
pražské arcidiecéze č. 4, duben 2003
Ani ve sportu se mnohdy v polo-

čase neví, jak zápas dopadne. My
jsme přibližně v polovině postní do-

by. I když cesta postem není žádný sportovní zápas, přesto se můžeme ptát,
jak dopadneme? Ta otázka je ovšem trochu matoucí. Mohla by nás svádět
k sčítání a odčítání našich kajících skutků, splněných a nesplněných předse-
vzetí, mohla by se prostě podobat předběžné finanční uzávěrce. A to by byla
škoda. Cesta postní dobou se spíš podobá pouti, je to, jak říká staré úsloví:
„výstup na posvátnou horu velikonoc“. A tak je spíš na místě otázka: Kam
jdeme? A jak vysoko jsme vystoupali? Ačkoliv zpravidla nemůžeme nijak
prudce měnit základní směřování našeho života, můžeme si aspoň hlouběji
uvědomit, kam se ubíráme, oč se snažíme, co poutá naší pozornost. Bez tako-
vé „revize“ by mohla být každá snaha o změnu života spíš splašeným střeč-
kováním, než něčím užitečným. A bez této revize také nemůžeme bezstarost-
ně a spokojeně nechat v životě vše při starém.

Celý křes2anský život se podobá dlouhému výstupu na horu, který má své
zákruty, strmá stoupání a klesání, kde postupujeme někdy rychle a jindy jen
pomalu. Ale nejdůležitější je, zda jdeme k cíli a zda jsme svůj život upravili
tak, abychom k cíli dojít mohli. Dopřejme si, te4, v polovině postu, trochu ča-
su a takovouto poctivou a hlubší úvahu. Možná, že nám přinese uklidnění.
Možná nás přivede k poznání, že revize životní cesty je nutná, že je dokonce
nutný velký obrat. A2 už je to tak či onak, nejsme na cestě sami. Ukřižovaný
a vzkříšený Ježíš se nám v postě přibližuje a při slavení velikonoc chce přímo
vstoupit do našeho života. Už starozákonní člověk věděl, že „se svým Bohem
zdolá hradbu“ (Ž 18,30). A co teprve my, kteří jsme byli Kristem vykoupeni,
přijali jsme jeho Ducha a víme, že máme v nebesích Otce, který po nás touží?

Aleš Opatrný

Adopce na dálku® – Indie – Kardinál Miloslav Vlk
navštívil projekt Arcidiecézní charity Praha v Indii

Kardinál Miloslav Vlk navštívil s ředitelem Arcidiecézní charity Praha
Ing. Jaroslavem Němcem ve dnech 21. 2. – 3. 3 indická centra projektu Adop-
ce na dálku.

„Adopce na dálku“ je velmi úspěšný charitní projekt, který v celé ČR na-
šel mnoho dárců i spolupracovníků. Účelem je pomoci chudým dětem v za-
hraničí a finančně jim přispět na vzdělání. Projekt je rozšířen v Indii, Ugan-
dě, Ukrajině, Litvě. Ke konci roku 2002 bylo v evidenci přes 7000 takto
„adoptovaných dětí“. (pokračování na str. 2)

V půli postu

Rerferendum a informace
V červnu letošního roku se bude konat referendum o vstupu České repub-

liky do Evropské unie. Protože se jedná o závažnou událost v životě naší spo-
lečnosti, vydalo ministerstvo zahraničních věcí ČR informační brožuru pro
věřící „Brány Evropské unie otevřeny“, v níž je stručně a věcně vyložen
smysl sjednocování Evropy. Tento proces byl provázen úspěchy i prohrami,
avšak bezesporu přináší své ovoce a je pro nás výzvou, abychom nestáli vně
tohoto převratného dění, protože jen odpovědným zapojením našich sil je
můžeme ovlivňovat zevnitř a pomáhat je postavit na pevných základech hod-
not, jejichž neopominutelným zdrojem je evangelium. 

(pokračování na str. 2)

2. Arcidiecézní pou'
za kněžská a řeholní povolání
na Svaté Hoře
pořádá Arcibiskupství pražské a Řím-
skokatolická farnost u kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora
PROGRAM:
Pátek 9. května 2003
bazilika je otevřena od 20:30 hodin
21:00 – začíná celonoční adorace
Sobota 10. května 2003
5:50 hodin – zakončení adorace v bazilice
6:00 – mše svatá v bazilice
7:00 – ranní chvály – bazilika
od 8:00 – příležitost ke svátosti smíření

v bazilice – otcové redemptoristé a do-
brovolníci z řad diecézního kněžstva

8:00 – rozjímavý růženec – bazilika
9:45 – oblékání kněží v sakristii
10:00 – mše svatá – u Korunovačního

oltáře
Po mši svaté možnost občerstvení
– Pražská kaple (čaj)

13:00 – kombinovaný program
beseda s kněžími a řeholnicemi – u Ko-
runovačního oltáře
možnost duchovního rozhovoru
– Březnická a Plzeňská kaple
program pro děti a ministranty v přírodě

14:30 – závěrečná adorace v bazilice



Z diáře otce kardinála
4. 4. 10:00 zasedání společné liturgic-

ké komise pro Arcidiecézi praž-
skou a Diecézi plzeňskou, Praha

5. 4. 10:00 požehnání na začátku
stavby hospice Dobrého Pastýře,
Čerčany

8. – 9. 4.  plenární zasedání ČBK, Krnov
12. 4. účast na odpoledním programu

(mše sv.) Arcidiecézního setkání
mládeže, Praha, Arcibiskupské
gymnázium (Korunní ul.)

13. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE:
9:00 Památka Kristova vjezdu
do Jeruzaléma, bazilika sv. Jiří na
Pražském hradě – průvod do kate-
drály;
9:30 mše sv. – v katedrále sva-
tých Víta, Václava a Vojtěcha, Praha

17. 4. ZELENÝ ČTVRTEK:
9:00 mše sv. se svěcením olejů
a obnovou kněžských závazků
(„Missa chrismatis“) – s koncele-
brací kněží z celé arcidiecéze
– v katedrále;
18:00 Mše na památku Večeře
Páně s obřadem umývání nohou –
v katedrále

18. 4. VELKÝ PÁTEK:
8:00 denní modlitba církve (mo-
dlitba čtení a ranní chvály) s kapitu-
lou, chórová kaple katedrály;
15:00 pobožnost křížové cesty
– v kostele Nejsvětějšího Srdce
Páně, Praha - Vinohrady;
18:00 Památka umučení Páně
– v katedrále

19. 4. BÍLÁ SOBOTA:
8:00 denní modlitba církve
s kapitulou (modlitba čtení a ranní
chvály), chórová kaple katedrály;
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ – Velikonoční vigilie:
20:30 obřady a křest dospělých
– v katedrále

20. 4. NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ:
9:30 mše sv. ze Slavnosti Zmrt-
výchvstání Páně – v katedrále;
na závěr bohoslužby apoštolské
požehnání spojené s plnomocnými
odpustky

28. – 29. 4. účast na Mezinárodním
kongresu o růženci, Řím, Castel
Gandolfo
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Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře

zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)

Rerferendum a informace
(dokončení ze str. 1)
V brožuře je dále vysvětleno, co nám občanům a naší zemi přinese členství

v Unii. Obsah předkládané brožury byl konzultován se zástupci církví, takže
odpadá podezření, že se jedná o laciný a ideologizující propagační leták.
V poslední době se hlásí o slovo jednotlivci i různé skupiny v naší církvi, kte-
ří přímo nebo oklikou zpochybňují náš vstup do EU. Líčí celý složitý proces
jako akutní ohrožení mravnosti naší společnosti. Zapomínají na fakt, že naše
společnost zapojením do rodiny evropských národů může spíše získat, proto-
že např. její právní vědomí vykazuje evidentně oproti vyspělým demokraciím
velké nedostatky. Ani její mravní stav není na takovém stupni, aby mohla se-
bevědomě vystupovat vůči ostatním. Strach a z něho vyvolávané varování
vycházejí většinou z neinformovanosti, která je podhoubím různých neopráv-
něných dohadů a úsudků. Právě předkládaná brožura má napomoci překonat
rozpaky a nejistotu tím, že solidně informuje a vysvětluje. Aniž se podbízí,
napomáhá k věcnému posouzení a odpovědnému rozhodování. 

Václav Malý, biskup

Adopce na dálku® – Indie – Kardinál Miloslav Vlk
navštívil projekt Arcidiecézní charity Praha v Indii

(dokončení ze str. 1)
Takováto návštěva projektu v Indii se konala úplně poprvé po osmi letech

fungování projektu. Indická centra navštívily celkem tři skupiny z Čech. Prv-
ní skupinu tvořili pracovníci Arcidiecézní charity Praha – Lenka Černá, Jar-
mila Kabátová a Milan Boldi, kteří navštívili všech 8 center. Během 45 dní
navázali osobní kontakty s řediteli indických center, se sociálními pracovní-
ky, provedli monitoring všech pracoviš2, připravili nové smlouvy o realizaci
projektu, apod. Jednalo se o velmi náročnou práci ve velikém horku. Navště-
vovali také namátkově jednotlivé „adoptované děti“ a vesnice. Pro naše in-
dické partnery to bylo velikým potěšením a povzbuzením pro další práci.
Také děti byly velmi zvědavé a zvídavé. Často naše skupina pořádala v jed-
notlivých vesnicích různé hry pro děti a přednášky o České republice.

Druhou skupinu tvořil otec kardinál Miloslav Vlk, já (ředitel Arcidiecézní
charity Praha), zástupce firmy Eurest – paní Marie Švecová (firma Eurest pla-
tí celoročně stravování pro sirotky u sestry Marie Goretti), MUDr. Josef
Donát (realizátor našeho projektu – nemocnice v Ugandě).

