
pražské arcidiecéze č. 4, duben 2005

Ptali jste se na Velikonoce
V on-line rozhovoru na www.vira.cz jste se ptali biskupa
Václava Malého na Velikonoce. Z rozhovoru jsme vybrali
několik zajímavých otázek a odpovědí. (Více na str. 2)

Slavnostní bohoslužba v katedrále
V úterý 5. dubna 2005 v 18.00 bude v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha slavnostní bohoslužba, které bude před-
sedat kardinál Miloslav Vlk. Bohoslužba se bude konat při
příležitosti výročí korunovace Karla IV. římským císařem,
od níž uplynulo 650 let. Jsou zváni všichni kněží a věřící,
aby spolu s Otcem kardinálem vzpomněli na tento význam-
ný milník našich národních duchovních dějin.

Katechetický kurz
Od září 2005 bude KTF UK ve spolupráci s ADKS
pořádat dvouletý Katechetický kurz jako program ce-
loživotního vzdělávání. Programy celoživotního
vzdělávání pořádané vysokou školou jsou formou
státem uznaného vzdělání. Magistři pedagogických

nebo společenských věd získají absolvováním tohoto kurzu
odbornou kvalifikaci pro učitele náboženství ve smyslu zá-
kona o pedagogických pracovnících – č. 563/2004 Sb.
(Více na str. 5)

Program pro manžele
V sobotu 23. dubna se uskuteční setkání s názvem „Rodina
přede dveřmi a rodina za dveřmi“ (nejen o slučitelnosti ka-
riéry a rodičovství) v Komunitním centru sv. Prokopa, Pra-
ha – Nové Butovice (metro B – Hůrka) od 9 do 13 hodin.
Setkání povede speciální pedagog, psycholog a rodinný te-
rapeut v jedné osobě Dr. Michael Chytrý. (Více na str. 5)
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Poznání Krista, zkušenost Velikonoc
Na začátku obřadu přijetí dospělých do katechumenátu, který jak velmi dobře víme, je dobou
křesJanské formace ve společenství a přípravy na přijetí iniciačních svátostí, se biskup nebo kněz
těchto katechumenů ptá: „Co žádáte od církve?“ A oni odpovídají „Poznání Krista“ (Uvedení do
křesJanského života, str. 32). Ta odpověM se mi, milí přátelé, velmi líbí. Obsahuje touhu nejen po
informacích o Kristu a o církvi, ale především samo hledání živého vztahu mezi Bohem a námi.

V této velikonoční době už nejen katechumeni, nyní naši bratři a sestry ve víře, ale spolu s nimi
určitě i my, máme novou zkušenost: při křtu v jejich případě a při obnově našich křestních závaz-
ků během velikonoční vigilie jsme „poznali Krista, moc jeho zmrtvýchvstání a měli jsme účast
v jeho smrti“ (srov. Flp 3,10). Skrze svátost křtu neseme toto poznání Zmrtvýchvstalého Pána ve
svém životě. Křestní závazky žijeme a utvrzujeme se v nich nejen jako jedinci, ale také jako čle-
nové společenství církve. Uvědomujeme si, že především se jedná o důvěrné společenství s ním,
že nejde jen o samotné znalosti, či zprávu.

Možností, jak Ježíše poznat a setkat se s ním, je bezpočet. I tak víme velmi dobře, že zpravidla
není zcela jednoduché v oněch konkrétních chvílích Krista okamžitě a bezpečně poznat. VždyJ
i sami jeho učedníci, lidé, kteří mu byli velmi blízcí, měli potíže s tím, aby jeho, Zmrtvýchvsta-

lého, poznali. Pro takové poznání bylo třeba nejprve „být s ním“ (Mk 3,14), stát se svědky jeho života a skutků, být vníma-
vými posluchači jeho slova, účastníky jeho procesu a nakonec i potupné smrti, stát pod křížem a přijít k prázdnému hrobu;
setkat se s ním jako neznámým; na cestě se s ním dělit o vlastní slovo – starosti, naslouchat naopak s hořícím srdcem jeho
slovu, pozvat ho do domu a rozlomit s ním chléb (srov. Lk 24,26–32). Oč větší pak je radost z velikonoční zkušenosti po-
znání Krista. Naši nově pokřtění přátelé by nám o ní mohli bezpochyby mnoho vyprávět!

I náš Zpravodaj pražské arcidiecéze k vám pravidelně přichází se zprávami a informacemi o životě v naší místní církvi,
o životě z víry v Krista. Chceme přispět k onomu důležitému poznání, pomoci při odhalování jeho přítomnosti na té vaší
cestě. Za našimi informacemi, které by samy o sobě zdaleka nestačily, se ukrývá mnoho důležitých aktivit, programů a poz-
vánek. Přináší nám radost, víme-li, že tyto pastorační programy v naší arcidiecézi, nabídky setkání a informace o přednáš-
kách či různých kurzech přispívají k onomu vytváření vašeho vztahu s Kristem, že je vnímáte a využíváte.

Přejeme Vám, abyste prožívali velikonoční radost při každém takovém poznání Krista. AJ je pro vás nové a obohacující!
P. Vladimír Málek, ředitel Pastoračního střediska

Vše o Velikonocích naleznete na www.vira.cz/velikonoce



Z diáře otce kardinála

2. 4. 10:30 mše sv., 100 let od narození
kardinála Trochty, katedrála sv. Ště-
pána Litoměřice
tisková konference o kard. Trochto-
vi, Litoměřice
17:00 mše sv., klášter v Lysolajích,
mnišky kazatelského řádu

3. 4. 20:00 mše sv., biřmování, Nejsvě-
tější Salvátor, Praha 1 - Staré Město

4. 4. 16:30 mše sv., Den nenarozeného
života, sv. Ludmila, Vinohrady

5. 4. 18:00 mše sv., 650 let od koruno-
vace Karla IV. římským císařem, ka-
tedrála

7. 4. 17:00 mše sv., prezidium SIGNIS
– katolická audiovizuální média, ka-
tedrála
česká premiéra filmu Čas zakládání,
Arcibiskupství pražské

