
Rok svatého Pavla
U příležitosti dvoutisícího výročí naro-
zení svatého Pavla vyhlásil papež Bene-
dikt XVI. zvláštní jubilejní rok věnovaný
právě Apoštolovi národů. Zahájen bude
28. června 2008 a potrvá do 29. června
2009. Více informací o průběhu, možnos-
tech získání odpustků ad. naleznete ve
zvláštní příloze. 

Kněžské svěcení
V sobotu 21. června 2008 v 10:00 udělí
kardinál Miloslav Vlk v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha kněžské svěcení Mgr.
Martinu Vlčkovi jáhnovi pražské arcidie-
céze. K účasti na této slavnostní události
jste všichni srdečně zváni, nejen že tak
podpoříte samotného svěcence, ale svou
modlitbou se můžete přidat také k pros-
bám církve za nová kněžská povolání.

Primiční mši sv. bude novokněz slavit
22. června 2008 v 16:00 v kostele sv. Got-
harda v Praze-Bubenči.

Otec kardinál – 40 let knězem
23. června uplyne čtyřicet let ode dne,
kdy arcibiskup pražský kardinál Milo-
slav Vlk přijal v Českých Budějovicích
kněžské svěcení. (pokračování str. 2)

Přijetí do katechumenátu
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se
předpokládá o Velikonocích r. 2009 (nebo
i později) budou přijati do katechumenátu
při bohoslužbě slova, která se bude konat
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
v sobotu 7. června 2008 v 16:30.

(pokračování na str. 2)

Příloha: Rok svatého Pavla – informace, podmínky získání odpustků ad.
K dispozici též na stránkách Pastoračního střediska http://ps.apha.cz v rubrice Zpravodaj pražské arcidiecéze.

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze č. 6, červen 2008

V červnu si většina našich kněží připo-
míná výročí svého svěcení. Bylo pro
každého z nich neopakovatelným zážit-
kem, na který se nezapomíná. Byli
v okamžiku, kdy na ně biskup vzkládal
ruce, odhodláni zcela se myslí i srdcem
oddat svěřené službě a podělit se o radost
z evangelia s těmi, ke kterým byli záhy
posláni. Každého z nich zavál život do
jiného prostředí. Museli a musejí se vy-
rovnávat s různými místními podmín-
kami, které vytvářejí rozdílné možnosti
rozvíjet pastorační úsilí.

Nestačí konstatovat duchovní stav
věřících i společnosti, nová doba vyža-
duje vynalézavost při hledání nejúčin-
nějších způsobů, jak oslovovat ty, kdo se táží po smyslu svého
života a touží po trvalejším duchovním zakotvení. Tváří tvář
těmto výzvám, které kladou zvýšené nároky na osobnostní, in-
telektuální a duchovní zralost kněží, by bylo promarněnou
šancí, kdyby věřící ve svém očekávání redukovali kněžskou
službu pouze na udělování svátostí a konání žádaných obřadů.

Kněží se nemohou spoléhat na vše-
obecné uznání a respekt, který byl v mi-
nulosti takřka samozřejmostí. Mají
otevřené dveře pro vstup do širokého
duchovního pole věřících i církvi vzdále-
ných, posetého pluralitou duchovních
nabídek, v jejichž rámci je evangelium
často opomíjenou popelkou. Proto tím
více záleží na osobním nasazení a prav-
divém svědectví každého kněze, čerpají-
cím sílu z víry a modlitby.

Je odpovědností putujícího Božího
lidu, aby své kněze s vděčností za jejich
službu podpíral nejen svými každoden-
ními modlitbami, ale podle svých mož-
ností jim pomáhal rozvinout v plnosti je-

jich vznešené poslání. Pokřtění mají podíl na všeobecném
kněžství, které má jít ruku v ruce se svátostným kněžstvím na-
šich pastýřů.

Našim kněžím patří veliký dík za jejich službu. Kéž ji stále
konají s radostí.

Václav Malý, pomocný biskup pražský

Ruku v ruce

Červnový kalendářík
1. 6. Mezinárodní den dětí

Misijní den dětí
5. 6. Světový den životního prostředí
7. 6. přijetí do katechumenátu

15. 6. oslava svátku sv. Víta (katedrála,
9:30, celebruje Mons. V. Malý)

21. 6. kněžské svěcení v katedrále (10:00)
24. 6. slavnost Narození Jana Křtitele
26. 6. Mezinárodní den boje proti narko-

manii
29. 6. slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

v předvečer, 28. 6., začátek Roku sv.
Pavla
sbírka na bohoslovce

5. 7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje, 
Den slovanských věrozvěstů
státní svátek

10. 7. mše sv. s biřmováním (Svatá Hora,
10:00, celebruje kardinál G. Coppa)

11. 7. svátek sv. Benedikta, patrona Evropy
15.–20. 7. XXIII. Světový den mládeže 

(Sydney)
18.–20. 7. ActIv8, setkání české a slovenské

mládeže na Velehradě

23. 7. svátek sv. Brigity, patronky Evropy
25. 7. svátek sv. Jakuba, apoštola
4. 8. mše sv. u příležitosti 16. výročí úmrtí

kardinála Tomáška (katedrála, 18:00)
6. 8. svátek Proměnění Páně
9. 8. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

(Edith Stein), patronky Evropy
15. 8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie
24. 8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Co byste v létě neměli zmeškat



Ze života arcidiecéze

Otec kardinál – 40 let knězem
(dokončení ze str. 1)
Toto výročí je nejen příležitostí k prosbám o další Boží po-
žehnání, ale také výzvou k uvědomění si, kolik milostí už
uděleno bylo – samotnému otci kardinálovi v jeho osobním
povolání, vyvolení za Kristova přítele a služebníka, ale také
nám, církvi, kterou Bůh nenechává bez pastýře. V ohlédnutí
za minulostí i v pohledu na nelehkou současnost skutečně je
zač děkovat!

V sobotu 21. 6. panu kardinálovi poblahopřejeme ke 40.
jubileu u příležitosti mše svaté spojené se svěcením nových
kněží (v katedrále od 10:00).

V neděli 22. 6. bude otec kardinál sloužit děkovnou mši
svatou ve svém rodném kraji, v Chyškách (10:00).

V pondělí 23. 6. pak bude slavit mši svatou se svými spo-
lusvěcenci (v katedrále od 11:00).

K účasti na těchto slavnostních událostech jste srdečně
zváni! kh

Přijetí do katechumenátu
(dokončení ze str. 1)
Uchazeči se svými ručiteli se dostaví do katedrály nejpozději
15 minut před začátkem bohoslužby. Každý uchazeč bude
mít s sebou vyplněný a duchovním správcem potvrzený kate-
chumenátní lístek, který zde při přijetí do katechumenátu
odevzdá. Potvrzené lístky se zašlou zpět farnostem, aby se
mohl provést zápis do Knihy katechumenů.

Není-li pro někoho účast v katedrále ze závažných důvodů
možná, nechJ je přijat ve farnosti. Avšak o přijetí do katechu-
menátu v jiném termínu je třeba předem žádat ordináře.

Mozaika 2008
Mnohým z vás již určitě padl do oka modrý plakátek s nápi-
sem Mozaika 2008. Jedná se o aktivitu, která chce z kamínků
modliteb a malé pomoci poskládat nádherný obraz naší
církve, která je v síle Ducha svatého společenstvím, kde má
jeden o druhého opravdový zájem.

Mozaika 2008 je veřejnou sbírkou, jejímž cílem je podpo-
řit setkání české a slovenské mládeže ActIv8 na Velehradě
(očekává se účast 10 000 mladých) ve spojení se Světovými
dny mládeže v Sydney. Sbírka je realizována prodejem karti-
ček, zobrazujících sedm darů Ducha svatého, v ceně 50 Kč ve
farnostech, kostelích a dalších společenstvích. Do sbírky je
možné se zapojit koupí kartičky mozaiky nebo pomocí s pro-
dejem kartiček, ale také modlitbou za mládež, např. oficiální
modlitbou za setkání ActIv8.

Mozaika 2008 má své oficiální webové stránky www.mo-
zaika2008.cz, na kterých je možno získat bližší informace a ta-
ké sledovat aktuální stav vybrané částky (ten najdete i na 2.
straně Katolického týdeníku). Sbírka potrvá až do 31. 7. 2008.

Cílem této aktivity není jen snaha materiálně podpořit se-
tkání, ale také podnítit věřící k modlitbě za mládež a celé cír-
kevní společenství. Pokud se spojíme a podpoříme dílo, které
se chystá, mladí lidé budou mít odvahu se skrze tuto modlitbu
a oběJ vydat do Boží služby s dary jeho Ducha.

Aneta Hrabovská, tiskový tým ActIv8
Účet sbírky: ČSOB, a.s. číslo účtu 219759054/0300. 
Mozaika 2008 je veřejná sbírka registrovaná podle zákona
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

Modlitba za ActIv8
Ve jménu Otce,

který nás obdařuje láskou skrze svého Syna
a který nás darem Světových dnů mládeže

zve k aktivnímu životu víry
ve společenství církve,

i Syna,
který se nechal z lásky k nám ukřižovat,

aby nám přinesl uzdravení a milosrdenství,
a který nás učí nést naše kříže s odvahou a nadějí,

i Ducha Svatého,
který proměňuje naše srdce

a dává nám sílu být svědky Ježíše Krista
až na konec země.

Prosíme, a5 také pou5 mládeže na Velehrad
přinese požehnání do života mladých lidí

a podnítí je k obrácení,
aby na přímluvu Panny Marie a pod její ochranou 

našli spásu. 
Amen.

Svatopetrská sbírka na bohoslovce
Při bohoslužbách v neděli 29. 6. 2008 se bude konat Svatope-
trská sbírka na bohoslovce. V loňském roce bylo vybráno
553 151 Kč a prostředky byly použity na stravné bohoslovců
(včetně stravy a ubytování při seminářích jáhnů), byl poskyt-
nut příspěvek na studenty v Teologickém konviktu v Olo-
mouci, dále příspěvek Nadaci Arcibiskupského semináře
v Praze a příspěvek bohoslovcům na Vánoce. Za všechny
vaše dary a modlitby upřímné díky!