Třetí skupina byla mediální a tvořili ji zástupci TV Telepace Ostrava
P. Leoš Ryška a Václav Stuchlý, fotoreportér Jan Šibík a redaktorka časopisu
Reflex Jana Doležalová. Úkolem této skupiny bylo natočení videokazety,
abychom mohli život dětí v Indii více přiblížit „adoptivním rodičům“ v ČR.
Vloni natočená videokazeta o projektu v Ugandě měla velký úspěch. Bylo na-
točeno mnoho hodin a jistě se můžeme na výsledek této práce všichni těšit.

Většina center v Indii je řízena přes místní biskupství. „Adoptované děti“
pobývají v těchto střediscích, ale i ve vesnicích, které jsou od centra vzdále-
ny i 200 km. Z těchto center pak vyjíždějí sociální pracovníci za dětmi do
vesnic, nebo mají své spolupracovníky v místě.

Hlavní postavou celé návštěvy byl však otec kardinál. Byl to velký svátek
pro celou církev v Indii. Vítání a děkování za návštěvu začalo již na letišti
v Mangalore, trvalo nepřetržitě po celých deset dní a bylo zakončeno opět na
letišti v Mangalore. Celou návštěvou nás provázel otec biskup Lobo z diecé-
ze Shimoga. Několikrát denně jsme byli na jednotlivých místech vítáni před-
staviteli církve i stovkami „adoptovaných dětí“. Děti si vždy připravily slav-
nostní program se zpěvy a tanci. Ve městech, která jsme navštívili byly vyvě-
šeny české nápisy „Vítáme jeho Eminenci kardinála Miloslava Vlka a Caritas
Prague team“.

Celkem jsme navštívili diecézi Mangalore, diecézi Karwar a diecézi Shi-
moga. Každá návštěva v diecézi začala mší svatou v místní katedrále, které se
účastnilo mnohdy až přes tři tisíce lidí. Při příjezdu otce kardinála asistovala



Z diáře biskupa Malého
5. 4. 8:30 Svatá Hora – duchovní ob-

nova
7. – 9. 4 Krnov – zasedání ČBK

17. 4. 9:00 katedrála – Missa Chris-
matis

25. 4. 16:00 Kyjov – přednáška
18:30 Kyjov – mše sv.

26. 4. 10:00 Brno – setkání se sloven-
skými křes2any

28. 4. 19:30 KTF – seminář o P. Bona-
venturovi Bouše OFM

29. 4. 9:00 vikariátní konference
Jince

Z diáře biskupa Herbsta
4. 4. 16:30 mše sv., kostel sv. Lud-

mily, Praha
5. 4. 18:00 mše sv. v želivském kláš-

teře
6. 4. 9:15 mše sv., Sedlec

7. 4. – 9. 4. plenární zasedání ČBK,
Krnov

12. 4. arcidiecézní setkání mlá-
deže

13. 4. 10:00 mše sv., Kouřim – Květná
neděle

17. 4. – 20. 4. velikonoční bohoslužby
v Kouřimi

21. 4. 15:00 mše sv., Říp
22. 4. vikariátní konference,

Kladno
27. 4. 18:00 poutní mše sv., Vrané nad

Vltavou

ACTA 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.

Slavení velikonoční vigilie
Oběžník Kongregace pro bohosluž-
bu „O slavení velikonoc“ (naposledy
vydala ČBK v roce 2001) uvádí:
„Všechny obřady velikonoční vigilie
se konají v noci. A2 nezačínají před
začátkem noci a skončí před neděl-
ním svítáním. Toto pravidlo má být
vykládáno doslovně“.

Slavení velikonoční vigilie sku-
tečně není odpolední slavnost Bílé
soboty, ale vigilie (čili noční bdění)
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místní policie ve slavnostních uniformách. Lidé byli velmi vstřícní a velmi
hluboce věřící. Svoji víru netají, ba naopak. Mnohdy se nám stalo, že policis-
ta na letišti nebo lidé na ulici všeho nechali a požádali pana kardinála o po-
žehnání.

Naše návštěva měla velký úspěch po stránce pracovní, pastorační, mediál-
ní i společenské. Velkým zážitkem byla návštěva „adoptovaných dětí“ v Mo-
odbidri, setkání s biskupy, se sestrou Marií Gorettti ve středisku Bala Pragat-
hi Kendra, návštěva projektu „Odstranění dětské práce“ a „Technické školy“.
Cestou nás provázel Rada velvyslanectví ČR v Dillí pan Václav Štor a po-
slední den jsme byli pozvání na setkání v Mumbai s generální konzulkou ČR
v Indii, paní PhDr. Irenou Krasnickou.

Vyvrcholením celé návštěvy byla na závěr děkovná mše svatá v Mumbai
za účasti kardinála Miloslava Vlka a kardinála Ivana Diase a konzulky ČR.

Na závěr lze říci, že projekt „Adopce na dálku“ v Indii je velkou pomocí
dětem ve vzdělání. Netýká se ale pouze jen našich „adoptovaných dětí“ ale
i mnoha tisíce lidí, které naše pomoc ovlivňuje a motivuje v další práci. Mo-
tivuje je i v tom, že se místní obyvatelé snaží pomoci jeden druhému.

Při slavnostní děkovné mši svaté v Shimoze (bylo zde 3500 lidí) jsem si
uvědomil, že tento projekt je opravdu něčím velkým a ojedinělým mezi Indií
a Českou republikou. Přestože jsou obě země velmi daleko, víme že tento
projekt přináší hlavně lásku a tím jsme si všichni velmi blízcí. Tak to cítí i zá-
stupci velvyslanectví ČR v Indii.

Poděkování patří hlavně všem „adoptivním rodičům“, kteří děti finančně
podporují. Mnoho lidí v Indii se za ně modlí a vyjadřují jim svoji vděčnost.
I já si dovoluji jim poděkovat, že se do tohoto obrovského projektu zapojili.
Poděkování patří i panu kardinálovi, který tento projekt svojí návštěvou vel-
mi podpořil, přestože se jednalo o velmi namáhavou cestu.

Ing. Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha

Pomoc pro Ukrajinu až na jaře příštího roku
Koncem ledna nás navštívila paní Jevgenije Losová, vedoucí humanitární

organizace „Živá rodina“ ve městě Bučač na západní Ukrajině. Přijela přede-
vším poděkovat všem, kteří se každoročních sbírek pro Ukrajinu účastní a da-
rují oblečení i finance na jejich dopravu. Lidé na Ukrajině vděčně vzpomína-
jí na všechny dárce ve svých modlitbách. „Živá rodina“ rozděluje pomoc po-
třebným lidem nejen ve městě Bučači, ale v celém okrese.

Podle systému, který je pečlivě kontrolován z centrály v Kyjevě, jsou na
každý měsíc určeny vesnice, jejichž obyvatelé, když doloží, že mají nedosta-
tečný příjem, si mohou přijít pro oblečení, jehož množství na 1 osobu je také
přesně určeno. Teprve když je celá zásilka rozdělena, může organizace požá-
dat o povolení, aby obdržela zásilku novou. Naše sbírka, kterou jsme odesíla-
li v listopadu, se kvůli velkému sněhu opozdila a celní formality způsobily, že
byla proclena a odpečetěna až v únoru. Výdej věcí začíná v březnu (dříve li-
dé nemohou chodit kvůli velké zimě). Tak se stalo, že podle letošního sezna-
mu se budou věci jednotlivým obcím vydávat až do prosince. Pak teprve pro-
jde organizace kontrolou a může si zažádat o povolení pro novou zásilku. Pro
nás z toho vyplývá, že není možné dělat letos sbírku na podzim, ale bude lé-
pe sbírat až na jaře r. 2004. To už bude mít organizace nové povolení, počasí
umožní rychlejší dopravu i proclení a hned bude také možný výdej věcí. Pro-
to prosím všechny, kdo se těšili, jak letos opět přispějí na Ukrajinu, a mají už
věci připravené, aby se bu4 obrnili trpělivostí a uložili krabice do sklepa či na
půdu, nebo aby je poslali do Diakonie Úpice, která sbírá oblečení po celý rok,
a na Ukrajinu začali shromaž4ovat až na podzim. Na jaře příštího roku zcela
jistě tento skluz vyrovnáme a budeme pokračovat, s Boží pomocí, v pravidel-
ných sbírkách. Naše pomoc bude stále zapotřebí, starých lidí, sirotků a mno-
hočetných rodin je na Ukrajině pořád dost. Ještě jednou „Pán Bůh zapla2“
všem, kdo na potřebné lidi myslíte a svůj zájem dokážete vyjádřit i konkrét-
ním skutkem lásky. Přesné datum konání sbírky bude včas oznámeno.

PhDr. Markéta Koronthályová



vrcholného svátku liturgického roku
– Neděle vzkříšení.

„Všechny obřady velikonoční vi-
gilie se konají v noci. A2 nezačínají
před začátkem noci a skončí před ne-
dělním svítáním. Toto pravidlo má
být vykládáno doslovně. Zavrhují se
opačné a nesprávné způsoby a zvy-
klosti, které se porůznu vyskytovaly,
podle nichž by se měla slavit veliko-
noční vigilie ve stejnou dobu, jak je
zvykem slavit mše v předvečer ne-
děle.“ (Kongregace pro bohoslužbu
a svátosti: Příprava na velikonoční
svátky a jejich slavení, čl. 78,
ČBK 2001)

V našich krajích zapadá slunce
a začíná noc v sobotu 19. 4. ve 20
hod.; slunce vychází v neděli 20. 4.
v 6 hod. (oba údaje jsou podle letní-
ho času, který v té době už bude pla-
tit).