12.–13. 4.    plenární zasedání ČBK, Hejnice
14. 4. 9:30 Kněžská rada, AP
20. 4. 18:00 kolokvium ČKA, Emauzy
21. 4. 15:00 žehnání domu Arcidiecézní

charity, Obříství
23. 4. 9:00 mše sv., svátek sv. Vojtěcha,

katedrála
19:30 slavnostní nešpory a průvod
s ostatky sv. Vojtěcha, Gniezno

24. 4. 9:30 procesí a mše sv. o sv. Voj-
těchu, náměstí sv. Vojtěcha, Gniezno

26. 4.–5. 5. setkání biskupů, Tagaytay,
Filipíny

Z diáře biskupa Malého

1. 4. 12:15 mše sv. a vizitace, kostel sv.
Havla, Praha 1 - Staré Město

3. 4. 10:30 biřmování, Praha - Vršovice
4.–5. 4. Iustitia et Pax – konference, Buda-

pešJ
10. 4. 9:30 katedrála – mše sv., Praha
12.–13. 4. zasedání ČBK, Hejnice
14. 4. 9:30 Kněžská rada, Praha
19. 4. 7:00 Arcibiskupský seminář –

mše sv., Praha
9:00 vikariátní konference vla-
šimského vikariátu, Čechtice

22. 4. 15:00 zasedání komise Iustitia et Pax
30. 4. 9:00 Evropský výbor Iustitia et

Pax – zasedání

Z diáře biskupa Herbsta

2. 4. 10:30 mše sv. u příležitosti 100.
výročí narození kard. Trochty, Lito-
měřice – katedrála

3. 4. 16:00 mše sv. v Rudné

Z biskupských diářů
(V diářích uvádíme dlouhodobě
plánované akce našich biskupů,

mohou se tedy příležitostně změnit.)
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Ze života arcidiecéze

Ptali jste se na Velikonoce
V on-line rozhovoru na www.vira.cz jste se ptali biskupa Václava Malého na Velikonoce.
Z rozhovoru jsme vybrali několik zajímavých otázek a odpovědí.

Pane biskupe, co udělal Dismas, lotr po pravici, tak podstatného, že mu Ježíš slíbil,
že bude s ním v ráji. Jsem podobný lotr jak Dismas, co máme udělat, aby i mě podobná
slova řekl.

Dismas si uvědomil a veřejně vyznal, že je hříšník. Nic si nenamlouval, a proto se pro
něj otevřela naděje nového života. A to je naděje i pro nás.

Otče, osobně považuju Velikonoce za svátek pro „dospívající, zrající a zralé“ křes5a-
ny. Zkuste mi říct Váš osobní názor, proč se je doposud „nepodařilo zinfantilnit“ jako
Vánoce. Děkuji.

Zrození nového života fyzicky hmatatelné je přirozeně spojeno s velikou radostí.
A Vánoce toto mimo jiné připomínají. Zatímco Velikonoce jsou mimo jiné připomínkou
smrti a to v sobě vždy nese více otázek než odpovědí. Připomínáme si o nich skutečnost
nového života, který nelze vtěsnat do našich lidských představ. A proto tedy Velikonoce
nelze „zpřístupnit“ tak snadno jako Vánoce.

Pora7te mi, prosím, jak Velikonoce nějak užitečně prožít. Zdá se mi té symboliky, výz-
namů, obřadů velice mnoho, až se v tom ztrácím a Velikonoce často jen „přežiji“... Děkuji

Chápu Vás, že nelze prožít symboliku Velikonoc v celé její šíři a bohatosti. Není vů-
bec na škodu, když se při Velikonocích soustředíte na jeden z významných momentů to-
hoto nevyzpytatelného tajemství Ježíšovy smrti a vzkříšení.

Co pro vás osobně pane biskupe Velikonoce znamenají? Prosím (odpus5te) ale na-
pište to bez „zbožných“ obratů a frází. Ne že byste tím trpěl Vy (neznám Vás), ale ně-
kdy je těch frází poměrně dost a člověk si z toho moc neodnese... Děkuji a přeji pěk-
né Velikonoce

Velikonoce jsou pro mě povzbuzením na cestě oproštění se od všech zbytečností k to-
mu podstatnému. Žít jako Ježíš ve službě druhým (i když tomu zdaleka nedostávám) a ne-
poměřovat smysl života úspěchem, prosazením se, ale ochotou být pro druhé a umět pro to
něco obětovat. Velikonoce jsou rovněž pro mě nadějí, že smrt je branou do nového života.

Dobrý den, zajímalo by mě, proč musel být Kristus zabit. Má to nějaký význam? To
mu nemohl Bůh pomoct?

Ježíš naplnil předpovědi Starého zákona, kde je řečeno, že věrný Boží služebník polo-
ží život za mnohé. Ježíšova smrt je důsledkem a vyvrcholením jeho celoživotního posto-
je naprosté odevzdanosti a věrnosti Božího příklonu vůči lidem. Přijal bezmoc kříže, aby
se jasně projevilo jeho naprosté vydání se (Flp 2,5–11) Boží moci, která se zjevně ukáza-
la v Ježíšově vzkříšení.

Dobrý den, mně se křes5anské Velikonoce jeví jako dost kruté svátky. Vánoce jsou ví-
ce o idyle (i když rodit v chlívě asi právě idyla nebyla). Proč jsou tedy Velikonoce význa-
mější než jiné svátky? Napište to prosím pochopitelně i pro mladší a ne zrovna ve víře
zdatnou čtenářku... Dík!

Velikonoce jsou připomínkou a slavením Ježíšovy smrti na kříži a jeho vzkříšení. Při-
pomínají význam oběti života ve prospěch druhých a zároveň, že smrt není konečným slo-
vem lidského konání, ale že ve smrti máme naději přejít do nového života, který nám ote-
vřel právě Ježíš z Nazareta. Proto Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesJanským svát-
kem. Značí zrození nového života, který otevírá nové možnosti už během našeho pozem-
ského putování.
On-line rozhovor s biskupem Václavem Malým „Ptejte se na Velikonoce“ proběhl na
stránkách www.vira.cz 6. 4. 2004. Rozhovory se zajímavými osobnostmi pokračují. Zatím
poslední rozhovor se uskutečnil 24. 2. 2005 s prof. PhDr. Jaro Křivohlavým CSc. na téma
Odpuštění. Více na www.vira.cz/rozhovory (red.)

Pozvání na pou6 do Poříčí nad Sázavou
Letos je tomu již 70 let od smrti významného katolického činitele předválečné doby, po-
litika, ekonoma a sociálně-charitativního pracovníka dr. Františka Noska (1886–1935).
Mše svatá za tohoto člověka víry, naděje a lásky, terciáře sv. Františka a otce dvou dětí bu-
de obětována v Poříčí nad Sázavou v kostele sv. Havla (u řeky) v sobotu 16. dubna 2005
v 15:45. Hlavním celebrantem bude kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský. Po mši
svaté se účastníci bohoslužby sejdou u hrobu dr. Noska, který je pohřben u tohoto koste-
la. Pouti do Poříčí se konají každoročně od prvého výročí Noskovy smrti.

