpomocný duchovní v Praze-Žižkově 1. 3. 1937  (75 let)
Dr. Vojtěch Eliáš, prezident Arcidiecézní Charity Praha 2. 3. 1967  (45 let)
P. ThLic. Stanislav Gryń OFMConv., rektor kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Starém Městě 3. 3. 1952  (60 let)
P. Ladislav Škrňa CSsR, na odpočinku na Svaté Hoře 3. 3. 1926  (86 let)
P. Benedikt Vojtěch Kolaja OSB, rektor kostela Panny Marie Vítězné v Praze-Řepích (Bílá Hora) 5. 3. 1972  (40 let)
P. Bernardin Josef Mráz OFMConv., osobní děkan 5. 3. 1909 (103 let)
Mgr. Pavel Alois Porochnavec, administrátor v Lysé nad Labem 7. 3. 1972  (40 let)
Mgr. Pavel Stajner, farní vikář v Kolíně 21. 3. 1967 (45 let)
ThLic. Prokop Brož Th.D., kanovník, děkan KTF UK 22. 3. 1972 (40 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

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

29. 2 – 2. 3.  Setkání Pastoračních asistentů na Svaté Hoře; PS
1. 3. 19:00 Společenství Misijního centra
6. 3. 19:30 Příprava na manželství (8/8)*; CPR
8. 3. 19:00 Singles; PS
10. 3. 9:00 Sobota pro maminky; P. Jaroslav Brož: Duchovní uzdravení*; CPR
14. 3. 9:30 Akademie nejen pro seniory – Ing. Martin Opatrný: Svatovítský poklad; PS
  19:30 Modlitba za diecézi; PS
15. 3.  19:00 Společenství Misijního centra
19. 3. 20:00 ČKA Praha 6 – přednáška
28. 3. 9:30 Akademie nejen pro seniory – Mons. Aleš Opatrný: duchovní obnova; PS
29. 3. 19:00 Společenství Misijního centra
Vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; * jen pro přihlášené; PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum pro 
rodinu; ČKA Praha 6 – místní pobočka České křesťanské akademie.

PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO

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

Škola lásky podle Jiřiny Prekopové
V sobotu 3. března od 9 do 17 hodin pořádáme již třetí 
seminář „Škola lásky podle Jiřiny Prekopové, který opět 
povede Mgr. Ing. Jan Čapek, terapeut a výcvikový lek-
tor.

Místo konání: Komunitní centrum sv. Prokopa, Praha 5 – 
Nové Butovice (metro B – Hůrka).
Cena: 750 Kč jednotlivec / 1 200 Kč manželský pár.
Na programu jsou témata: Konfl ikty mezi manželi a je-
jich řešení, Emoční konfrontace a empatie, Pozitivní ro-
dičovství a výchova dětí, Systemická pravidla rodiny, 
Terapie pevným objetím.
Bližší informace a přihlašovací formulář najdete na na-
šem webu http://cpr.apha.cz
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PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO
Arcidiecézní pouť rodin na Skalku
V sobotu 19. května se uskuteční desátá Arcidiecézní 
pouť rodin, tentokrát do Mníšku pod Brdy. Poutní mši 
svaté v 11:00 v Barokním areálu Skalka bude předse-
dat kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. Bohatý 
doprovodný program pro rodiny s dětmi bude po celý 
den probíhat na mníšeckém zámku. 
Informace k programu průběžně aktualizujeme na 
http://cpr.apha.cz/pout/
Pouť je organizována v úzké spolupráci Centra pro ro-
dinu při Arcibiskupství pražském, ŘK farnosti Mníšek pod 
Brdy, města Mníšek pod Brdy a Státního zámku Mníšek.

Exercicie pro manželské páry
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském pořá-
dá exercicie pro manžele v termínu 15.–21. červen-
ce 2012. Exerciciemi na téma „Kde vzít čas a nabrat 
dech? aneb Existují vůbec vhodné formy zbožnosti, 
které mohou manželům pomoci prohloubit duchovní 
život?“ bude doprovázet P. Ondřej Salvet.
Místo konání: Pernink v Krušných horách.
Předpokládaná cena 2 200 Kč na dospělou osobu 
a 2 200 Kč na dítě.
Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete na 
http://cpr.apha.cz/exercicie-pro-manzele/

Program efektivního rodičovství 
– letní pobytové kurzy 
Nabízíme osvědčený program pro rodiče, kteří si nevě-
dí rady, jak reagovat na špatné chování dítěte, zlobení 
a konfl iktní situace a potřebují zlepšit rodinnou atmosfé-
ru, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci se svý-
mi dětmi a v celé rodině. V době letních prázdnin po-
řádáme dva pobytové kurzy s lektorkou Mgr. Martinou 
Běťákovou. Náplní pobytů je interaktivní program za-
měřený na nácvik a posílení rodičovských kompetencí 
a výchovu dětí, ale také dostatek prostoru pro osobní 
rekreaci a osvojování si nabytých vědomostí.

 ■ Na Svaté Hoře u Příbrami
se kurz koná ve dnech 27. července – 2. srpna 2012. 
Tento kurz je vhodný především pro mladé manžele, 
kteří zatím nemají děti, případně pro manžele s malými 
dětmi. Výše příspěvků účastníků:

Oba rodiče (ubytování, plná penze, kurzovné) 7 400 Kč, 
jeden rodič (ubytování, plná penze, kurzovné) 3 900 Kč, 
dítě do 2 let (vlastní postýlka, bez stravy, hlídání během 
programu) 2 500 Kč, v případě, že byste na tento kurz 
chtěli jet s dítětem starším 2 let, prosím kontaktujte nás, 
dohoda je samozřejmě možná.

 ■ Kurz efektivního rodičovství pro rodiny s dětmi 
pořádáme ve Štěkni u Strakonic ve dnech 12.–18. srp-
na 2012.
Oba rodiče (ubytování, plná penze, kurzovné) 7 000 Kč, 
jeden rodič (ubytování, plná penze, kurzovné) 3 700 Kč, 
dítě do 3 let (vlastní postýlka, bez stravy, hlídání během 
programu) 2 200 Kč, dítě od 3 do 10 let (ubytování, plná 
penze ½ porce, hlídání během programu) 2 500 Kč.
Bližší informace a přihlašovací formuláře na oba kurzy 
naleznete na http://cpr.apha.cz/step/

PROGRAMY

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

Postní duchovní obnova 
Mladé od 17 do 30 let zveme 9.–11. března do ADCŽM 
Nazaret na postní duchovní obnovu, kterou povede 
P. Michal Němeček. Začínáme v pátek v 19:00 a končí-
me v neděli okolo 14:00. Spacák, přezůvky a peníze na 
účastnický poplatek s sebou. 
Přihlaste se na tel.: 244 910 469, 604 263 799 nebo na 
mailu: nazaret@apha.cz