Koncerty v Arcibiskupském paláci
V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o zamýšle-
ných koncertech vážné hudby v reprezentačních prostorách
Arcibiskupského paláce. Bohužel bylo zahájení těchto kon-
certů z technických důvodů odloženo. Arcibiskupství praž-
ské se omlouvá všem, kdo se na koncerty těšili. O novém ter-
mínu zahájení celého cyklu vás budeme na stránkách Zpravo-
daje včas informovat.
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Možnost získat podrobné znalosti o katolické víře
a křes6anském umění vysokoškolským studiem 

od října 2008 vám nabízí Univerzita  Karlova v Praze, 
Katolická teologická fakulta (www.ktf.cuni.cz)

v těchto oborech:
� Katolická teologie, mgr. prezenční pětileté
� Teologické nauky, bc. kombinované čtyřleté
� Teologické nauky, nmgr. kombinované dvouleté
� Dějiny křesJanského umění, nmgr. prezenční dvouleté

Přihlášky do 31. 7. 2008

Základní škola sv. Voršily, Ostrovní 9, Praha 1 přijme od
září 2008 žáky do 6. tříd s rozšířenou výukou jazyků.
Podmínkou je ochota přibrat si druhý cizí jazyk (anglič-
tina, němčina, francouzština) a souhlas s křes6anským
zaměřením školy.
Evidence zájemců se provádí v kanceláři školy nebo 
e-mailem zasláním přestupového dotazníku, který nalez-
nete na www.volny.cz/zcs.ostrovni
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� Představte nám školu. Proč by si studenti měli vybrat
právě vaši školu? Čím je specifická?
� Jaké aktivity doplňující či zpestřující výuku škola nabízí?
� Musí mít student zajímající se o studium na vaší škole
nějaké zvláštní předpoklady (například být křes5an, věřící)?
V čem spočívají přijímací zkoušky?
� Jak u vás probíhá výuka náboženství? Je závazná pro
všechny? Nabízí škola nějaké další duchovní podněty a ak-
tivity? Jak je tato nabídka studenty přijímána a využívána?
� Podílí se vaše škola nějakým způsobem na životě církve,
je zapojena do dění ve farnosti, do níž náleží? Vnímá půso-
bení vaší školy i širší okolí než jen vaši studenti a jejich ro-
diny?
� Jaké jsou největší starosti a radosti ředitele?

Dvouletá katolická střední škola
� Dvouletá katolická střední škola byla založena roku 1993
Kongregací Dcer Panny Marie Pomocnice (sester salesiá-
nek), jejímž hlavním posláním je výchova mládeže, a to
zvláště té, která stojí na okraji společnosti.

Škola nabízí možnost vzdělání a výchovy v preventivním
stylu dívkám, které mají menší možnost uplatnění v životě
a jsou pak tím více vystaveny morálnímu nebezpečí. V sou-
časné době jsou zde dva obory – Charitativní služby a Prak-
tická škola dvouletá o celkové kapacitě 48 studentek. Absol-
ventky školy mohou získat akreditovaná osvědčení pracov-
ník v sociálních službách, kuchařské práce a šička. Škola má
vlastní domov mládeže o kapacitě 40 míst a nachází se v nově
rekonstruované budově v klidném prostředí, a přesto v blíz-
kosti centra, nedaleko autobusového nádraží Florenc.

Škola by chtěla být novou šancí pro ty, které už ztratily na-
ději, že je možné začít znovu, pro ty, které mají za sebou
mnohdy nesnadný život a přinášejí si nejrůznější zranění, pro
ty, které měly problémy s prospěchem či docházkou, ale i pro
dívky se speciálními vzdělávacími potřebami.

� Škola spolu s Domovem mládeže a Klubem salesiánského
hnutí mládeže nabízí bohatý doprovodný program na odpole-
dne, víkendy i prázdniny. Již pátým rokem je škola zapojena
v programech specifické primární prevence „Zdravé město
Praha“ vyhlašovaných HMP. Pro své studentky má DKSŠ
vypracován projekt Zdravý Karlín – dvouletý program pre-
vence sociálně patologických jevů. Koncepce tohoto pro-
gramu předpokládá výjezdní víkendy, kde je využita zážit-
ková pedagogika, relaxační techniky i kreativní zpracování
tématu. Již tradicí se staly zimní lyžařské výcvikové kurzy,
při kterých škola svým studentkám poskytuje veškeré lyžař-
ské vybavení; sportovní turnaje mezi církevními školami
z celé republiky (O pohár Panny Marie Pomocnice); plesy se
slavnostním stužkováním absolventek; víkendy s duchov-
ním, vodáckým i horolezeckým zaměřením nebo tradiční
závěrečné zahradní slavnosti. Každoročně zve škola své stu-
dentky na týdenní prázdninové akce o velkých prázdninách,

o Velikonocích, jarních i podzimních prázdninách. K oblíbe-
ným akcím patří i výlety za odměnu, při nichž se některé z dí-
vek dostanou poprvé do zahraničí.

� Uchazečky o studium na naší škole nemusí mít žádné
zvláštní předpoklady. To, že se škola jmenuje katolická, ne-
znamená, že by byla požadována víra nebo příslušnost k ně-
jaké církvi. Uchazečky musí pouze souhlasit se zaměřením
školy a s vyučovacími předměty. Přijímací zkoušky sestávají
z ústních pohovorů, při kterých je rozhodující motivace ke
zvolenému oboru.

� Výuka křesJanské výchovy je povinná, v současné době je
vyučující tohoto předmětu jedna ze sester Kongregace
DPMP a podle hodnocení inspekce je výuka zajištěna na vel-
mi dobré úrovni. Škola nabízí žákyním též duchovní obnovy,
možnost trávit společně jarní prázdniny v Diecézním centru
života mládeže (Vesmír v Orlických horách) či možnost spo-
lečně prožít celé velikonoční svátky v salesiánském prostředí
DISu Fryšták.

Též denní ranní čtvrthodinku před vlastním vyučováním
lze využít kromě oslav svátků a narozenin i k uvedení do
celého liturgického roku, k připomínce světců, k výchově
k hodnotám, spolupráci, toleranci, zodpovědnosti a samostat-
nosti. Školní bohoslužby se konají při význačných událos-
tech, kromě toho mohou studentky navštěvovat bohoslužby
v kapli sester, při víkendových i prázdninových výjezdech
školy, ale např. i na lyžařských kurzech. V průběhu roku jsou
studentky zvány též na všechny církevní oslavy v domě ses-
ter a ve vybraných dnech na krátkou modlitbu v kapli během
přestávky.

� Studentky školy vykonávají praxi v Domově sv. Karla Bo-
romejského v Řepích, spolupráce s farností, se salesiány
i s diecézními kněžími je zejména při přípravě na přijetí svá-
tostí, ale např. i při úklidu kostela, při výjezdech i lyžařských
kurzech. S krátkým pásmem potěší naše studentky Domov
seniorů v Karlíně. Spolupracujeme též s dalšími církevními
školami – sportovní turnaje, plesy… Na závěrečnou zahradní
slavnost zveme všechny naše spolupracovníky a dobrodince,
na slavnostní hostinu při praktických závěrečných zkouškách
z vaření představitele ČBK, MŠMT, Magistrátu hlavního
města Prahy, KřesJanské pedagogicko-psychologické porad-
ny (ředitelka KPPP je garantem projektu školy Zdravý Ka-
rlín), sociální pracovníky a kurátory mládeže, zástupce Do-
mů na půli cesty, Klokánku a dalších občanských sdružení.

� Starost: aby naši školu nalezly všechny dívky, kterým by-
chom mohli nějak účinně v jejich životě pomoci, abychom
měli dostatek spolupracovníků, kteří by byli v kontaktu i s tě-
mi, které už ze školy odešly, abychom jim tak mohli pomoci
v jejich rozhodováních nebo v jakékoliv těžké životní situaci,
aby mohly být v životě opravdu šJastné.

A radost? Ta je zejména z těch, u kterých se něco takového
podařilo. A radost největší z toho, že jsou mezi nimi i takové,
kterým Bůh i skrze naši nedostatečnost odhaluje kousek po
kousku tajemství Božího království, a ony na to odpovídají.

Za rozhovor děkujeme paní ředitelce
RNDr. Mgr. Heleně Kotáskové FMA. (kh)

Kontakt: Vítkova 12, 186 00 Praha 8, tel.: 221 722 831, 
e-mail: scuola@volny.cz, www.dkss.cz

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

Církevní školy pražské arcidiecéze
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Dívčí katolická střední škola (Kolín)
� Dívčí katolická střední škola je škola pro žáky nestudijní-
ho typu, pro žáky vyžadující zvláštní péči, sociálně znevý-
hodněné, z dětských domovů či takové, kteří již nějakou SŠ
studovali a nedokončili. Svoji existenci začala ve školním ro-
ce 1991/92. Sídlíme v pěkné budově nedaleko centra města,
asi 20 minut od autobusového i vlakového nádraží. Součástí
školy je krásná přilehlá zahrada. Budova patří Kongregaci
sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova z Rajhradu u Brna.
Jsme škola malá, rodinného typu, ve dvou ročnících studuje
celkem 28 žáků, tudíž je zcela zajištěn individuální přístup ke
každému z nich. Počtu žáků odpovídá i menší kolektiv peda-
gogických i provozních zaměstnanců, což umožňuje vytvo-
ření společenství lidí naladěných na stejnou notu a usilujících
o dosažení shodných cílů. Žáci si v rámci praktického vyučo-
vání připravují pod vedením odborné učitelky obědy, učí se
vést domácnost, hospodařit (úklid, nákupy, praní, žehlení,
šití, opravy oděvů a prádla…)

Naši absolventi najdou uplatnění ve třech zcela odlišných
oborech. Kromě vysvědčení o závěrečných zkouškách mohou
získat tři osvědčení: pracovník v sociálních službách, šička,
pomocná kuchařka.

Každý žák si může najít na trhu práce zaměstnání, které ho
osloví z daných oborů nejvíce.

� Škola nabízí žákům možnost zapojit se do zájmového krouž-
ku: Práce na PC, AJ, Sborový zpěv, Hra na zobcovou flétnu.

� Přijímací řízení probíhá v souladu se školským zákonem
a příslušnou vyhláškou formou jednoduchého písemného
testu (pět otázek – ČJ, matematika, všeobecné znalosti) a krát-
kého osobního pohovoru. Nevyžadujeme, aby žáci byli vě-
řící, ale jsou seznámeni s tím, že součástí učebního plánu je
výuka křesJanské výchovy.

� Jak jsem se již zmínila, křesJanská výchova je součástí
učebního plánu, jedna hodina týdně je začleněna do běžného
rozvrhu vyučovacích hodin. V rámci této hodiny se jedenkrát
v měsíci zúčastňujeme mše svaté ve farnosti.