Nosek byl politikem, členem Poslanecké sněmovny parlamentu za Československou
stranu lidovou, od roku 1920 do své smrti. V letech 1925–1929 byl též ministrem vlády



5. 4. 9:00 mše sv. a vikariátní konfe-
rence kladenského vik. v Unhošti

7. 4. 19:00 mše sv. u sester dominikánek
v Černé ul. v Praze

9. 4. 10:00 mše sv. v kostele Panny Ma-
rie Sněžné v Praze a setkání se za-
svěcenými pannami

10. 4. 9:30 mše sv. v Zásmukách
11.–13. 4. zasedání ČBK v Hejnicích
14. 4. 9:30 Kněžská rada, Praha
16. 4. 16:00 mše sv. v Poříčí nad Sázavou
17. 4. 11:00 mše sv. v Žebráce
18.–22. 4. exercicie pro řeholní sestry

na Vranově u Brna
23. 4. 10:00 kněžské svěcení salesiánů

v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše
v Praze - Kobylisích

24. 4. 9:00 mše sv. v Postupicích
26. 4. 7:00 mše sv. v Arcibiskupském

semináři
28. 4. 8:00 kanonická vizitace v Petro-

vicích u Rakovníka
30. 4. 11:00 mše sv. v kostele sv. Terezie

od Dítěte Ježíše v Praze - Kobylisích

Z Act Curiae
Věstník kanceláře pražského

arcibiskupství
Arcibiskupství pražské, 

Hradčanské nám. 16, 
119 02 Praha 1-Hradčany, 

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

e-mail: apha@apha.cz.

Jubileum obnovení České
dominikánské provincie
Česká dominikánská provincie pod
záštitou Mons. Dominika Duky OP, bi-
skupa královehradeckého, a fr. Alvare-
ze Kodedy OP, provinciála České do-
minikánské provincie, v rámci oslav
100. výročí obnovení České domini-
kánské provincie Bl. Hyacintem Cor-
mierem OP všechny srdečně zve
k účasti na historickém symposiu
– „100 let zápasů“, které se bude konat
ve dnech 8.–9. dubna 2005 v prosto-
rách barokního refektáře kláštera do-
minikánů, Husova 8, Praha 1.
Program naleznete na http://www.
op.cz a na nástěnkách kostelů.

O Z N Á M E N Í

Dekretem z 18. 10. 2004, č.j. arc/
334/04, zrušil kardinál Miloslav Vlk
rozhodnutí z 18. 11. 2002, kterým
P. Josefu Zlámalovi O. Melit. odňal
pro neposlušnost vůči diecéznímu bis-
kupovi ve smyslu kán. 974, § 2 CIC
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Československé republiky. Již Noskovi pamětníci vyslovovali uznání, že se rozhodl vě-
novat oblastem křesJany zpravidla opomíjeným – politice a ekonomice. Jeho snahou však
bylo dělat vše, co poznával jako Boží vůli. Spektrum jeho činnosti bylo široké: výchova
(přednášky a kurzy), hospodářství (podpora katolických družstev), sociální a charitativní
činnost, stavba a opravy kostelů.

Od Noskovy smrti putovali jeho přátelé a stoupenci každoročně k jeho hrobu v Poříčí
a na mši sv. obětovanou za něho v tomto kostele. Pouti dojednával a svolával po několik
desetiletí až do své smrti r. 1983 spolupracovník dr. Noska, prof. Antonín Novák. Přátelé
putovali nejprve sami, pak i se svými rodinnými příslušníky. V roce 1985 – při výročí 50
let – přišla na pouJ větší skupina terciářů spolu s jejich duchovním asistentem P. Aloisem
Mocem OFM. (Toto společenství vytvořil P. Alois za totality ilegálně.) Od té doby se ter-
ciáři starají o dojednání pouti. To by však bylo málo platné, nebýt podpory duchovních
správců a věřících v Poříčí a také františkánských řádů.

Významná je účast otců biskupů na některých poutích počínaje 90. léty:
Antonín Liška CSsR (1990, 1991 – otec Liška byl jako kněz duchovním správcem

v Poříčí do r. 1987), Jaroslav Škarvada (1992, 2000, 2003), František Lobkovicz (1993),
Jiří PaMour OFMCap. (1995, 1996 jako představený české provincie řádu kapucínů, 1998,
2001 jako biskup), Václav Malý (2002), Josef Kajnek (2004). Dvakrát byl hlavním cele-
brantem apoštolský nuncius arcibiskup Giovanni Coppa (1993, 2000).

Zveme Vás pěkně na tuto pouJ, která se konala v dobách dobrých i zlých a přetrvala
obě totality. Putuje se různou formou, m.j. i pěšky z Benešova (asi 13 km). V Benešově je
sraz v 11:50 u severního východu z nádraží ČD.

Miloslav Müller, Poříčí nad Sázavou

Eucharistický výstav v Praze – duben

13. – 15. 4. Nejsvětější Trojice v Podskalí 14.00 – 17.00
16. – 18. 4. sv. Jakuba Staršího na Starém Městě 8.00 – 17.00
20. – 22. 4. sv. Vojtěcha na Novém Městě 8.30 – 11.00
28. – 30. 4. sv. Václava na Proseku 15.00 – 18.00

Z redakční pošty

Ke dni modliteb za duchovní povolání 17. 4. 2005
Letošní den modliteb za duchovní povolání 17. 4. 2005 nám více než kdy jindy může při-
pomenout, že „eucharistie je zdroj každého povolání a každé služby v církvi.“ „Při setká-
ní s eucharistií odhalují někteří, že jsou povoláni, aby se stali služebníky oltáře, jiní, aby
kontemplovali krásu a hloubku tohoto tajemství, jiní, aby přelévali jeho nesmírnost lásky
na chudé a slabé, a jiní ještě, aby čerpali z jeho proměňující moci při skutečnostech a úko-
nech každodenního života. Každý věřící nalézá v eucharistii nejen klíč k objasnění vlast-
ního života, ale odvahu uskutečnit ho.“ (Jan Pavel II.)

Bylo tomu během mých studií. Zjistila jsem, že nestačí se jen něčím stát, mít nějakou
profesi, pak získat dobré zaměstnání. Můj život musí mít nějaký směr a cíl, který je vyšší
než pouhé lidské zajištění existence. Myslela jsem na svou budoucí rodinu. Občas mě
však napadla myšlenka, která mi poněkud nabourávala romantickou představu o velké ro-
dině, totiž že bych se mohla stát řeholní sestrou. Osobně a velmi intenzivně se mě tato
myšlenka poprvé dotkla, když jsem jednou byla na návštěvě u sester boromejek. Pochá-
zím z věřící rodiny a o existenci řeholního stavu jsem věděla již coby dítě. Neměla jsem
ale vůbec žádnou představu o tom, jak sestry prožívají svůj život. Věděla jsem pouze, že
existují. Zeptala jsem se, zda může být řeholní sestra i lékárnice, začínala jsem tehdy stu-
dovat. Spíše jsem chtěla tuto možnost pro sebe vyloučit. Mě se to přece nemůže týkat!
Sestra, které jsem se ptala, mi sdělila, že mezi sebou mají i lékárnice. To mě poněkud šo-
kovalo. Ono se mě to opravdu týká!

