
pražské arcidiecéze č. 4, duben 2004
Dietrich Bonhoeffer dokázal den před svojí popra-
vou, 9. dubna 1945, z koncentračního tábora ve Flos-

senburgu poslat svému příteli Georgi Bellovi tuto zprávu: „Vítězství je jisté.“
I my navzdory všeobecnému utrpení, válkám, chudobě a nenávisti můžeme prohlásit: „Ví-

tězství je jisté.“ Navzdory genocidě ve Rwandě, tragédiím na Balkáně, navzdory době, kdy se
vše lidské zdá být zašlapáno do země, můžeme říct: „Vítězství je jisté.“ V každé situaci, do-
konce když máme pocit, že už nejsme schopni lásky, že už nemáme odvahu jít dál, můžeme
říct: „Vítězství je jisté.“ Když nám zemře někdo, koho milujeme, a když se zdá, že pro nás ne-
existuje budoucnost, zjistíme, že to není pravda.

Ráno o Velikonocích totiž učedníci zjistili, že láska zvítězila nad nenávistí, přátelství nad
zradou, cit nad bezcitností, že silný Bůh činí silnými i nás. „Vítězství je jisté.“

A9 jsme svázáni jakýmikoliv pouty, uzavřeni v jakémkoliv vězení, můžeme se utěšit a říct:
„Vítězství je jisté.“

Timothy Radcliffe OP

(Se svolením převzato z knižního rozhovoru s Timothy Radcliffem „Nazývám vás přáteli“, 
který vydalo Karmelitánské nakladatelství)

660 let povýšení pražského biskupství
na arcibiskupství

U příležitosti 660. výročí povýšení pražského biskupství
na arcibiskupství bude v sobotu 24. dubna 2004 v 10:00 hod.
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavena koncelebro-
vaná mše sv., které bude předsedat kardinál Miloslav Vlk.
Oslava tohoto výročí bude spojena s oslavou svátku (v kate-
drále slavnosti) sv. Vojtěcha. Při bohoslužbě bude vystavena
lebka svatého Vojtěcha.

List z naší rodinné kroniky – ajéje!
List z naší rodinné kroniky? Ajéje. To bylo to první, co na-
padlo jako první nejen mě, ale nejspíš i všechny ostatní.
Když jsem trochu otráveně volala babičce, jestli by mi se
slohem nepomohla, překvapila mě její radost. „Na Boží hod
ti všechno povyprávím,“ zněl hlas z telefonu.

25. prosince jsem se již s tužkou a papírem vrhla na
všechny příbuzné, co mi poví. (dokončení na straně 6)

Nový apoštolský nuncius Mons. Diego Causero
V sobotu 10. ledna 2004 v poledne byl Svatým otcem Ja-

nem Pavlem II. ve Vatikánu jmenován novým apoštolským
nunciem pro Českou republiku Mons. Diego Causero, titu-
lární arcibiskup v Gradu a dosavadní nuncius v Sýrii. Do ČR
přijede 23. března 2004. (dokončení na straně 3)

Pou' vysokoškoláků na Velehrad
Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc pořádá ve dnech

23.–25. dubna 2004 pou9 vysokoškoláků na Velehrad. Akce,
jejímž hlavním tématem je „Dialog“, je zahrnuta pod hlavič-
ku Středoevropských katolických dnů. Bližší informace
neleznete na: www.stojanov.cz/student2004

Arcidiecézní pou' za kněžská a řeholní povolání
Arcibiskupství pražské a kongregace redemptoristů sr-

dečně zvou všechny zájemce na 3. arcidiecézní pou9 za
kněžská a řeholní povolání do baziliky na Svatou Horu v so-
botu 8. května 2004. Bližší informace jsou na přiloženém
plakátku. Prosíme duchovní správce, aby tuto akci vhodným
způsobem doporučili ve svých farnostech.

Znáte ho? – Evangelizace nejen filmem
Všichni jsme si všimli ve druhé polovině února v metru,

v tramvaji, denním tisku nebo i jinde plakátu, který zval na
promítání filmu Ježíš. Na podobný způsob evangelizace ne-
jsme zvyklí. Řada lidí nepovažuje promítání filmu a s ním
spojenou propagační kampaň za vhodný způsob pro hlásání
radostné zvěsti. Církev se ale nikdy nevyhýbala použití mo-
derních sdělovacích prostředků, přímý přenos mše svaté
v televizi nebo zamyšlení nad Božím slovem v rádiu nikoho
z nás již nepřekvapí. 

Život Ježíše Krista byl námětem pro mnoho filmů a je
možné diskutovat o tom, zda promítaný film byl lepší, nebo
horší než ostatní.

(dokončení na straně 2)

Vyprostil pražskou a olomouckou diecézi
z pravomoci Mohuče

Ještě před otcovou smrtí, jako zemský správce, uskuteč-
nil Karel IV. plán několika vynikajících předchozích panov-
níků českých, kteří dávno pozorovali, jak je podřízenost
Čech a Moravy pod pravomoc arcibiskupa mohučského na
překážku řádné církevní správě a utužuje závislost českých
zemí na říši, a dosáhl jejich církevního osamostatnění. 

(dokončení na straně 3)

V každé situaci



Z diáře otce kardinála
2. 4. 15:30 společná eucharistická

adorace
16:30 mše sv. za nová povolání
ke kněžskému i k zasvěcenému ži-
votu, za rodiny a za věrnost všech,
Praha 2, kostel sv. Ludmily

3. 4. účast na programu arcidiecézního
setkání mládeže, Praha-Kobylisy,
Salesiánské středisko mládeže

4. 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, Pra-
ha (dále katedrála)

8. 4. ZELENÝ ČTVRTEK
9:00 mše sv. se svěcením olejů
a obnovou kněžských závazků
– s koncelebrací kněží z celé arci-
diecéze – v katedrále
18:00 mše sv. na památku Večeře
Páně s obřadem umývání nohou –
v katedrále

9. 4. VELKÝ PÁTEK
8:00 denní modlitba církve (mo-
dlitba čtení a ranní chvály) s kapi-
tulou, chórová kaple katedrály
15:00 pobožnost křížové cesty,
Praha-Vinohrady, kostel Nejsvě-
tějšího Srdce Páně
18:00 Památka umučení Páně –
v katedrále

10. 4. Bílá sobota
8:00 denní modlitba církve s ka-
pitulou (modlitba čtení a ranní
chvály), chórová kaple katedrály
NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ – Velikonoční vigilie
20:30 obřady a křest dospělých
– v katedrále

11. 4. NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
9:30 mše sv. ze Slavnosti Zmrt-
výchvstání Páně – v katedrále

17.–22. 4. účast na mezinárodním
setkání biskupů, Švédsko, Stock-
holm

24. 4. 10:00 mše sv. u příležitosti oslav
660. výročí založení Arcidiecéze
pražské v katedrále

25. 4. oslavy svátku sv. Vojtěcha, Pol-
sko, Hnězdno

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře

zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)

WWWvybíráme z internetu k tématu Velikonoce
� www.vira.cz/velikonoce

Obsáhlý rozcestník k textům a materiálům pro děti na třech serverech:
www.vira.cz, www.pastorace.cz, www.kna.cz
Všeobecné informace, encyklopedické informace, příběh Velikonoc, veliko-
noční omalovánky, meditace, zamyšlení, povídky, dopisy velikonočním posta-
vám z Bible, obsáhlejší tématické texty, průvodce Velikonocemi, komentáře
velikonoční liturgie, biblické velikonoční texty, komentáře biblických textů,
kázání, odkaz na pletení pomlázky.

� Velikonoční kvíz
www.cho.cz/www/kviz.php?kviz=31

� Několik malých článečků na serveru pro mládež
www.signaly.cz/index.php?a=12&akce=Velikonoce

� Velikonoce v Římě
www.rodinaonline.cz/archiv/2003/15/velikonoce_rim.htm

� Časopis Amen o Velikonocích
http://krystal.op.cz/amen/1998/amen4-98/obsah.htm

� Pohled na Velikonoce z úhlu tradic
www.ceske-tradice.cz/velikonoce

� Zajímavé info o křes9anských Velikonocích v komerčním letáku
http://www.coop.cz/magazin/1_2001/krestanske_velikonoce.html

Ze života arcidiecéze
Znáte ho? – Evangelizace nejen filmem

(dokončení ze strany 1)
Na technickém zpracování, na výkonech herců i na stavbě scénáře je vidět, že

film byl natočen již koncem sedmdesátých let, a od té doby se filmový průmysl
v mnoha směrech rozvíjel. Hlavním smyslem filmu není šokovat ani nalákat di-
váka do kina na jména slavných filmových hvězd. Film nabízí možnost setkání
s Ježíšem v netradiční podobě, příležitost k zamyšlení lidem, kteří o Ježíši nic ne-
slyšeli nebo o něm slyšeli málo, ale i nám, kteří o sobě říkáme, že jsme věřící,
a každý týden v neděli se scházíme k bohoslužbám.

Na evangelizační akci se podílelo 35 společenství ze 13 křes9anských církví.
Mezi nimi bylo i pět společenství z římskokatolické církve: farnost sv. Jiljí (do-
minikáni), farnost sv. Tomáše (augustiniáni), farnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše
z Kobylis (salesiáni), farnost Panny Marie Sněžné (františkáni) a komunita Che-
min Neuf. Na začátku evangelizační akce jsme si mysleli, že se jedná pouze o po-
řadatelskou službu v kině při promítání filmu. Promítání ale bylo jenom jednou
částí celé akce.