� Úzce spolupracujeme s farností, snažíme se o výpomoc při
zajištění úklidu kostela, vzájemně dobře komunikujeme
a máme k sobě blízko. Na půdě školy probíhá výuka nábožen-
ství dětí z farnosti, pořádají se zde přednášky a jiné společné
akce s farností (kulturní i vzdělávací).

O činnosti žáků naší školy dobře vědí zařízení, ve kterých
probíhají hodiny praktického vyučování, a kladně a s povdě-
kem jí přijímají (kojenecký ústav, domov důchodců, nemoc-
nice, stacionář, občanské sdružení…). Žáci v těchto zaříze-
ních vykonávají pečovatelskou a opatrovnickou práci.

Tím, že naše škola funguje již sedmnáctým rokem a Kolín
není zas tak velké město, o působení a činnosti školy ví i šir-
ší veřejnost města.

� Radosti: dobrá atmosféra a klima ve škole; spokojenost
žáků, rodičů i zaměstnanců; uplatnění absolventů; to, když se
bývalí žáci vrací do školy a víme, že jsem jim pomohli; ply-
nulý chod školy.

Starosti: abychom naplnili třídy do maximálního počtu
žáků, protože na to jsou přímo vázány finance přidělené škole
a bez nich by nebylo možné zajistit chod školy a její vybave-
ní; jinak ostatní problémy se snažíme průběžně řešit a s Boží
pomocí zvládat a odstranit tyto starosti.

Součástí DKSŠ je mateřská škola a školní jídelna, ale
těmto zařízením bude věnován prostor v jiném čísle Zpravo-
daje. Za rozhovor děkujeme paní ředitelce

Mgr. Libuši Kubíčkové. (kh)

Kontakt: Legerova 28, 280 02 Kolín, tel.: 321 722 079, 
e-mail: dks.kolin@centrum.cz

Dívčí katolická střední škola (Praha)
� Dívčí katolická střední škola byla založena již v roce 1990
jako jedna z prvních církevních škol v polistopadové éře.
Sídlíme v těsném sousedství Karlova mostu v nevšedních
prostorách kláštera Řádu křižovníků s červenou hvězdou – je-
diného v Čechách vzniklého řádu, založeného sv. Anežkou
českou – v jedné z učeben jsou původní gotická okna ze třiná-
ctého století… Zároveň je ale škola nadstandardně vybavena
moderní výpočetní a multimediální technikou (včetně inte-
raktivních tabulí). Zájemkyním o studium nabízíme školu
s rodinným prostředím – max. 12 studentek ve třídě, inten-
zivní individuální přístup vyučujících, důraz na vzájemné
vztahy uvnitř společenství studentek… Absolventky snadno
nacházejí uplatnění – především jako pracovnice v sociálních
službách (dříve Pečovatel), sanitářky v nemocnicích, dále
jako kuchařky, pomocné kuchařky či v textilní výrobě.

� Dvakrát ročně celá škola vyjíždí na soustředění – týdenní
pobyt v přírodě, kde se studentky učí nejen spolu vyjít, ale i se
o sebe postarat – samy si vaří, uklízejí, absolvují náročný pro-
gram. Pro studentky zajišJujeme mimoškolní zájmovou čin-
nost, včetně výuky znakové řeči. Zásadní součástí výuky jsou
praxe, v jejichž průběhu studentky navštěvují školku, zařízení
pro handicapované děti, domov pro seniory, nemocnici…

� Přijímací zkoušky v klasické podobě u nás neprobíhají,
místo nich zveme uchazečky ke vzájemně poznávací moti-
vační návštěvě školy. Jsme škola přednostně určená pro dívky
s handicapy zdravotními, mentálními a sociálními – přichá-
zejí k nám děvčata z dětských domovů, někdy i z diagnostic-
kých ústavů, velká část našich studentek má neúplné či zcela
nefunkční rodinné zázemí. Pro přijetí ke studiu nehraje vy-
znání či příslušnost k církevnímu společenství žádnou roli,
sbor vyučujících sestává převážně z katolických křesJanů,
mezi studentkami však mnoho věřících nenajdete. Podstatná
je otevřenost pro výkon služebného – pomáhajícího zaměst-
nání, většina absolventek obdrží akreditované osvědčení Pra-
covník v sociálních službách a Všeobecný sanitář. Stejnou
váhu má ale ochota absolvovat středoškolské vzdělání s důra-
zem na intenzivní vzájemnost s ostatními, někdy výrazněji
handicapovanými spolužačkami – spolu s děvčaty bez vidi-
telnějších břemen u nás studují dívky na vozíčku, neslyšící,
nevidomé… Studentky tak nevystačí s pouhou tolerancí, jsou
vedeny k zájmu o druhé, k vzájemné podpoře, pomoci.
V rámci odborných praxí u dětských nebo naopak starších
klientů či pacientů i studentky sociálně nebo i kázeňsky pro-
blematické pomáhají druhým s jejich obtížemi nebo problé-
my. Právě ochutnání vlastní užitečnosti, svého druhu nepos-
tradatelnosti, bývají silným motivačním impulsem k práci na
sobě, k odolání negativním sociálním trendům včetně drogo-
vého úskalí…

� Jednou týdně je u nás povinná hodina KřesJanské výchovy,
kde je studentkám předkládáno základní křesJanské poselství
spolu s elementárními znalostmi. Akcentujeme především
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Bohoslužby v rozhlase 
Katolické mše v červnu 2008 přenáší Český rozhlas 2 Praha vždy v 9:00 takto:

1. 6. 9. NEDĚLE LITURGICKÉHO MEZIDOBÍ: katedrála sv. Petra a Pavla, Brno (Mons. Jiří Mikulášek)
22. 6. 12. NEDĚLE LITURGICKÉHO MEZIDOBÍ: kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald (P. Michal Podzimek)

Bohoslužby v televizi NOE
1. 6. 9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): přímý přenos mše sv. z kostela sv. Václava v Ostravě (P. Lumír Tkáč)
8. 6. 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): přímý přenos mše sv. z kostela sv. Václava v Ostravě (P. Pavel Lazárek)

15. 6. 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): přímý přenos mše sv. z apoštolské návštěvy Benedikta XVI. v Brindisi
21. 6. (9:30): přímý přenos jáhenského svěcení z konkatedrály Nanebevzetí P. Marie v Opavě (Mons. František 

V. Lobkowicz)
22. 6. 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): přímý přenos mše sv. z kostela sv. Jakuba z Trnavy.
28. 6. (17:00): přímý přenos modlitby nešpor a zahájení Roku sv. Pavla Svatým otcem z baziliky sv. Pavla za hradbami

v Římě
29. 6. SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA (9:30): přímý přenos mše sv. z náměstí sv. Petra v Římě s předáním pallia novým

arcibiskupům (Benedikt XVI.)

tyto momenty: � důraz na osobní zkušenost se společenstvím,
studentky procházejí výukou ve velmi rozmanitém společen-
ství zdravých s handicapovanými, zdatnějších s méně dispo-
novanými…, mám za to, že i na nás, na kantorech, při škol-
ních akcích a při různých interakcích i mimo hodinu stu-
dentky mohou vidět, doufám, nejen sbor, ale i vnitřně propo-
jené společenství; � studentky během studia poznávají
některé řádové komunity – ve službě (nemocným – kupř. bo-
romejky), při společných akcích mimo rámec vyučování (bra-
tři františkáni u nás působí i pedagogicky); � s absolventkami
se setkáváme i léta po jejich odchodu ze školy, často jim asi-
stujeme při hledání zaměstnání, v různých osobních nebo ro-
dinných situacích – snažíme se tak zprostředkovat obraz
církve jako útočiště a místa podpory pro jejich osobní život;
� celkové působení školy, nejen pečovatelské a zdravotní pra-
xe, se snaží studentky povzbudit nejen k zařazení do společ-
nosti, nýbrž, především, ke služebnému přístupu k druhým…

� Naše studentky jsou dobře známy v některých církevních,
charitních a charitativních zařízeních jako většinou dobré pe-

čovatelky, sanitářky. Škola je nepřehlédnutelně vnímána nej-
různějšími subjekty a organizacemi státní a neziskové sféry –
za posledních několik let jsme formou pořádání rekvalifikač-
ních kurzů pomohli získat pracovní kvalifikaci a zaměstnání
několika stovkám nezaměstnaných bez potřebné profesní
kvalifikace, takže třeba na většině pražských poboček úřadů
práce jsme známou firmou.

� Kupodivu hlavní starostí ředitele nejsou peníze ani počet
studentek – v obojím, Bohu díky, nenuzujeme. Nejvíce mi
leží na srdci vyučující, abychom k sobě měli stále blíž, než
v obyčejném učitelském sboru. Znovu a znovu se musím sna-
žit neustrnout ve stereotypu a nemálo energie spolyká tlak ze
všech stran na zvládnutí stále více rostoucího administrativ-
ního stohu…

Za rozhovor děkujeme panu řediteli
Mgr. Luboši Hoškovi. (kh)

Kontakt: Platnéřská 4/191, 110 00 Praha 1, tel.: 221 108 268, 
e-mail: divciskola@divciskola.cz; www.divciskola.cz

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

30. 5. – 2. 6. 8:00 – 16:00 Narození Panny Marie (Baarova) Michle
3. 6. – 5. 6. 9:00 – 17:00 sv. Norberta (Sibeliova) Střešovice
6. 6. – 9. 6. 12:00 – 17:00 Nanebevzetí Panny Marie (Strahovské nádv.) Strahov

11. 6. – 13. 6. 15:00 – 18:00 sv. Gotharda (Krupkovo nám.) Bubeneč
18. 6. – 20. 6. 16:00 – 18:00 sv. Jiří (Hloubětínská) Hloubětín
23. 6. – 26. 6. 8:00 – 17:00 sv. Jakuba Staršího (Malá Štupartská) Staré Město

Rozpis eucharistického výstavu pro druhé pololetí roku 2008 nebyl v době uzávěrky ještě hotov, proto na léto uvádíme pouze
následující údaje. Kompletní přehled termínů vyjde v polovině června v Actech curiae a bude k nahlédnutí na kostelních vý-
věskách.

DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

9. – 12. 7. 13:00 – 18:00 sv. Antonína Holešovice
23. 7. 12:00 – 16:30 sv. Matěje Dejvice

24. – 26. 7. 15:00 – 17:45 Panny Marie Královny andělů (Loreta) Hradčany
30. 7. – 2. 8. 14:00 – 18:00 sv. Jindřicha Nové Město

15. – 19. 8. 8:00 – 17:00 sv. Ignáce Nové Město
20. – 22. 8. 17:00 – 19:00 sv. Anežky České Spořilov
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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

30. 5. – 15. 6.  rekonvalescence v lázních
16. 6. 15:00 Praha-Hlubočepy – požehnání

a slavnostní otevření azylového domu
18. 6. 15:00 arcib. palác, Sál kard. Berana

– prezentace sborníku dějin kanonic-
kého práva

21. 6. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála
– mše sv., kněžské svěcení

22. 6. 10:00 Chyšky – mše sv., oslava 40. vý-
ročí vlastního kněž. svěcení s rodáky

23. 6. 11:00 Praha-Hradčany, katedrála
– mše sv., oslava 40. výročí svěcení se
spolusvěcenci
21:00 festival Smetanova Litomyšl
– opera Nabucco

28. 6. 10:00 Polsko, Ustrzyki Dolne, kostel
sv. Josefa Dělníka – mše sv., kněžské
svěcení

29. 6. 10:00 Polsko, Poznaň – slavnost pat-
ronů katedrály sv. Petra a Pavla

Z diáře biskupa Malého
1. 6. 9:00 Břevnov – biřmování
2. 6. COMECE, Brusel – zasedání
3. 6. Výlet s řediteli církevních škol
7. 6. 16:30 Praha-Hradčany, katedrála

– přijetí katechumenů
8. 6. 10:00 Praha-Hostivař – biřmování

10. 6. 9:00 AP – přijímací pohovory kandi-
dátů bohosloví

12. 6. Praha-Tuchoměřice – pouJ škol
10:00 mše sv. tamtéž

15. 6. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála
– mše sv.
16:00 Noutonice – biřmování

18. 6. Křečovice – vizitace
18:00 mše sv. tamtéž

22. 6. 9:30 Kralupy nad Vltavou – biřmo-
vání

25. 6. 9:30 VŠOP – závěrečné zkoušky
26. 6. 13:30 Příbram, gymnázium – před-

náška
16:00 tábor Vojna – mše sv.

29. 6. 11:00 Petrovice u Sedlčan – mše sv.
17:00 Praha-Hradčany, katedrála
– nešpory

Z diáře biskupa Herbsta

1. 6. 9:30 Praha-Malá Strana, kostel sv.
Tomáše – mše sv. s biřmováním

3. 6. 19:00 Příbram – přednáška na téma
„Pastorace mládeže“ v rámci setkání
místní skupiny ČKA

8. 6. 9:30 Benešov, kostel sv. Mikuláše
– mše sv. s biřmováním

14. 6. 18:00 Praha-Stodůlky, kostel sv. Jaku-
ba St. – mše sv. s biřmováním

15. 6. 10:00 Kolín, kostel sv. Bartoloměje
– mše sv. s biřmováním

22. 6. 10:30 Tuchoměřice – mše sv.
29. 6. 8:00 Uhlířské Janovice – mše sv.

s biřmováním

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

Možnost platby přes Internet
5. 5. 2008 spustilo Arcibiskupství praž-
ské novinku, která je výjimečná neje-
nom v České republice, ale také celos-
větově. Na adrese http://platby.apha.cz
je nyní možné přispět na různé projekty,
které Arcibiskupství pražské zaštiJuje
(církevní školy, komunitní centra, kul-
turní památky ad.), platební kartou pří-
mo v prostředí Internetu. Výše částky
zcela závisí na dárci a její velikost není
omezena. Je možné využít kartu vyda-
nou nejenom bankou v ČR, ale i bankou
zahraniční. Podmínkou však je, aby kar-
ta umožňovala platby na Internetu. Pla-
tební rozhraní je zabezpečeno několika-
stupňovou ochranou a vlastní přenos
důvěrných informací využívá moderní
technologii 3D Secure, kterou podporu-
jí karetní asociace VISA i MasterCard,
čímž je zajištěna maximální bezpečnost
i pohodlí samotné platby.

Platební brána je realizována ve spo-
lupráci s Českou spořitelnou, a. s., která
patří mezi přední bankovní ústavy v ČR
a nabídla široké možnosti přizpůsobení
tohoto platebního mechanismu.

Jsme přesvědčeni, že nová funkce na
webu www.apha.cz přispěje k dalšímu
rozvoji projektů Arcibiskupství praž-
ského, které jsou ve výsledku určené
k rozvoji celé naší společnosti.

Poutní místa Arcidiecéze
pražské
I když je naše arcidiecéze obdarována
řadou poutních míst, která v průběhu
bohaté historie místní církve zbožnost
věřících vytvořila, sluší se přesto někte-
rá z nich postavit před oči našich sou-
časníků zřetelněji a tím i podtrhnout je-

jich význam. V souladu s příslušnými
ustanoveními vyhlásil tedy kardinál Mi-
loslav Vlk, arcibiskup pražský, jako
hlavní poutní místa Arcidiecéze pražské
následující místa a kostely: � katedrála
sv. Víta, Václava a Vojtěcha, � kostel
P. Marie Vítězné a sv. Antonína Pad.
(Pražské Jezulátko), � bazilika Nanebe-
vzetí P. Marie (Svatá Hora), � kostel Na-
nebevzetí P. Marie (Stará Boleslav),
� kostel sv. Václava (Stará Boleslav).

Hlavním poutním místem je rovněž
poutní kostel Narození Páně (Loreta),
jehož statut byl vyhlášen dne 3. 1. 2002.

Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup
pražský, dále ustanovil jako poutní mís-
ta Arcidiecéze pražské následující místa
a kostely: � kostel sv. Prokopa (Sázava-
Černé Budy), � kostel sv. Ludmily (Te-
tín), � kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
(Tetín), � kostel sv. Jana Nepomuckého
(Tetín), � kostel sv. Anny (Sudějov),
� bazilika Nanebevzetí P. Marie (Praha-
Strahov), � kostel Navštívení P. Marie
(Petrovice u Rakovníka), � kostel Naro-
zení sv. Jana Křtitele (Svatý Jan pod
Skalou), � kostel sv. Matouše (Hrádek),
� kostel sv. Petra a Pavla (Budeč), � kos-
tel sv. Klementa (Levý Hradec).

Tato poutní místa, která až do sou-
časných dnů osvědčují svou obdivuhod-
nou duchovní životnost, slouží zvláště
k povzbuzování věřících poutníků, aby
hlouběji prožívali a zakoušeli ve spole-
čenství církve zvláštní úctu ke světci
nebo světici spjatými s oním místem
a tak rozvíjeli zdravé tradice zbožnosti.

Věřící, kteří mají úmysl získat plno-
mocný odpustek v poutním místě, jej zí-
skají při splnění obvyklých obecných
podmínek, když se zbožně pomodlí
Otčenáš a Věřím během návštěvy pout-
ního místa, a to v následující doby: titu-
lární slavnosti (možno již dvanáct hodin
předem); jedenkrát za rok ve dni, který
si zvolí sám věřící; pokaždé, kdy se
účastní společné pouti, která se v pout-
ním místě koná.

Katechetický kurz 2008–2010
Katolická teologická fakulta ve spolu-
práci s Katechetickým střediskem vy-
hlašuje dvouletý Katechetický kurz.

Program je koncipován jako dvou-
letý univerzitní cyklus celoživotního
vzdělávání k získání základní kateche-
tické formace se zaměřením na děti
školního věku, mládež a dospělé.
Úspěšní absolventi získají osvědčení,
které je též součástí odborné kvalifikace
učitele náboženství ve smyslu zákona
o pedagogických pracovnících.
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Podmínky k přijetí jsou: � studijní
předpoklady a schopnosti; � všeobecné,
osobnostní a mravní předpoklady ke ka-
techetické službě; � povolání ke kate-
chetické službě, snaha se na tuto službu
připravit, vize jejího konkrétního uplat-
nění (případně již konaná katechetická
služba); � ukončená křesJanská iniciace
(přijatý křest a biřmování); � plné spole-
čenství s katolickou církví (včetně svá-
tostné praxe); � křesJanská zralost a zá-
kladní znalost katolické nauky (KKC);
� ukončené středoškolské vzdělání
s maturitou; � podaná přihláška s doporu-
čením příslušného duchovního správce.

Přihlášky je nutno podat studijnímu
oddělení KTF UK nejpozději do 31. 7.
2008. Podrobné informace a formulář
můžete získat na Katechetickém středis-
ku, http://adks.apha.cz nebo na http://
www.ktf.cuni.cz. Dan Pikálek,

vedoucí Katechetického střediska

P E R S O N A L I A

Kněžské svěcení
Ing. Jan Kofroň, sekretář biskupského
vikáře, přijal dne 12. 5. 2008 v kostele
sv. Benedikta v Praze z rukou Mons.
Václava Malého, pražského pomocného
biskupa, kněžské svěcení sub conditio-
ne podle norem Svatého Stolce z roku
1992. Na základě dispense udělené Sva-
tým Stolcem byl k témuž dni inkardino-
ván do pražské arcidiecéze.

Ustanovení
P. Jiří Kopejsko O.Cr., velmistr a ge-
nerál Rytířského řádu křižovníků s čer-
venou hvězdou, byl s účinností od 1. 4.
2008 jmenován a ustanoven nemocnič-
ním kaplanem Ústavu pro péči o matku
a dítě, Podolské nábřeží 157, Praha-Po-
dolí. Tímto ustanovením se nemění ani
neruší ostatní ustanovení.
Mgr. Ladislav Radvanský byl s účin-
ností od 1. 7. 2008 jmenován a ustano-
ven administrátorem ŘK farnosti u kos-
tela sv. Jindřicha, Praha-Nové Město,
a administrátorem nově zřízené Sloven-
ské ŘK farnosti a s účinností od téhož
data bylo zrušeno jeho pověření duchov-
ní péčí o Slováky pobývající v Praze.

Úmrtí
Tomáš Vlasák, kněz pražské arcidiecé-
ze ve výslužbě, zemřel dne 30. 4. 2008
ve věku 76 let, v 32. roce své kněžské
služby. Poslední rozloučení se konalo
9. 5. 2008 v kostele sv. Ignáce v Praze,
pohřben byl na Olšanských hřbitovech
v Praze. R.I.P.