Od té doby jsem neměla jasno, co ode mě Pán Bůh chce, jaký je můj směr v životě
a cesta, po které mám jít právě já. Prožívala jsem neklid a střídající se vlny touhy po
rodině a po něčem, co pro mě uvnitř mělo ještě větší hodnotu. Měla jsem před sebou sta-
rou lékárenskou váhu – na jedné i na druhé misce byla hodnota. Pro kterou z nich se však
rozhodnout? Člověka, který hledá, Bůh neopustí a ukáže mu, kde se mu chce sdělit, kde
ho chce naplnit a udělat šJastným. Možná jde o to, nechat se vést Bohem skrze lidi, plně
se mu uvnitř sebe otevírat, postupně tak, jak stačí pochopit Boží úmysly.

K rozhodnutí jsem dospěla za pomoci svých nynějších spolusester a kněze, který má
zkušenost s duchovním povoláním. Dělala jsem exercicie, ve kterých jsem se v modlitbě
osobně setkala s Kristem. Na srdci mi ležela jediná otázka: Pane, co mám dělat? Odpově-
děl mi stejně jako bohatému mladíkovi z evangelia: Jdi, prodej všechno, co ti patří, pak



dovolení udílet v pražské arcidiecézi
svátost smíření a ve smyslu kán. 1336,
§ 1, 2 právo sloužit veřejně mši sv. ve
všech kostelích pražské arcidiecéze.

Po dlouhé korespondenci s Kongre-
gací pro klérus, na kterou P. Josef Zlá-
mal O. Melit. podal proti zákazu re-
kurs, ustoupila maltézská strana od řa-
dy svých neoprávněných argumentů
(například inkorporace kostela Panny
Marie Vítězné – Pražského Jezulátka).
Z toho důvodu kongregace posléze po-
žádala kardinála M. Vlka o změnu for-
mulace dekretu („riformulare“), což
bylo výše citovaným rozhodnutím uči-
něno. V současnosti je napětí mezi
Arcidiecézí pražskou a řádem maltéz
ských rytířů, personifikované ponejví-
ce osobou P. Josefa Zlámala O. Melit.,
již uklidněno. Jmenovaný se rovněž
vystěhoval z bytu, který neoprávněně
obýval u Pražského Jezulátka.

Dnes již téměř devadesátiletý P. Jo-
sef Zlámal O. Melit. byl dekretem
č.j. 6537/2002 od 1. 11. 2002 uvolněn
z úřadu faráře Římskokatolické farnos-
ti u kostela Panny Marie pod řetězem
a nemá již v rámci pražské arcidiecéze
žádné jiné řádné ustanovení. Po zruše-
ní Římskokatolické farnosti u kostela
Panny Marie pod řetězem se stal se
souhlasem řádového velkopřevora rek-
torem klášterního kostela Panny Marie
pod řetězem prof. ThDr. Jan Matějka,
jak již bylo dříve oznámeno.
kard. Miloslav Vlk, arcibiskup pražský

P E R S O N A L I A

J u b i l e á ř
Výročí svěcení
Stanislav Fišer, kanovník, administrá-
tor ve Skorkově 23. 4. 1950 (55 let)

Mgr. Mariusz Klimczuk, farní vikář
u Nejsv. Srdce Páně v Praze 

8. 4. 2000 (5 let)
P. Mgr. Marek Socha OFMCap.,
výpomocný duchovní u sv. Josefa
v Praze - Novém Městě

22. 4. 1995 (10 let)

Životní jubilea
P. Władysław Jan Ci�gło MIC, farář
v Hrádku 26. 4. 1965 (40 let)
JCLic. Vladimír Gajdušek, zástupce
soudního vikáře 12. 4. 1950 (55 let)
RNDr. Mgr. Miloš František Převrá-
til, farní vikář v Praze - Smíchově

22. 4. 1960 (45 let)
ThLic. Josef Vojtěch Šach, kněz praž-
ské arcidiecéze působící v Kanadě 

22. 4. 1919 (86 let)
Miloslav Zavřel, kněz královéhradec-
ké diecéze na odpočinku ve Staré Bo-
leslavi 20. 4. 1920 (85 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Ustanovení
Mgr. Mariusz Andrzej PRZYGODA
byl ve smyslu kán. 552 CIC s účinnos-
tí od 1. března 2005 uvolněn z funkce
farního vikáře Římskokatolické far-
nosti Sedlčany. Dosavadní ustanovení
farním vikářem excurrendo Římskoka-
tolické farnosti Chlum u Sedlčan, Jese-
nice u Sedlčan, Kosova Hora a Dublo-
vice zůstává nadále v platnosti s tím,
že službu farního vikáře excurrendo
bude vykonávat ze sídla Římskokato-
lické farnosti Sedlčany.

Úmrtí
P. Matouš Miloslav VIDEMAN OP,
jenž prožil téměř celý svůj kněžský ži-
vot v Itálii (mj. sekretář Papežské uni-

verzity sv. Tomáše Akvinského v Římě
a apoštolský penitenciář v bazilice San-
ta Maria Maggiore), zemřel dne 28.
února 2005 ve věku 84 let, v 57. roku
svého kněžství. Poslední rozloučení se
konalo 8. března 2005 v kostele sv. Jiljí
v Praze, pohřben je v řádové hrobce na
Olšanských hřbitovech v Praze. R. I. P.

Programy farností
a dalších organizací

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@vira.cz

www.vira.cz, www.pastorace.cz

6. 4. 9:30 Akademie nejen pro
seniory – Charismatická obnova, P. Pa-
vel Semela
12. 4. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR
13. 4. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
15. 4. 20:00 Modlitba Taize
19. 4. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR
20. 4. 9:30 Akademie nejen pro
seniory – Kongregace Nejsvětějšího
Vykupitele – redemptoristé, P. Stani-
slav Přibyl CSsR
23. 4. 9:00 Arcidiecézní formač-
ní setkání katechetů, ADKS
25. 4. 19:30 Diskusní večer České
křesJanské akademie Praha 6
26. 4. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR
27. 4. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi

Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

email: adks@apha.cz

Arcidiecézní formační setkání
katechetů
Formační setkání pro katechety se bude
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přijM a následuj mě (srov. Mt 19,21). Nemohla jsem jen tak odejít se sklopenou hlavou,
propásla bych životní šanci získat to, o co mi šlo. V tu chvíli jsem objevila poklad nebo,
chcete-li, perlu, pro kterou se lehce opouští všechno. Za neklidem, který jsem doposud
prožívala jako hledání něčeho podstatného, jsem nalezla toho, kdo mě volal k sobě.