Slavnost sv. Vojtěcha
v katedrále
Svátek (v katedrále slavnost) sv. Voj-
těcha – 23. dubna – připadá tento rok
na středu velikonočního oktávu.
Z toho důvodu je tento svátek v litur-
gickém kalendáři pro letošní rok pře-
ložen na pondělí 28. dubna 2003.
V pražské katedrále bude ten den ve-
dle obvyklého pořadu bohoslužeb
též slavnostní mše sv. v 18:00 hod.
Při bohoslužbě bude vystavena lebka
svatého Vojtěcha.

Otec kardinál i pomocní biskupo-
vé velmi srdečně zvou k účasti kně-
ze, jáhny i věřící.

Svátek sv. Jiří v bazilice
na Pražském hradě
Na svátek sv. Jiří – 24. dubna – bude
v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě,
v tomto jednom z nejstarších praž-
ských kostelů, v němž se bohoslužby
slaví jen několikrát do roka, mše sv.
v 18 hod.

Kněží pověření k poskytování
posttraumatické intervenční
péče
V souvislosti s uzavřením Dohody
o účasti osob vykonávajících ducho-
venskou službu na systému poskyto-
vání posttraumatické intervenční pé-
če příslušníkům Policie České repu-
bliky mezi Ministerstvem vnitra ČR,
Ekumenickou radou církví v ČR
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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
Postní duchovní obnova v Arcibiskupském semináři v Praze

Již po několikáté Arcibiskupský seminář v Praze nabídl mladým mužům
možnost duchovní obnovy. Mottem této postní obnovy, která se uskutečnila
ve dnech 14. – 16. března 2003 byl úryvek z Lukášova evangelia: „Chceš-li,
můžeš mne očistit“ (Lk 5,12). Součástí programu obnovy, na kterém se z vět-
ší části podíleli samotní bohoslovci, byly meditace i setkání ve skupinách,
křížová cesta, modlitba růžence i kající pobožnost. Z celé české církevní pro-
vincie se zúčastnilo 36 chlapců (stejný počet, jako je nyní bohoslovců v se-
mináři) – z českobudějovické diecéze 18, z pražské arcidiecéze 9, z plzeňské
diecéze 4, z královéhradecké diecéze 3 a litoměřické diecéze 2.

Duchovní obnova byla zakončena v neděli dopoledne v kapli Arcibiskup-
ského semináře mší svatou, kterou celebroval apoštolský nuncius v České re-
publice, arcibiskup Erwin Josef Ender. Ve své promluvě připomněl, jak je
důležité pro každého Kristova učedníka, aby prožil radostné setkání s Pánem
jako apoštolé Petr, Jakub a Jan na hoře Tábor. Dále řekl: „Milí přátelé, chtěl
bych vám svěřit zvláště Kristův úkol modlitby za kněžská a řeholní povolá-
ní. Proste denně Pána žně v této naléhavé potřebě.“ Každému z bohoslovců
i účastníků obnovy přinesl pan nuncius dárek k Růžencovému roku – růže-
nec, jako konkrétní připomenutí této výzvy.

Na závěr bohoslužby byla panu nunciovi k blížícím se jmeninám předána
sekyra s údajnými otisky svatého Josefa, topůrko zdobily podpisy všech
účastníků a seminaristů.

Edikt o procesu blahořečení
Dne 16. července 2002 nás právoplatně ustanovený postulátor, Dr. Luca

Moretti, formálně požádal o otevření kanonizačního procesu služebnice
Boží, sestry Marie Elekty od Ježíše OCD (ve světě: Cateriny Tramazzoli),
narozené v Terni 28. ledna 1605 a zesnulé v pověsti svatosti v Praze 11. led-
na 1663.

Poté, co jsme byli obeznámeni s ctnostmi a pověstí svatosti této pokorné
a horlivé svědkyně evangelia, jsme požádali o vyjádření Jeho Eminenci, kar-
dinála Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského, který se vzápětí vyjádřil příz-
nivě, dále o souhlas našich diecézních orgánů, jednomyslný souhlas Umbrij-
ské biskupské konference a Nihil obstat k procesu ze strany Svatého Stolce.

Podáním této informace vybízí naše církevní společenství, jakož i církev-
ní společenství arcidiecéze pražské a vídeňské, všechny věřící k tomu, aby
nám bezprostředně oznámili všechny skutečnosti, které by nějakým způso-
bem mohly obsahovat prvky ve prospěch nebo i v neprospěch pověsti výše
uvedené služebnice Boží.

Protože se, mimo jiné, musejí dle norem platných nařízení shromáždit
všechny spisy, které jsou jí přisuzovány, a to nejen tištěné, nýbrž také ruko-
pisy (dopisy, deníky... a všechny ostatní soukromé písemnosti) a jednotlivé
historické dokumenty (jak rukopisné, tak tištěné), jež se jakýmkoli způso-
bem týkají procesu, nařizujeme tímto Ediktem všem těm, kdo je snad vlast-
ní, aby je neodkladně zaslali – případně jejich ověřené kopie – na adresu die-
céze, pokud již nebyly dříve doručeny.

Nakonec ustanovujeme, aby byl tento Edikt vyvěšen po dobu dvou měsí-
ců na dveře katedrál v Terni, v Praze a ve Vídni, ve farnostech diecéze Terni-
Narni-Amelia, a po dohodě s ordináři okolních diecézí aby byl rovněž publi-
kován v oblastním církevním zpravodaji, po dohodě pak s ordináři arcidiecé-
zí pražské a vídeňské také v jejich příslušných Acta Curie.

V Terni, 7. února 2003
Vincenzo Paglia, biskup Terni-Narni-Amelia



a Českou biskupskou konferencí (viz
ACAP 1/2003, č.j. 0069/2003) byli
dáni k dispozici pro tuto službu z na-
ší arcidiecéze Mgr. Jerzy Gapski, fa-
rář ve Vlašimi, a ICLic. Miloš Sza-
bo, administrátor Praha – Žižkov,
a to pro případ mimořádných událos-
tí; jejich dosavadní ustanovení jinak
zůstává beze změny.

Katolický vzdělávací
a formační cyklus pro dospělé
Zahájený proces obnovy našich far-
ností s velikou naléhavostí mimo ji-
né ukázal potřebu formace laiků, aby
byli schopni se podílet na úkolech
církve podle míry svých obdarování.
Proto Arcidiecézní katechetické stře-
disko organizuje Katolický vzdělá-
vací a formační cyklus pro dospělé
s cílem prohloubit náboženské vzdě-
lání dospělých a napomoci formaci
křes2anské zralosti s důrazem na
evangelizační poslání laiků.

Obsahem je studium Katechismu
katolické církve, úvod do duchovní-
ho života, život církve a život křes2a-
na, četba a studium Písma sv., (pro
kurzy B a C také katechetický základ
– úvody do pedagogiky, katechetiky,
náboženské výchovy, metod a psy-
chologie).

V rámci tohoto projektu nabízíme
ve školním roce 2003/2004 tyto tři
kurzy:

KURZ A – náboženské sebe-
vzdělání pro dospělé

• cílová skupina kurzantů: do-
spělí křes2ané v církvi

• profil absolventa: křes2an
s ucelenou zralou představou o kato-
lické církvi a její víře, formovaný
k hlubšímu, zralejšímu a aktivnímu
křes2anskému životu v církvi

KURZ B – náboženská výcho-
va a katecheze předškolních
a mladších školních dětí pro křes-
'anské rodiče, vychovatele a po-
mocníky ve farnostech

• cílová skupina kurzantů: do-
spělí křes2ané zapojení do farního ži-
vota, rodiče připravující se na výcho-
vu víry vlastních dětí, budoucí (stá-
vající) pomocníci v náboženské vý-
chově (a katechezi) mladších dětí ve
farnostech

• profil absolventa: křes2an
s ucelenou zralou představou o kato-
lické církvi a její víře, formovaný

k hlubšímu, zralejšímu a aktivnímu
křes2anskému životu v církvi a rodi-
ně, připravený pomáhat ve své far-
nosti s důrazem na náboženskou vý-
chovu mladších dětí

KURZ C – I. ročník dvouleté-
ho kurzu pro katechety

• cílová skupina kurzantů: do-
spělí biřmovaní křes2ané s minimál-
ně maturitním vzděláním, aktivní ve
farnostech, rozpoznávající povolání
ke katechetické službě

• profil absolventa: aktivní zralý
křes2an připravující se na katechetic-
kou službu a rozpoznávající povolá-
ní k této službě, připravený postoupit
do závěrečného ročníku (teologická
a katechetická formace) katechetic-
kého kurzu

Prodloužení platnosti stanov
ekonomických a farních rad
Pražský arcibiskup, po řádném pro-
jednání v Kněžské radě (viz kán. 536
§ 2 a čl. 5.1 Stanov Kněžské rady
pražské arcidiecéze), prodloužil dne
4. 3. 2003 platnost stanov ekonomic-
kých a farních rad Arcidiecéze praž-
ské (čj. 1035/2000 a 1036/2000)
o jeden rok. Tyto stanovy, platné ode
dne 1. 4. 2000 a původně schválené
ad experimentum na dobu tří let, jsou
i nadále právním základem pro čin-
nost ekonomických a farních rad
v arcidiecézi. Jejich platnost pak vy-
prší dnem 31. 3. 2004.