J U B I L E Á Ř

Výročí svěcení
P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM, pro-
vinciál 5. 6. 1988 (20 let)
P. Mgr. Jan Stuchlík SDB, farní vikář
v Praze-Kobylisích 5. 6. 1993 (15 let)
JCLic. Michal Podzimek, soudce Inter-
diecézního soudu v Praze 

6. 6. 1998 (10 let)
Mons. ThLic. Artur Matuszek, prelát Jeho
Svatosti, rektor Arcib. semináře v Praze 

11. 6. 1988 (20 let)
Ing. Mgr. Robert Hanačík, kanovník, farář
v Řevnicích 13. 6. 1998 (10 let)
RNDr. Mgr. Stanislav Hrách, CSc., farní
vikář v Praze-Kunraticích 

13. 6. 1998 (10 let)
Mgr. Martin Janata, farář v Kostelci nad
Černými Lesy 13. 6. 1998 (10 let)
MgA. Mgr. Jaroslav Konečný, okrskový
vikář vikariátu Vlašim 

13. 6. 1998 (10 let)
Cyril Kubánek, farní vikář v Berouně 

13. 6. 1998 (10 let)
JCLic. Mgr. Miloš Szabo, farář v Praze-
Žižkově 19. 6. 1988 (20 let)
P. Florián František Štětina OFM, osobní
farář, administrátor v Postupicích 

20. 6. 1948 (60 let)
Mgr. Marcel Timko, administrátor v Zdi-
slavicích 20. 6. 1998 (10 let)
Mgr. Stanislav Glac, administrátor v Hos-
tivicích 21. 6. 2003 (5 let)
P. Stefano Pasquero FSCB, farní vikář
v Praze-Vyšehradě 21. 6. 2003 (5 let)
RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil, ad-
ministrátor v Praze-Petrovicích 

21. 6. 2003 (5 let)
P. Václav Altrichter SDB, výpomocný du-
chovní v Praze-Řepích a u sv. Kříže v Pra-
ze 1 23. 6. 1973 (35 let)
Mons. Mgr. Jan Baxant, generální vikář
českobudějovické diecéze 

23. 6. 1973 (35 let)
Mons. Karel Herbst SDB, pomocný bis-
kup pražský (výročí kněžského svěcení)

23. 6. 1973 (35 let)
Stanislav Hošek, farář v Jílovém u Prahy 

23. 6. 1968 (40 let)
P. Marian Jan Nepomuk Klener OSB,
převor-administrátor emauzského opat-
ství 23. 6. 1963 (45 let)
P. Jiří Kopejsko O.Cr., velmistr a generál
řádu křižovníků 23. 6. 1973 (35 let)
Václav Kulhánek, kanovník, soudce
Interdiecézního soudu v Praze 

23. 6. 1973 (35 let)
P. Stanislav Muzikář CSsR, farní vikář
v Příbrami-Svaté Hoře 

23. 6. 1973 (35 let)
Václav Nekolný, osobní arciděkan, du-
chovní správce in solidum v Uhlířských
Janovicích 23. 6. 1963 (45 let)

P. Mgr. Oldřich Prachař OFMConv.,
rektor klášterního kostela sv. Jakuba St.
v Praze 1 23. 6. 1963 (45 let)
František Říha, farář v Louňovicích pod
Blaníkem 23. 6. 1973 (35 let)
kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský
(výročí kněžského svěcení)

23. 6. 1968 (40 let)
Alois Kánský, farář v Praze-Holešovicích

24. 6. 1978 (30 let)
ThDr. Miloslav Kněz, farář v Divišově

24. 6. 1978 (30 let)
Václav Sochor, administrátor v Praze-
Libni 24. 6. 1978 (30 let)
Jaroslav Šašek, kněz pražské arcidiecéze
působící v plzeňské diecézi 

24. 6. 1978 (30 let)
Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., kanovník,
odborný asistent KTF UK 

25. 6. 1988 (20 let)
P. Mgr. Josef Brtník SDB, farář v Praze-
Kobylisích 25. 6. 1978 (30 let)
Petr Bubeníček, administrátor v Rozto-
kách u Prahy 25. 6. 1988 (20 let)
Václav Divíšek, kněz pražské arcidiecéze
ve výslužbě 25. 6. 1944 (64 let)
P. Petr Glogar OCD, provinční delegát řá-
du karmelitánů 25. 6. 1988 (20 let)
P. Lohel Zdeněk Klindera, Th.D., O.Pra-
em., administrátor v Praze-Košířích

25. 6. 1988 (20 let)
P. Mgr. Petr Koutecký SJ, okrskový vikář
II. pražského vikariátu

25. 6. 1988 (20 let)
JCD. Jiří Majkov, soudce Interdiecézního
soudu v Praze 25. 6. 1988 (20 let)
P. Prokop Petr Siostrzonek OSB, převor-
administrátor břevnovského opatství

25. 6. 1983 (25 let)
P. PhDr. Josef Blaha SJ, farní vikář u sv.
Štěpána v Praze 2 26. 6. 1988 (20 let)
P. Mgr. Jeroným Filip Hofmann O.Pra-
em., administrátor v Praze-Střešovicích

26. 6. 2003 (5 let)
Jan Svoboda, kněz pražské arcidiecéze
v postulátu 26. 6. 1983 (25 let)
P. Mgr. Pius Zdeněk Vágner O.Praem.,
farní vikář v Říčanech u Prahy

26. 6. 2003 (5 let)
P. Mgr. Marek Pučalík O.Cr., farní vikář
v Unhošti 27. 6. 2003 (5 let)
Mgr. Kamil Vícha, kněz ostravsko-opav-
ské diecéze, vojenský kaplan

27. 6. 1998 (10 let)
ThDr. Bedřich Ťupa, emeritní farář

28. 6. 1942 (66 let)
Zdeněk Adler, kanovník, osobní děkan,
ve výslužbě 29. 6. 1946 (62 let)
P. Daniel Peter Janáček O.Praem., admi-
nistrátor v Praze-Řepích

29. 6. 1993 (15 let)
Antonín Kubíček, osobní arciděkan, vý-
pomocný duchovní ve Zruči nad Sázavou

29. 6. 1937 (71 let)



Lubomír Neugebauer, osobní farář, výpo-
mocný duchovní v Čelákovicích a Čes-
kém Brodě 29. 6. 1947 (61 let)
Alois Špulák, kněz pražské arcidiecéze na
odpočinku 30. 6. 1973 (35 let)

Životní jubilea
prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., farář
Akademické farnosti v Praze

1. 6. 1948 (60 let)
Mons. Jan Machač, osobní arciděkan,
kaplan Jeho Svatosti, na odpočinku v Pra-
ze 1. 6. 1915 (93 let)
Lubomír Neugebauer, osobní farář, výpo-
mocný duchovní v Čelákovicích a Čes-
kém Brodě 21. 6. 1924 (84 let)
Bedřich Blažek, osobní arciděkan, farní
vikář v Kolíně 30. 6. 1928 (80 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. 6. 18:00 Modlitební večer Charis-
matické obnovy, PS
4. 6. 10:00 Společenství maminek
s dětmi, DS
5. 6. 18:30 Beseda se sestrou Marií
Goretti (SRA) – patronkou projektu
Adopce na dálku® v Indii a sestrou
Daphne (SRA) – koordinátorkou partner-
ské organizace Dhar-ma Jyothi Social
Centre (Mangalore, India), ADCHP
20. 6. 20:00 Modlitba Taizé, DS
vstup do místa konání akcí je z Kolejní
ulice č. 4
PS – Pastorační středisko, DS – Duchovní
správa kostela sv. Vojtěcha, ADCHP – Arci-
diecézní charita Praha

Kurz pro pomocníky v pastoraci
Pastorační středisko pořádá kurz, který
je určen všem, kdo mají zájem pomáhat
v pastorační práci. Kurz je také kvalifi-
kačním předpokladem (ne však automa-
tickým důvodem) pro pověření laiků
různými pastoračními službami.

Látka kurzu je rozvržena do 2 let (tj.
14 setkání, 7 sobot v jednom šk. roce po
5 vyučovacích hodinách). Na závěr kaž-
dého roku je poslední sobotní dopoled-
ne věnováno rozsáhlému písemnému
testu (cca 70 otázek z probrané látky).

Vzdělávání budoucích pastoračních

pomocníků probíhá prostřednictvím
prezenční výuky a domácího samostu-
dia doporučených materiálů. Účastní-
kům jsou zadávány domácí úkoly k pro-
cházeným tématům. Náplní kurzu jsou
základní prvky věrouky, morálky, litur-
giky, církevního práva, práce s Písmem,
svátostí a svátostné praxe.

Kurz je úspěšně zakončen účastí na
minimálně 75 % výuky a splněním všech
studijních povinností (úkoly a 2 závěreč-
né testy). Podmínky pro přijetí: přijatý
křest a biřmování, podaná přihláška s do-
poručením příslušného duchovního
správce. Přihláška se podává na přilože-
ném formuláři na sekretariátu Pastorač-
ního střediska (poštou nebo osobně) do
31. 8. 2008. K přihlášce uchazeč přiloží
doporučení duchovního správce.

Termíny výuky budou vyhlášeny
v září 2008, výuka se bude konat v pro-
storách Pastoračního střediska (vstup
z Kolejní ul. č. 4). Za výuku zodpovídá
ředitel Pastoračního střediska P. Mgr.
Vladimír Málek.

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

Máma a táta pro 21. století
Občanské sdružení Rodinné centrum Pra-
ha ve spolupráci s Centrem pro rodinu při
AP pořádá v termínu říjen–listopad 2008
program tvořený 8 setkáními po 3 hodi-
nách (úterý nebo čtvrtek dopoledne), ve-
čerem pro otce a sobotou pro celý pár pod
názvem Máma a táta pro 21. století.

Tento projekt je zaměřen na ženy,
které se nedávno staly matkami, a na je-
jich partnery. Jeho cílem je oživení ra-
dosti z rodičovství.

Nabízíme účast ve skupině žen, kde
budeme hledat odpovědi na důležité
otázky vyvstávající po narození dítěte.
Seznámíme se s odbornými pohledy na
to, jak rodičovská role ovlivňuje život
ženy, jejího partnera i život širší rodiny.
Hlídání dětí je zajištěno. Projekt je pod-
pořen dotací MPSV.

Přihlášky a podrobnější informace na
tel. 602 972 887 (Ing. Marie Macounová
– kontaktní pracovník projektu) nebo na
mailu: mama.tata21@centrum.cz

Exercicie pro mladé manželské
páry 17.–21. 8. 2008
CPR nabízí manželům do cca 5 let man-
želství exercicie pod vedením P. Ing.
Ladislava Štefka ISch. a P. MUDr.