Víkendovka pro náctileté – 
„Je přátelství víc než láska?“
Mladé od 12 do 14 let zveme na víkendovku v termí-
nu 17.–18. března, která se koná v centru Nazaret. Proč 
si s někým rozumím a s někým ne? Jak je možné, že 
má někdo spoustu kamarádů a někdo žádného? Jak si 
udržet přátelství někoho, koho si vážím? Proč si kama-
rádi občas tak ublíží? Co dělat, když já chci mít kama-
ráda (kamarádku), a on (ona) se mnou chce chodit?
Začátek v pátek v 19:00, konec v neděli okolo 14. ho-
diny. S sebou spacák a 250 Kč. Hlaste se předem na 
244 910 469 nebo na mailu nazaret@apha.cz

Misijní centrum
Od 1. února 2012 rozhodl pražský arcibiskup o slou-
čení Misijního centra a Pastoračního střediska. Jde 
o dlouhodobě zvažovaný krok. Otec kardinál a ge-
nerální vikář celou otázku prohovořili s dosavadním 
vedením Misijního střediska, které v posledních le-
tech vedla komunita Chemin Neuf. Společenství 
a duchovní semináře, které probíhaly v Misijním 
centru, budou i nadále zachovány, pouze v ji-
ných prostorách. Komunita Chemin Neuf všech-
ny své hosty, kteří využívali nabídky jejích služeb 
v rámci Misijního centra, zve i nadále, a to každé 
úterý od 19:30 (modlitební večer ve Farním klubu 
u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 
1). Změny týkající se ostatních akcí, které probíhaly 
v Misijním centru, naleznete na stránce www.che-
min-neuf.cz/akce

P. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci
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Světový den mládeže v pražské adrcidiecézi
Stejně jako každý rok i letos se bude konat setkání mlá-
deže pražské arcidiecéze, na které zve všechny mla-
dé kardinál Dominik Duka. Setkání se bude konat 31. 
března od 9:00 v Salesiánském centru v Kobylisích. Těšit 
se můžete na katechezi Mons. Tomáše Holuba, diskus-
ní skupinky, přednáškové skupinky a workshopy na za-
jímavá témata, společné slavení liturgie, koncert křes-
ťanské kapely a hlavně na osobní setkání nás všech 
s naším arcibiskupem Dominikem Dukou a biskupem 
Karlem Herbstem. Liturgii a modlitby doprovází skupina 
KaPři. Hosty setkání budou Mons. Tomáš Holub, P. Jan 
Regner, Vojtěch Mátl, Tomáš Hřivnák, P. Matúš Kocian, 
Roman Joch, Pavel Fišer a jiní.

Slavnost poslední večeře
Zveme mladé od 16 do 26 let, aby s námi prožili za-
čátek Velikonočního třídení – 5. a 6. dubna. Začínáme 
čtvrteční mší svatou v 18:00, následuje Poslední veče-
ře, adorace v Getsemanské zahradě a v pátek trochu 
delší křížová cesta. Vše se odehraje v ADCŽM Nazaret, 
s sebou přezůvky, spacák a Bibli.
Přihlaste se do 3. dubna na tel.: 244 910 469, 604 263 799 
nebo na mailu: nazaret@apha.cz. Více informací na 
www.praha.signaly.cz

5. Celostátní setkání mládeže
Biskupové Čech a Moravy zvou mladé lidi na Celostátní 
setkání mládeže, které se bude konat od 14. do 19. srp-
na 2012 ve Žďáru nad Sázavou. Poslední setkání toho-
to charakteru se konalo v roce 2007 v Táboře. Zváni 
jsou mladí od 14 let. Program bude obsahovat nabíd-
ku i pro vysokoškoláky a již pracující. V rámci setkání 
se bude v sobotu 18. srpna konat tzv. Den rodin, bě-
hem kterého bude připraven program speciálně pro 
manželské páry a nebudou chybět ani zajímavé akce 
pro děti. Setkání je součástí příprav na oslavu cyrilome-
todějského jubilea v roce 2013 a jeho tématem bude 
Duch svatý a svátost biřmování. 
Informace a přihlášky: zdar2012.signaly.cz 

Za Sekci pro mládež ČBK P. ThDr. Jan Balík

Bohoslovci Arcibiskupského 
semináře v Praze
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel.: 220 181 111
e-mail: seminariste@arcs.cuni.cz; http://www.arcs.cuni.cz

Postní setkání TAMMÍM 2011
Arcibiskupský seminář v Praze pořádá rok co rok du-
chovní obnovu pro mladé muže (od 15 do 30 let), kte-
rá nese název TAMMÍM. Toto hebrejské slovo můžeme 
do češtiny přeložit ve významu bezúhonný, totální, na-
prostý, dokonalý. Snaha být TAMMÍM pro Hospodina 
by měla být úkolem pro každého křesťana. A k tomu se 
snažíme přispět i my skrze toto setkání.
Zveme mladé muže na společný duchovní víkend s bo-
hoslovci i představenými semináře a hlavně s vrstevní-
ky, kteří se také snaží objevovat a promýšlet svoji muž-
skou spiritualitu – svůj vztah k Hospodinu.
TAMMÍM je příležitostí prožít víkend v modlitbě, naslou-
chání, společných rozhovorech o hledání a prožívání 
víry mezi sebou, s bohoslovci i představenými semináře. 
Jeho součástí jsou i různé workshopy, sport, společen-
ské hry, zajímaví hosté...
Vytváříme tak prostor i pro hledání životní cesty a pro-
hloubení osobního vztahu s Bohem, nabízíme i mož-
nost duchovního rozhovoru, případně svátosti smíření. 
Je to také velká příležitost poznat nové věřící kamará-
dy a přátele.
S radostí Tě zveme na letošní postní TAMMÍM, který se 
uskuteční ve dnech 16.–18. března 2012.

Za Tammím Tým Jiří Zeman, seminarista

Místo: Arcibiskupský seminář, Thákurova 
3, Praha 6, Metro A – Dejvická.

Termín: Příjezd v pátek 16. března od-
poledne (bude upřesněno na 
www), odjezd v neděli 18. března 
odpoledne.

Téma: Biřmování (K tomu ti dá sílu Bůh...).
Cena: Příspěvek dle tvých fi nančních 

mož  ností.
Info a přihlášky: www.arcs.cuni.cz; www.tammim.

spolco.cz
Uzávěrka přihlášek: 10. března ve 23.59.