Žádosti o sponzorské příspěvky
Starostlivost o rozvoj života farnosti
a chvályhodná snaha o zajištění nej-
různějších pastoračních aktivit, péče
o památky i budování nových cír-
kevních objektů kladou na duchovní
správce nebo jimi pověřené osoby
často nemalé nároky, aby zajistili
přiměřené finanční prostředky. Toto
úsilí, které si v zásadě zasluhuje za-
jisté podporu, je však nutno vyvíjet
v rámci platných zákonů, dle pravi-
del, jimiž jsou vázáni sami sponzoři
a v souladu s křes2anskou slušností.
Obracíte-li se na nějaké organizace,
zejména církevní, pak platí:

1. Projekt by měl být zpraco-
ván a strukturován dle požadavku
sponzora; často sponzoři vyžadují
vlastní formulář.

2. Žádost adresovaná církev-
ním organizacím by měla mít dopo-

ručení místního biskupa (některé or-
ganizace např. „Aid to Church“ vy-
žadují dokonce doporučení ČBK).
Obracet se na tyto organizace přímo,
bez vyjádření místní církevní autori-
ty, nemá valný smysl, protože se žá-
dost většinou vrací na arcibiskupství,
a záležitost to jen protahuje.

3. V žádosti by mělo být uve-
deno, zda se o příspěvek žádá ještě
u jiného sponzora a kolik už kdo při-
spěl (např. město, či stát). Nadace
a sponzorské organizace u nás i ve
světě si poskytují informace, spolu
komunikují o jednotlivých projek-
tech, často si je samy aktivně předá-
vají s ohledem na své zaměření. Pak
je trapné, když se odhalí, že se o fi-
nancování jednoho a téhož projektu
žádá u více sponzorů, aniž je to v žá-
dosti řečeno.

4. Při kladném vyřízení žádosti
se okamžitě poděkuje sponzorovi. To
je povinnost obdarovaného, nikoli
arcibiskupství, i když žádost doporu-
čovalo.

5. Obdarovaný je povinen dar
zavést do svého účetnictví, finanční
prostředky řádně vyúčtovat a vyúč-
tování poslat sponzorovi; případně
se musí vyhovět jeho dalším poža-
davkům, pokud byly podmínkou ob-
darování a dar byl přijat (například je
požadováno zaslání fotografie domu
opraveného z peněz poskytnutých
sponzorem). Kopie tohoto vyúčtová-
ní se posílá též na arcibiskupství, po-
kud jím byla žádost doporučována
nebo jeho prostřednictvím adminis-
trována. Sponzor často vyúčtování
urguje přímo na AP, případně zde
shání další chybějící dokumenty.

6. Sponzorský dar (finanční
i věcný) se smí využít pouze k účelu,
na který byl poskytnut. Svévolné mě-
nění účelu nebo financování jiných
záležitostí, než na které byl dar po-
skytnut, je morálně nepřípustné. Na-
stane-li situace, že prostředky nemo-
hou být využity v souladu s původním
určením, je nutno si předem vyžádat
souhlas dárce s jiným způsobem pou-
žití daru. Jinak je povinností dar vrátit.

Velkopáteční sbírka
na Svatou zemi
Připojme se, prosíme, Velkopáteční
sbírkou i letos k celému světu, který při-
spívá na život křes2anů ve Svaté zemi.
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V minulém roce bylo při Velkopá-
teční sbírce v naší arcidiecézi vybrá-
no celkem 302 117,40 Kč. Tato část-
ka byla prostřednictvím České bis-
kupské konference zaslána do Svaté
země na podporu křes2anů. Předem
děkujeme všem, kteří křes2any ve
Svaté zemi podpoří i letos.

Změna sídla duchovní správy
Vzhledem k tomu, že Římskokato-
lická duchovní správa u kostela Pan-
ny Marie Matky ustavičné pomoci
Praha - Malá Strana nemá k dispozi-
ci vlastní budovu duchovní správy
nebo jiné vhodné místo pro kancelář,
rozhodl kardinál Miloslav Vlk, arci-
biskup pražský, o změně sídla du-
chovní správy na Malostranské
nám., 118 01 Praha - Malá Strana,
a to s účinností od 4. února 2003.

Změny, opravy, nové kore-
spondenční a e-mailové adresy
a telefonní čísla
� Oficiální adresa Římskokatolické
duchovní správy u kostela Nejsvětěj-
šího Salvátora Praha - Staré Město je
Křižovnické nám. 2, 110 00 Praha 1 -
Staré Město, tel.: 222 221 339. Pro
úřední korespondenci používejte,
prosíme, výhradně tuto adresu. Ad-
resa uvedená u duchovní správy
v Katalogu pražské arcidiecéze 2003
– Náprstkova 2, 110 00 Praha 1 - Sta-
ré Město, tel.: 222 220 295 – je sou-
kromá adresa prof. PhDr. Dr. Tomáše
Halíka. Používejte ji tedy pouze pro
osobní korespondenci.
� Arcibiskupství olomoucké – v dů-
sledku zapojení nové ústředny se
zcela změnilo první šestičíslí na 587
405, poslední trojčíslí zůstává – tel.:
587 405 111 (ústředna)
� Biskupství litoměřické, tel.: 416
707 511 (ústředna), fax 416 707 524

PERSONALIA

Jubileář

Výročí svěcení
P. ThLic. Stanisłav Gryń OFMConv.

15. 4. 1978
P. Dott. prof. Anastasio Ottavio Rog-
gero OCD 21. 4. 1963
Mgr. Karel František Podhola, trvalý
jáhen pražské arcidiecéze 24. 4. 1993

Životní jubilea
P. Jaroslav Ptáček O.Cr., osobní arci-
děkan 5. 4. 1928
P. Vicente Montiel Romero CMF

5. 4. 1963
Mgr. Michał Antoni Bator, kněz die-
céze Rzeszów 10. 4. 1968
Mgr. Marek Halas, kněz arcidiecéze
Košice 11. 4. 1973
P. Werner Rösch SDB 15. 4. 1943
P. Mgr. Josef Michalčík CSsR

15. 4. 1968
P. Benno Beneš SDB 19. 4. 1938
Mgr. Daniel Bečaver, kněz arcidiecéze
Košice 19. 4. 1973
Mgr. Daniel Herman, kanovník

28. 4. 1963

Ustanovení
P. Wojciech Kubrak SAC byl se
souhlasem svého řeholního předsta-
veného s účinností od 1. března 2003
uvolněn z funkce výpomocného du-
chovního farností Budeničky, Kmeti-
něves a Vraný u Slaného. Dosavadní
ustanovení zůstává nadále v platnosti.
Mgr. Jiří Neliba, okrskový vikář, byl
s účinností od 1. března 2003 uvolněn
z funkce administrátora excurrendo
farností Budeničky, Vraný u Slaného
a Kmetiněves. Dosavadní ustanovení
zůstává nadále v platnosti.
Mgr. Marek Petrigal, kněz arcidiecé-
ze Košice, byl s účinností od 1. března
2003 uvolněn z funkce farního vikáře
Římskokatolické farnosti u kostela
Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vi-
nohrady. K témuž datu byl ustanoven
administrátorem Římskokatolické far-
nosti Budeničky a administrátorem
excurrendo farností Vraný u Slaného,
Kmetiněves a Hobšovice.
Mgr. Václav Soukup, technický ad-
ministrátor vikariátu Kladno, byl
s účinností od 1. března 2003 uvol-
něn z funkce administrátora excu-
rrendo in materialibus Římskokato-
lické farnosti Hobšovice. Dosavadní
ustanovení technickým administrá-
torem vikariátu Kladno a administrá-
torem excurrendo in materialibus
Římskokatolické farnosti Zvoleně-
ves zůstává nadále v platnosti. 
Mgr. Pavel Táborský, kněz pražské
arcidiecéze, byl s účinností od 1.
března 2003 uvolněn z funkce admi-
nistrátora excurrendo in spiritualibus
Římskokatolické farnosti Hobšovi-
ce. Dosavadní ustanovení zůstávají
nadále v platnosti. 

ThDr. Bedřich Ťupa, emeritní fa-
rář, byl v souvislosti s přestěhová-
ním do Benátek nad Jizerou s účin-
ností od 1. dubna 2003 uvoněn
z funkce výpomocného duchovního
Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Jakuba Staršího, Praha - Zbraslav.
Vzhledem k předchozí dlouholeté
službě mu nadále přísluší užívání ti-
tulu emeritní farář. 

Oprava a doplnění
V ACAP 2/2003 bylo pod čj.
0539/2002 uvedeno, že zesnulý
P. Bohumil Josef Podhorný OFMCap.
byl pohřben do společného hrobu ka-
pucínů v Praze - Břevnově. Místo po-
sledního odpočinku zesnulého bylo
však na poslední chvíli vzhledem
k nečekaným obtížím ze strany hřbi-
tovní správy změněno a P. Podhorný
byl pohřben do společného hrobu bra-
tří kapucínů v Olomouci.

Úmrtí
ThLic. Heřman Keymar, farář
v Ondřejově, osobní arciděkan, ze-
mřel v neděli 9. března 2003 ve věku
83 let, v 58. roce kněžské služby.
Rozloučení se koná 18. března v kos-
tele sv. Šimona a Judy v Ondřejově,
pohřben bude na Olšanském hřbito-
vě v Praze.

Pastorační
středisko
sv.Vojtěcha

Kolejní 4, 160 00 Praha 6
tel: 220 181 754, 220 181 705

fax: 224 31 42 58
e-mail: kancelar.ps@centrum.cz
www.vira.cz, www.pastorace.cz

St 2. 4. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi

So 5. 4. 9:00 – 14:00 R e k o l e k c e
pro studenty KTF UK – vede
P. Vojtěch Kohut, OCD

Út 8. 4. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR – Jak katolic-
ká církev chápe manželství

St 9. 4. 9:30 Teologicko-filosofic-
ká akademie nejen pro seniory, té-
ma: Velikonoční tajemství v modlit-
bě – S. M. Terezie Eisnerová, OP

Čt 10. 4. 19:30 Slavení židovských
svátků – přednáší Dr. Petr Sláma
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Ne 13. 4. 16:00 Nedělní setkávání, té-
ma: Co děláme pro lepší porozumě-
ní Písmu

Út 15. 4. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR – Psycholo-
gie partnerského vztahu

St 16. 4. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi

Pá 18. 4. 20:00 Modlitba Taizé
Út 22. 4. 19:30 Příprava na život

v manželství, CPR – Vztahy k rodi-
čům, přátelům a okolnímu světu

So 26. 4. 9:00 – 16:00 Metodický den
katechetů, ADKS

Út 29. 4. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR – Konflikty a je-
jich řešení

Arcidiecézní
katechetické
středisko

Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel: 220 181 317

e-mail: adks@apha.cz

Katolický vzdělávací
a formační cyklus
Upozorňujeme všechny zájemce
o kursy pořádané od září 2003 ADKS,
že podrobnosti a přihlášky obdrží
v Arcidiecézním katechetickém stře-
disku. Bližší informace vám sdělíme
na telefonním čísle 220 181 317.