Zdeňka Králíka ISch. Exercicie se
uskuteční na Svaté Hoře u Příbrami ve
dnech 17. 8. (večeře) až 21. 8. (oběd).
Předpokládaná cena 1 500 Kč na osobu.
Předpokládá se účast bez dětí, účast
s kojenci je po předchozí dohodě s orga-
nizátory možná. Otcové Ladislav a Zde-
něk jsou ze Schönstattského hnutí
a dlouhodobě se věnují práci s rodina-
mi. Účastníkům exercicií bude též po
celou dobu k dispozici zkušený manžel-
ský pár. Zájemci, hlaste se telefonicky,
mailem nebo formulářem z interneto-
vých stránek CPR. Případné problémy
se zaplacením účastnického poplatku
neváhejte konzultovat s Centrem.

Přípravy na manželství
Podzimní osmidílná společná příprava se
uskuteční opět v pražském Pastoračním
středisku v termínu 7. 10. – 2. 12. 2008.
Setkání jsou vždy v úterý od 19:30 do
21:30 a mají informační a zážitkovou
část. Na přípravě se podílí tým dobrovol-
ných spolupracovníků Centra tvořený
manželskými páry, psychologem, jáhnem
a knězem. Snoubenci, hlaste se co nejdří-
ve telefonicky nebo mailem v CPR.

Kromě této formy přípravy je možné
absolvovat i přípravu v rodině pod ve-
dením manželského páru, který má k té-
to činnosti pověření biskupského vikáře
pro pastoraci.

O různých formách přípravy na man-
želství pořádaných Centrem pro rodinu
nebo jinými subjekty se můžete infor-
movat telefonicky nebo na adrese
http://cpr.apha.cz/snoubenci/. Tam na-
leznete i mnohé odpovědi na otázky,
které souvisejí s uzavřením manželství
v katolické církvi.

Křes6anská psychol. poradna
Klienti s osobními i vztahovými problé-
my se mohou hlásit telefonicky v Cen-
tru na čísle 220 181 777. Věnují se jim
věřící odborníci – psychologové a ro-
dinní poradci. Konzultace jsou zdarma.

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 
128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598,
e-mail: mail@misie.cz, www.misie.cz
� Čtvrtek 5. 6. 19:00 – kostel sv. Apo-
lináře – Ekumenický večer na téma
„Reformátor Jan Kalvín – život a dílo“.
Přednáší Martin Zikmund, farář Česko-
bratrské církve evangelické. Po před-
nášce, diskusi a malém občerstvení za-
končíme večer společnou modlitbou za
jednotu křesJanů.
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� Jednou za 14 dnů ve čtvrtek 17–19
hodin – skupinka chval.
� Jednou za 14 dnů v pondělí 18–20
hodin – pěvecký sbor.
� Program na léto a podzim 2008 pro
mladé od 18 do 30 let – Francie a ostatní
země (Anglie, Polsko, Macarsko, Aus-
trálie, Mauritius,…) – duchovní cvičení,
festival mládeže, školy jazyků, několi-
kadenní až několikatýdenní (i několika-
měsíční) pobyty, týden hudby a divadla,
putování horami, JET – volontariát v za-
hraničí, … Všechny informace nalezne-
te na www.chemin-neuf.cz
� Úterý 19:30 – Modlitební společen-
ství v Misijním centru v domě Michael
– otevřené všem.
� Čtvrtek 19:00 – Modlitba za jednotu
křesJanů 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 křesJanů.

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 
� Na červnové Večery ve středu, které
se uskuteční 18. 6. od 18:30 v Klubu
u P. M. Sněžné, mezi nás přijde P. Mi-
chal Němeček se závěrečnou katechezí:
Bible – živé slovo, platící včera, dnes
i zítra. Hostem bude písničkářka Eva
Henychová. Více informací na www.
praha.signaly.cz
� Upozorňujeme mladé na šanci osla-
vit Světové dny mládeže spolu s ostatní-
mi mladými z Čech i Slovenska a s na-
šimi biskupy na česko-slovenském set-
kání Activ8 na Velehradě. Setkání se
uskuteční 18.–20. 7. Bližší informace
obdržíte v Nazaretě, na www.signaly.cz,
telefonicky na 244 910 469, mailem na
mladez@apha.cz nebo na webových
stránkách www.activ8.cz

� Všechny absolventy nebo frekven-
tanty kurzu animátorů z pražské arcidie-
céze zveme na Setkání animátorů, které
proběhne 11.–16. 8. ve Svaté Maří
u Vimperka. Na programu jsou akční
hry, výlety po Šumavě, praktická po-
moc lidem v hospici, návštěva u pěs-
tounské desetičlenné rodiny, hledání
pramene Vltavy, skvělé společenství
a mnoho dalšího. Více informací na
www.praha.signaly.cz; na tel.: 244 910
469 nebo na mailu adcm-pha@volny.cz.
Těšíme se na každého z vás!

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

5. 6. 9:30 Pohádka o malém rytíři
Juráškovi – divadelní představení pro děti
9. 6. 16:00 PhDr. Daniela Matlovi-
čová, CSc: Cesta od řeči zákona k řeči
v Duchu svatém – přednáška v rámci
Klubu seniorů
16. 6. 17:30 Koncert dětského sboru
„Svítání“
19. 6. 19:00 Filmový klub

Komunita
Chemin
Neuf

Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, 
tel.: 220 199 441–2,
email: sekretariat@chemin-neuf.cz,
http://www.chemin-neuf.cz 
� 7.–8. 6. – víkend pro mládež ve věku
13–17 let s názvem „Tady jsem, po-
šli mě“. Letos podnikáme s mladými
Průzkumné výpravy do nitra Bible,
zvláště Starého zákona. Tento víkend
bude o důvěře, povolání, následování
podle vzoru proroků. Je opět hlavně po-
zváním k hlubšímu poznávání Boha
a jeho lásky k nám, ke společné i osob-
ní modlitbě. Zároveň bude, tak jako
vždy, plný pohybu, zábavy, poznání,
společných zážitků.
� Možnost zakusit komunitní život.
Chcete prožít pár dní s bratry a sestrami
v klášteře v Tuchoměřicích při společné
liturgii, práci, modlitbě a sdílení? Nabízí-
me 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
křesJanů v kostele sv. Víta v Tuchomě-
řicích. „Aby všichni byli jedno…“ (Jan
17). Následuje půlhodinová adorace.
� Je také možné účastnit se našich pra-
videlných liturgických časů – mše sv.,
ranní a večerní chvály, adorace. Info:
www.chemin-neuf.cz, příp. telefonicky.

Svatá Hora
– poutní
místo

ŘK farnost u kostela Nanebevzetí P. 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
1. 6. Korunovace. Mše svaté v 6:00,
7:30, 9:00 (předsedá Mons. Diego Cau-
sero, apoštolský nuncius v ČR), 11:00,
15:30. Mariánská pobožnost ve 13:30.
Koncert ve 14:00 (G. Bizet: Te Deum
laudamus). Nešpory v 16:15. Možnost
získání plnomocných odpustků.
2.–6. 6. Panna Maria v dějinách Sva-
té Hory a našeho života, exercicie vede
P. Zdeněk Šilhánek, CSsR.
9.–13. 6.    KřesRanský pohled na mo-
derní trendy v dnešní společnosti, exer-
cicie vede P. Josef Michalčík, CSsR.
15. 6. 9:00 mši svatou přenáší
Radio Proglas.
27.–29. 6.  Služ svému Pánu – víkend pro
ministranty, vede P. Jiří Ondovčák, CSsR.
29. 6. slavnost sv. Petra a Pavla, mož-
nost získání plnomocných odpustků.
10. 7. 10:00 mše svatá s biřmová-
ním, celebruje kardinál Giovanni Coppa.

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

Ekonomie v Bibli a dnes
Srdečně vás zveme na další pokračování
přednáškového cyklu Prokopská zastave-
ní, které se uskuteční 3. 6. 2008 od 18:30.
Téma: Ekonomie v Bibli a ekonomie dnes.
Přednáší prof. Ing. Lubomír Mlčoch.

Koncert italského sboru
Srdečně vás zveme na koncert italského
mužského sboru Coro popolare Citta di
Vimercate (diriguje Beppe Brambilla),
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tradiční italské písně zazní v pátek 6. 6.
2008 v 19:00 za spoluúčasti sboru Can-
tus amici.

Benefice pro Srdíčko a blížící
se Spiritual Fest 2008
V úterý 10. 6. od 19:30 se bude konat be-
nefiční koncert černošských spirituálů
a afrických duchovních písní ve pros-
pěch MŠ Srdíčko, na kterém vystoupí
vokální soubor Geshem (ČR) & skupina
Nsango malamu (ČR, Kongo – Kinsha-
sa, Angola). Během tohoto večera budou
také poprvé zveřejněny bližší informace
o připravovaném 6. ročníku festivalu
afro-amerických spirituálů Spiritual Fest
2008, který na témže místě proběhne
v sobotu 20. 9. Více najdete na interneto-
vých stránkách www.geshem.cz nebo
www.festival.spiritualy.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
4. 6. 19:00 koncert dívčího pě-
veckého sboru Puellae Cantantes z Lito-
měřic, kostel Nejsv. Trojice v Dobříši.
Vstupné dobrovolné.
10. 6. 19:30 přednáškové setkání
s prof. Janem Sokolem na téma Jak vy-
padá svoboda.
15. 6. 17:00 koncert komorní hud-
by souboru Musica Lignea. Zazní díla
G. Ph. Telemanna, A. Dornela, J. S. Ba-
cha, J. N. Segera a dalších, kostel Nejsv.
Trojice v Dobříši. Vstupné dobrovolné.
20. 6. 20:00 noc otevřených dveří
v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši. Pro-
hlídka kostela, slovo o prostoru a hudbě
a malý koncert ve 22:00.

Arcidiecézní
Charita

Londýnská 44, Praha 2, 
tel.: 224 246 519 (73), 
e-mail: praha@charita-adopce.cz
www.charita-adopce.cz
Benefiční koncert
Arcidiecézní charita Praha si vás dovo-
luje pozvat na benefiční koncert skupi-
ny Svítání a kytaristy Štěpána Raka,
který se bude konat v neděli 15. 6. 2008
od 18:00 v kostele sv. Tomáše, Josefská
8, Praha-Malá Strana. Výtěžek bude ur-
čen pro pomoc HIV pozitivním v indic-

kém Bijapuru (ADCH Praha zde pomá-
há v projektu Adopce na dálku®). Vstu-
penky si můžete rezervovat na e-mailu
adopce@charita-adopce.cz, případně
osobně vyzvednout v ADCH Praha,
Londýnská 44, Praha 2: denně od 8–15
hodin, nebo v den konání koncertu na
místě. Těšíme se na vaši návštěvu.