Komunita Chemin Neuf 
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice; tel.: 220 199 440-1; e-mail: sekretariat@chemin-neuf.cz; http//www.chemin-neuf.cz
Út 20:00 modlitební setkání (kaple kláštera Komunity, Tuchoměřice)
Út 19:30 modlitební setkání (farní klub u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1)
Út 19:30 „30plus“ – společenství pro třicátníky a starší (každých 14 dní v rámci modlitebního setkání 

u Panny Marie Sněžné, viz výše)
Čt 18:30 večerní chvály za jednotu křesťanů (kostel sv. Víta, Tuchoměřice)
Čt 19:00 Nikodém – pro mladé studenty (každých 14 dní, sál Pastor. střediska, Kolejní 4, Praha-Dejvice)
Čt 19:00 společenství mladých pracujících (každých 14 dní, sál Pastor. střediska, Kolejní 4, Praha-Dejvice)
Po, St, Čt 8:30 ranní chvály (kaple kláštera Komunity, Tuchoměřice)
Po, St, Čt 12:00 mše sv. (kaple kláštera Komunity, Tuchoměřice)
Po, Čt 18:30 večerní chvály (kaple kláštera Komunity, Tuchoměřice)
Pá 8:00 mše sv. (kaple kláštera Komunity, Tuchoměřice)
Ne 10:30 mše sv. s katechezí pro děti (kostel sv. Víta, Tuchoměřice)
2. – 4. 3.  Drogy? S tím nemám problém! Víkendovka pro dospívající, hostem bude Klára Domská a Aleš 

Termer z o. s. Sananim – terénní pracovníci mezi drogově závislými. Přihlášky ze stránek.
25. 3. – 1. 4.  Exercicie podle sv. Ignáce – klášter v Tuchoměřicích u Prahy, přihlášky ze stránek.
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Komunitní centrum Matky Terezy 
U modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 – Háje
tel.: 242 485 826, 731 625 970
e-mail: info@kcmt.cz; http://www.kcmt.cz

7. 3. 19:00 Filmový klub: Temná noc, C. Saura, 
Španělsko/Francie 1989, 93 min. Cyklus 
duchovních fi lmů vede Doc. PhDr. Sta-
nislava Přádná z katedry fi lmových stu-
dií FF UK. Vstupné 50 Kč. Filmový klub je 
vždy první středu v měsíci.

12. 3. 16:00 Sdružení křesťanských seniorů zve 
všech ny seniory na Velikonoční rozjí-
mání s P. Ing. Miloslavem Fialou.

26. 3.  19:00 Zastevení u Matky Terezy s Marií Sva-
tošovou.

Postní duchovní obnova probíhá vždy ve čtvrtek (od 
23. 2. do 29. 3.) od 19:00 do 21:00, provází P. Angelo 
Scarano.
Máma a táta pro 21. století kurz pro maminky s dětmi 
pořádá Rodinné centrum Praha, práce ve skupině nad 
otázkami, které přicházejí po narození dětí, 8 setkání po 
3 hodinách od 13. 3.

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

Prokopská zastavení
ŘK farnost sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách vás 6. břez-
na od 18:30 zve na přednášku z cyklu „Prokopská za-
stavení“, téma tentokrát zní „Kongregace sester Matky 
Božího milosrdenství“. Sestry z kongregace představí ře-
holní způsob života a též své charisma, kterým je Boží 
milosrdenství. Přednáška bude doplněna promítáním. 
Koná se v KC sv. Prokopa, spojení: metro B – Hůrka. 
Vstup bezbariérový, vstupné dobrovolné.
Více na www.centrumbutovice.cz, tel: 251 627 400.

Třináctého na třináctce a pašijové 
písně Slávka Klecandra
Druhý letošní díl koncertního cyklu Třináctého na tři-
náctce, do kterého si východočeský písničkář Slávek 
Klecandr zve rozličné hudebníky, se se koná v úterý 
13. března od 19:30 v Komunitním centru sv. Prokopa 
na Slunečním náměstí v pražských Nových Butovicích 
(metro Hůrka).
Tentokrát Slávek Klecandr vystoupí poprvé v histo-
rii těchto večerů (a zcela plánovaně) sám. Vzhledem 
k tomu, že vystoupení připadá do doby postní, připra-
vuje si hostitel „Třináctek“ pro tento večer speciální pro-
gram pašijových písní z českých kancionálů, ve kterém 
provede posluchače historií tohoto „duchovního žán-
ru“ od doby středověku po současnost.
Vstupné je dobrovolné a vstup bezbariérový. Večer fi -
nančně podpořilo Ministerstvo kultury, Nadace Život 
umělce a Nadace Českého hudebního fondu a MČ 
Praha 13. Doporučujeme si rezervovat místa, a to do 
12. března na mailové adrese 13na13@centrum.cz.
Více informací najdete na www.trinactnatrinact.blog.cz

Lucie Haschková

Svatá Hora – poutní místo
ŘK farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Příbram, 261 80 Příbram II – 591; tel.: 318 429 930
fax: 318 429 934; e-mail: basilica@svata-hora.cz
http://www.svata-hora.cz; http://wap.svhora.cz

22.–25. 3 Exercicie pro zdravotníky a pro ty, kdo pečují 
o druhé; vede Mons. Aleš Opatrný (cena 1 200 Kč, při-
hlášky na stránkách – viz hlavičku)

Pastorační centrum sv. Tomáše
ŘK farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš
tel.: 318 521 677; e-mail: pcstomas@volny.cz
http://www.farnostdobris.cz

do 4. 3. výstava k 10 letům PC sv. Tomáše v Dobříši 
(připomene zajímavé události, osobnos-
ti a témata z deseti let bohaté činnosti 
a života farnosti)

od 11. 3. zveme na výstavu „Setkání u studny“ – 
obrazy Františky Vandasové (v PC sv. T.)

úterky 19:30 každé úterý pokračuje „zimní seminář“ 
s názvem „Jak pracovat s vinou? – Vina 
jako šance k proměně“ (v PC sv. T.)

 6. 3. Stíny minulosti / Jak uzdravit paměť 
národa? (Mgr. Daniel Herman, ředitel 
Ústavu pro studium totalitních režimů)

 13. 3. Bible a vina / novozákonní pohled 
apoštola Pavla (Dr. Ing. Ladislav Heryán 
SDB, Th.D., biblista)

 20. 3. Vina – cesta k integraci sebe sama 
(Mgr. Jakub Hučín, psycholog a psy-
choterapeut)

 27. 3. Dar smíření – privilegovaný prostor 
života – srov. Jan 10,10 (Mgr. Karel Satoria)

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

Postní duchovní obnova pro ženy
se koná v sobotu 17. března od 9:00 do 16:00 ve far-
ním klubu u Panny Marie Sněžné (Jungmannovo ná-
městí 18, Praha 1, vchod z Františkánské zahrady). 
Duchovním průvodcem bude doc. ThDr. Jiří Skoblík; od-
poledne zakončíme mší svatou. Oběd můžete přihlásit 
na tel.: 220 181 329 (v době naší nepřítomnosti použijte 
záznamník) nebo emailem: ukz@volny.cz nejpozději do 
14. března. Pokud se nechcete zúčastnit společného 
oběda, můžete samozřejmě přijít i bez přihlášení.