Nejdůležitější součástí evangelizace byla modlitba. Při přípravě se v naší far-
nosti pravidelně každý týden od poloviny ledna do konce února scházelo spole-
čenství 8–12 lidí k modlitbě. Do skládání obálek s pozvánkou, které měly dorazit
do každé domácnosti v Praze, se zapojili také další lidé z farnosti. V průběhu pří-
pravy se uskutečnilo několik celopražských modlitebních setkání, kam byli po-
zváni všichni, kdo se podíleli na evangelizaci, a měli jsme možnost poznat způ-
sob modlitby, který není v naší církvi úplně běžný. Proběhla řada ekumenických
pracovních setkání.

Promítáním filmu evangelizační činnost neskončila. Po skončení promítání
měli diváci možnost vyplnit anketní lístky, kde bylo mimo jiné možné požádat
o duchovní rozhovor nebo o kazetu s filmem. Úkolem pořádajících farností bylo
v následujících dnech kontaktovat lidi, nabídnout jim to, o co na anketním lístku
projevili zájem, například předat jim osobně videokazetu s filmem nebo je pozvat
na vhodnou akci v křes9anském společenství.

Několik měsíců před zahájením evangelizační akce jsme oslovili řadu lidí
z farnosti a nabídli jim možnost zúčastnit se evangelizační práce. Někteří nabíd-
ku přijali, někteří váhali, někteří odmítli. Váhání a odmítání byla zpočátku silněj-
ší, a proto farnost Panny Marie Sněžné spojila síly s farností sv. Tomáše. Pro za-
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27.–28. 4. plenární zasedání ČBK,
Nové Hrady

30. 4. 15:30 modlitba na vyšehradském
Slavíně
16:30 mše sv. u příležitosti
100. výročí úmrtí Ant. Dvořáka,
Praha-Vyšehrad, bazilika sv. Petra
a Pavla

Z diáře biskupa Malého
2. 4. 19:00 Ž]ár n. Sázavou – přednáš-

ka
5. 4. 18:00 Pardubice – přednáška
8. 4. 18:00 Kněžský domov Stará Bo-

leslav – mše sv.
10. 4. 20:00 Noutonice – Velikonoční

vigilie
11. 4. 9:30 Stodůlky – mše sv.
14. 4. 8:30 sv. Jan pod Skalou – vizita-

ce školy
20. 4. 10:00 vikariátní konference –

3. pražský vikariát
21.–24. 4. kongres COMECE Santia-

go de Compostela
25.–27. 4. Londýn – zasedání Anglic-

ké biskupské konference

Z diáře biskupa Herbsta
3. 4. 9:30 diecézní setkání mládeže

v Praze-Kobylisích
4. 4. 10:30 mše sv. ve Francově Lhotě

u příležitosti 30. výročí úmrtí kar-
dinála Trochty

6. 4. 18:30 mše sv. v kostele sv. Tere-
zie od Dítěte Ježíšova v Praze-Ko-
bylisích u příležitosti 30. výročí
úmrtí kardinála Trochty

10. 4. 20:00 obřady velikonoční vigilie
v Ouběnicích

11. 4. 9:15 mše sv. v Ouběnicích
13. 4. 14:30 mše sv. v kostele sv. Vojtě-

cha v Praze-Libni
17. 4. setkání animátorů v ADCŽM Na-

zaret
19:00 mše sv. v kostele sv. Jakuba
Staršího v Praze-Kunraticích

18. 4. 10:00 mše sv. v Přišimasech
24. 4. návštěva salesiánů v Ostravě
25. 4. biřmování v kostele Matky Boží

před Týnem
26.–28. 4. plenární zasedání ČBK

v Nových Hradech

jištění pořadatelské služby se nás v pátek 20. 2. nakonec sešlo z obou farností do-
statek. O promítání byl velký zájem, před odpoledním i večerním představením
bylo nutné vstup do kina uzavřít již 10 minut před začátkem a několik desítek
zklamaných zájemců odkázat na jiné představení. Promítání proběhlo v klidu, po
jeho skončení většina diváků zůstala v sále a vyplnila anketní lístky.

Rádi bychom jménem diváků, kteří odcházeli z kina spokojeni a s náměty na
přemýšlení o Ježíši, poděkovali všem lidem, kteří nabídli svůj čas a přihlásili se
k účasti na evangelizační akci, i když se třeba pořadatelské služby v kině přímo
nezúčastnili.

Podle sdělení organizátorů vidělo film více než 25 000 lidí (přibližně 2% oby-
vatel Prahy). Část diváků byli určitě křes9ané, zejména na odpoledních představe-
ních, kterých se zúčastnili především starší lidé. Více než 6 000 diváků vyplnilo
anketní lístek a projevilo zájem o další kontakt s křes9anstvím. V současné době
probíhá druhá fáze evangelizační kampaně. V první polovině března by každá
pražská domácnost měla dostat leták, na kterém se zdarma nabízí videokazeta
s filmem nebo knížka „Víc než jen tesař“. Každý, kdo projeví zájem, dostane vy-
braný dárek a bude požádán o vyplnění krátké ankety. Za další fázi evangelizační
akce (tentokrát lidmi neplánovanou) je možné považovat promítání filmu „Umu-
čení Krista“, které začne na Zelený čtvrtek a bude také podpořeno velkou medi-
ální kampaní.

Evangelizační akce neznamená obracení na víru. Jde o příležitost seznámit se
s životem Ježíše Krista a možnost podpořit modlitbou pochopení radostné zvěsti
v naší době.

Ludmila a František Jirsovi
farnost při kostele Panny Marie Sněžné, Praha 1

Apoštolský nuncius Mons. Diego Causero – jmenování
(dokončení ze strany 1)

Mons. Diego Causero se narodil 13. ledna 1940 v Moinmaccu v Itálii (diecéze
Udine). Teologické vzdělání získal v Římě na Gregoriánské univerzitě a Papež-
ském institutu sv. Anselma. Kněžské svěcení přijal v roce 1963. Od r. 1973 půso-
bil v diplomatických službách Svatého stolce na apoštolských nunciaturách v Ni-
gérii, Španělsku, Sýrii, Austrálii a u OSN v Ženevě. Od r. 1991 působil při zaklá-
dání apoštolské nunciatury v Albánii.

V prosinci 1992 byl jmenován apoštolským nunciem v Čadu a v lednu 1993
přijal biskupské svěcení. Poté působil v diplomatických službách Vatikánu ve
Středoafrické republice, v Kongu a posledním místem jeho diplomatických akti-
vit byla od března 1999 Sýrie.

Vyprostil pražskou a olomouckou diecézi 
z pravomoci Mohuče

(dokončení ze strany 1)
Přispělo k tomu několik příznivých okolností na rozhraní let 1343 –1344. Pa-

pež Klement VI., dávný přítel Karlův, vyvolil si pro nastávající střetnutí s Lud-
víkem Bavorem jako nejmocnějšího spojence v střední Evropě rod Lucembur-
ský, a ten měl na porážce Ludvíkově přímý zájem, protože se zmocnil Tyrol.
Kromě toho tehdejší mohučský arcibiskup Jindřich z Vieneburgu byl jako přívr-
ženec Ludvíka Bavora v klatbě. Klement VI. nemusel tedy na námitky Mohuče
dbát a bulou „Ex supernae providentia maiestatis“ z 30. dubna 1344 vyprostil
pražskou a olomouckou diecézi z pravomoci mohučského arcibiskupa, biskup-
ství pražské povýšil na arcibiskupství a do pražské církevní provincie začlenil
biskupství olomoucké a biskupství litomyšlské, které mělo být teprve zřízeno;
k tomu došlo v listopadu téhož roku. Jako důvod těchto změn se uváděla vzdále-
nost Mohuče od českých zemí i to, že obyvatelé Českého království jsou odliš-
ného jazyka.

Kadlec, Jaroslav. 
Přehled českých církevních dějin I., Zvon, 1991.
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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.

Missa Chrismatis
Koncelebrovaná mše sv., které bude
předsedat kardinál Miloslav Vlk, bude
slavena na Zelený čtvrtek 8. dubna
2004 v 9:00 hod. v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha. Při této mši sv. bu-
dou obnoveny závazky vyplývající ze
služebného kněžství a posvěceny oleje
k udílení svátostí. K účasti na slavení
eucharistické oběti jsou zváni všichni
biskupové, kněží a jáhni působící
v pražské arcidiecézi.

Učební texty k náboženské
výchově (výuce náboženství)
V Katechetickém středisku lze objed-
nat učební texty náboženské výchovy
pro 1.–6. ročník základní školy. Jde
o řadu učebních textů náboženské vý-
chovy pro jednotlivé ročníky ZŠ pos-
tupně vydávané Centrem pro katechezi
ostravsko-opavské diecéze. Tato tzv.
nová řada plně nahrazuje původní
učebnice, které se již nevydávají. Na
základě objednávek jednotlivých die-
cézí je bude tisknout Kartuziánské na-
kladatelství Brno tak, aby byly k dis-
pozici před začátkem školního roku
2004/2005.

Tyto pomůcky jsou vhodné pro ka-
techetickou výuku (tzv. farní výuku
náboženství) skupin dětí (i věkově
smíšených) z křes9anských praktikují-
cích rodin.

V ADKS přijímáme za arcidiecézi
pouze hromadné objednávky farností,
a to do 15. dubna 2004. Je třeba, abys-
te společně zvážili (všichni vyučující
náboženství a katecheté farnosti – laici
i duchovní – kterých se to týká) potřeb-
né počty s výhledem do budoucna.