Požehnání nového charit. domu
V pondělí 16. 6. 2008 v 15:00 požehná
kardinál Miloslav Vlk nový dům Arci-
diecézní charity Praha. Jedná se o Azy-
lový dům pro matky s dětmi v nouzi
a Týdenní stacionář pro seniory. Toto
nové charitní zařízení se nalézá v Praze-
-Hlubočepích, Renoirova ulice 7. Jedná
se o objekt bývalé mateřské školky,
který má ADCH Praha od Městské čás-
ti Praha 5 dlouhodobě pronajatý. Po ná-
kladné rekonstrukci celého objektu zde
vzniklo největší charitní zařízení v Pra-
ze. Je určeno matkám, které se se svými
dětmi ocitnou bez domova, a seniorům,
kterým zde na určitou dobu Charita na-
bídne komplexní péči, jakou mají ve
svém domácím prostředí (např. po dobu
nepřítomnosti rodiny apod.). V domě se
počítá s rozšířením charitních služeb
– např. o tzv. denní stacionář či provoz
jídelny, kde si budou moci sociálně
slabší lidé koupit levný oběd.

Náklady na rekonstrukci domu byly
hrazeny především z prostředků MPSV,
Magistrátu hlavního města Prahy a od
organizace Renovabis.

Zveme všechny zájemce na účast při
požehnání domu, kdy bude též možnost
prohlídky celého domu.

Provincie 
kapucínů v ČR,
Loreta

Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, 
tel.: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz
Každou neděli ve 12 a v 19 hodin si mů-
žete poslechnout písně a duchovní
skladby – známé i méně známé melodie
– v podání 27 loretánských zvonků. Mi-
mo neděle uslyšíte tyto melodie také
v pondělí 16. 6. v 16:45 a v úterý 24. 6.
ve 12:00. U kláves zvonkohry se budou
střídat karionisté Radek Rejšek, Alena
Michálková a Vít Janata. Stroj zvonko-
hry hraje i automaticky, a to každou ce-
lou hodinu od 9:00 do 18:00 píseň Ti-
síckrát pozdravujeme tebe.

Další možnost hudebního zážitku je
vždy v sobotu od 15:00 do 15:15 a od

15:30 do 15:45, kdy je v kostele Naroze-
ní Páně (součást loretánského komple-
xu) možno vyslechnout varhanní mini-
koncert v podání pražských varhaníků.

K návštěvě Lorety i poslechu zvonků
a varhan zvou bratři kapucíni.

Domov sv. Karla
Boromejského

K Šancím 50, 163 00 Praha 17 Řepy,
tel: 235 301 238, fax: 235 302 720,
http://www.domovrepy.cz,
http://www.boromejky.cz

1. 6. 14:00 v zahradě Domova
– Dětská pouR (odpoledne plné soutěží,
atrakcí a zábavy s již tradičním krám-
kem s hračkami)
5. 6. 18:30 v kostele sv. Rodiny
– Uprostřed cesty (benefiční koncert
Hornického pěveckého sboru Kladno,
dirigent prof. Roman Makarius, z děl
Mozarta, Händela, Blodeka, Michny
z Otradovic a Koželuha)
19. 6. 18:00 v refektáři Domova
– Hudební vystoupení žáků z KS Prů-
hon (vystoupení žáků a studentů paní
Hrbkové z KS Průhon)
22. 6. 17:00 v kostele sv. Rodiny
– Luky Lukáč se skupinou Krásky a Zví-
ře (křesJanský tichý folk s pozitivním
poselstvím, výběr z CD Lukyho Lukáče
„Len sa kfudne priznaj…“)

Další akce

Pou6 ke sv. Prokopovi
ŘK farnost Sázava (Zámecká 75, 285
06 Sázava; tel. 776 141 827; www.
svprokop-sazava.cz; e-mail: farnost@
svprokop-sazava.cz) vás zve na pouJ ke
sv. Prokopovi:
� Čtvrtek 3. 7. 2008 – pěší pouR do Sá-
zavy. V 7:00 odchod z Chotouně od
kostela. Spojení z Prahy – 5:40 vlakem
z Praha Masarykovo nádr. do Českého
Brodu, zde přestup na autobus č. 435 do
Chotouně (odj. 6:33). Spojení ze Sáza-
vy – 4:38 autobusem č. 382 směr Muka-
řov, zde přestup na autobus č. 491 do
Českého Brodu (odj. 5:37) a odtud
č. 435 do Chotouně (odj. 6:33).
� Pátek 4. 7. 2008 – malá pouR.
V 8:30 mše sv. kolínského vikariátu;
10:30 mše sv. – kněžská pouJ, hlavní ce-
lebrant P. Vladimír Kelnar, probošt sta-
roboleslavské kapituly; v 18:00 koncert
duchovní hudby, zpívá mezzosopranist-
ka Daniela Demuthová.
� Sobota 5. 7. 2008 – v 17:00 pobož-
nost křížové cesty v „Prokopově bráz-
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dě“. Od 21:30 celonoční adorace
v kryptě kostela.
� Neděle 6. 7. 2008 – velká pouR.
V 9:00 zakončení adorace, svátostné
požehnání; v 10:30 slavná mše sv.,
hlavní celebrant Mons. Aleš Opatrný,
biskupský vikář.

„Naplněni Duchem svatým“
V prvním prázdninovém týdnu již tra-
dičně proběhne v Praze u sv. Jiljí (Huso-
va 8, Praha 1) Dominikánská teologická
dílna, na kterou jsou zváni všichni zá-
jemci. Od pondělí 30. 6. do pátku 4. 7.
budou přednášející spolu s účastníky
trávit čas s tím, kterého církev vyznává
jako Pána a dárce života. Působení Du-
cha svatého v církvi, lidské vztahy jako
obraz Nejsvětější Trojice – to jsou ně-
která z témat přednášek, které budou do-
plněny lektorovanou exkurzí, nabídkou
účasti na mši svaté, liturgii hodin a ado-
raci, prostor bude i k diskusím a k pro-
hloubení přátelského společenství.

Program a další informace budou
uveřejněny na www.op.cz, pro zájemce
je možné zajistit ubytování a stravová-
ní. Hlaste se do 15. 6. u P. Tomáše Po-
spíšila OP, e-mail: tomas@op.cz, tel.
731 402 663. Dílna je koncipována jako
celek, je však možné navštívit i jednot-
livé přednášky.

Dílny tvořivosti
Občanské sdružení Dílny tvořivosti po-
skytuje sociální služby lidem s mentál-
ním, tělesným i kombinovaným postiže-
ním a lidem po poranění mozku. Nabízí
široké spektrum sociálních služeb zahr-
nující soustavnou skupinovou i individu-
ální podporu: – sociálně terapeutickou
dílnu; – sociálně aktivizační služby (te-
rénní práci a podpůrnou skupinu); – soci-
ální rehabilitaci (pracovní poradenství).

Klientům pomáhá získat dovednosti,
které zvýší jejich samostatnost a prav-
děpodobnost pracovního uplatnění, a li-
dem po poranění mozku umožní návrat
do aktivního života obecně.

Podporu je poskytována také rodin-
ným příslušníkům lidí se zdravotním po-
stižením, odborné i laické veřejnosti
zejm. prostřednictvím individuálních
konzultací, odborných seminářů a work-
shopů. Širokou veřejnost informují Díl-
ny tvořivosti nejen o problematice lidí se
zdravotním postižením v průběhu rozlič-
ných integračních a osvětových aktivit.

Dílny tvořivosti kladou důraz na:
� jedinečnost poskytovaných služeb,
� flexibilitu vázanou na aktuální potře-
by klientů, � multidisciplinární spolu-
práci v rámci týmu i s dalšími externími

odborníky, � průběžné vzdělávání
a zvyšování kvalifikace zaměstnanců,
� úzkou spolupráci s dalšími poskytova-
teli nejen sociálních služeb.
Dílny tvořivosti, V Pevnosti 4, 128 41
Praha 2, tel.: 241 083 273, 774 372 796,
e-mail: dilny–tvorivosti@seznam.cz;
www.dilnytvorivosti.cz; č. ú.: 35-716 06
00 277/0100

Krátká sdělení
� Kostel Panny Marie Královny
v Praze 4 (Ve Lhotce 36) pořádá před-
nášku Pavla Pecháčka (dlouholetého re-
daktora Radia Svobodná Evropa) na té-
ma Radio Svobodná Evropa a sdělova-
cí prostředky vůbec, která se bude konat
v rámci Farní akademie 1. 6. od 16:30.
� Hnutí fokoláre, Fokoláre Praha,
Karmelitská 29, 118 00 Praha 1, tel.:
257 534 739, fax/zázn.: 257 534 738, 
e-mail: ffprg@focolare.cz vás zve na
další setkání cyklu „Zlatá Praha“, které
se bude konat v neděli 15. 6. 2008 od
16:00 do 18:00 v zasedacím sále úřadu
Městské části Praha 5, Štefánikova 15,
Praha 5 – Smíchov (MHD Anděl, na-
proti vchodu do kostela sv. Václava).
Bližší informace na adrese http://www.
focolare.cz/
� Kolegium katolických lékařů praž-
ské arcidiecéze vás srdečně zve na před-
nášku prof. PhDr. Jana Sokola, CSc.,
Ph.D. z Fakulty humanitních studií UK
na téma Je religiozita antropologickou
konstantou lidských společností? Před-
náška proběhne 25. 6. 2008 v Sále prof.
Josefa Charváta III. interní kliniky 1. LF
UK a VFN, Praha 2 (vchod ze dvora, 1.
patro naproti schodům), začátek v 18:30.
� Knihkupectví U sv. Vojtěcha, Ko-
lejní 4, Praha-Dejvice, vás zve na výsta-
vu barevných perokreseb Prahy výtvar-
nice Lýdie Hladíkové, která proběhne
ve dnech 3. 6. – 15. 8. Otevřeno je
po–pá, od 8 do 16 hodin. 
� Exerciční dům Tovaryšstva Ježíšo-
va (Kutnohorská 26, 280 02 Kolín) vás
již nyní srdečně zve na duchovní cvičení
v těchto termínech: * 6.–13. 7.: P. Franti-
šek Hylmar SJ a Denisa Červenková
CSTF – Uspořádat život; * 24.–28. 9.:
P. Jan Regner SJ a Olga Zelená SSJ – ig-
naciánské; * 7.–9. 11.: P. Josef Hore-
hlec: Jaké je tvé povolání? Přihlašovat se
můžete na těchto kontaktech kolin@
jesuit.cz; P. Josef Čupr SJ – 321 712 236;
P. Josef Hladiš SJ – 321 721 959; P. Josef
Tichý SJ – 321 725 909. Ubytování
v jedno- a dvoulůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením, plná
penze 300 Kč na osobu a den.