Provincie kapucínů v ČR, Loreta
Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1; tel: 220 516 740
e-mail: loreta@kapucini.cz
www.loreta.cz, www.kapucini.cz., www.veceryukapucinu.cz

 ■ Pravidelné mše sv. jsou v Loretě slouženy v sobotu ve 
Svaté chýši v 7:30 a v neděli v kostele Narození Páně 
v 18:00. Každou neděli v 15:00 a v 19:00 si také může-
te poslechnout, jak místní karionisté hrají na loretán-
skou zvonohru.

 ■ Ve středu 7. 3. jste zváni na pravidelné benefi ční 
Večery u kapucínů. Od 19:00 budeme naslouchat 
písním z repertoáru Michaela Pospíšila a jeho přátel. 
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Program je nazván „Putování za spásou aneb Křížem 
krážem s křížem prostorem i časem – Pusť půst k ús-
tům, mlč a zpívej!“. Přispět můžete Středisku rané 
péče Tamtam pečujícímu o rodiny s dětmi se slucho-
vým nebo kombinovaným postižením.

 ■ Na slavnost Zvěstování Páně, v pondělí 26. 3., připa-
dá výroční den posvěcení Svaté chýše (1631), mši sv. 
v 18:00 v Loretě slouží žižkovský farář od Sv. Prokopa 
P. Miloš Szabo.

 ■ Od 1. 4. do 31. 10. je každou středu a pátek v lore-
tánské adorační kapli od 14:30 do 16:30 vystavena 
k veřejnému uctění Nejsvětější svátost.

 ■ Na benefi ční večer můžete přijít do kapucínského 
kláštera i 4. 4. v 19:00, v rámci cyklu Večery u kapu-
cínů vystoupí se svými skladbami soubor Columba 
Lauretana. Výtěžek benefi ce bude určen Středisku 
pro ranou péči Eda, které poskytuje péči rodinám 
s dětmi se zrakovým či jiným postižením.

 ■ V termínu od 4. do 9. 4. se v hradčanském kapu-
cínském klášteře budou konat exercicie nazvané 
„Velikonoce v tichu kapucínského kláštera“. Povede 
je br. Augustin Šváček společně s br. Petrem Alk. 
Petřivalským. Důležitou součástí bude samotná pří-
prava na dobré prožití velikonočních obřadů. Akce 
je určena pro starší 18 let. Cena činí 2 000 Kč. Pro 
tyto exercicie nejsou k dispozici jednolůžkové poko-
je. Duchovních cvičení se mohou účastnit i ti, kdo by 
chtěli jen docházet na přednášky a na jídlo, u nich 
by byla cena snížena na polovinu. Přihlásit se může-
te na adrese kapucini.ulorety@seznam.cz

Hnutí fokoláre
Fokoláre Praha, Karmelitská 29, 118 00 Praha 1
tel.: 257 534 739; fax/zázn.: 257 534 738
e-mail: ffprg@focolare.cz

Zlatá Praha
Další setkání cyklu „Zlatá Praha“ se uskuteční v nedě-
li 18. března od 16 do 18 hodin v zasedacím sále úřa-

du Městské části Praha 5, Štefánikova 15, Praha 5 – 
Smíchov (MHD Anděl, naproti vchodu do kostela sv. 
Václava) pod názvem „Chiara Lubichová a mladé ge-
nerace“.
Vstupné dobrovolné, alternativní program pro děti za-
jištěn. Bližší informace na adrese http://www.focolare.
cz. Chcete-li dostávat pozvánky pravidelně elektronic-
kou poštou, můžete se obrátit na adresu zlata.praha@
focolare.cz
„Zlatá Praha“ je iniciativa nové evangelizace, vychá-
zející ze spirituality společenství, ke které dala pod-
nět zakladatelka Hnutí fokoláre Chiara Lubichová při 
své návštěvě Prahy v květnu 2001. Jsou to setkání pro 
všechny, kteří se snaží o duchovní obnovu svou i své-
ho města v duchu myšlenky: „Chceme-li proměnit měs-
to, ve kterém žijeme, musíme proměnit nejprve sami 
sebe.“

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha – 17 Řepy
tel: 235 323 248, fax: 235 302 720
sekretariat@domovrepy.cz
http://www.domovrepy.cz; http://www.boromejky.cz
Od Popeleční středy 22. 2. do Velikonoc dodržujeme 
v Domově postní období a kulturní aktivity budou v této 
době omezeny. Budeme se těšit na opětovnou návště-
vu našich přátel a příznivců u příležitosti Velikonočního 
koncertu dne 9. 4. od 18:00 v kostele Sv. rodiny, na kte-
rém vystoupí smíšený pěvecký sbor Orfej, na programu 
bude Stabat Mater Františka Tůmy, dále pak skladby 
J. S. Bacha, G. F. Händela, B. M. Černohorského a dal-
ších. Sólové varhanní vystoupení a doprovod části sbo-
rových skladeb – profesor Jan Kalfus.
Výtěžek z koncertů je příspěvkem do veřejné sbírky, 
která byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu 
Domova.
Zájemci o zasílání kulturních programů a aktualit 
z Domova se mohou přihlásit na e-mailu: kultura@do-
movrepy.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Pobožnost za znovupostavení 
Mariánského sloupu
Srdečně vás zveme na mariánskou pobožnost za zno-
vupostavení Mariánského sloupu na Staroměstském 
náměstí. Koná se každého 3. v měsíci od 17:00 ve vý-
klenku týnského chrámu vedle fary, Celetná ulice. Na 
programu je posvátný růženec, litanie, zásvětné mod-
litby, mše svatá v 18:30 v chrámu sv. Jiljí. Těšíme se na 
vás!

Co můžeme, máme či nemáme jíst
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Po dě-
brad, Praha-Vinohrady) vás v neděli 4. března od 15:30 
srdečně zve na přednášku z cyklu Farní akademie – 
vzdělávání pro všechny (koná se ve videosálu v prvním 
poschodí zadního traktu, vstup volný, zadem přes za-
hrádku). Na téma Co jsou to biopotraviny, geneticky 
modifi kované potraviny, celozrnné potraviny, „éčka“ 
v potravinách aj. aneb Co můžeme, máme či nemá-

me jíst) promluví doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc., před-
nosta Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního 
lékařství 2. lékařské fakulty UK v Praze. Po přednášce 
následuje diskuse, od 18:00 možnost účasti na mši sv.
Další přednášky cyklu vždy první neděli v měsíci; pro-
gram a případné změny najdete na http://srdcepane.
cz/?page_id=46