Všechny nabízené materiály (mimo
6. ročník, který se teprve připravuje)
jsou k nahlédnutí v ADKS. Kontakt
pro další informace a pro zasílání ob-
jednávek: Arcidiecézní katechetické
středisko Arcibiskupství pražského,
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 -Dejvice,

tel.: 220 181 317, 
e-mail: pikalek@apha.cz

Dan Pikálek, vedoucí ADKS

Změny adres a kontaktů
� Mgr. Martin Marcinko, administrá-
tor v Praze-Kolodějích, má nový mo-
bilní tel.: 724 330 835.
� P. Mgr. Miroslav Chlupsa O.Cr., ne-
mocniční kaplan pro hlavní město Pra-
hu, má nový mobilní tel.: 608 046 125.
� Veselá škola – církevní základní
škola v Praze 1, Soukenická 10 má tel.
a fax pouze 222 316 600 (tel. a fax
222 312 517 již není platný) a e-mail:
reditelna@veselaskola.cz. Předchozí 
e-mailová adresa již není platná.

Nabídka ke studiu
Střední odborné učiliště a Učiliště Don
Bosco ve Vřesovicích nabízí možnost
vyučení v oborech „zedník“ a „staveb-
ní výroba“. Učiliště, jehož součástí je
internát, je zaměřeno na práci s problé-
movou mládeží, pocházející z rozvrá-
cených rodin či dětských domovů,
nápravných a diagnostických ústavů,
mající výchovné a studijní problémy.
V internátu se chlapci učí řešit mezilid-
ské problémy stejně jako většina spo-
lečnosti, škola jim pomáhá najít sebe-
důvěru, práci, kamarády, smysl života;
může jim otevřít i cestu k Bohu. Úče-
lem tohoto sociálně-vzdělávacího pro-
jektu, vycházejícího z koncepce práce
s problémovou mládeží, kterou vytvo-
řil Don Bosco, je vracet problémové
mladé lidi do běžného života.

Podmínkou k přijetí je ukončená
povinná školní docházka; škola umož-
ní v případě potřeby dokončení základ-
ního vzdělání. Ubytování a stravování
je zajištěno, cena ubytování je 500 Kč
měsíčně, stravování 1000 Kč měsíčně.

Další informace poskytne Mgr.
P. Jan Jiříček SDB, ředitel učiliště, na
tel.: 582 368 181 nebo na adrese SOU
a U Don Bosco, 798 09 Vřesovice 107.
Na tuto adresu lze zasílat přihlášky ke
studiu, a to do 31. srpna 2004.

Exkardinace
Mgr. Antonín Pavlas, administrátor
farnosti Zbraslavice (královéhradecká
diecéze), byl s platností od 1. března
2004 inkardinován do královéhradec-
ké diecéze. Tím nabyl účinnosti dekret
kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa
pražského, č.j. 0490/2004 z 22. ledna

2004, kterým byl Mgr. Antonín Pavlas
exkardinován z pražské arcidiecéze.

P E R S O N A L I A

J u b i l e á ř

Výročí svěcení
Antonín Šorm, kněz pražské 
arcidiecéze 7. 4. 1984
Mgr. Dipl. techn. Bohuslav Vašíček,
trvalý jáhen 18. 4. 1999
Mgr. Ing. Václav Boháč, trvalý jáhen

25. 4. 1999

Životní jubilea
Th. Mgr. Kazimierz Du�,
farář v Křečovicích 1. 4. 1954
Evžen Antonín Hlaváček,
farář v Praze -Radotíně 2. 4. 1934
P. Dott. prof. Anastasio Ottavio 
Roggero OCD, rektor u Panny Marie
Vítězné (Pražské Jezulátko) 
v Praze-Malé Straně 12. 4. 1939
Karel Samek, osobní děkan, výpo-
mocný duchovní v Praze -Stodůlkách

22. 4. 1929
ThLic. Josef Vojtěch Šach, kněz 
pražské arcidiecéze působící v cizině

22. 4. 1919

Ustanovení
P. Ing. Mgr. Martin Libor Dvořák
OP byl na žádost řeholního představe-
ného s účinností od 1. března 2004
uvolněn z funkce farního vikáře Řím-
skokatolické farnosti u kostela sv. Jiljí
Praha -Staré Město. Ustanovení rekto-
rem filiálního kostela sv. Bartoloměje
Praha -Staré Město zůstává nadále
v platnosti.
P. Ing. Miloslav Fiala OPraem., pre-
zident České katolické charity, byl po
vzájemné dohodě s účinností od
25. února 2004 uvolněn z funkce prezi-
denta Arcidiecézní charity Praha a čle-
na Rady Arcidiecézní charity Praha.
Jaroslav Miškovský byl s účinností od
1. března 2004 jmenován a ustanoven
rektorem filiálního kostela Panny Ma-
rie Bolestné Praha-Nové Město. Usta-
novení nemocničním kaplanem pro hl.
m. Prahu zůstává nadále v platnosti.
P. Česlav Plachý OP byl na žádost ře-
holního představeného s účinností od
1. 3. 2004 jmenován a ustanoven far-
ním vikářem Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Jiljí Praha-Staré Město.
ThDr. Stanislav Prokop byl na vlast-
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ní žádost s účinností od 1. března 2004
uvolněn z funkce soudce Interdiecéz-
ního církevního soudu České provin-
cie. Ustanovení administrátorem Řím-
skokatolické farnosti u kostela sv. Vá-
clava Praha-Prosek a členem liturgic-
ko-pastorační komise zůstává nadále
v platnosti.
P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsR byl
s účinností od 25. února 2004 jmeno-
ván prezidentem Arcidiecézní charity
Praha a členem Rady Arcidiecézní
charity Praha. Ustanovení farářem
Římskokatolické farnosti u kostela Na-
nebevzetí Panny Marie Příbram-Svatá
Hora zůstává nadále v platnosti.
Tomáš Vlasák byl s účinností od
1. března 2004 uvolněn z funkce rekto-
ra filiálního kostela Panny Marie Bo-
lestné Praha-Nové Město. Ustanovení
ve vězeňské duchovní správě zůstává
nadále v platnosti.

Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

email: adks@apha.cz

Postní duchovní obnova pro
katechety
Postní rekolekce, která se konala 13. 4.
2004 v kostele svatého Vojtěcha v Pra-
ze, se zúčastnilo přibližně 25 kateche-
tů. Duchovní obnovu vedl P. Vojtěch
Kohut OCD k velké spokojenosti
a postnímu užitku přítomných.

Katechetické úterý
Katechetické úterý bude 2. 4. 2004
opět od 17:00–19:00 hodin v ADKS.

Tématem bude Panna Maria v kate-
chezích dětí, mládeže a dospělých.

Metodický den pro katechety
24. 4. 2004 se sejdeme se všemi kate-
chety z arcidiecéze na metodickém
dnu v Pastoračním středisku AP v Pra-
ze 6 -Dejvicích.
Program:
9:00–10:30 Problémy krize víry mlá-
deže v katechetické práci – PhDr. Lud-
mila Muchová (TF JU, České Budějo-
vice)
10:50–12:00 Prezentace nové (tzv. os-
travské) řady učebních textů k nábo-

ženské výchově – zástupce autorského
Centra pro katechezi ostravsko-opav-
ské diecéze.
12:30–13:30 Biskupský vikář pro kate-
chezi Mons. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
13:45–14:15 Diskuse s biskupským
vikářem a pracovníky ADKS o proble-
matice katechetické služby v pražské
arcidiecézi

Po skončení programu budou pra-
covníci ADKS ve středisku k dispozici
katechetům do 14:45.

Všichni katecheté (laici i duchovní)
jsou srdečně zváni!

Pastorační
středisko
sv.Vojtěcha

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

fax: 224 314 258
e-mail: kancelar.ps@centrum.cz
www.vira.cz, www.pastorace.cz

St 7. 4. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
Út 13. 4. 19:30 Příprava na život
v manželství, Centrum pro rodinu. Té-
ma: Jak katolická církev chápe man-
želství.
Pá 16. 4. 20:00 Modlitba Taizé
Út 20. 4. 19:30 Příprava na život
v manželství, Centrum pro rodinu. Té-
ma: Psychologie partnerského vztahu.
St 21. 4. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
So 24. 4. 9:00–14:00 Kurz pomoc-
níků v pastoraci
Út 27. 4. 19:30 Příprava na život
v manželství, Centrum pro rodinu.
Téma: Vztahy k rodičům, přátelům
a okolnímu světu.
St 28. 4. 9:30 Teologicko-filoso-
fická akademie nejen pro seniory.
Téma: Kapitoly z české eklesiologie
doby totality – PhLic Vojtěch Novotný.

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

Přípravy na manželství
Zimní společnou přípravu na život
v manželství jsme zakončili 9. 3. Po zá-
věrečné přednášce jáhna Ing. Martina

Opatrného zavítal mezi snoubence na
krátkou besedu kardinál Miloslav Vlk.
Pro přítomných zhruba 30 párů to bylo
zcela nečekané, ale velmi milé setkání
s hlavou místní církve. Závěrečné ohla-
sy snoubenců na přípravu si lze přečíst
na našich internetových stránkách.

Kapacita jarní společné přípravy
na život v manželství, která začíná
v úterý 12. 4. 2004, byla naplněna již
v době uzávěrky tohoto čísla Zpravo-
daje. Podzimní společná příprava se
uskuteční v termínu 12. 10. až 30. 11.
2004.

O různých formách přípravy na
manželství pořádaných Centrem pro
rodinu nebo jinými subjekty (přípravy
v rodinném prostředí, přípravy formou
víkendů, „Škola partnerství“ pro nác-
tileté.) se můžete informovat telefo-
nicky nebo na adrese http://cpr.ap-
ha.cz/snoubenci/. Tam naleznete
i mnohé odpovědi na otázky, které
souvisejí s uzavřením manželství v ka-
tolické církvi.