� YMCA – Živá rodina hledá vedoucí
na Tábor rodin, kteří budou zajišJovat
dopolední program pro děti a pomáhat
při společných odpoledních a večerních
aktivitách. Tábory se konají na Pavláto-
vě louce u Nového Města nad Metují
v termínech 9.–16. 8. a 16.–23. 8. 2008.
Vedoucím nabízíme pobyt a stravu
zdarma. Můžeme poskytnout potvrzení
o pedagogické praxi. Podmínkou je do-
sažení 16 let věku. Kontakt: YMCA –
Živá rodina, Na Poříčí 12, 110 00 Praha.
Tel. 224 872 421, mail zr@ymca.cz
� Komunita Chemin Neuf slaví
v červnu tohoto roku 10 let od příchodu
do Čech. V roce 1998 byl Komunitě
svěřen objekt bývalé jezuitské reziden-
ce v Tuchoměřicích, který je o té doby
využíván k pořádání nejrůznějších du-
chovních programů. Výročí oslavíme
v neděli 22. 6. 2008 v 10:30 děkovnou
mší svatou v kostele sv. Víta v Tucho-
měřicích. Mši svatou bude celebrovat
biskup Karel Herbst.
� Římskokatolická farnost Jirny sr-
dečně zve na poutní slavnost sv. Petra
a Pavla v neděli 29. 6. 2008. Program:
10:00 prohlídka kostela s výkladem;
10:30 litanie ke sv. Petru a Pavlu; 11:00
slavná mše sv. pak společná agapé. Vý-
těžek sbírky bude věnován na opravu
kostela. Spojení: autobusem č. 304
v 9:15 z Černého Mostu.

Oznámení
Nadační fond Arnošta
z Pardubic
Přátelům a příznivcům Katolické teolo-
gické fakulty Univerzity Karlovy (www.
ktf.cuni.cz) oznamujeme, že započaly
stavební práce v přízemí budovy, nutné
pro další rozvoj fakulty. K jejich dofi-
nancování je třeba získat 100 000 Kč.
Přispět můžete prostřednictvím Nadační-
ho fondu Arnošta z Pardubic, který byl
zřízen pro podporu KTF UK. Č. účtu:
5001044040/5500 Raiffeisenbank a.s.,
Praha 4. Informace na www.fondap.cz

Z jiných diecézí

Prarodiče a vnoučata
Biskupství královéhradecké – Diecézní
centrum pro seniory pořádá:
� 28. 6. – 5. 7. 2008 – Pobyt pro praro-
diče s vnoučaty „Prázdniny v Krkono-
ších“ – Marianum, Janské Lázně –
I. turnus
� 26. 7. – 2. 8. 2008 – Pobyt pro praro-
diče s vnoučaty „Prázdniny v Krkono-
ších“ – Marianum, Jan. Lázně – II. turnus
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� 16.–23. 8. 2008 – Pobyt pro prarodiče
s vnoučaty a třígenerační pobyt v Krko-
noších – Marianum, Janské Lázně

Informace a přihlášky: Biskupství
královéhradecké, Diecézní centrum pro
seniory, 500 01 Hradec Králové, tel.:
495 063 661; mobil: 737 215 328 nebo
739 925 941, e-mail: dcs@diecezehk.cz

Co nového v knižním světě
Jak znovu najít radost?
(Anselm Grün)
Setkání s radostí uzdravuje tělo i duši.
Tato kniha zve k obnově radosti v hlou-
bi vlastního srdce. Při četbě o radost-
ných zkušenostech jiných lidí se může-
me přiblížit ke zdroji radosti ukrytému
v našem nitru. Brož., 134 str., 139 Kč

Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Jadrné memento (Bernard Pitrun)
Životopisný nástin českého provinciála
jezuitů Leopolda Škarka SJ (1874–
1968). Jedinečný historický dokument
k dějinám jezuitského řádu z let 1900–
1968. V osobních vzpomínkách zazní-
vají také důležitá témata z obecnějších
českých dějin. Brož, 472 str., 350 Kč

Nakl. Refugium, www.refugium.cz

Moudrost mystiků (Vojtěch Kohut)
KřesJanská mystika se neomezuje na
mimořádné zkušenosti a jevy. Je spíše
prohloubením života z víry, při kterém
člověk čerpá z důvěrného přátelství
s Kristem. Karmelitánský kněz, peda-
gog a spisovatel se ve své knížce zamý-
šlí nad poselstvím renesančních a ba-
rokních mystiků (Böhme, Bridel, Filip
Neri, Bérulle, Ignác z Loyoly, Jan od
Kříže, Komenský, Terezie z Ávily aj.)
pro dnešek. Váz., 110 str., 109 Kč

Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Umíš v tom chodit?
O hledání spokojeného partnerského
vztahu (Kateřina ŠJastná-Beščecová)
Autorka se v knize věnuje období zná-
mosti, hledání životního partnera, sexu-
alitě a smyslu předmanželské čistoty.
Pomocí velkého množství životních pří-
běhů představuje cestu odpovídající
důstojnosti člověka, která však vyžadu-
je odvahu a odpovědnost.

Brož., 88 stran, 90 Kč
Nakladatelství Paulinky,

www.paulinky.cz

Zůstat na zemi (Jan Sokol)
Přepisy rozhlasových rozhovorů Petra
Vacury s Janem Sokolem z let 2002–
2007 o nejzávažnějších tématech Sta-
rého zákona a rozhlasových pořadů
Ranní slovo nad novozákonními texty
liturgického kalendáře.

Váz., 304 str., 258 Kč
Nakl. Vyšehrad, www.ivysehrad.cz

Z historického kalendáře
2. června 1968 biskupové a ordináři
ČSSR rozhodli povolit užívání mateřské-
ho jazyka v mešním kánonu.
2. června 1983 pražský arcibiskup kardi-
nál František Tomášek obdržel dopis,
v němž se 3 397 podepsaných věřících
katolíků i protestantů stavělo proti zásahu
Státní bezpečnosti vůči františkánům
a jejich přátelům.
3. června 1963 zemřel papež Jan XXIII.
(vl. jménem Angelo Giuseppe Roncalli).
V roce 1962 zahájil II. vatikánský koncil
(* 25. 11. 1881).
3. června 1998 předseda ČBK kardinál
Miloslav Vlk, předseda presidia Ekume-
nické rady církví synodní senior Pavel
Smetana a ministr obrany ČR Pavel Lob-
kowicz podepsali v Praze dohodu o du-
chovní službě křesJanských církví v čes-
ké armádě.
4. června 1848 v Praze sloužena slovan-
ská liturgie u sochy sv. Václava na dneš-
ním Václavském náměstí.
13. června 1968 československá vláda
povolila činnost řeckokatolické církve.
14. června 1898 narozen ThDr. Silvestr
Maria Josef Braito, katolický kněz-domi-
nikán a teolog, kazatel, spisovatel a pře-
kladatel. Přednášel teologii na domini-
kánském učilišti v Olomouci. Zakladatel
revue Na Hlubinu (r. 1926), později spo-
luzakladatel dominikánské edice Krystal.
Podílel se na překladu Teologické summy
sv. Tomáše Akvinského († 25. 9. 1962).
15. června 1603 císař Rudolf II. propůj-
čil pražským arcibiskupům knížecí titul.
20. června 1903 zemřel papež Lev XIII.,
pokračovatel v reformní práci započaté
I. vatikánským koncilem, zdůraznil ne-
zbytnost studia Písma sv., doporučil sv.
Tomáše Akvinského jako vzor pro teolo-
gická a filozofická studia, v roce 1891
vydal sociální encykliku Rerum novarum
(* 2. 3. 1810).
20. června 1968 v katedrále sv. Víta na
Pražském hradě za účasti katolických bi-

skupů sloužena koncelebrovaná zádušní
mše za oběti uplynulých let.
21. června 1963 papežem zvolen Pavel
VI. (vl. jménem Giovanni Battista Monti-
ni), milánský arcibiskup a kardinál. Zú-
častnil se prvního období zasedání II. va-
tikánského koncilu.
23. června 1963 papež Pavel VI. prohlá-
sil za blahoslaveného Jana Nepomuka
Neumanna, rodáka z Prachatic, biskupa
ve Filadelfii (USA).
29. června 2003 vyšehradský chrám sv.
Petra a Pavla byl povýšen na „baziliku
minor“.
29. června 993 v italské Veroně vysvěcen
na biskupa sv. Vojtěch (druhý pražský bi-
skup). Arnošt Kelnar

ZPRAVODAJ
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Úmysly apoštolátu modlitby
ČERVEN

Všeobecný: Aby všichni křesJané prohlu-
bovali své přátelství s Kristem a předávali
jeho lásku všem, se kterými se setkají.
Misijní: Aby Mezinárodní eucharistický
kongres v Quebecu vedl k většímu pocho-
pení eucharistie jako srdce církve a zdroje
evangelizace.
Národní: Aby se kněží stále více posvě-
covali skrze slavení eucharistie a službu
bližním.

ČERVENEC
Všeobecný: Aby rostl počet dobrovolní-
ků, kteří by velkoryse a pohotově nabídli
službu křesJanským společenstvím.
Misijní: Aby Světový den mládeže
v Sydney probudil v mladých oheň Boží
lásky k šíření nové naděje lidstva.
Národní: Aby věřící podporovali své du-
chovní nejen modlitbou, ale i konkrétními
skutky pomoci.

SRPEN
Všeobecný: Aby lidé respektovali Boží
plán se světem a stále více si uvědomo-
vali velký dar stvoření.
Misijní: Aby odpověc Božího lidu na po-
volání ke svatosti a misiím byla podpoře-
na důkladným rozlišováním charismat
a věrností duchovní a kulturní formaci.
Národní: Aby si rodiče o prázdninách
dokázali najít čas na své děti.

�

MilÌ Ëten·¯i,
redakce Zpravodaje V·m p¯eje
a vyproöuje pokojnÏ a p¯ÌjemnÏ
proûitÈ lÈto, dÏtem radostnÈ
pr·zdniny a vöem naËerp·nÌ
nov˝ch sil. TÏöÌme se na V·s
v z·¯ijovÈm ËÌsle!