„Dominikánská 8“
Ve čtvrtek 8. března od 19:30 jste srdečně zváni do 
barokního refektáře dominikánského kláštera u Sv. 
Jiljí (Jilská 7a, Praha 1) na hudební večer v rámci pro-
gramových cyklů nazvaných „Dominikánská 8“.
Program: Johann Kuhnau: Biblické příběhy, na cemba-
lo hraje Alena Hönigová. Roku 1700 byla v Lipsku vydá-
na sbírka šesti sonát krušnohorského rodáka Johanna 
Kuhnaua. Každá z nich popisuje jednu událost z Bible. 
Ať už je to boj Davida a Goliáše, uzdravení Saula 
Davidovou hudbou nebo některý z dalších příběhů, 
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POZVÁNKY, NABÍDKY
Kuhnau zde dokazuje, že k vyjádření atmosféry a emo-
cí, dokonce ani k popisu dějů není potřeba textu.
Vstupné 230 Kč/120 Kč (studenti, důchodci) Večerní 
pokladna od 18:30. Rezervace mailem: dominikan-
ska8@op.cz, po telefonu 721 676 018 anebo přímo na 
www.dominikanska8.cz
„Dominikánská 8“ je místem vzdělávání a kultury při 
klášteře u Sv. Jiljí v Praze. Každý čtvrtek je věnován jed-
nomu z programových cyklů: Příběhy křesťanství u nás 
ve 20. století (spolu s KTF UK v Praze); Mezníky v dějinách 
klášterů (spolu s PaedF UK v Praze a CMS Akademie 
věd ČR); Hudební večery; Literární večery – debaty 
nad knihou.

Pro ministranty
 ■ Ministrantské setkání pro mladší kluky (cca 8–14 let) 

se koná v sobotu 10. března v Kojeticích u Prahy. 
Zahájení v kostele sv. Víta v 9:30. Program: nácvik li-
turgie, mše sv., hry, soutěže, fotbálek ... S sebou 60 Kč 
na jídlo, sportovní (obuv do tělocvičny) a případně 
ministrantské oblečení. Ukončení v 16:00. 

 ■  Ministrantské setkání pro starší kluky (cca 14–25 
let) se koná 23.–24. března v Kojeticích u Prahy. 
Zahájení v pátek v 18:00 mší sv. v kostele sv. Vojtěcha 
v Neratovicích, přesun do Kojetic. V sobotu ráno 
mše sv., příležitost ke svátosti smíření. Téma: Svatý 
Josef aneb Spiritualita pro muže. Odpoledne fotbá-
lek. S sebou 150 Kč na jídlo, spacák, karimatku, spor-
tovní (boty do tělocvičny) a případně ministrantské 
oblečení. 

Fotky ze starších akcí a bližší informace na ministranti.
apha.cz; kontakt: P. Benedikt Hudema (tel: 724 209 774, 
e-mail: ministranti@apha.cz)

Rozvoj, nebo development?
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na 
úterý 13. března od 17:30 do přízemí kláštera Emauzy 
(Praha 2, Vyšehradská 49) na besedu na téma „Rozvoj, 
nebo development? (Praha a její příroda – pro ob-
čany, nebo pro developery?)“ s úvodním slovem 
Mgr. Ondřeje Mirovského, zastupitele MČ Praha 7. 

Postní rekolekce 
s P. Dr. Ondřejem Salvetem
se budou konat v sobotu 17. března od 13:30 v koste-
le Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad, 
Praha-Vinohrady), zakončení mší sv. v 18:00. Jste srdeč-
ně zváni.

XXXI. pěší etapová 
cyrilometodějská pouť 2012
Cyrilometodějskou pěší pouť po stopách těch, kdo 
k nám na Moravu i do Čech přinesli křesťanskou víru, 
a na poděkování za dar víry pořádá Národní rada 
Sekulárního františkánského řádu.

 ■ III. etapa (sobota 17. 3.): Ostrá – Nymburk – 
Poděbrady (22 km)

 ■ IV. etapa (Neděle 18. 3.): Poděbrady – Němčice – 
Týnec n. L. (25 km)

K účasti jste srdečně zváni – letos se chodí pravidelně 
vždy ve třetím víkendu v měsíci. Podrobnosti a aktuální 
informace naleznete na www.poutnik-jan.cz.
Kontakty na organizátory „pražské“ větve pouti: Libor 
Gottfried: 739 389 158; L.Gottfried@seznam.cz. Franti-
šek Reichel: 725 939 385; f.reichel@volny.cz

Jak se liší Boží a lidská pedagogika
V neděli 18. března v 16:30 jste srdečně zváni k vy-
slechnutí přednášky na téma Jak se liší Boží a lidská 
pedagogika neboli Může být rodič či vychovatel las-
kavý a milosrdný jako Bůh?, která se koná v rám-
ci Farní akademie v kostele Panny Marie Královny 
míru v Praze 4 – Lhotce, Ve Lhotce 36. Přednášejícím 
bude P. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.

Postní hudební zamyšlení v kostele 
sv. Karla Boromejského
Srdečně vás zveme na benefi ční koncert v kostele sv. 
Karla Boromejského (Vlašská 36, Praha-Malá Strana), 
jehož výtěžek bude určen na podporu Nemocnice 
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Postní hu-
dební zamyšlení, při němž vystoupí sbor sester borome-
jek Ad laudem Domini, se koná 20. března od 18:00.
Vstupné je dobrovolné a bude využito na vybavení 
a provoz nového Oddělení paliativní péče v naší ne-
mocnici. Počet míst k sezení je omezen. Více na tel.: 
257 197 344 a www.nmskb.cz