Možná se ptáte, proč vám dávám nahlížet do svého života. Už deset let se snažím od-
povídat na Boží povolání a objevuji jeho krásu. Žiji řeholním životem ve Společnosti ses-
ter Ježíšových. Nebudu asi nikdy dost vděčná těm, kteří mi na cestě objevování něčeho
tak vzácného pomáhali. Vím, že mi pomohlo i mnoho lidí, které nikdy nepoznám, kteří se
modlili za nová duchovní povolání. A proto vlastně píšu. Chci Vás prosit o modlitbu za
ty, kteří svou cestu hledají, aby dobře porozuměli, nechali se vést, měli odvahu všechno
opustit a začít žít s Pánem. Řeholní život není zastaralá, pouze přežívající forma křesJan-
ského života. Bůh stále volá a ví, že církev právě dnes potřebuje ty, kteří chtějí dát všech-
no, aby byl svět proměněn. Vám, mladí lidé, kteří se upřímně ptáte po Boží vůli ve svém
životě, chci říci, že povolání je ohromný dar. Pokud Vám ho Bůh svěří, nebojte se ho s ra-
dostí přijmout. Sr. Jana Fišerová,

Společnost sester Ježíšových (ssjpha@quick.cz)



konat v sobotu 23. dubna od 9:00 do
14:00 v Pastoračním středisku sv. Vojtě-
cha v Praze - Dejvicích. Tématy budou
„Komunikace a sdílení v katechetické
službě“ a „Práce s Písmem svatým“.

Závazek zúčastňovat se další prů-
běžné formace plyne pro katechety
z přijetí pověření ke katechetické služ-
bě (kanonická mise). Pro katechety
v pracovním poměru k AP je účast bez-
podmínečně povinná.

Katechetický kurz
Od září 2005 bude KTF UK ve spolu-
práci s ADKS pořádat dvouletý Kate-
chetický kurz jako program celoživot-
ního vzdělávání. Programy celoživot-
ního vzdělávání pořádané vysokou
školou jsou formou státem uznaného
vzdělání. Magistři pedagogických ne-
bo společenských věd získají absolvo-
váním tohoto kurzu odbornou kvalifi-
kaci pro učitele náboženství ve smyslu
zákona o pedagogických pracovnících
(č. 563/2004 Sb.).

Katechetický kurz je určen pro stá-
vající katechety s nedostačující forma-
cí a pro budoucí katechety především
dětí staršího školního věku, mládeže
a dospělých (v případě magistrů spole-
čenských věd také pro stávající či bu-
doucí učitele náboženství ve školách).

Poplatek za jeden rok studia je stano-
ven na 3900 Kč. Hradit by jej měla far-
nost, která studenta do kurzu vysílá.
Ekonomicky slabé farnosti mohou žádat
Arcibiskupství o dotaci na tento účel.

Podmínky k přijetí:
– dospělý křesJan aktivní ve farnosti,
se snahou dále se rozvíjet;
– studijní předpoklady a schopnosti;
– všeobecné, osobnostní a mravní
předpoklady ke katechetické službě;
– povolání ke katechetické službě, sna-
ha se na tuto službu připravit, vize její-
ho konkrétního uplatnění (případně již
konaná katechetická služba);
– ukončené středoškolské vzdělání
s maturitou;
� plné společenství s katolickou církví
(včetně svátostné praxe);
� křest a biřmování;
� doporučení duchovního správce;
� úspěšně složená přijímací zkouška.

Podrobné informace a přihlášku na-
leznete na www.ktf.cuni.cz/czv

Další informace poskytuje též Arci-
diecézní katechetické středisko na tel:
220 181 317.

Katechetické úterý
5. dubna se bude tradičně konat od
17:00 do cca 19:00 volné setkání kate-
chetů v ADKS. Budeme se věnovat té-
matu souvisejícím s letnicemi „Misijní
poslání křesJana“.

Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6

tel: 220 181 777
e-mail:cpr@apha.cz
http://cpr.praha.cz

Přípravy na manželství
Zimní společnou přípravu na život
v manželství jsme zakončili 9. března.
Potvrzení obdrželo všech 29 přihláše-
ných párů.

Kapacita jarní společné přípravy na
život v manželství, která začíná v úterý
12. 4. 2005, byla naplněna již v době
uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje. Stá-
le je možné se průběžně hlásit na pří-
pravu v rodinách, kterou vedou man-
želské páry s pověřením arcibiskupa.

Podzimní společná příprava se
uskuteční v termínu 11. 10. až 29. 11.
2005. Přihlásit se je možné již nyní na
telefonním čísle Centra nebo mailem.

Mladí manželé
Programy pro mladé manžele 21. sto-
letí – bývalé účastníky příprav na život
v manželství pokračovaly 5. března
duchovním setkáním u sv. Ignáce
v Praze, které vedl P. Josef Čunek SI.

V sobotu 23. dubna se uskuteční se-
tkání s názvem „Rodina přede dveřmi
a rodina za dveřmi“ (nejen o slučitel-
nosti kariéry a rodičovství) v Komunit-
ním centru sv. Prokopa, Praha - Nové
Butovice (metro B – Hůrka) od 9 do 13
hodin. Setkání povede speciální peda-
gog, psycholog a rodinný terapeut
v jedné osobě Dr. Michael Chytrý.

Dále nabízíme letní exercicie v je-
zuitském duchu od 8. 7. do 12. 7. 2005
s P. Josefem Čunkem SI – začíná se
v pátek večeří a končí úterním obě-
dem. Exercicie proběhnou v duchov-
ním centru Českomoravské Fatimy
v Koclířově u Svitav; exercicií je zú-
častní i jeden manželský pár z řad spo-
lupracovníků Centra pro rodinu, účast
s malými dětmi je výjimečně po doho-
dě možná.

Obě akce jsou určeny pro mladé
manžele, kteří zažili atmosféru společ-
ných příprav na život v manželství ne-

bo příprav v rodinách a mají zájem
o určité pokračování formace partner-
ského vztahu. Na obě akce je třeba se
co nejdříve přihlásit v Centru!