Jak budeme zítra žít
Mezinárodní symposium „Jak budeme
zítra žít?“ (Brno, 12.–13. 3.), které po-
řádaly biskupské konference čtyř ev-
ropských zemí a organizovalo Národní
centrum pro rodinu, bylo vyvrchole-
ním akcí Středoevropských katolic-
kých dnů na našem území. Zabývalo se
demografickým vývojem, hodnoto-
vým šetřením společnosti a různými
rodinnými formami, které se dnes ob-
jevují a obhajují.

Důležité pro křes9any je nejen hle-
dat, jak obstát v sekularizované společ-
nosti, ale uvažovat také o tom, proč je
náš model, křes9anská praxe nepřijatel-
ná pro většinu dotazovaných mladých
lidí, přestože považují manželství a ro-
dinu za vysoké hodnoty a deklarují
přání žít věrně apod. S touto výzvou se
vlastně účastníci i rozjížděli: Jak ne-
ztratit víru, že se všemi lidmi máme
mnoho společných hodnot, starostí
i nadějí? Jak projevit svůj zájem, soli-
daritu, otevřenost? Čím můžeme na-
dchnout druhé pro manželství a posílit
jejich odvahu, že jejich dobrá přání
jsou i dnes uskutečnitelná; posílit vytr-
valost v překonávání překážek? Jak
rozvíjet schopnost dialogu a rozšířit
vyhledávání vzájemného obohacení?
Jak můžeme nést věrohodně své posel-
ství světu?! (zb)
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Dialog v rodině
21.–22. února 2004 proběhl Centru
Mariapoli, Praha 9 -Vinoř, seminář
s názvem: „Dialog v rodině“, zaměře-
ný na prvních 10 let v manželství. Po-
řádalo ho Hnutí fokoláre Nové rodiny
a občanské sdružení Pontes.

První den dopoledne se konaly tři
přednášky na téma: Komunikace v páru
– PhDr. Ilona Špaňhelová, Sexuální dia-
log páru – Dr. Raimondo Scotto z Itálie
a Význam vědomí plodnosti – MUDr.
Ludmila Lázníčková. Po obědě si
návštěvníci měli možnost vybrat dva
workshopy s určitým tématem a v men-
ším počtu se o daných věcech sdílet.

Nedělní program se skládal ze tří
odborných přednášek psychologů prof.
Zdeňka Matějčka – O výchově dětí
(ještě před jejich početím!), PhDr. Jo-
sefa Zemana – V čem jsou nové role
muže a ženy skutečně nové? a pastora-
listy Mons. Aleše Opatrného, Th.D. –
Individualita a individualismus v rodi-
ně a diskuze k těmto tématům. Všichni
odborníci byli odměněni velkým potle-
skem asi osmdesáti mladých párů, což
bylo povzbudivé pro obě strany.

Osamělé maminky
Tradiční víkendová duchovní obnova
pro osamělé maminky se uskuteční
v Exercičním domě při kapucínském
klášteře v Praze 1, Loretánské nám.
6a od páteční večeře 23. 4. do nedělní-
ho oběda 25. 4. 2004. Obnovu povede
P. Dominik Josef Doubrava, O.Praem.
ze Svatého Kopečku u Olomouce.
Účast dětí není možná. Přihlásit se mů-
žete již nyní telefonicky nebo mailem
v Centru. Na základě vašeho zájmu
vám pošleme bližší informace.

Duchovních cvičení nejen pro
pěstouny
Salesiánští spolupracovníci nabízí
možnost účasti na duchovních cviče-
ních pro ty, kdo se zajímají nebo jsou
činni v oblasti náhradní rodinné péče
– pěstouny, osvojitele, vychovatele, …
Duchovní cvičení se budou konat ve
dnech 2.–6. července 2004 v Mendrice
u Litomyšle. Cena cca 1000 Kč na
osobu za celý pobyt. Exeritátorem je
salesián P. Jiří Křemeček. Nahlásit se
můžete na adrese:

Marta a Jan Tomigovi, tel. 581 201
221, 608 429 779, 
e-mail: tomiga@medialine.cz 

List z naší rodinné kroniky
List z naší rodinné kroniky? Ajéje. To
bylo to první, co napadlo jako první
nejen mě, ale nejspíš i všechny ostatní.
Když jsem trochu otráveně volala ba-
bičce, jestli by mi se slohem nepomo-
hla, překvapila mě její radost. „Na Bo-
ží hod ti všechno povyprávím,“ zněl
hlas z telefonu.

25. prosince jsem se již s tužkou
a papírem vrhla na všechny příbuzné,
co mi poví. Po několikaminutové smr-
šti různých událostí z historie rodiny
jsme se s babičkou dostaly až do polo-
viny minulého století, do víru druhé
světové války. Do 13. února 1945.

Ten den byl temný nejen z hlediska
rodinného, ale i z hlediska historické-
ho. Dne 13. února 1945 si američtí let-
ci letící z Anglie spletli Prahu s Dráž-
]anami. Nemožné? Nevýkonné radary
nepomohly, když si letci spletli záhyb
Labe v Dráž]anech, který je identický
se smyčkou, kterou tvoří Vltava v Pra-
ze. Na obrovský letecký omyl americ-
kých pilotů se mohu dívat z několika
úhlů pohledu: Jako pilot, který si ne-
musí a ani nechce představovat, jakou
spouš9 jím shozené bomby vytváří. Ja-
ko generál, který si je velmi brzo vě-
dom velké chyby, nebo jako obyčejný
Pražák, který nemá ani ponětí, že až se
vrátí domů, spatří jen trosky místa, které
bylo dříve jeho domovem, že ztratí vše-
chen těžce vydobytý majetek. Že mož-
ná nenalezne ani své nejbližší. Já se na
celou věc budu pochopitelně dívat jako
obyčejný člověk, jako moje babička
a prababička. Ze vzpomínek mojí (teh-
dy dvouleté) babičky jsem se dozvědě-
la jen velice málo. Ale i to málo muse-
lo být děsivé. Tehdy si prý poklidně
hrála se svým mladším bratrem, když
slyšeli hluk, který rval uši. Její teta teh-
dy neváhala, vzala obě děti a utíkala do
krytu: Řev sousedů a rány střílících le-
tadel byl nejsilnější zážitek z dětství
mojí babičky. Je se čemu divit?

Co ale musela prožívat moje praba-
bička, to mi nemohla popsat ani ona
sama. Strach, stres, bolest? Něco hor-
šího. Jaký mohl být pocit matky, která
má dítě v rozbombardovaném domě?
Člověka, který vidí všude okolo sebe
jen prach, trosky a zoufalou beznaděj?
Člověka, který ví, že někde uvnitř těch
trosek má děti? A jakou neuvěřitelnou
radost musí cítit, když vidí, že všichni
běží přímo k ní, živí a celí, že vstali

z trosek jako bájný pták fénix? A jaký
musel být zármutek těch, kteří své nej-
bližší ztratili? Proč musely zemřít de-
sítky nevinných lidí, proč musely být
desítky, možná i stovky lidí zraněny?
Možná kvůli onomu záhybu Vltavy,
který se stal osudovým pro mnoho lidí.
Ale ne tak pro moje babičky, které mě-
ly obě to pekelné štěstí, že vyvázly jen
s několika škrábanci.

Páni, pomyslela jsem si, když obě
domluvily: „Tak tomuhle se říká z pe-
kla štěstí!“ podotkla jsem. „Ani nevíš,
jakou máš pravdu,“ řekla babička. „To
opravdu bylo štěstí. Pořádný štěstí.“
S pocitem dobře vykonané práce jsem
se vzdálila ještě za tátou, který mi řekl
opravdovou perličku. Když byl loni lé-
tat v USA, potkal se na letišti se starým
pánem. Pán, když zjistil, odkud táta je,
se začal omlouvat. Za co? Za ten nálet.
Jaké to může být, setkat se tváří v tvář
s člověkem, který si je vědom toho
omylu, po kterém se Praha zotavovala
léta? Kdo ví... Rozálie Ryčková, Křes-
Janské gymnázium, Praha 10, 1. mís-
to v 3. kategorii (11–13 let).

Výstava o rodině pro rodinu
Společné krajské kolo literárně výt-

varné soutěže „List z naší rodinné kro-
niky“ pro Prahu a Středočeský kraj, do
kterého bylo zasláno 250 děl z 23 škol,
bude završeno výstavou všech oceně-
ných a dalších vybraných prací v pros-
torách Magistrátu hl. m. Prahy v příze-
mí Kafkova domu na nám. Franze Kaf-
ky č. 3, Praha 1. Výstava, kterou spo-
lečně pořádají občanská sdružení
YMCA – Živá rodina a Rodinné cen-
trum Praha, potrvá do konce dubna.
Návštěvu výstavy nabízíme jako tip
pro jarní procházku Prahou. K virtuální
prohlídce nejlepších literárních a výt-
varných exponátů vás zveme na adrese
www.volny.cz/rc.praha/kronika.

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

Večery ve středu 21. 4. 2004
Tradičně se konají každou třetí středu
v měsíci v areálu františkánského kláš-
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tera při kostele Panny Marie Sněžné na
Jungmannově náměstí ve středu Prahy
(stanice metra „Můstek“).