Výstava mozaik z dílny Jany Höferové
Srdečně vás zveme na prodejní výstavu mozaik z díl-
ny Jany Höferové. Výstava Složený obraz je jedineč-
nou ukázkou kamenných a skleněných mozaik různé-
ho námětu zpracovaných tradiční italskou technikou. 
Karmelitánské knihkupectví U Sv. Vojtěcha (Kolejní 4, 
Praha-Dejvice), v jehož prostorách je expozice umístě-
na během celého března, je otevřeno ve všední dny 
od 8:30 do 18:00.
Kontakt: 220 181 714, sv.vojtech@kna.cz.
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OZNÁMENÍ
Kurz pro amatérské chrámové 
hudebníky Arcidiecéze pražské
Vážení hudebníci, při Arcibiskupství pražském již del-
ší čas funguje kurz pro amatérské chrámové hudební-
ky. Probíhá v pravidelném dvouletém intervalu a koná 
se pod odborným vedením MgA. Miroslava Pšeničky. 
Nabízí komplexní vzdělání chrámovým hudebníkům: 
varhaníkům, sbormistrům a ředitelům kůrů. Následující 
školní rok 2012/13 bude otevřen další běh kurzu.
Proč? Cílem kurzu je napomoci k zušlechtění liturgie 
tím, že bude vychovávat novou, náležitě formovanou 
generaci chrámových hudebníků a poskytovat mož-
nost dovzdělání a kultivace chrámovým hudebníkům 
již v praxi fungujícím, kteří tuto potřebu pociťují.
Co je náplní? Kurz má frekventantům poskytnout kom-
plexní formaci, vše nutné, co budou potřebovat pro 
svou službu při liturgii. To zahrnuje jak individuální, tak 
skupinovou výuku předmětů, potřebných pro vykoná-
vání funkce varhaníka, sbormistra a regenschoriho: hra 
na varhany, liturgická varhanní hra a improvizace, litur-
gika, sbormistrovství, zpěv, gregoriánský chorál, hudeb-
ní teorie, dějiny hudby, nauka o varhanách.
Pro koho? Kurz je určen pro všechny zájemce o litur-
gickou hru a praktickou službu v našich chrámech, pro 
mladší i starší studenty. Podmínkou je pouze určitá hu-
dební vyspělost, která bude prozkoušena při přijíma-
cích zkouškách, a opravdový zájem o službu při liturgii. 
Kurz nemá být alternativou výuky hry na varhany při hu-
debních školách, ale má vychovávat praktické liturgic-
ké hudebníky.
Kdy a jak? Začátek kurzu je stanoven na září 2012 a jeho 
trvání je 2 školní roky. Individuální výuka hry na varha-
ny probíhá jedenkrát týdně, výuka zpěvu jedenkrát za 
dva týdny ve skupinkách po 2 až 3 osobách. Druhá so-
bota v měsíci je vždy věnována skupinové a hromad-
né výuce odborných předmětů. Součástí kurzu je i tý-
denní soustředění s intenzivní výukou v době letních 
prázdnin, vždy před začátkem každého školního roku. 
Tímto soustředěním kurz začíná a účast je pro všechny 
studenty povinná. Termín pro první školní rok je 9.–15. 7. 
2012, místo konání Svatá Hora. Prosíme zájemce o kurz, 
aby si tento termín předběžně rezervovali. Každý škol-
ní rok je zakončen závěrečnou zkouškou ve formě ústní 
a písemné zkoušky a praktické zkoušky formou hry při li-
turgii. Frekventanti získají po absolvování kurzu certifi kát 
o jeho absolvování.
Kde? Skupinová a kolektivní výuka probíhá v prosto-
rách přiléhajících ke kostelu Nejsvětějšího Srdce Páně 
na náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha-Vinohrady, u digi-
tálního nástroje. Přehrávky, náslechy a liturgické praxe 
– formou hry při mši sv. – jsou konány po předchozí do-
mluvě v různých pražských chrámech.
Kurzovné? Je uplatňováno ve výši 1 500 Kč. Studenti 
a sociálně slabší účastníci kurzu mají nárok na slevu. 
Z motivačních důvodů bude přesto kurzovné v přimě-
řené výši, po předchozích zkušenostech, uplatňováno.
Jak se přihlásit? Vyplňte co nejdříve přihlášku (kapacita 
kurzu je omezená), o kterou si můžete napsat na e-mail 
psen@centrum.cz, a zašlete ji na adresu MgA. Miroslav 
Pšenička, Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 
119 02 Praha 1 – Hradčany nebo na psen@centrum.cz, 
kam můžete adresovat i další dotazy. Uzávěrka přihlá-
šek je 15. dubna 2012.

Přijímací zkouška Všichni přihlášení uchazeči budou pí-
semně pozváni k přijímací zkoušce, která se bude ko-
nat v sobotu 28. dubna 2012 (9:00 – cca 14:00). 
Požadavky k přijímací zkoušce Pro přijetí do kurzu 
není nutné, aby uchazeč již hrál na varhany, důležitěj-
ší je jeho obecně-hudební a technická vyspělost, kte-
rou může prokázat jak hrou na klavír, tak i na varhany, 
a jeho skutečný zájem o službu při liturgii. Hra na klavír: 
1) přednes dvou skladeb, různého charakteru, přibližně 
této úrovně: J. S. Bach: Malá preludia, sonáty (sonatiny) 
vídeňských klasiků nebo jiné klavírní či varhanní skladby 
této technické úrovně; 2) jednoduchý doprovod jed-
né lidové písně nebo písně z Kancionálu dle vlastního 
výběru (možno zahrát i na varhany). Hudební teorie: 
Základní vědomosti z hudební teorie, znalost intervalů, 
rozpoznání durových a mollových akordů, opakování 
jednoduchých rytmických modelů. Zpěv: Přednes jed-
né lidové písně nebo písně z kancionálu dle vlastního 
výběru.

Studium na Svatojánské koleji – VOŠ 
pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou

Máte zájem o práci s dětmi předškolního nebo mlad-
šího školního věku? Spojili byste rádi svoji budoucnost 
s povoláním učitelky/učitele v mateřské škole? Naše 
škola vám nabízí možnost studia ještě ve školním roce 
2012/2013.
Svatojánská kolej – VOŠP připravuje studenty na povo-
lání pedagoga již sedmnáctým rokem. Zřizovatelem 
školy je Arcibiskupství pražské. Svým zaměřením 
Svatojánská kolej propojuje víru, výchovu a vzdělává-
ní v procesu profesní přípravy.
Zájemcům nabízíme vzdělávací program Předškolní 
a mimoškolní pedagogika (75-31-N/03), který je možné 
studovat formou denního nebo kombinovaného stu-
dia. Obě studijní formy jsou tříleté. Škola poskytuje stu-
dijní program s bohatě zastoupenou praxí a individu-
ální přístup ke studentům. Absolventi získávají titul DiS. 
a v případě zájmu mají možnost na Teologické fakul-
tě Jihočeské univerzity absolvovat ve zkrácené formě 
bakalářské studium (obor Pedagogika volného času), 
popř. zde pokračovat ve studiu magisterském.
Naši studenti oceňují krásné prostředí (škola se nachází 
v romantické krajině Českého krasu v barokní budově 
bývalého kláštera) i vybavení školy; k dispozici je škol-
ní jídelna a ubytování přímo ve školní budově. V úzkém 
propojení se školou pracuje místní ekocentrum.
Dny otevřených dveří se konají ve dnech 9. února, 16. 
března a 11. dubna 2012 od 8:00 do 15:30. 
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OZNÁMENÍ
Předškolní a mimoškolní pedagogika: •Vysokoškolský 
charakter studia, individuální přístup ke studentům; 
•Široká škála volitelných předmětů, praxe součás-
tí denního studia; •Po absolvování možnost zkráce-
ného bakalářského studia na TF JU České Budějovice; 
•Ubytování a stravování přímo ve škole; •Dobrá do-
pravní dostupnost z Berouna a Prahy.