Osamělé maminky
Tradiční víkendová duchovní obnova
pro osamělé maminky se tentokrát pro
malý zájem neuskuteční.

Budou však pokračovat pravidelná
setkání v Komunitním centru sv. Pro-
kopa v Praze - Bučovicích (metro
B – Hůrka), a to 7. 5. a 4. 6. vždy od 14
do cca 17 hodin. Účast s dětmi je po
předchozí telefonické dohodě s Cen-
trem pro rodinu možná.

Zároveň zveme všechny osamělé
maminky (rozvedené, svobodné i vdo-
vy) na Letní týdenní setkání ve dnech
2.–9. 7. 2005, tentokrát netradičně
v Olomouci v budově semináře. Setká-
ní je rozdělené do dvou částí: naučné
a rekreační. Dopolední část zahrnuje
přednášky psychologa, dětského psy-
chologa, psychiatra, kněze a předpo-
kládá se na ní účast přihlášených ma-
minek. V průběhu přednášek je zajiště-
na péče a program pro děti. Během dne
je možnost k osobním rozhovorům
s přítomnými odborníky nebo knězem,
který je přítomen po celou dobu setká-
ní. Každý den je příležitost zúčastnit se
mše sv. a společných modliteb. Rekre-
ační část setkání je v odpoledních hodi-
nách a lze ji trávit buM individuálně, ne-
bo je možnost zapojit se do společně
připravovaného programu pro celou ro-
dinu. Pobyt pořádá za přispění pražské-
ho Centra pro rodinu Centrum pro ro-
dinný život Olomouc, Biskupské nám.
2, 772 00 Olomouc, telefon 587 405
250–3, e-mail: reznickm@arcibol.cz

Pou6 rodin pražské arcidiecéze
se letos uskuteční v sobotu 28. 5. 2005
v pražské Loretě a v přilehlých budo-
vách. Z programu: V kostele Narození
Páně v Loretě začne v 9:00 mariánská
pobožnost a po ní v 10:00 mše svatá,
kterou bude celebrovat otec kardinál
Miloslav Vlk. Po mši bude možnost
prohlídky Lorety. Ve 12:00 na loretán-
skou zvonkohru zahraje Mgr. Radek
Rejšek. Poté se mohou poutníci občer-
stvit v Exercičním domě, Loretánské
nám. č. 6a. Od 14:00 začne paralelní
odpolední program pro rodiny. V Exer-
cičním domě to bude dětské loutkové
představení Říše loutek O pejskovi
a kočičce a beseda nejen o rodinné po-
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litice s poslancem Tomášem Kvapi-
lem. Koncert duchovních písní z reper-
toáru skupin Oboroh a Otcovy děti
v podání skupiny Korach proběhne od
14:00 v nedalekém vojenském kostele
sv. Jana Nepomuckého v Kanovnické
ulici. Závěrečná mše svatá bude od
17:00 v kostele Narození Páně. Po do-
bu pouti budou bratři kapucíni k dispo-
zici ke svátosti smíření.

Podrobnosti o pouti průběžně dopl-
ňujeme na internetové adrese http://
cpr.apha.cz/marodi/.

Centrum pro rodinu při Arcibiskup-
ství pražském a Řád menších bratří ka-
pucínů na PouJ rodin srdečně zvou ro-
diny pražské arcidiecéze a všechny,
kterým na rodinách záleží!

Arcidiecézní
centrum pro mládež

Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 -
Kunratice, tel: 244 910 469

fax: 244 912 713 
e-mail: adcm-pha@volny.cz 
http://www.praha.signaly.cz

Večery ve Středu
Konají se každou třetí středu v měsíci
v areálu františkánského kláštera při kos-
tele Panny Marie Sněžné na Jungmanno-
vě náměstí (stanice metra Můstek).

Začínáme společnou adorací
v 18:30, následuje kulturní program
(koncert, divadelní představení, před-
náška...). Během celého večera můžete
posedět s přáteli a občerstvit se v klubu
nebo si prohlédnout výstavu.

Je zde také možnost svátosti smíře-
ní a osobního rozhovoru s knězem.
Program jednotlivých večerů na http://
www.praha.signaly.cz/vecery.html

Víkendovka v Nazaretě
22.–24. 4. 2005
na téma: „Bůh, bohové,...“ V našem
okolí se setkáváme s různými nábo-
ženskými směry a s různými přesvěd-
čeními. Co je jádrem jejich vyznání?
Mají něco společného? V čem je křes-
Janství jedinečné?

Více na: www.nazaret.signaly.cz/
vikendy/mamon.html

Setkání „Kolíňáků“ 
6.–8. 5. 2005
Už jsi se přihlásil/a na XX. světový
den mládeže do Kolína nad Rýnem?
Nebo snad ještě s přihlášením váháš?

Zajímá tě, jak takové setkání vlastně
probíhá?.... Pak za námi přijeM do Na-
zareta. Spacák s sebou. Cena: 200 Kč.

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

Úterý
Abeceda víry
V 19:00 hod. začíná v domě Michael
Abeceda víry tj. více než jednoletý cy-
klus hlubšího poznávání víry skrze stu-
dium a sdílení nad Katechismem Kato-
lické církve. V tomto cyklu, určeném
lidem na začátku víry nebo toužícím
po prohloubení své víry, nejde jen
o vyučování, ale o konkrétní zkušenost
se životem církve založeném na na-
slouchání Božímu slovu, tj. modlitbě,
společném lámání chleba, což zname-
ná společné stolování a službě, v na-
šem případě služba při přípravě večeře.
Všechny tyto základní prvky života
církve by měly vést k vytváření spole-
čenství bratrů a sester sjednocených
v Kristu. Do tohoto cyklu je možné se
přihlásit i v průběhu roku, ale jen po
předchozí konzultaci a to jen na celý,
uzavřený tématický celek trvající při-
bližně dva až tři měsíce. Pro katechu-
meny, tj. ty, jenž se připravují na křest,
je účast v celém rozsahu povinná.
Modlitební společenství
Pravidelně v 19:30 hod. začíná v domě
Michael na Apolinářské ulici č. 10.
společná modlitba chval, díků, rozjí-
mání Božího slova a přímluv. Toto mo-
dlitební společenství je otevřené všem
bez rozdílu věku, vzdělání, či přinále-
žitosti k nějaké spiritualitě, hnutí nebo
komunitě. Přítomnost i toho nejmenší-
ho a nejchudšího z nás je velmi důleži-
tá pro vytváření společenství, sítě mo-
dlitby, živého chrámu Božího.
Středa
� Mše svatá + duchovní služba
� V kapli sv. Kříže v porodnici
v 16:30 hod. každou lichou středu
v měsíci
� Tvořivé skupinky
� První středa v měsíci – umělecká
sdílecí skupinka pro všechny, kdo se
zajímají o uměleckou tvorbu jakého-
koli žánru (hudba, výtv. umění, litera-
tura, fotografie, divadlo atd.)
� Druhá a čtvrtá středa – divadelní

a choreografická dílna pro ty, jež mají zá-
jem skrze skupinovou práci spoluvytvá-
řet všední i méně všední formy divadla.
Čtvrtek
Modlitba za jednotu křesJanů v kostele
u sv. Apolináře v 19:00 a v domě Mi-
chael pravidelné setkávání mládeže
v 19:30, každý čtvrtek jiný program
(setkání nad filmem, sdílení nad Bo-
žím slovem, sdílení o tom, co prožívá-
me, stůl otázek a odpovědí).