Začínáme společnou adorací
v 18:30 hod., následuje kulturní pro-
gram (koncert, divadelní představe-
ní…), přednáška či diskuse se zajíma-
vými hosty. Během celého večera mů-
žete posedět s přáteli, občerstvit se
v klubu a také si prohlédnout výstavu.
Je zde možnost svátosti smíření a osob-
ního rozhovoru s knězem. Pokaždé je
pro vás připravena soutěž o atraktivní
ceny a na konci školního roku jeden
z vás odjede domů na novém horském
kole. „Večery ve středu“ jsou navštěvo-
vány převážně studenty SŠ a VŠ, ale ta-
ké již pracujícími mladými lidmi.

Setkání s poustevníkem Ivanem
V tento den se v lesích v okolí Svatého
Jana pod Skalou budou dít zajímavé vě-
ci. A my srdečně zveme i Tebe (je-li Ti
mezi 12 až 30 lety), abys šel/a v sobotu
15. května s námi a přišel/a na to, jaké.
Prozradit můžeme jen to, že nás čeká se-
tkání s poustevníkem Ivanem a společná
mše svatá s o. b. Karlem Herbstem, kte-
rý bude po celý den s námi.

S sebou budeš potřebovat dobré bo-
ty, jídla a pití tolik, aby Ti vydrželo po
celý den, a vtipný dárek pro poustevní-
ka Ivana (nejoriginálnější nápad nále-
žitě oceníme). Hraješ-li na nějaký hu-
dební nástroj, se kterým je možné cho-
dit i po lese, určitě jej vezmi s sebou.

Přihlásit se můžeš do pátku 14.
května na tel.: 244 910 469, 
e-mail: adcm-pha@volny.cz

Arcidiecézní putování mládeže
Uskuteční se ve dnech 1.–4. července
2004. Tentokrát půjdeme z Prahy až do
kláštera augustiniánů ve Svaté Dobro-
tivé. Více informací v příštím čísle to-
hoto Zpravodaje nebo na tel.: 244 910
469, www.praha.signaly.cz

Velikonoce
Všichni, kdo by rádi strávili Velikono-
ce ve společenství mladých lidí a nevě-
dí kde, jsou srdečně zváni do Diecéz-
ních center života mládeže.
� Nazaret v Praze 4 -Kunraticích,
www.nazaret.signaly.cz, tel.: 244 910
469, e-mail: nazaret@volny.cz
� Křižovatka v Příchovicích v Jizer-
ských horách, www.krizovatka.eu-
web.cz, tel.: 483 399 218, 

e-mail: dczm.krizovatka@quick.cz
� Vesmír v Deštném v Orlických ho-
rách, www.zdislav.cz/vesmir/, tel.: 494
663 140, 
e-mail: dczm.vesmir@tiscali.cz
� Přístav v Rajnochovicích v Hos-
týnských vrších, www.ado.cz/mladez,
tel.: 573 391 156, 
e-mail: pristav@centrum.cz

Víkendovky v Nazaretě
The best of books

Už jste ji četli? Asi trochu ano. Jak
ale vznikala Bible, v jaké době a za ja-
kých okolností? Jak porozumět válkám
ve Starém zákoně? Víkendové setkání
je připravované pro 12–15leté ve
dnech 23.–25. 4. 2004.
Dva králové

O přátelství a úctě, o lásce k nepřá-
telům, o Božím vyvolení – ano, přede-
vším o tom nám vypráví příběh dvou
velkých postav Starého zákona. Ví-
kendové setkání je připravované pro
16 a víceleté ve dnech 7.–8. 5. 2004.

(Víkendovky začínají vždy v pátek
v 18:00 hod. a končí nedělním obě-
dem. Do Nazareta se dostaneš trasou
metra C na stanici „Kačerov“ a pak au-
tobusem č. 114 na zastávku „Kunrati-
ce“. Nazaret stojí hned vedle kostela.)

Společenství v Nazaretě
� pro 12–16leté v pondělí od 18:00
hod.
� „Aa“ především pro středoškoláky
v úterý od 18:00 hod.
� pro 19 a víceleté v úterý od 19:30
hod.
� Každý čtvrtý čtvrtek v měsíci od
18:00 hod. ADORACE PRO
MLÁDEŽ

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

8.–12. 4. Přípravy na Velikonoce
a oslavu největšího křes9anského svát-
ku v liturgickém roce bychom rádi pro-
žili se všemi, kdo chtějí vytvořit spole-
čenství modlitby a bratrství se členy

Komunity Chemin Neuf. Kromě speci-
fických liturgických časů, charakteris-
tických pro každý den Svatého týdne,
budeme mít prostor k naslouchání, vy-
učování, svědectvím, sdílení ve sku-
pinkách, vytvoření různých tématic-
kých dílen. Místo: Tuchoměřice, téma:
Velikonoce s Komunitou.
5.–14. 8.  Pro zájemce bude z České re-
publiky vypraven autobus. V progra-
mu tohoto setkání je společná i osobní
modlitba, vyučování, hudba, tanec,
společný odpočinek, sdílecí skupinky,
společné tématické večery s pestrým
programem, svědectvími a překladem.
Místo: Hautecombe (Francie), téma:
Mezinárodní festival mládeže.

Podrobnější informace o pořáda-
ných akcích: Misijní centrum Arcibis-
kupství pražského, Apolinářská 10,
128 00 Praha 2, tel./fax: 224920598,
e-mail: michael@misie.cz, http://www.
chemin-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

Biblické hodiny
Konají se v liché úterky v měsíci od
19:00 na faře u kostela sv. Jakuba St.
ve Stodůlkách (Kovářova 21). Provází
jimi P. Angelo Scarano.

Škola modlitby
Máš problémy s modlitbou? Nevíš, jak
se modlit? Modlitba tě přestala bavit?
Chtěl(a) bys prohloubit svoji modlit-
bu? Pak jsi srdečně zván na školu mo-
dlitby. Ukážeme si různé způsoby mo-
dlitby (modlitba s Písmem, adorace,
růženec). Scházíme se v sudé úterky
od 19:00 na faře u kostela sv. Jakuba
St. ve Stodůlkách.

Kurzy Alfa
� Kurzy Alfa večerní: pondělí
19–21:45 od 15. 3. do 31. 5. 2004
� Kurzy Alfa dopolední: středy 9:45–
12:00 od 17. 5. do 26. 5. 2004

(Na dopoledním kurzu je zajištěno
hlídání dětí a je určen zvláště pro ma-
minky na mateřské dovolené).
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Prokopská zastavení
Další přednáška z tohoto cyklu se
uskuteční 20. 4. 2004 od 18 hod. v Ko-
munitním centru sv. Prokopa. Besedo-
vat budeme s manžely Baldínskými,
laickými misionáři, na téma „Chudoba
africké rodiny“.

Koncert
Program koncertu: Fr. I. Tůma-Stabat
mater pro sóla, smíšený sbor a varha-
ny. Účinkuje komorní smíšený sbor
Canzona.

Stabat mater ve sborové tvorbě mis-
trů (G. B. Pergolesi, G. Verdi, Ant.
Dvořák). Účinkuje Smíšený sbor PedF
UK v Praze, sbormistryně Jana Vever-
ková.

Studentský kostel 
Nejsvětějšího Salvá-
tora a Vysokoškolské 

katolické hnutí 
Praha (VKH) – 

Křižovnické nám. 2 Praha 1
tel: 222 221 339

e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz
http://salvator.apha.cz

Pravidelný program kostela:
� Neděle 14:00 mše sv.
� Neděle 20:00 studentská mše sv.
� Úterky 19:00 mše sv. studentských
cechů, poté kurs Základy víry (přípra-
va na křest a biřmování, jednou měsíč-
ně otevřená diskuse)
� Středy 19:00 – program VKH
� Čtvrtky 20:00 – adorace s možností
svátosti smíření nebo duchovního roz-
hovoru

Program
5. 4. 17:00 Bohoslužba pokání
s možností svátosti smíření
6. 4. Po studentské mši sv.
přednáška P. L. Štefka a P. Z. Králíka:
Liturgie Velikonoc
7. 4. 7:30 ranní mše se snídaní
v sakristii

19:00 Přednáška s diskusí:
Odpovědnost v bioetice – otázky klo-
nování ( P. Albert – Peter Rethmann
a RNDr. Scarlett Vasiluková-Rešlová
CSc.
8. 4. 18:00 Mše sv.
9. 4. 18:00 Velkopáteční obřady
10. 4. 21:00 Vigilie

14. 4. 19:00 Mgr. Tomáš Chudý
– prezentace nového překladu knihy
G. Marcela „Od názoru k víře“, poté
diskuze s překladatelem
16.–18. 4. Víkend pro prváky
(pořádá Majka Peterková z VKH)
21. 4. 19.00 Cestopis (promítání
diapozitivů)
23.–25. 4. S T U D E N T S K Ý
VELEHRAD – téma: „Dialog“ – ce-
lostátní setkání VŠ studentů – možnost
putovat na Velehrad již od středy ze
čtyř světových stran (pořádá Vysokoš-
kolské katolické hnutí) bližší info:
www.stojanov.cz/student2004
27. 4. Ekumenická bohoslužba ke
Dni Země, poté diskuse v sakristii (po-
řádá ekologická sekce ČKA)
28. 4. 19:00 Filmový klub – Po-
slední pokušení Krista (F. Zefirelli, Itá-
lie)

Knihovna
Út 18:30–19:00 h; 20:00–20:30 h
Čt 19:30–21:00 h
1. neděle v měsíci při kafi po mši cca
21–22 h

Arcidiecézní Charita
Londýnská 44, Praha 2, 

pí. Glendová, tel.: 224 246 519 (73),
Mgr. Pavel Šimek: 603 516 899, 

http: www.charita-adopce.cz
e-mail: praha@charita-adopce.cz

Nový dům
s pečovatelskou službou
Ve čtvrtek 15. 4. v 15 hodin požehná
otec kardinál Miloslav Vlk nové zaří-
zení Arcidiecézní charity Praha – dům
s pečovatelskou službou v Libiši.