Do bezplatných kursů, které bu-
dou probíhat od září jedenkrát za čtr-
náct dnů v sobotu:

Kurz A – Náboženské vzdělává-
ní pro dospělé

Kurz B – Náboženská výchova
a katecheze předškolních a mlad-
ších školních dětí pro křes'anské
rodiče, vychovatele a pomocníky
ve farnostech

Kurz C – I. ročník dvouletého
kursu pro katechety

se již přijímají závazné přihlášky.
Podrobné informace byly i v minu-
lém Zpravodaji.

Soutěž
Děkujeme za všechny zaslané výt-
varné příspěvky pro soutěž Skalecká
křížová cesta. S odborným hodnoce-
ním poroty a podrobnostmi, které se
budou týkat setkání na vernisáži na
Skalce ve Mníšku pod Brdy 24. 5.
2003, vás seznámíme v příštím čísle
Zpravodaje.

Půjčování videokazet
a diapořadů
s křes2anskou tématikou je možné
v úterý 15:30 – 17:00 a ve středu
15:00 – 18:00 hodin (jindy dle tele-
fonické domluvy). V této době si
můžete také vypůjčit audiokazety,
odbornou literaturu (zejména peda-
gogickou z produkce Portálu) a se-
známit se s aktuální nabídkou učeb-
nic pro výuku náboženství.

Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel: 220 181 777, 220 181 613

e-mail:cpr@iol.cz
http://www.volny.cz/cpr.praha

Setkání rozvedených
V sobotu 8. 3. 2003 se v Křes2an-
ském centru Jižní Město uskutečnilo
setkání na téma „Lze žít v církvi i po
rozvodu a druhém sňatku?“. K účast-
níkům povzbudivými slovy hovořili
a dotazy zodpovídali P. Václav
Chroust a psycholog PhDr. Petr
Goldmann. Ti byli na závěr setkání
k dispozici k osobním rozhovorům.
Velký zájem o toto setkání nás pří-
jemně překvapil. Mnoho lidí, kteří
podle terminologie Familiaris con-
sortio žijí v neregulérních situacích,
nevzdává svůj život s Bohem
a v církvi. To je radostná zpráva
i velká výzva pro všechny, kteří se
v církvi věnují rodinné pastoraci.

Příprava na manželství
Příští společná příprava na život
v manželství začíná v úterý 8. 4.
2003 v 19:30 v Pastoračním středis-
ku sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6.
Snoubenci se přihlašují předem tele-
fonicky nebo mailem v Centru pro
rodinu, nejpozději do pátku 4. 4.
2003. Vzhledem k předpokládané
vysoké účasti snoubenců nebude
možné se na přípravu přihlašovat ani
v průběhu prvého večera! Závěrečný
večer se uskuteční v úterý 27. 5.
2003. Následující společná příprava
bude začínat 7. 10. 2003.

Bližší infomace pro zájemce
o přípravy na manželství pořádané
Centrem pro rodinu naleznete na ad-
rese http://www.volny.cz/cpr.pra-
ha/snoubenci.htm.

Pou' rodin pražské arcidiecéze
V sobotu 24. května 2003 se usku-
teční diecézní pou2 rodin do Jablon-
ného v Podještědí. Poutní mši svatou
v bazilice sv. Vavřince v 11 hodin
bude celebrovat Mons. Karel Herbst.
Odpoledne budou poutníci moci na-
vštívit další místa spojená se životem
sv. Zdislavy (např. nedaleký Lem-
berk) nebo se zúčastnit doprovodné-
ho programu od 13:30 do 15 hodin,
který zajiš2uje Centrum pro rodinu.
Program bude upřesněn v příštím
zpravodaji a na letáčcích, které bude-
me rozesílat do větších farností.

Na přelomu dubna a května budou
přes vikáře do farností rozeslány ma-
teriály, které budou nabízet jednotli-
vým rodinám a společenstvím rodin
podněty k modlitební přípravě na tu-
to pou2. Tématem letošní modlitební
přípravy je „naděje v rodině“, bro-
žurka bude obsahovat i další cenné
podněty k modlitbě (např. biblický
růženec světla).

K účasti na pouti jsou zvány farní
i jiná společenství rodin a jednotlivé
rodiny, a to úplné i neúplné. Vzhle-
dem k tomu, že dostupnost Jablonné-
ho hromadnou dopravou je z naší
diecéze obtížná, vyzýváme ke sdru-
žování farností do autobusů. Případ-
ná volná místa v autobusech můžete
dalším zájemcům nabízet přes Cen-
trum pro rodinu.

Aktuální informace o pouti nalez-
nete na našich internetových strán-
kách. Tam naleznete i fotografie a in-
formace z pouti loňské.

Osamělé maminky
Ještě je stále možné se přihlásit na
víkendovou duchovní obnovu pro
rozvedené, vdovy a svobodné matky,
která se uskuteční ve dnech 16. – 18.
května (od páteční večeře do neděl-
ního oběda) v Exercičním domě na
Loretánském náměstí v Praze. Obno-
vu povede, jako v minulých letech,
P. Augustin Šváček OFMCap. Bližší
informace a přihlášky získáte v Cen-
tru pro rodinu.

7



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, 

www.praha.signaly.cz

18. světový den mládeže
Srdečně zveme všechny mladé nejen
duchem na Oslavu 18. světového dne
mládeže, která se koná 12. dubna
2003 od 9:30 v budově Arcibiskup-
ského gymnázia, Korunní 2, Praha 2.

Setkání ponese motto „Hle,
tvá matka“, jak vyhlásil Jan Pavel II.

Chybět nebude Miloslav kardinál
Vlk, biskup Karel Herbst, spousta
dalších zajímavých hostů, s kterými
bude možno strávit dopolední sku-
pinky. Vedle duchovního i tělesného
občerstvení nás odpoledne čekají
tvořivé dílny, zábava a mše svatá.
Více informací na shora uvedených
kontaktech.

Komunita
Chemin
Neuf

a Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10

128 00 Praha 2
tel./fax: 224 920 598, 224 921 314

e-mail: michael@misie.cz
http://www.misie.cz

Velikonoce – 17. – 21. 4. 2003
v klášteře v Tuchoměřicích.
Zveme Vás na společné slavení nej-
větších křes2anských svátků od Po-
slední večeře až k oslavě Kristova
vzkříšení v duchu chvály a radosti.
Na programu kromě společné litur-
gie: modlitba, přednášky, sdílení,
tvořivé dílny, večerní programy ve
společenství. Pro mladé do 30ti let.

19. – 22. 5. Evangelizace
Misijního centra při AP ve
spolupráci s CHO
Od pondělí do čtvrtka bychom chtěli
každé odpoledne v ulicích centra Pra-
hy pořádat jednoduchou Slavnost pro
Boha (písně a tance, svědectví, pan-
tomima) s pozváním na večer do kos-
tela sv. Apolináře v Praze 2. Večer se

společně setkáme při chvále a zpěvu,
svědectví, promluvě, možnosti mod-
litby za příchozí atd. V pondělí večer
proběhne v kostele křes2anský kon-
cert. Přij4te nás podpořit! Evangeli-
zaci připravuje Komunita Chemin
Neuf ve spolupráci s CHO (224 920
598, michael@misie.cz).

Kurz ALFA v Misijním centru
Alfa je kurz základů křes2anské víry,
určený pro nevěřící nebo hledající,
a pro věřící, kteří mají touhu po ob-
novení své víry. Večery se skládají
z chutné večeře, krátké přednášky
a diskuzních skupinek. Uprostřed
kurzu je víkend, který bude 17. – 18.
5. v Tuchoměřicích u Prahy. Na Alfu
se můžete přijít podívat kterékoli
úterý v 18:30. Závazná je účast od
konce dubna.
• 14. – 20. 7. Prázdniny s Bohem
aneb Týden bratrského života v Bar-
tošovicích v Orlických horách (Pro
ty, kteří se cítí být osloveni životem
ve společenství. Věk: 15 – 45 let.)
• 25. – 31. 7. Festival mládeže
v Tuchoměřicích (Věk: 18 – 30 let.)
• 10. – 16. 8. Kurz základů víry
v Bartošovicích v Orlických horách
(Pro hledající a ty, kteří se chtějí sezná-
mit s křes2anstvím. Věk: 18 – 30 let.)