Přihlášky k prvnímu kolu přijímacího řízení (pro obě for-
my studia) přijímáme do 15. května 2012 (ke stažení na 
http://www.svatyjan.yellowmedia.cz/).
Bližší informace poskytne Ing. Michaela Svobodová; 
tel. 311 672 461; msvobodova@svatojanskakolej.cz; 
info@svatojanskakolej.cz; http://www.svatyjan.yellow-
media.cz/ 

2.–4. 3. DC pro laiky, asistenty 
a akolyty

P. Jan Szkandera ŘKDS Stojanov Salašská 62, 687 06 Velehrad
tel.: 572 571 420, 572 571 531 
velehrad@stojanov.cz
www.stojanov.cz

8.–11. 3. Duchovní obnova pro 
seniory 

P. Augustin Kováčik 
O.Praem.

Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna 7, 664 32
tel.: 541 239 264
dc-vranov@katolik.cz
www.dc-vranov.katolik.cz

12.–15. 3. Postní duchovní obnova 
pro všechny

P. Josef Čupr SJ Exerciční dům Kolín Kutnohorská 26, 280 02 Kolín
tel./fax: 321 721 959, 731 182 112 
exercicie.kolin@seznam.cz

13.–15. 3. Rekolekce pro kostelníky Mons. Jan Graubner ŘKDS Stojanov viz výše

15.–18. 3. Duchovní obnova pro 
zdravotníky, pečovatele 
a sociální pracovníky

P. Václav Tomiczek Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova

Masarykovy sady 24, 737 01 Český 
Těšín, tel.: 558 761 429
 737 930 713; http://www.jesuit.cz/
exercicie/nabidka.php

16.–18. 3. Rekolekce pro kostelníky Mons. Jan Graubner ŘKDS Stojanov viz výše

16.–18. 3. Proč nás Bůh volá 
a nedá nám pokoj? – 
pro dívky

Petr Šabaka 
a sr. Vincenta 
Kořínková

Českomoravská 
Fatima, Koclířov 
u Svitav 195

Sestry boromejky
S. M. Vincenta Kořínková
Palkovická 524
738 01 Frýdek-Místek
vincenta@boromejky.cz 
723 477 525; www.boromejky.cz 
www.hledampovolani.cz

19.–23. 3. Postní duchovní obnova 
pro všechny 

P. Josef Hladiš SJ Exerciční dům Kolín viz výše

20.–25. 3. Postní duchovní obnova 
– III. týden: Modlitba 
s trpícím Kristem 
„Rozjímat nad tím, jak 
Kristus trpí za mé hříchy 
a co mám pro něj nyní 
dělat já“

P. Ladislav Árvai SJ Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova

viz výše

22.–25. 3. Exercicie pro zdravotníky 
a pro ty, kteří pečují 
o druhé

Mons. Aleš Opatrný ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům

Svatá Hora 591, 261 80 Příbram
e-mail: ex.dum@svata-hora.cz 
nebo vyplněním formuláře na 
http://www.svata-hora.cz

26.–29. 3. Duchovní obnova pro 
seniory a seniorské 
manželské páry

P. Jan Rybář SJ Marianum, Janské 
Lázně

Biskupství královéhradecké – 
Diecézní centrum pro seniory
Velké nám. 35, 500 01
Hradec Králové, tel.: 495 063 661
737 215 328; dcs@diecezehk.cz
http://seniori.diecezehk.cz

26.–30. 3. DC pro pracovníky charit P. Bohumír Vitásek ŘKDS Stojanov viz výše

29. 3. – 1. 4. Postní duchovní obnova 
– III. týden: Modlitba 
s trpícím Kristem „Pane 
smiluj se nade mnou“

 P. Josef Stuchlý SJ Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova

viz výše

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
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CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ

Spiritualita starce Silvána
(Maxime Egger)
„Prorocká postava, nejautentičtější mnich 20. stole-
tí, zpěvák Božího milosrdenství“ – takto bývá označo-
ván starec Silván z hory Athos, mnich ruského původu 
(1866–1938). Jeho žák archimandrita Sofronij zpřístupnil 
veřejnosti světcův životopis a spisy, takže už v minulém 
století zasáhly a proměnily životy mnoha lidí, a to i za 
hranicemi pravoslavné církve.

Brož., 83 str., 109 Kč
Poklad
Příběhy k prvnímu svatému přijímání
(Jan Twardowski)
Známý polský kněz a literát přibližuje dětem tajemství 
eucharistie pomocí zajímavých příběhů, a citlivě jim tak 
pomáhá vstoupit do svátostného života. Navazuje na 
milost svátosti křtu a zdůrazňuje, co je potřebné, aby člo-
věk prožíval svaté přijímání s vírou: úžas, radost, trpělivé 
očekávání, čas na přípravu, ale i soucit se slabostí dru-
hého člověka. Neklade přehnaný důraz na očekávání 
mimořádné události, ale připravuje děti (i jejich rodiče) 
na osobní setkání s Kristem, s nímž budou kráčet po celý 
život. České vydání ilustrovala Markéta Laštuvková.

Váz., 99 str., 159 Kč
Roucho (dotisk)
(Lloyd C. Douglas)
Hlavní postavou rozsáhlé románové fresky D. Lloyda 
je římský voják Marcellus, jehož setnina dostala za úkol 
ukřižovat Ježíše. Po úspěšně splněném úkolu připadne 
Marcellovi Kristovo roucho. Marcellus s tímto podivným 
zavazadlem přijímá od císaře Tiberia nový úkol: jako 
konfi dent, má do Říma podávat zprávy o vznikajících 
křesťanských společenstvích. Ani sám vyzvědač ale ne-
dokáže zůstat vůči novému učení netečný.
Kniha vyšla poprvé v roce 1942 v USA a YMCA ji rozšiřo-
vala v zajateckých táborech v nacistické říši. 

Brož., 424 str., 295 Kč
Hořet, ale nevyhořet
(Jaro Křivohlavý)
Nadšení, iniciativa a láska patří k tomu nejkrásnějšímu, 
co v životě můžeme prožít. Stává se však, že nám počá-
teční nadšení začne opadat, že naše iniciativa začne 
ochabovat a láska uvadat. Z psychologického hledis-
ka jde o jev, který je označován termínem „burnout“ 
– vyhoření. Kniha profesora Křivohlavého pojednává 
o tom, jak se syndrom vyhoření projevuje, jaké má fáze 
a hlavní příznaky. Hlavním cílem zkušeného psycholo-
ga je však poradit, co dělat, abychom nezdravým pří-
stupem předčasně neztráceli jak chuť k dobrému dílu, 
tak ochotu investovat do mezilidských vztahů.

Brož., 175 str., 189 Kč

Karmelitánské nakladatelství
www.ikarmel.cz

Knižní klub
www.bux.cz

Nakladatelství Paulínky
www.paulinky.cz

Portál, s.r.o.
www.portal.cz

Rozmluvy s Bohem (2a):
Postní doba a Velikonoční triduum
Rozmluvy s Bohem (2b): Velikonoce
(F. Fernández-Carvajal)
Dva díly z ediční řady určené pro každého, kdo touží 
každý den vstoupit do modlitby a nechat se vést úryv-
ky z Písma svatého a duchem liturgické doby.