Jedná se o nově vybudovaný objekt,
kde je 15 moderních bytových jedno-
tek. Ti, kteří zde budou bydlet, budou
mít podle potřeby k dispozici pečova-
telku, příp. zdravotní sestru. V domě je
kuchyně určená k ohřívání dovezených
jídel, která budou obyvatelé domu po-
dle zájmu odebírat. Součástí služeb do-
mu bude kadeřnictví a pedikúra. Zaří-
zení bylo vybudováno v rámci pomoci
osobám postiženým povodněmi. Stav-
ba stála 17 miliónů Kč.

Zájezd do Litvy
Ve dnech 16.–22. května t.r. pořádá
Arcidiecézní charita Praha zájezd do
Litvy. Litva je jednou ze zemí, kde
Charita v projektu Adopce na dálku

podporuje děti ze sociálně slabých ro-
din. Zájezdu se zúčastní „adoptivní ro-
diče“, kteří se s podporovanými dětmi
setkají. Dále je na programu prohlídka
hlavního města Vilniusu, města Kau-
nas a výlet k moři. Na zájezd se mohou
přihlásit i ti, kteří nepodporují žádné li-
tevské dítě, ale mají zájem tuto zajíma-
vou pobaltskou zemi navštívit. Cena
(doprava autobusem tam i zpět,
4 x ubytování v hotelu, plná penze) je
6 000 č za osobu.

Další informace můžete získat
v Arcidiecézní charitě Praha, přihlásit
se písemně tamtéž.

Otevřena nová sociální jídelna
V pondělí 15. 3. byla při azylovém do-
mě v Praze 8 Karlíně otevřena a uvede-
na do provozu nově vybudovaná jídel-
na pro bezdomovce.

Touto službou získává azylový dům
kompletní zázemí – ke stávajícím služ-
bám (poradna, ubytování, možnost
osobní hygieny, šatník) se přidává na-
bídka teplého jídla. Ve všední dny je jí-
delna otevřena denně od 10 do 14 ho-
din. Za 6 Kč ti, kteří mají zájem, dosta-
nou teplý čaj, polévku a chléb.

Polévka se do jídelny dováží a zde
se pouze ohřívá. Kapacita výdeje bude
úměrná zájmu, při zahájení se vydalo
cca 50 jídel. Tento počet bude jistě na-
růstat. Mgr. Pavel Šimek

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

13. 4. 17:30 Ekologická sekce.
Mgr. Milan Ščasný: Ekologická daňo-
vá reforma. Klášter Emauzy, Praha 2 –
Vyšehradská 49.
14. 4. 18:00 Právní sekce. Prezen-
tace nové knihy Právo a náboženství
ve střední a východní Evropě, Svazek
druhý – Česká republika. Knihu uspo-
řádali Doc. JUDr. J. R. Tretera a Dr.
iur. W. Wieshaider. Rakouské kulturní
fórum, Jungmannovo nám. 18, Praha 1.
15. 4. 17:00 Politologicko-ekono-
mická sekce. Spravedlnost a svoboda:
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křes9anské principy v sociální nauce
dnes (J. Kaman, Ing. C. Martinek,
Prof. Ing. L. Mlčoch, Ing. J. Šenkýř).
Klementinum – Národní knihovna,
přednáškový sál č. 136 v 1. patře.
22. 4. 17:00 Uměnovědná sekce.
Doc. PhDr. Ing. Jan Royt: K ikonogra-
fii utrpení a oslavení Páně. Klementi-
num – Národní knihovna, přednáško-
vý sál č. 136 v 1. patře.
28. 4. 18:30 Kolegium katolic-
kých lékařů. Prof. A. P. Rethmann: Bi-
oetické problémy současné medicíny.
Klub III. interní kliniky 1. lékařské fa-
kulty UK a FNV,
Praha 2, U nemocnice 1 v 1. patře.
29. 4. 17:00 Historická sekce. Dr.
Rudolf Vévoda: Klérus a episkopát
národního obrození. Klementinum –
Národní knihovna, přednáškový sál
č. 136 v 1. patře

Divadlo 
Miriam

Ke Strašnické 10, 
Praha 10 – Strašnice, 

www.volny.cz/divadlo.miriam, 
rezervace vstupenek na tel.: 

604 541 680, 224 216 705 nebo na 
e-mailu: divadlo.miriam@volny.cz 

22. 4. 19:30    Eric-Emmanuel Schmitt:
Návštěvník. Fiktivní setkání slavného ra-
kouského psychiatra Sigmunda Freuda
s neznámým návštěvníkem.
25. 4. 15:00 Kalo a drak. Pohád-
ka plná písniček pro děti od 5 let.
27. 4. 19:30 Po nás a9 přijde poto-
pa! Recitál z písní Petra Traxlera, Rů-
ženy Sršňové a Jana Vrkoče na verše
„ze století dvou nesmrtelných veličin:
vynálezů a jazzu“.
29. 4. 19:30 F. M. Dostojevskij:
Bílé noci. Jedna z nejslavnějších novel
ruské klasické literatury.

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., e-mail: kluby@ymca.cz

Táboříček pro rodiče a děti
v Oldřichově
Od 31. 5 do 6. 6. Pro děti do 10 let.

Program pro rodiče i děti. Ubytování
v penzionu. Cena: 2000 Kč dospělí,
1400 Kč děti.

Letní tvořivý tábor v Oldři-
chově u Liberce (penzion)
Od 7. 8 do 14. 8. 2004. Pro děti od
7 let. Rukodělné činnosti, výuka dámy.
Cena: 2100 Kč.

Hvězdicový tábor s YMCA
kluby na konci prázdnin
Od 20. do 27. 8. 2004. Pro děti nad 10 let.
Severní Čechy. Nocleh zajištěn v turis-
tické ubytovně. Cena: cca 2000 Kč.

Přihlášky i placení výše uvedených
akcí v kanceláři č. 17 nejlépe v pondě-
lí, jindy dle domluvy.

Unie
katolických
žen

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

e-mail: ukz@volny.cz

středa 21. 4. 2004 – 14:30 – Křeslo pro
hosta – Prof. MUDr. Lidka LISÁ,
DrSc., klinická pediatrička z 2. Lékař-
ské fakulty UK v Praze 5-Motole,
členka řady mezinárodních odborných
společností a autorka čtyř monografií.
V besedě kromě jiného pohovoří o pří-
činách a problémech rizikového fakto-
ru současné populace – obezitě, jejíž
počátky vznikají již v dětském věku.
Farní klub u P. Marie Sněžné, Jung-
mannovo nám. 18, Praha 1

Pou' matek do Jablonného
UKŽ vás srdečně zve na pou9 matek do
Jablonného v Podještědí ke sv. Zdisla-
vě, patronce našich rodin, která se bude
konat v neděli 9. 5. 2004 (Den matek).

Zveme srdečně vás všechny, kteří se
chcete modlit za naše rodiny, za jejich
rozkvět, za obnovu naší společnosti,
protože právě rodina je jejím základem.

Program pouti: 11:00 – mše sv., ce-
lebruje P. Bernard M. Špaček, OP. Ná-
sleduje společná modlitba u hrobu sv.
Zdislavy, návštěva studánky. Doprava
vlastní nebo z Prahy společně autobu-
sem. Při zpáteční cestě prohlídka hradu
Bezděz. Informace a přihlášky na výše
uvedené adrese.

Křes'anská poradna pro ženy
nabízí kontakt s těmito odborníky: lé-
kař (interna, alergologie, gynekolo-
gie), psycholog (sebepřijetí a sebehod-
nocení, vztahy a komunikace v rodině
i v zaměstnání), právník (civilní, cír-
kevní právo), kněz (morální problémy,
otázky svědomí, duchovní pohovor,
problematika sekt). Umožňuje také
kontakt s Poradnou pro ochranu nena-
rozeného života a s Poradnou domácí
hospicové péče.

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

Sbírka na Ukrajinu
Sbíráme dětské i dospělé oblečení
i obuv, letní i zimní. Noste jen věci
pěkné a čistě vyprané, zabalené do kra-
bic od banánů nebo jiných pevných
krabic (zásilka se 3x překládá). Popla-
tek za 1 krabici je 20 Kč.
Kdy? V pátek 14. května 14:00–18:00.
V sobotu 15. května 9:00–14:00 hod.
Kde? Na dvou místech současně:
– kostel P. M. Sněžné, Jungmannovo
nám., Praha 1 – nádvoří kostela, kaple
vlevo (pro ty, kdo jedou metrem nebo
jdou pěšky. Není vhodné pro příjezd
osobním autem – zóna zákazu parko-
vání).
– nákladové nádraží Vršovice – pouze
označený vagón!!! Vjezd za osobním
nádražím Vršovice z ulice Petrohrad-
ská – Bartoškova (pro ty, kdo jedou au-
tem. Není vhodné pro příjezd tramva-
jí nebo cestu pěšky – velká vzdálenost).

Za všechny vaše dary a příspěvky
upřímně děkujeme. Pořádá Unie kato-
lických žen a farnost u Panny Marie
Sněžné ve spolupráci s Českou katolic-
kou charitou a Diakonií Úpice.

Další zprávy
Centrální katolická knihovna
Thákurova 3, Praha 6 vás zve na
výstavu Kněz a šejk: Alois Musil
(1868–1944)

Centrální katolická knihovna připo-
mene jednu z nejpozoruhodnějších
osobností 20. století, katolického kně-
ze Aloise Musila. Výstava byla podpo-
řena Společností česko-arabskou
a Muzeem ve Vyškově.