Přihlášky a informace: Komunita
Chemin Neuf, Apolinářská 10, Praha 2,
tel.: 224 921 314, e-mail: mladez@
chemin-neuf.cz, www.chemin-neuf.cz

Duchovní cvičení pro manžele
13. – 19. 7. Setkání Kána v Tucho-
měřicích

Přihlášky a informace: Komunita
Chemin Neuf, Školní 1, Tuchoměři-
ce, 252 67, tel.: 220 199 441, sekre-
tariat@chemin-neuf.cz, www.che-
min-neuf.cz

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

www.centrumbutovice.cz

Kurzy Alfa (v pořadí 4. běh)
24. 3. – 9. 6. 2003 Alfa je desetitý-
denní cyklus setkání s promluvami

a rozhovory nad základy křes2anství,
která dávají příležitost zastavit se,
společně přemýšlet a získat nové
přátele. Volitelnou součástí kurzu je
společný víkend strávený v hezkém
prostředí mimo Prahu. Alfa je určena
zvláště všem hledajícím, nepokřtě-
ným, nepraktikujícím pokřtěným
a nově obráceným. Každý jednotlivý
večer na Alfě začíná společnou veče-
ří a zahrnuje promluvu a příležitost
setkat se ve skupinkách k rozhovoru
a studiu Bible. Přihlásit se můžete te-
lefonicky nebo e-mailem. Je možné
se přihlásit na celý kurz, jen na úvod-
ní večeři, nebo se připojit i později.
Kurzy se konají v prostorách Komu-
nitního centra sv. Prokopa.
• 9. 4. od 19 hod. – beseda s dětskou
psycholožkou PhDr. Ivanou Bernar-
dovou – téma: Prvních šest let života;
• každé sudé úterý v měsíci od 19
do 21 hod. vás zveme na otevřené
modlitební společenství s tematický-
mi skupinami;
• středy od 20 hod. – přemýšlení
nad Katechismem katolické církve.

Katolická
Charismatická
obnova (KCHO)
Koordinátor obnovy: 
P. Pavel Semela, 
Pastorační středisko
Kolejní 4, Praha 6
160 00, obnovach@cbox.cz
http://www.cho.cz

1. 4. 19:00 – 20:00 Adorace v kos-
tele sv. Josefa, Josefská 4, Praha 1 -
Malá Strana. Adoraci vede společen-
ství při farnosti sv. Tomáše.

26. 4. 14:00 – 18:00 Celopražské
setkání KCHO, Komunitní centrum
sv. Prokopa, Nové Butovice, pro-
mluva Patrick Foye z misijní organi-
zace YWAM Plzeň.

Otevřená společenství
Praha 5 - Smíchov, úterý 20:00 –
– 22:00, nám. 14. října, boční vchod
do kostela sv. Václava. Kontaktní
osoba: Hana Schmittová.
Praha 10 - Vršovice, úterý 19:00 –
– 21:00, zadní vchod do kostela sv.
Václava, nám. Svat. Čecha. Kon-
taktní osoba: Václav Novák.
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Česká
křes?anská
akademie
Vyšehradská 49

klášter Emauzy 128 00, Praha 2
tel: 224 917 210

e-mail: cka@omadeg.cz
www.omadeg.cz/cka

� 2. 4. 10:00 Unie katolických
žen, MUDr. Dagmar Pohunková:
Etika v lékařství, klášter Emauzy,
Vyšehradská 49, Praha 2
� 8. 4. 17:30 Ekologická sekce,
Mgr. Tomáš Boněk: Konflikty a set-
kání v jihozápadní Africe, klášter
Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2
� 9. 4. 18:00 Právní sekce, Dr.
Wolfgang Wieshaider z právnické fa-
kulty Vídeňské univerzity: Právo
ochrany památek v Rakouské repub-
lice (přednáška bude v jazyce čes-
kém), čítárna dominikánského kon-
ventu u sv. Jiljí v 1. patře – Praha 1,
Husova 8
� 10. 4.  17:00 Uměnovědná sekce,
Mgr. Štěpán Vácha: Barokní histo-
rismus v umění cisterciáckého řá-
du v českých zemích, Klementinum –
Národní knihovna, přednáškový sál
č. 136 v 1. patře
� 22. 4.  17:00 Historická sekce,
Dr. František J. Holeček OM: Nábo-
ženská situace za Francouzské revo-
luce a císaře Napoleona, Klementi-
num-Národní knihovna, přednáško-
vý sál č. 136 v 1. patře
� 23. 4.  18:30 Kolegium katolic-
kých lékařů, MUDr. Ilona Burdová:
Psychiatrie a křes2anství, klub III.
interní kliniky lékařské fakulty UK
a VFN, U nemocnice 1, Praha 2
� 28. 4. 19:30 pořádají studenti
KTF UK a ČKA Vzpomínkový ve-
čer na Kristova kněze Zděňka Bona-
venturu Bouše, OFM, během večera
promluví: Dr. Václav Konzal, prof.
Jan Heller, biskup Václav Malý, Ivan
Medek, prof. Tomáš Halík, Benedikt
V. Holota, OFM v budově KTF UK,
Thákurova 3, Praha 6, 1. patro, učeb-
na č. 1037.

Centrální katolická knihovna
Výstava – Opat Anastáz Opasek –
90. výročí narození (* 20. 4. 1913),
chodba Centrální katolické knihovny.

Divadlo 
Miriam

Ke Strašnické 10, Praha 10
tel: 224 216 705 nebo 604 541 680
e-mail divadlo.miriam@volny.cz
www.volny.cz/divadlo.miriam

� Středa 2. dubna 19 hod. Eric-
Emmanuel Schmitt – Návštěvník –
Fiktivní setkání slavného rakouské-
ho psychiatra Sigmunda Freuda s ne-
známým návštěvníkem.
� Neděle 6. dubna 15 hod. Jan Vla-
dislav – Pohádka za tři facky – Volné
zpracování italské lidové pohádky.
� Čtvrtek 10. dubna 19 hod. Dny no-
ci – O posledních měsících života sv.
Terezie z Lisieux, Synagogální zpě-
vy Shaloma Katze (z nahrávky)
a hudba Petra Traxlera.
� Neděle 27. dubna 15 hod. Jan Vla-
dislav – Pohádka za tři facky.
� Úterý 29. dubna 19 hod. Eric-
Emmanuel Schmitt – Návštěvník.

YMCA Kluby
křes?anská zájmová činnost

pro děti a mládež, Na Poříčí 12,
115 30 Praha 1, tel.: 224 872 407,
224 872 163 – zázn., 604 842 279 

e-mail: kluby@ymca.cz

Korálkománie pro děti – vždy
v pondělí od 15:00h.
Korálkománie a výtvarné dílny
pro mládež a dospělé – 14. 4., 28. 4.
vždy od 16:30 h – vytváření korálko-
vých ozdob v ploše i v prostoru – ko-
rálky je možné u nás i zakoupit.
Velikonoční dílny a trhy proběhnou
14. – 15. 4. 2003 – od 14:00 do 18:00
hodin, pod vedením mistrů svého
oboru v mezaninu a YMCA klubech.
Budete si moci vyzkoušet některé
techniky zdobení vajíček a inspiro-
vat se k jarní výzdobě bytu (papírová
kuřátka, výšivka na papír, zdobení
vajíček různými technikami, veliko-
noční přáníčka, šustí...).
Muzikantský tábor YK Varvažov
(Zvíkovské podhradí). Kromě běž-
ného táborového programu čeká děti
dopolední a večerní muzicírování
pod laskavým dohledem profesionál-
ních muzikantů. Hraní na hud. ná-
stroj není podmínkou, láska k hudbě

ano! Ubytování v chatkách na břehu
řeky Skalice, v prostředí obklope-
ném lesy. Cena: 2 900 Kč (jídlo
5x denně).
Tvořivý tábor YK. Kromě běžného
táborového programu čeká děti zají-
mavé dopoledne pod vedením od-
borných lektorů (tráva, korálky, ke-
ramika, drátek, sláma, dřevořezba,
batika, ruční papír...) Cena: 2 950 Kč
(jídlo 5x denně).

Oba LT tábory proběhnou od 13.
– 27. 7. 2003. Bližší informace na
našich shora uvedených kontaktech.

YMCA –
Živá rodina
občanské sdružení, 
115 30 Na Poříčí 12, 

Praha 1, tel. 224 872 421, 
e-mail: zr@ymca.cz

YMCA-Živá rodina pořádá letos již
posedmé letní kurz Manželských se-
tkání, který se uskuteční ve dnech
18. – 26. 7. 2003 v Litomyšli. Kurz
je zaměřen na obnovu a prohloubení
vztahů mezi manžely a v rodině.
Účast možná i s dětmi. Přihlášky
a bližší informace: Hana Pištorová,
606 745 048, e-mail: hana.pistoro-
va@familia.cz nebo Zdena a Ludvík
Hegrlíkovi, tel.: 284 690 020, 602
212 734, e-mail: zdena@hegrlik.cz.

Unie
katolických
žen

Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel./fax: 220 181 329

e-mail: ukz@volny.cz

� 2. 4. 2003 10:00 – Etika v lékař-
ství – přednášející: MUDr. Dagmar
Pohunková, refektář Emauzského
kláštera, Vyšehradská 49, Praha
2 (ve spolupráci s ČKA).
� 16. 4. 2003 – 14:30 – Křeslo pro

hosta – Co všechno nám odhaluje
mikrobiologie (imunita, klonování
atd.) – univ. prof. Ctirad John, Farní
klub u P. Marie Sněžné, Jungmanno-
vo nám. 18, Praha 1.
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Křes'anská poradna pro ženy
nabízí kontakt s těmito odborníky:
lékař (interna, alergologie, gyneko-
logie), psycholog (sebepřijetí a sebe-
hodnocení, vztahy a komunikace
v rodině i v zaměstnání), právník (ci-
vilní, církevní právo), kněz (morální
problémy, otázky svědomí, duchovní
pohovor, problematika sekt). Umož-
ňuje také kontakt s Poradnou pro
ochranu nenarozeného života a s Po-
radnou domácí hospicové péče.

Volat můžete každé úterý
a čtvrtek od 10:00 do 17:00 hod. na
tel.: 220 181 329.