Komunita
Chemin
Neuf

Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, 
tel.: 220 199 441-2, 224 921 314, 

email: sekretariat@chemin-neuf.cz
http//www.chemin-neuf.cz

� Otevřená Neděle s Mezinárodní
ekumenickou fraternitou 24. 4. 05 set-
kání lidí různého věku ke společnému
prožívání nedělního dne. Součástí je
modlitba, sdílení o konkrétních věcech
ze života v malých skupinkách. Bude
též prostor k naslouchání svědectvím
a novinkám ze světa MEF na videoka-
zetě. Hlídání dětí zajištěno.
� Ora et Labora – víkend pro práci,
modlitbu, vzájemné setkávání a odpo-
činek 30. 4. – 1. 5. 05 v Bartošovicích
v Orlických horách. Téma: Osobní
modlitba, další připravujeme.
� Již nyní upozorňujeme na setkání Ká-
na pro manžele 18. – 24. 7. 05 v Tucho-
měřicích, program též pro děti. Čas jeden
pro druhého, společně se otevřít a naslou-
chat Bohu, sdílet se s ostatními páry.
� Setkání Anamnéza 7. – 10. 7. 05
v Tuchoměřicích, setkání se zabývá
vnitřním uzdravením vzpomínek, cel-
kovou duchovní obnovou a osobním
sjednocením. K přihlášení je nutný
motivační dopis nebo osobní rozhovor.

Komunitní
centrum 
sv. Prokopa

V Hůrkách 1292/8,
158 00 Praha 5 – Nové Butovice, 

tel. 251 610 850, 251 627 400, 
e-mail: mail@centrumbutovice.cz,

http://www.centrumbutovice.cz

Jarní kurzy ALFA
Dopolední kurz: 23. 3. – 8. 6. 2005,
vždy ve středu od 9:45 do 12:00 hod.
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Večerní kurz: 21. 3. – 13. 6. 2005; vždy
v pondělí od 19:00 do 21:45 hod.

Českomoravský taneční večer
PřijMte si do Komunitního centra za-
tancovat! V pátek 1. 4. 2005 od 20:00
hodin se koná Českomoravský taneční
večer (hudba z Čech a víno z Moravy).

Pozvánka na benefiční koncert
ve čtvrtek 21. 4. 2005 od 19:00 hodin
zazní Spirituály pro Asii v podání sou-
borů Cantarina, Geshem a Pětník. Do-
brovolné vstupné bude ve prospěch
rozvoje záplavami postižené Srí Lanky.

Katolická
Charismatická

obnova (KCHO)
Koordinátor: P. Pavel Semela, 

Pastorační středisko, 
Kolejní 4, 160 00 Praha 6,  

koordinator@cbo.cz, 
http://www.cho.cz

Srdečně zveme na další TEC, který
proběhne v Praze - Vinoři na faře v ter-
mínu 22.–24. 4. 2005. Program začíná
v pátek v 17:00 a končí v neděli kolem
17:00 po společně slavené mši svaté.
Stravování je zajištěno na místě. Cena
je 400 Kč.

Cílem programu je nově prožít Veli-
konoční tajemství. Součástí programu
je společná modlitba, promluvy, obřa-
dy vycházející z katolické liturgie, hry
i tvořivá činnost.

Informace a přihlášky: Miriam Fa-
biánová: fmiriam@seznam.cz, mobil:
608 542 893. Podrobné informace na
http://web.katolik.cz/TEC/

Křes5anské
centrum –

Jižní Město
Modletická 1401, Praha 4, 
tel./fax/zázn.: 272 919 803

Po 4. 4. 9:30 Alfa kurzy o zá-
kladech křesJanství pro maminky s ma-
lými dětmi.
Út 5. 4. 19:30 Alfa kurzy o zá-
kladech křesJanství pro všechny.
Po 11. 4. 9:30 Alfa kurzy o zá-
kladech křesJanství pro maminky s ma-
lými dětmi.
Po 11. 4. 16:00 Sdružení křesJan-
ských seniorů, RNDr. Miloš Lokají-
ček: Moderní věda a učení církve.

Út 12. 4. 19:30 Alfa kurzy o zá-
kladech křesJanství pro všechny.
So 16. 4. Lyžování Kaprun (Křes-
Janský sportovní klub, informace Ing.
J. Olšanský, 603 256 411, jaroslav.
olsansky@intax.cz)
Ne 17. 4. 10:00 Mše svatá pro děti.
Po 18. 4. 9:30 Alfa kurzy o zá-
kladech křesJanství pro maminky s ma-
lými dětmi.
Út 19. 4. 19:30 Alfa kurzy o zá-
kladech křesJanství pro všechny.
So 23. 4. 19:30 Modlitební jam-
session.
Po 25. 4. 9:30 Alfa kurzy o zá-
kladech křesJanství pro maminky s ma-
lými dětmi.
Út 26. 4. 19:30 Alfa kurzy o zá-
kladech křesJanství pro všechny.
29. 4. – 1. 5. Víkendovka (KřesJanský
sportovní klub, informace Ing.
J. Olšanský – 603 256 411, jaroslav.
olsansky@intax.cz)

KAMÍNEK, společenství
pracující s dětmi a mládeží
Klub Na dně
(www.kaminek.org/nadne)

Otevřený klub ve stylu čajovny
s doprovodným programem se nachází
v budově KřesJanského centra – Jižní
Město, Modletická 1401, vchod E-pří-
zemí.

Od dubna otevřen každou středu,
čtvrtek a pátek 10:00–22:00.