Výstava aktualizuje problematiku
dialogu mezi křes9anstvím a islámem.
Profesor Karlovy univerzity prožil
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mnoho let osamoceně v poušti mezi
beduínskými kmeny, mnohokrát na po-
kraji života a smrti, a stal se světově re-
spektovaným odborníkem, jehož dip-
lomatických schopností později využil
i rakouský císař.

Alois Musil založil Orientální ústav
AV, byl členem snad všech evropských
vědeckých společností, v Americe bylo
jeho úsilí oceněno Velkou zlatou me-
dailí Americké geografické společnosti
a Musilovo jméno bylo vytesáno do
Dvorany slávy v New Yorku vedle
Marca Pola, Livingstona a Amundsena.

Součástí výstavy jsou i fotografie
z expedice Amra 1993, která sledovala
Musilovy objevitelské cesty. Muzeum
ve Vyškově, kde se nachází stálá expo-
zice A. Musila, poskytlo mnoho rodin-
ných archivních dokumentů.

Výstava potrvá od 17. 4. do 4. 6.
2004, denně od 9 do 17 hodin, v úterý
a ve středu do 20 hodin.

Farnost Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1,
tel: 222 246 243,
e-mail: fara.pms@centrum.cz
Ne 4. 4. 14:30 Křížová cesta na Pe-
tříně pro děti a rodiče, mladé i starší.
Po 5. 4. 19:19 Zpívání s kytarou,
doprovází Markéta a Petr Lutkovi
Út 6. 4. 18:00 Kající bohoslužba
v kostele (možnost svátosti smíření)
St 21. 4. 14:30 Přednáška s diapozi-
tivy: Španělsko (pořádá UKŽ)

18:30 Večery ve středu
(program pro mládež, pořádá ADCM)
Út 27. 4. 19:19 Beseda o filmu
„Umučení Krista“

Kostel Panny Marie Královny
v Praze 4 - Lhotce
Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4, 
tel. 241 490 910, 
www.lhotecka.farnost.cz
vás zve na svou Farní akademii v nedě-
li 25. 4. v 16:30. Přednáší MUDr. Pro-
kop Remeš: „Sekty“ – druhy totalit-
ních náboženských skupin (= sekty);
– podle čeho je poznáte; – nejohrože-
nější skupiny v kontaktu se sektami

Zvonkohra a varhanní hudba
v Loretě
Neděle 4. 4. 12:00 České postní
písně 18:00 České postní

písně
Neděle 11. 4. 12:00 České veli-

konoční písně, G. F. Händel: Cantico-
rum iubilo

18:00 České velikonoční
písně, G. F. Händel: Canticorum iubilo
Pondělí 12. 4. 15:00 M. Uccelli-
ni: Sinfonia, Výběr z českých veliko-
nočních písní
Neděle 18. 4. 12:00 České veli-
konoční písně

18:00 České velikonoční
písně
Pátek 23. 4. 12:00 Petr Eben:
Popojdi k nám a zdvihni kříž
Neděle 25. 4. 12:00 Improvizace
a české velikonoční písně

18:00 Improvizace a české
velikonoční písně

Na zvonkohru hrají karionisté Mgr.
Radek Rejšek a Kamil Novák.

Stroj hraje také každou hodinu od
9:00 do 18:00 mariánskou píseň Tisíc-
krát pozdravujeme tebe. Přij]te si po-
slechnout zvonky a prohlédnout Lore-
tu.

Počínaje sobotou 17. 4. a pak kaž-
dou další sobotu bude možno si vy-
slechnout malé varhanní koncerty. Od
15:00 do 15:15 a od 15:30 do 15:45
budou na historické varhany v kostele
Narození Páně (v areálu Lorety) hrát
přední pražští varhaníci.

Augustiniánské jubileum
2004–2006
1650 od narození sv. Augustina; 600 let
založení České provincie řádu sv. Au-
gustina

VI. augustiniánský týden
19. 4. 17:00 Zahájení výstavy

starých liturgických augustiniánských
předmětů augustiniánů v Čechách od
roku 1604 v kapli sv. Barbory

18:00 Úvodní slovo,
P. Antonio Rivas, OSA

18:30 „Sv. Augustin: Od
světáka ke světci“ Marcel Černý
20. 4. 18:30 Sv. Augustin a au-
gustiniáni v Africe. PhDr. P. William
Faix, OSA
21. 4. 18:30 Augustiniánské mi-
sie v Nigerii, Rev. Patrick Akinrimisi,
OSA, Provinční představený augusti-
niánů v Nigerii
22. 4. 18:30 Divadelní předsta-
vení: Sv. Monika, matka sv. Augusti-
na. Divadelní skupina sv. Monika. Pre-
šov, Slovensko.
23. 4. 18:30 1604–2004: 600 let

od založení české provincie augustini-
ánů, PhDr. Karel Mareš
24. 4. 18:00 Slavná mše svatá.
Slavnost obrácení sv. Augustina

Diskusní setkání
Chcete se dozvědět více o smyslu živo-
ta? Kam směřuje naše společnost? Po-
třebuje nějaké změny? 13. dubna
v 18:30 ThDr. JCDr Jíří Svoboda, Ne-
rozlučnost manželství: jak překoná-
vat krize. Místo setkání: Gymnázium
v Josefské ulici č. 5. Setkání je určeno
i pro věřící.

Organizuje: Farnost sv. Tomáše, Jo-
sefská 8, 118 01 Praha 1, tel: 257 532
676, osaprag@augustiniani.cz 
www. augustiniani.cz

ŘK farnost v Hostivaři
Římskokatolická farnost u kostela Stě-
tí sv. Jana Křtitele v Hostivaři,
Domkářská 1/21, Praha 15-Hostivař,
PSČ 102 00, tel. 271750597

Vás srdečně zve na přednášku „Zá-
hada kosmického záření“ (O výstavbě
obří observatoře v Argentině) našeho
předního astronoma a astrofyzika
RNDr. Jiřího Grygara, CSc., která se
bude konat 12. dubna 2004 v 17:00
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hosti-
vaři.

Anotace: Ačkoliv kosmické záření
bylo objeveno už r. 1912, dodnes neví-
me, kde se ve vesmíru bere, jak to, že
má tak vysoké energie, a jak dokáže
překonat dlouhý let hlubinami vesmíru
až k nám na Zemi. Proto se za účasti
českých fyziků a astronomů začala bu-
dovat obrovská mezinárodní observa-
toř pro jeho sledování v pusté pampě
na úpatí Koridiller v Argentině, jež bu-
de dokončena v r. 2006.

Fatimský den v bazilice sv. Ja-
kuba v Praze na Starém Městě
V bazilice sv. Jakuba v Praze na Starém
Městě se slaví od roku 1993 13. každé-
ho měsíce Fatimský den s následujícím
programem: od 16:00 hodin příležitost
ke svátosti smíření, 16:30 růženec,
17:00 hod. mše sv., po mši sv. výstav
Nejsvětější svátosti, požehnání a prů-
vod s milostnou sochou P. Marie Fa-
timské do kaple sv. Anny. 13. dubna
tohoto roku hlavním celebrantem bude
P. Stanislav Přibyl, provinciál Řádu re-
demptoristů.

Srdečně zvou bratři minorité.

10



11

Vystoupení Evy Henychové
(www.evahenychova.cz) pátek 16. dub-
na 19:00 Praha 11-Jižní Město klub
„Na dně“ (Modletická 1401, vchod E).

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, Praha Řepy, tram č. 7, 9,
10, konečná zastávka – Sídliště řepy,
bus č. 164, zastávka Škola Řepy, kon-
takt – R. Folbergerová, tel.: 235 323
248

Pozvánka
Domov sv. Karla Boromejského Vás
srdečně zve na Benefiční koncert
„cimbálové muziky HRADIŠŤAN
s Jiřím Pavlicou“, který se koná pod
záštitou Úřadu městské části Praha 17
v neděli 9. 5. 2004 v 16:30 hodin v za-
hradě areálu Domova sv. Karla Boro-
mejského. Výtěžek z benefičního kon-
certu uspořádaného pro Domov sv. Ka-
rla Boromejského bude použit na ná-
kup automobilu pro převoz pacientů
a k zajištění provozu Domova.

Cimbálová muzika HRADIŠŤAN
s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou
patří k nejstarším a nejznámějším mo-
ravským cimbálovým kapelám. Je oje-
dinělým hudebním tělesem s nezvykle
širokým žánrovým záběrem a netradič-
ním repertoárem, jehož inspiračním
zdrojem se stal folklór.

Cena vstupného: Rodinné vstupné
(2x dospělí + děti) 380 Kč; Dospělí
180 Kč; Dítě do 15 let, studenti, dů-
chodci 100 Kč; Držitelé TP, ZTP,
ZTP/P 100 Kč; K stání (k zakoupení
pouze v den koncertu) 80 Kč. Vstupen-
ky je možné zakoupit formou předpro-
deje po–čt 13:00–14:30 (ve středu
13:00 –18:30) v pokladně Domova
a v kanceláři Lidové cestovní kancelá-
ře, o víkendech ve vrátnici Domova.
Cena v předprodeji je snížena o 50 Kč

V případě špatného počasí se kon-
cert bude konat v Sokolovně TJ Řepy.

Sponzoři: Hlavním sponzorem je
CITROËN. Mediálním partnerem je
Přehled kulturních pořadů v Praze. Na-
dace Divoké husy zdvojnásobí výtěžek
benefičního koncertu. Grafické studio
Lepton, tiskárna Arsprint, Centrum
FotoŠkoda, AMI COMMUNICA-
TIONS, WIKY, OP TIGER, MIKRO

TECový workshop
„Obnova TECové vize“
s P. Mikem Carrollem a jeho spolupra-

covníky z USA ve formě TECového
víkendu 30.4.–2.5.2004 ve Vinoři
v centru Mariapoli.