Pou' UKŽ ke sv. Zdislavě
V neděli 11. května 2003 na Den ma-
tek se uskuteční pou2 UKŽ ke hrobu
svaté Zdislavy v Jablonném v Pod-
ještědí. Při poutní mši sv. v 11:00
hod., kterou bude celebrovat opat
Strahovského kláštera P. Michael
Pojezdný, OPraem., budeme prosit
za dobré matky v našem národě.
Všichni jsou srdečně zváni.

Hnutí
Světlo-Život

Husova 8, 110 00 Praha 1
http://www.svetlo-zivot.cz, 

e-mail: mamre@svetlo-zivot.cz

Oáza Živé církve I
Patnáctidenní duchovní cvičení pro
mladé cca 16 – 35 let. Každý den je
nesen jedním růžencovým tajem-
stvím a je věnován některé základní
pravdě víry. Cílem je znovu si uvě-
domit a hlavně žít Nový život, který
nám daroval Bůh. Bůh Otec chce stá-
le obnovovat a prohlubovat náš život
skrze Ježíše Krista v Duchu svatém.
Budeme hledat, co to pro nás zname-
ná právě te4. Termín: 25. července až
10. srpna. Více informací se dá získat
na: e-mail: hana.klara@centrum.cz
nebo poštou (Hnutí Světlo-Život,
Dominikánský klášter, Husova 8,
110 00 Praha 1)

Oáza rodin
Patnáctidenní prázdninové rekolekce
určené pro manželské páry nebo ro-
diny, které touží po prohloubení
osobního vztahu s Bohem i po obno-
vě manželského života. Rekolekce
představují intenzivní zkušenost ži-

vota ve společenství, v liturgii, v set-
kání s Božím slovem. Aby se rodiče
mohli bez rozptylování věnovat du-
chovnímu programu, jsou pro děti
připraveny hry a zábavy úměrné je-
jich věku – včetně potřebného dohle-
du a péče. Duchovní program (mod-
litba, diskusní skupiny) probíhá ob-
vykle dopoledne, zbylý čas tráví ro-
dina spolu (výlety, mše sv.). Každá
rodina bude ubytována v samostat-
ném prostorném pokoji se 3 – 6 po-
stelemi, sociální zařízení je společné
pro více rodin. Jídlo bude společné.
Termín: 25. července až 10. srpna
Více informací se dá získat na: e-
mail: marketa.spanelova@vscht.cz
nebo poštou (manželé Španělovi,
U Ovčína 1482, 263 01 Dobříš, tel.
318 522 602).

Další zprávy
Pou' do Poříčí nad Sázavou
Bude se konat v sobotu 26. dubna
2003. Mše sv. za dr. Františka Noska
(1886-1935) bude obětována v 16
hodin 15 minut v kostele sv. Havla
(u řeky), při němž je tento významný
katolík a terciář předválečné doby
pochován. Hlavním celebrantem bu-
de Otec biskup Jaroslav Škarvada. Po
mši sv. se sejdeme u Noskova hrobu.

Provincie kapucínů v ČR –
Exerciční dům
Loretánské nám. 6a, Praha 1, 118 00
tel.: 233 358 518,
e-mail: e.dum@mbox.vol.cz

pořádá ve dnech
3. – 6. 4. 2003 exercicie pro manžel-
ské páry: „Jedno pokolení zvěstu-
je druhému Hospodinovy činy“
Vede. Ing. Martin Opatrný, diakon.
22. – 25. 5. 2003 exercicie pro snou-
bence: „Křes'an, důstojnost lid-
ství a vzájemnost“ Vede Štěpán Fa-
ber, diakon.

Přihlášky a informace na shora
uvedených kontaktech.

Farní centrum u sv. Václava
Proboštská 3, Praha 6 - Dejvice,
spojení: metro A – Dejvická, tram 2,
20, 26 – stanice Hadovka.
Čtvrtek 10. 4. 2003 v 15:30 hod.
MUDr. Mgr. Marie Opatrná „Byly

to však naše nemoci, jež nesl, na-
še bolesti na sebe vzal“, rozhovor
a modlitba s nemocnými a za nemoc-
né. Setkání pokračují každý druhý
čtvrtek v měsíci (15. 5. – třetí
čtvrtek, 12. 6.).

Farnost Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1 –
Klub najdete při vstupu do Františ-
kánské zahrady vlevo
Út 1. 4. 19:19 Koncert –
Kapela Markéta & Lazarové zve na
„zpívandu“. S sebou dobrou náladu,
hudební nástroj a něco „na zub“.
Út 15. 4. 19:19 Koncert –
Hraje a zpívá Petr Maria Lutka.
Vstupné dobrovolné.
St 23. 4. 19:19 Písně a slo-
va Jaroslava Křičky
Út 29. 4. 19:19 Setkání nad
Dokumenty 2. vat. koncilu – „Gaudi-
um et spes“.

Kostel Panny Marie Královny
v Praze 4 - Lhotce
Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4, 
tel. 241 771 640, 
www.lhotecka.farnost.cz
Středa 9. 4. – 19:00 beseda s Mgr.
Ing. Boženou Böhmovou: „O šika-
ně ve škole“. Co všechno považuje-
me za šikanování? Jak rozpoznám,
že dítě je šikanováno – a co s tím? Ši-
kana v první třídě – nesmysl nebo re-
alita? Co mohu udělat jako rodič /
učitel? Oběti a jejich trýznitelé – a co
dál?

Domov sv. Karla Boromejského
v Řepích
K Šancím 50, Praha 6 - Řepy, 163 00
– konečná tramvaje 7,9,10; autobus
164 zastávka „Škola Žalanského“;
tel.: 235 323 248
� Do 27. dubna 2003 se v kryptě
kostela Sv. Rodiny koná výstava –
Kresby, fotografie, malba – vystavu-
jí Josef Bezák – uhlokresby, Zuzana
Špůrová – fotografie, Daniel Marko
– fotografie, Miroslav Marko – mal-
ba. Výstava je otevřená vždy v Pá,
So, Ne od 14 do 17 hodin. Skupiny
a školy po dohodě na tel.: 235 323
248 s pí. Hanušovou kdykoli. Vstup-
né 20 Kč, děti zdarma.
� Ve čtvrtek 27. března 2003
v 18:00 se v refektáři Domova koná
Hudební podvečer pořádaný paní
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Ljubou Medkovou-Strakovou.
V programu vystoupí mladí nadějní
houslisté ve věku 12 – 18let. Zahrají
Vám skladby mistrů 19. a 20. století.
� Ve čtvrtek 3. dubna 2003
v 15:00 hodin se v refektáři Domova
koná Koncert žákyň paní učitelky
Milady Marešové. Dívky Vám za-
hrají směs skladeb od klasiky po 20.
století.
� V pondělí 21. dubna 2003
v 18:00 hodin se v kostele Sv. Rodi-
ny koná Velikonoční koncert. Usly-
šíte skladby z díla: J. S. Bacha,
A. Dvořáka, CH. Gounoda,
W. A. Mozarta, L. Cherubiniho v po-
dání Dagmar Výborné – soprán; Ra-
dima Jeniše – basbaryton; Michaela
Rezka – varhany.
� V neděli 27. dubna 2003
v 18:00 hodin se v kostele Sv. Rodi-
ny koná Jarní koncert pěveckého
sboru „SENIOREK“ sdružení Života
90 pod vedením paní Prof. Květy Žá-
kové. Uslyšíte skladby z díla: J. Ma-
láta, A. Dvořáka, J. Offenbacha,
P. I. Čajkovského, G. Verdiho,
F. Schuberta a O. Nedbala.

Zvonkohra v Loretě
Karionisté p. Radek Rejšek a p. Ka-
mil Novák budou v dubnu takto hrát
na zvonkohru:
� Neděle 6. 4. ve 12 h. a v 18 h.:
Improvizace na postní písně a nápěvy.
� Neděle 13. 4. ve 12 h. a v 18 h.:
Postní píseň Kristus příklad pokory
a improvizace
� Neděle 20. 4. v 15 h.: G. F. Händel:
Canticorum iubilo, české velikonoč-
ní písně
� Pondělí 21. 4. v 15 h.: M. Uccelli-
ni: Sinfonia, G. F. Händel: Preludi-
um c moll
� Středa 23. 4. ve 12 h.: P. Eben: Po-
pojdi k nám a zdvihni kříž
� Neděle 27. 4. ve 12 h. a v 18 h.:
České velikonoční písně

Změna adresy
Oznamujeme vám, že se Česká bib-
lická společnost přestěhovala. Nová
adresa je: Náhorní 1816/12, 182 00
Praha 8, tel.: 284 693 925, fax: 284
693 933, e-mail: cbs@dumbible.cz.

Kolegium katolických lékařů
pražské arcidiecéze
zve na přednášku dne 23. 4. 2003 na
téma Psychiatrie a křes2anství, před-
náší MUDr. Ilona Veronika Burdová
od 18:30 hod. v klubu III. interní kli-
niky 1. lékařské fakulty UK, Praha 2,
U nemocnice čp. 1, v I. patře.

Seminář gregoriánského
chorálu
Od 30. 6. do 5. 7. 2003 – Hradec
Králové – kurzy proběhnou ve tří-
dách Katedry hudební výchovy PF
UHK v Novém Adalbertinu. Účelem
semináře je rozšířit povědomí o gre-
goriánském repertoáru a jeho využití
v průběhu liturgie. Seminář je určen
dirigentům chrámových kůrů, zpěvá-
kům kůrů, varhaníkům, kléru
a všem, kteří rádi zpívají. www.die-
cezehk.cz/cantaetambula Kontakt:
Jiří Hodina, mobil: 604 241 801, e-
mail: cantaetambula@diecezehk.cz.

V. augustiniánský týden
Pro věřící každé generace od 22. do
27. dubna 2003

Program:
22. 4. 18:00 Úvodní slovo: P. Jan

Nep. Aixner, OSA.
18:15 „Sv. Augustin: duchovní
vůdce pro dnešní lidi“. P. Miguel
Angel Orcasitas Gómez, OSA.