Měkká vazba, 392 str., 235 Kč
Měkká vazba, 408 str., 240 Kč

Teologie těla (dotisk)
Katecheze Jana Pavla II. o lidské lásce podle Božího plánu
(Jan Pavel II.)
Soubor promluv Jana Pavla II. přednesených během 
prvních pěti let jeho pontifi kátu. Svatý otec v nich po-
stupně odhaluje ohromující vizi manželství a lidské lásky 
v Božím plánu. Vrací se až na samotný práh lidské his-
torie, aby ukázal tento plán v jeho prvotní, hříchem ne-
zasažené podobě.

Váz., 592 str., 380 Kč
Sedm kroků do života
Prožít Velikonoce
(Anselm Grün)
Autor nás provází sedmi dny Svatého týdne. Každý ze 
sedmi „kroků“ je nejprve uveden představením evan-
gelního úryvku z liturgie daného dne a ten je pak po-
staven do souvislosti s jedním z Ježíšových výroků na 
kříži. Evangelní texty jsou pokaždé nahlíženy ve světle 
každodenních zkušeností a ústí do konkrétních postojů 
a zcela osobní modlitby.

Brož., 128 str., 165 Kč

Malé biblické kompendium
(Martin H. Manser a Debra Reidová )
Bible je nejprodávanější knihou na světě. Její význam 
v západní a celosvětové kultuře je nesrovnatelný. Avšak 
jak mohl tento navenek nesourodý soubor starých tex-
tů dosáhnout takové popularity? V Malém biblickém 
kompendiu autoři vysvětlují vznik, obsah a současnou 
hodnotu Písma svatého. Tato knížka je vynikajícím úvo-
dem pro čtenáře, kteří přistupují k Bibli poprvé, stejně 
jako kvalitní pomůckou těm, kteří ji četli už mnohokrát. 
Nabízí kapitoly líčící svět Písma svatého, podává pře-
hled Starého i Nového zákona a popisuje nejznáměj-
ší postavy biblických příběhů v jednotlivých knihách 
Písma svatého. 

Brož., 192 str., 249 Kč

Bezpečná výchova 
Budování jisté vztahové vazby mezi rodiči a dětmi
(Karl Heinz Brisch)
Nastávající a „čerství“ rodiče mívají řadu otázek: Jak 
být dobrým otcem a dobrou matkou? Musíme být jako 
rodiče vždy k dispozici (např. máme dát dítě do jeslí)? 
Nerozmazlujeme své dítě? Jaké hranice naše dítě po-

třebuje? Jak zacházíme s jeho vztekem? Co dělat, když 
dítě pláče nebo nemůže spát? Na tyto a řadu dalších 
otázek kniha Bezpečná výchova odpovídá. Autor v ní 
provádí nastávající rodiče obdobím těhotenství a prv-
ními lety života, přičemž jeho cílem je přispět k vybudo-
vání jisté vztahové vazby mezi rodiči a dětmi. Jistá vaz-
ba je bezpečným základem pro vývoj dítěte, které je 
díky ní do života vybavené sebejistotou, sociální kom-
petencí a schopností snášet zátěž. Kniha je psána pro 
rodiče a vychovatele zejména malých dětí.

Brož., 160 str., 235 Kč
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Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby celý svět uznal přínos žen k vývoji společnosti.

Úmysl misijní
Aby Duch svatý daroval vytrvalost těm, kdo zvláště v Asii trpí diskrimina-
cí, pronásledováním nebo smrtí pro Kristovo jméno.

Úmysl národní
Ať nás pečeť daru Ducha svatého, kterou jsme přijali, uschopňuje vydá-
vat světu svědectví víry a života.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 20. 3. 2012
Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 
16, 119 02 Praha 1, obsah připravuje, rozšiřuje 
a objednávky přijímá Pastorační středisko, Thá-
kurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: arcizpravodaj@
seznam.cz, tel.: 220 181 754. Odpovědná redak-
torka Mgr. Kristina Veselá. Texty jsou redakčně 
upraveny. Sazba: Ing. Jakub Kubů. Tiskne: Fokus, 
spol. s r. o. Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR 
E 13802. Příspěvek na 1 výtisk 11 Kč.

 2. března 1282  zemřela sv. Anežka Česká, dcera českého krále Přemysla Otakara I. Od roku 1234 abatyše 
kláštera Na Františku, spoluzakladatelka mužského rytířského řádu křižovníků s červenou hvěz-
dou. (* 20. 1. 1211)

 3. března 1912  narozen Bohumil Vít Tajovský, katolický kněz-premonstrát, náboženský a kulturní publicista. 
V letech 1934–1948 archivář a knihovník Želivského kláštera. Od ledna 1948 opat kláštera 
v Želivi. († 10. 12. 1999)

 5. března 1677 v kapli sv. Michala u Panny Marie Sněžné otevřen společný hrob 14 františkánů umučených 
roku 1611. V letošním roce by mělo dojít k jejich beatifi kaci.

 14. března 1402  Mistr Jan Hus zvolen za kazatele a kaplana v Betlémské kapli v Praze.

 19. března 1937 papež Pius XI. vydal encykliku Divini Redemptoris, v níž odsoudil ateistický komunismus a tero-
rismus.

 20. března 1782 dekretem císaře Josefa II. zrušen nejstarší ženský klášter v Čechách – klášter benediktinek 
u Sv. Jiří na Pražském Hradě.

 21. března 2002  francouzský opat Patrick Olive z kláštera v Sept-Fons položil v Novém Dvoře na Karlovarsku zá-
kladní kámen nového kláštera trapistů v ČR.

 22. března 2002  zemřel Josef Bláha, dlouholetý spolupracovník kardinála Františka Tomáška, od 1. srpna 1968 
recepční Arcibiskupství pražského, člen Svatováclavské ligy, nositel papežského vyznamená-
ní „Pro Ecclesia et Pontifi ce“. (* 29. 10. 1914)

 24. března 1802  narozen Alois Josef Schrenk z Nötzingu, 26. pražský arcibiskup. Schválil založení Jednoty pro 
dostavění katedrály na Pražském hradě. († 5. 3. 1849) 

 25. března 1297 narozen Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup (1344–1364). Spolupracovník a rádce krá-
le Karla IV. Přeorganizoval církevní život, zasloužil se o rozkvět věd a umění. První kancléř praž-
ské univerzity. († 30. 6. 1364)

 27. března 1357  císař a král Karel IV. založil kolegiátní kapitulu na hradě Karlštejn.

 29. března 1372 pražský arcibiskup kardinál Jan Očko z Vlašimě slavnostně vysvětil Emauzský klášter v Praze, 
stalo se tak za přítomnosti krále Karla IV. a jeho syna Václava, dále pak papežského legáta 
i evropských knížecích rodů.

 31. března 1462 papež Pius II. zrušil kompaktáta, a katolickou víru tak prohlásil i v českých zemích za jedinou 
pravou.

Arnošt Kelnar