Srdečně zveme všechny, kteří chtějí
prohloubit svůj život v Kristu a záro-
veň poznat metody vedení TECu a ma-
jí zájem šířit tento program, k prožití
společného víkendu, který povede
P. Mike Carroll. V programu budou též
představeny nové obřady!

Více o tomto programu se dozvíte
na stránkách http://web.katolik.cz/tec/.
V případě zájmu, prosím, kontaktujte
Pavlu Fabiánovou: tel. 311678319, 
e-mail: p.f.2000@seznam.cz. Termín
pro přihlášení je 25. 04. 2004. Cena ví-
kendu je 600 Kč.

Centrum pro rodinu Hradec
Králové, YMCA Setkání
Pořádá duchovní obnovu pro muže na
téma knihy františkána Richarda Ro-
hra CESTA DIVOKÉHO MUŽE.
Albeřice, 16.–18. dubna 2004 v Domě
setkání, Dolní Albeřice 1, Horní Mar-
šov. Lektor: Miloš Vyle9al. Informace
a přihlášky na adrese: e-mail: vyle-
tal@pvtnet.cz Miloš Vyle9al, Pivovar-
ská 3, 794 01 Krnov, tel.: 554 613 234;
mobil: 603 368 477; e-mail: bara-
bas@diecezehk.cz nebo Roman Bara-
báš, Centrum pro rodinu HK, Velké
nám. 32, 500 01 Hradec Králové, tel.:
495 063 430.

Velikonoce s Proglasem
Po dobu velikonočních svátků bude
Proglas přenášet mše svaté a obřady
z blízkého kostela svatého Augustina
v Brně – Masarykově čtvrti. Do jeho
prostor se mohou posluchači přenést
na Zelený čtvrtek, na Velký pátek a na
Bílou sobotu v 18 hodin; o Božím ho-
du velikonočním a na Pondělí veliko-
noční začínají bohoslužby v 9 hodin
dopoledne.

Jedním z motivů rozhlasových Veli-
konoc bude téma Kdo je pro mne Kris-
tus: Myšlenky na den přinesou poslu-
chačům od Květné neděle do Veliko-
nočního pondělí svědectví kněží různé-
ho věku a z různých krajů. Velikonoční
vysílání je na vlnách Proglasu tradičně
prodchnuto klasickou duchovní hud-
bou, letos je také obohatí hymny v pře-
kladu Václava Renče v interpretaci La-
dislava Lakomého (pořad pojednávají-
cí o modlitbě breviáře vysílá stanice ve
středu 7. dubna ve 22 hodin).

V dětském týdeníku Barvínek končí
ve Svatém týdnu postní cyklus věno-
vaný svátostem udělovaným v katolic-
ké církvi. V čase vrcholící přípravy na
obnovu křestních slibů se bude v úterý
6. dubna od 16 hodin hovořit o křtu.

Pro chvíle četby stanice připravuje
mj. nahlédnutí do jarních pasáží Babič-
ky Boženy Němcové; o zvycích paši-
jového týdne bude pojednávat Folklor-
ní okénko 7. dubna v 16:55, lidovými
písněmi bude prodchnuto také ponděl-
ní ráno.

Proglas ve svém svátečním progra-
mu využije nahrávek z archivu Rádia
Svobodná Evropa – do sobotního od-
poledne zařazuje např. velikonoční
úvahu Jana Čepa. Na Bílou sobotu ve-
čer, jak už se stalo tradicí, umožní
svým posluchačům předávání telefo-
nických vzkazů a pozdravů, ve 22:10
uvede v pořadu Do života Životní pří-
běh mladé řeholnice.

Z historického
kalendáře

1. dubna 1934 Papež Pius XI. sva-
tořečil zakladatele řádu salesiánů, ital-
ského kněze Jana Boska.
3. dubna 1944 Zemřel Karel Dou-
ša, skladatel, sbormistr, varhaník a ře-
ditel kůru u křížovníků, dómský kapel-
ník u sv. Víta (narozen 28. 1. 1876).
6. dubna 1974 Zemřel ThDr. Ště-
pán Trochta, sídelní biskup litoměřic-
ký a kardinál, salesián, (narozen 26. 3.
1905).
7. dubna 1719 Zemřel sv. Jan Křti-
tel de La Salle, francouzský teolog, za-
kladatel kongregace Školských bratří
(1684) (narozen 30. 4. 1651).
11. dubna 1944 Zemřel Čeněk Vos-
mík, sochař, autor oltářů a soch pro
kostely sv. Ludmily, sv. Václava a sv.
Cyrila a Metoděje (narozen 5. 4.
1860).
12. dubna 1944 Zemřel Alois Musil,
katolický kněz, spisovatel, cestovatel,
starozákonní biblista, náboženský
a kulturní historik (narozen 30. 6.
1868).
15. dubna 1719 Při exhumaci těla
generálního vikáře Jana z Nepomuku
nalezena relikvie, která vypadla z jeho
lebky.
17. dubna 1379 Vysvěcen klášterní



kostel sv. Tomáše na Malé Straně
v Praze.
17. dubna 1564 Papež Pius IV. vydal
list, jímž pro Čechy a Moravu svolil ku
přijímání Svátostí Těla i krve Páně pod
obojí způsobou jen dospělým.
19. dubna 1204 Papež Inocenc III.
vydal bulu, jíž přijal Čechy do počtu
křes9anských království a uznal na časy
budoucí a věčné královský titul čes-
kých panovníků.
20. dubna 1819 Zemřel Kašpar Roy-
ko, katolický kněz, církevní historik,
r. 1798 rektor univerzity a r. 1807 ka-
novník kapituly u Všech svatých na
Pražském hradě.
23. dubna 1929 Pražský arcibiskup
a metropolita František Kordač vysvě-
til kapli a budovu koleje Nepomucena
v Římě, určenou pro bohoslovce z čes-
kých diecézí.
26. dubna 1934 Zemřel katolický te-
olog, pražský arcibiskup a metropolita
František Kordač (narozen 11. 1.
1852).
29. dubna 1949 Římskokatoličtí bis-
kupové zaslali prezidentu Gottwaldovi
protest proti porušování svobody
církve.
30. dubna 1344 Papež Klement VI.
povýšil bulou „Ex supernae providenti-
a maiestatis“ pražské biskupství na ar-
cibiskupství. Prvním pražským arcibis-
kupem byl jmenován Arnošt z Pardu-
bic.

Velikonoce v katedrále
sv. Víta, Václava

a Vojtěcha v Praze

4. dubna 2004 – Květná neděle
8:00 mše sv.
9:00 svěcení ratolestí v bazilice 
sv. Jiří, průvod do katedrály
9:30 pontifikální mše sv. – celebru-
je kardinál Miloslav Vlk
11:00 mše sv.

8. dubna 2004 – Zelený čtvrtek
9:00 Missa chrismatis – celebruje
kardinál Miloslav Vlk, koncelebrují
kněží pražské arcidiecéze
18:00 mše sv. na památku Večeře Pá-
ně – celebruje kardinál Miloslav Vlk

9. dubna 2004 – Velký pátek
8:00 modlitba se čtením a Ranní
chvály (chórová kaple katedrály) – kar-
dinál Miloslav Vlk a členové Metropo-
litní kapituly
18:00 Památka umučení Páně – cele-
bruje kardinál Miloslav Vlk

10. dubna 2004 – Bílá sobota
8:00 modlitba se čtením a Ranní
chvály (chórová kaple katedrály) – kar-
dinál Miloslav Vlk a členové Metropo-
litní kapituly
20:30 obřady Velikonoční vigilie
a křest dospělých – celebruje kardinál
Miloslav Vlk

11. dubna 2004 – neděle Zmrtvých-
vstání Páně
8:00 mše sv.
9:30 pontifikální mše sv. – celebru-
je kardinál Miloslav Vlk
11:00 mše sv.
17:00 kapitulní nešpory

12. dubna 2004 – Velikonoční pondělí
8:00 mše sv.
9:30 mše sv.
11:00 mše sv.

Tipy k přečtení:
Velikonoce

Miloslav kardinál Vlk:
Vítězství Krista
Velikonoční meditace kardinála Vlka
nad českými gotickými obrazy.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství

Anselm Grün:
Tajemství Velikonoční radosti
40 krátkých meditací na liturgické
texty doby velikonoční.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství

Joachim Meisner: On jde před vámi
Promluvy kardinála J. Meisnera prone-
sené během postních dob 1995–2000.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství

Klemens Richrter: Liturgie a život
Co bychom měli vědět o církevním roku.
Vydalo nakladatelství Vyšehrad

Jan Kotas, Martina Špinková:
Od adventu do adventu
Křes9anské putování rokem pro děti.
Vydalo nakladatelství Doron

Zevini Giorgio, Cabra Pier Giorda-
no: Lectio divina – doba velikonoční
Další z řady komentářů k liturgickým
čtením na každý den.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství

Johannes B. Brantschen:
Proč nás dobrý Bůh nechává trpět?
Uvažování o utrpení v době, kdy jsme
zdraví, není bez významu.
Vydalo nakladatelství Scriptum

Jim Bishop: Den, kdy zemřel Kristus
Poslední hodiny Ježíše Krista podané
strhujícím způsobem.
Vydalo nakladatelství Zvon

Průvodce Velikonocemi naleznete na
www.vira.cz/velikonoce
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