23. 4. 17:00 Zahájení výstavy sta-
rých kronik a knih kostela sv. Tomá-
še, kaple sv. Barbory.
18:00 Kostel sv. Tomáše: 775 let
pro věřící každé generace. P. PhDr.
William Faix, OSA.

24. 4. Obrácení sv. Augustina
17:00 Presentace knihy: Kostel sv.
Tomáše. P. PhDr. Karel Mareš,
OSA, a PhDr. P. William Faix, OSA.
18:00 Slavná mše svatá (Premiéra
první části kantáty od F. X. Thuriho
k oslavě založení kostela věnovaná
sv. Augustinu).

25. 4. 18:00 Klášter a kostel sv.
Tomáše v době Rudolfinské a ba-
rokní, Mgr. Petra Nevímová, Ph. D.
(přednáška s prohlídkou kostela).

26. 4. Matka Dobré rady
12:15 Mše sv. k úctě Panny Marie
Dobré rady.
19:00 Diapositivy: Augustiniánské
misie ve světě.

27. 4. 15:30 Koncert Svatotomáš-
ského sboru.

Ukončení augustiniánského týdne
Místo přednášek: Klášter sv. Tomá-
še, Josefská 8, 118 01 Praha 1, Tel:
257 532 675, Fax: 257 532 677,
e-mail: osaprag@ti.cz,
http://www.aug.org/bohemia

Občanské sdružení Campa-
mento 99 a bratři dominikáni
pořádají v termínu od 5. do 19. čer-
vence 2003 dětský tábor v táborové
základně Komáří louka (u Jindřicho-
va Hradce) v lesnatém prostředí již-
ních Čech. Zvány jsou všechny děti
od 6ti do 14ti let nejen z křes2anských
rodin. Připraven je bohatý duchovní
a sportovní program v rámci celotá-
borové dobrodružné hry, tentokrát
nazvané Cestou rytířů. Cena tábora je
pro jedno dítě 3 450,- Kč. Pokud by
cena měla být zásadní překážkou
účasti dítěte na táboře, obra2te se na
níže uvedené kontaktní osoby. Při-
hlášky si můžete vyzvednout v koste-
le sv. Jiljí v Praze 1 nebo je ke staže-
ní na adrese www.campamento99.cz,
kde také naleznete více informací.
Přihlášky zašlete do 20. 4. 2003 na
adresu Kateřina Koronthályová, Ště-
pánská 16, 110 00 Praha 1. Kontakty:
Kateřina Koronthályová, tel. 604 571
954, 233 381 002, email: kaca@cam-
pamento99.cz; Petr Hoffmann tel.:
724 101 392, 251 091 230, email:
phoffmann@campamento99.cz.

Z historického
kalendáře

1. dubna 1403 Jan Hus se stal rek-
torem Vysokého učení Karlova
v Praze.
2. dubna 1968 Zemřel ThDr.
PhDr. Josef Cibulka, katolický teo-
log, profesor křes2anské archeologie
a dějin církevního umění na teolo-
gické fakultě v Praze. Ředitel Národ-
ní galerie v Praze v letech 1935 –
– 1945.
2. dubna 1998 V Praze zahájen
beatifikační proces býv. pražského
arcibiskupa kardinála Josefa Berana.
7. dubna 1348 Král český Karel
IV. založil pražskou univerzitu jako
církevní instituci; jejími kancléři byli
pražští arcibiskupové.
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ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze

11. dubna 1968 Zemřel PhDr. Jo-
sef Vašica, katolický teolog, profesor
staroslověnského jazyka a literatury
na teologické fakultě KU, významný
pracovník velehradského unionismu
(* 30. 1. 1884).
14. dubna 1793 Zemřel Antonín
Petr hrabě Příchovský z Příchovic,
21. pražský arcibiskup, děkan i pro-
bošt u sv. Víta. Zasloužil se ve své
době o nynější vzhled arcibiskupské-
ho paláce na Hradčanském náměstí
(* 28. 8. 1707).
14. dubna 1898 Z Vídně do Prahy
přišli první školští bratři a usadili se
v Praze - Bubenči.
20. dubna 1913 Narozen Jan
Anastasius Opasek, arciopat řádu Be-
nediktinů Břevnovského kláštera, ka-
tolický teolog, básník, literární histo-
rik. V roce 1972 spoluzakladatelem
a později předsedou katolické laické
organizace Opus bonum († 24. 8.
1999).
23. dubna 1913 Narozen Jan Lebe-
da, světící biskup pražské arcidiecé-
ze. V letech 1943 – 1952 spirituál
Kněžského semináře v Praze. Kanov-
ník kolegiátní kapituly sv. Kosmy
a Damiána ve Staré Boleslavi. Od 26.
září 1986 generální vikář pražské ar-
cidiecéze († 5. 11. 1991).
24. dubna 1913 Narozen František
Mikulášek, katolický kněz – jezuita,
publicista. V letech 1945 – 1948 re-
daktorem mládežnického časopisu
Dorost, v r. 1968 – 1970 šéfredakto-
rem Katolických novin. († 12. 11.
1993).
r. 1393 V Čechách se poprvé slavi-
lo Milostivé léto.
r. 1488 Poprvé v češtině vytištěno
celé Písmo svaté.

Arnošt Kelnar

Inzerce
Výběrové řízení na obsaze-
ní funkce tajemník
Děkan Katolické teologické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze vypisuje
výběrové řízení na obsazení funkce
„Tajemník“ s předpokládaným nástu-
pem od 15. dubna 2003. Požadavky:
Vysokoškolské vzdělání, nejlépe eko-
nomického nebo manažerského smě-
ru, zkušenosti a praxe v samostatném
řízení ekonomické, správní a perso-
nální agendy, aktivní schopnost
práce s počítačem, aktivní znalost
alespoň jednoho světového jazyka,
morální a občanská bezúhonnost.
Přihlášky se strukturovaným životo-
pisem, ověřenou kopií dokladů
o vzdělání a případné další odborné
kvalifikace a přehled dosavadní praxe
lze zasílat do 4. dubna 2003 na adre-
su: Děkanát Katolické teologické fa-
kulty, Thákurova 3, Praha 6, 160 00.

Arcidiecézní charita Praha
přijme vedoucí(ho) projektu
Adopce na dálkur
Nutné předpoklady: plynulá znalost
anglického jazyka, manažerské
schopnosti, zájem o rozvojovou prá-
ci, znalost práce na PC, velmi dobrý
zdravotní stav, flexibilita, kreativita
a nadšení. Doporučené předpoklady:
ukončené VŠ vzdělání, doporučení
duchovního správce, řidičský průkaz
skupiny B. Předpokládaný nástup
1. 6. 2003, i dříve. Přihlášku a struk-
turovaný životopis zasílejte prosím
neprodleně na adresu: Arcidiecézní
charita Praha, Londýnská 44, 120 00
Praha 2. Obálku označte „Adopce –
vedoucí“. Více informací na
www.charita-adopce.cz.

Arcibiskupství pražské
vyhlašuje výběrové řízení na místo
ředitele Arcibiskupského gymnázia
se sídlem v Praze 2, Korunní 2. Poža-
davky: VŠ vzdělání pedagogického
směru, minimálně 4 roky pedagogic-

ké praxe, znalost problematiky řízení
školství a školských předpisů, organi-
zační a řídící schopnosti, občanská
a morální bezúhonnost, praktikující
katolík, znalost cizích jazyků vítána.
Přihlášku (uve4te kontaktní adresu,
telefon, případně e-mail) spolu se ži-
votopisem, přehledem dosavadní
praxe, výpisem z trestního rejstříku,
lékařským potvrzením o způsobilosti
k vykonávání funkce (ne starší 2 mě-
síců), ověřenou kopií dokladu o dosa-
ženém vzdělání a návrhem koncepce
rozvoje školy (max. rozsah 4 strany
A4) zašlete na Arcibiskupství praž-
ské, odbor církevního školství, 119 02
Praha 1, Hradčanské náměstí 16 do
15. dubna 2003, tel. 220 392 151.

Uchazeči, kteří vyhoví požadav-
kům, budou o datu a místě konání vý-
běrového řízení informováni. Před-
pokládaný nástup: srpen 2003.

Klemens Richter: 
LITURGIE A ŽIVOT
Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU PŘELOŽILI
JAN SOKOL A ONDŘEJ BASTL

�� 2. VYDÁNÍ, ROZŠÍŘENÉ O 4. DÍL
SMYSL SVÁTOSTNÝCH ZNAMENÍ

Co vlastně znamená slovo liturgie?
Jaká je úloha laiků v liturgii? Jsou
liturgická znamení ještě srozumitel-
ná? Proč má církev pořád dokola sla-
vit tytéž svátky? Patří lidové zvyky
k liturgickému roku? Proč chybí naší
bohoslužbě schopnost oslovit smysly? 
Druhé, doplněné vydání knihy přední-
ho odborníka srozumitelným, živým
a čtivým způsobem odpovídá na mno-
ho otázek, pro křes2ana dneška zvláště
aktuálních. Ve čtyřech oddílech se vě-
nuje postupně smyslu a významu li-
turgie v životě křes2ana, eucharistické
slavnosti, struktuře mše a způsobům
slavení, liturgickému roku s jeho cy-
klem svátků a lidovým tradicím a výz-
namu svátostí a symbolů je provázejí-
cích. Předností knihy je její praktické
zaměření, osvětluje však i mnoho otá-
zek spojených s dějinami liturgie, pře-
devším s klíčovou událostí, liturgic-
kou reformou Druhého vatikánského
koncilu. Vyšehrad, váz., 296 s., 268 Kč