Najdete u nás:
� příjemnou obsluhu
� nízké ceny občerstvení
� denní tisk
� stolní hry
� odbornou knihovničku věnovanou
problematice provozu nevládních ne-
ziskových organizací a práci s dětmi
a mládeží (absenčně k zapůjčení)
� v dopoledních hodinách poraden-
ství v oblasti řízení a provozu nevlád-
ních neziskových organizací – a to
ZDARMA
(lépe je se objednat na: kaminek@
kaminek.org, kde lze sjednat individu-
ální termín)

Doprovodný dubnový program
(více na www.kaminek.org/nadne)
So 2. 4. 10:00–12:00 P ř i r o z e n á
rostlinná strava – beseda o alternativ-
ním způsobu stravování, vhodné pro
všechny věkové skupiny (vstup 40 Kč)
Pá 8. 4. 18:30 Koncert punkové
skupiny IMUNITA (vstup 20 Kč)

St 13. 4. 14:00–18:00 S e m i n á ř
– Spolupráce neziskových organizací
Jižního Města (nutné se přihlásit – ka-
minek@kaminek.org)
Pá 22. 4.   19:30    Literární večer.

Akademická 
farnost Praha
a VŠ katolické
hnutí 

Kostel Nejsvětějšího Salvátora, 
Křižovnické nám. 2 Praha 1

tel: 222 221 339
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz

http://salvator.farnost.cz, 
http://vkhcr.org/praha

Pravidelný program kostela:
bohoslužby:
� neděle 14:00 mše sv. a 20:00 stu-
dentská mše sv.
� úterý 19:00 studentská mše sv.
� čtvrtek 20:00 adorace s možností
svátosti smíření nebo duch. rozhovoru
další program:
� středa 16:00–17:30 němčina pro za-
čátečníky
� čtvrtek 18:30–20:00 konverzace
v německém jazyce
� pondělí 16:30 –18:00 a čtvrtek
16:30–18:00 anglická konverzace
� pondělí 18:00 společná modlitba
žalmů a zpěvy z Taizé (krypta)
� úterý 18:30 společná modlitba bre-
viáře (nešpory) v kostele
� úterý 20:00 tichá meditace (krypta)
� úterý 20:00 liturgický kurs nejen
pro ministranty

Program na duben
� neděle 3. 4. 20:00 Mše sv., při
které přijmou biřmovanci svátost biř-
mování z rukou o. kardinála Vlka
� úterý 5. 4. 20:00 M a r i á n s k á
zjevení z pohledu religionistiky (před-
náška Mgr. Martina Staňka s diskusí)
� středa 6. 4. 19:00 Kulturní as-
pekty integrace přistěhovalců ( diskuz-
ní večer, hostem bude a úvodní slovo
přednese prof. Albert-Peter Rethmann)
� úterý 12. 4. 20:00 D i e t r i c h
Bonhoeffer a nenáboženské křesJan-
ství (přednáška prof. Dr. Tomáše Halí-
ka s diskusí k 60. výročí smrti význam-
ného protestantského teologa)
� středa 13. 4. 19:00 Rodina jako
umění života – pokračování cyklu se-
minářů o rodině s PhDr. Josefem Ze-

7



manem, ředitelem Národního centra
pro rodinu
� úterý 19.4. 20:00 Památky Kle-
mentina (k barokní výzdobě jezuitské
koleje – přednáška PhDr. Petry Neví-
mové PhD. s diapozitivy)
� středa 20. 4.19:00 Literárně-hu-
dební večer
� úterý 26. 4. 19:00 Ekumenická
bohoslužba u příležitosti Dne Země.
Pokračuje diskusí na ekologické téma
v sakristii (ve spolupráci s ekologickou
sekcí ČKA)
� středa 27. 4. 19:00 MUDr. Zdeněk
Rossmann: V Kongu s Lékaři bez hranic
Program probíhá v sakristii nebo v kryptě,
kam se lze dostat z nádvoří Klementina.

Česká
křes5anská
akademie
Vyšehradská 49

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

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

6. 4. st 19:00 Vysokoškolské kato-
lické hnutí. Praha Kulturní aspekty in-
tegrace přistěhovalců – diskusní večer.
Hosté: prof. Albert-Peter Rethmann,
Mgr. Vojtěch Mašek. V sakristii koste-
la Nejsv. Salvátora na Křižovnickém
náměstí 2, Praha 1
7. 4. čt 17:00 Historická sekce. Mgr.
Přemysl Dohnal: Starobrněnští augusti-
niáni v době národního obrození. Kláš-
ter Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2
9. 4. so 10:00 Unie katolických žen.
Kulatý stůl. MgA. Magdalena Bílková Tů-
mová: Rodinné finance a rozpočet. Tisk.
Středisko ČBK, Thákurova 3, Praha 6
12. 4. út 17:30 Ekologická sekce.
Ing. František Urban: Světový kongres
ochrany přírody 2004. Klášter Emau-
zy, Praha 2 – Vyšehradská 49
13. 4. st 19:00 Vysokoškolské kato-
lické hnutí Praha. Rodina jako umění
života – seminář o rodině s PhDr. Jose-
fem Zemanem. V sakristii kostela Nejsv.
Salvátora na Křižovnickém náměstí 2,
Praha 1 (vchod z nádvoří Klementina)
14. 4. čt 17:00 Uměnovědná sekce.
Mgr. Andrea Rousová: Petr Brandl, ma-
líř vrcholného baroka v Čechách. Kláš-
ter Emauzy , Praha 2 – Vyšehradská 49
20. 4. st 18:00 Právní sekce. Večer
na počest druhého vydání knihy Ději-

ny evropského kontinentálního práva,
příspěvky přednesou Dr.iur. Wolfgang
Wieshaider/Wien, Doc. JUDr. Jiří Raj-
mund Tretera a další. V čítárně domini-
kánského kláštera sv. Jiljí v Praze 1,
Husova 8
27. 4. st 18:30 Kolegium katolic-
kých lékařů. Nové trendy v onkologii.
V Klubu III. interní kliniky 1. LF UK
a VFN, Praha 2, U nemocnice 1 (býva-
lá jesuitská kolej na Karlově náměs-
tí – vchod ze dvora) v 1. patře
28. 4. čt 17:30 Politologicko-ekono-
mická sekce. Prof. Lubomír Mlčoch:
Život z víry – k 70. výročí úmrtí dr.
Františka Noska. Klášter Emauzy, Vy-
šehradská 49, Praha 2
29. 4. pá 17:00 Psychoterapeutická
sekce. PhDr. M. Brichcínová: Nová
naděje – zkušenosti z křesJanské psy-
choterapeutické poradny. Čítárna do-
minikánského konventu u sv. Jiljí, Pra-
ha 1, Husova 8 – v 1. patře

Divadlo 
Miriam

Ke Strašnické 10, 
Praha 10 – Strašnice, 

www.volny.cz/divadlo.miriam, 
rezervace vstupenek st–pá 15–21 h.

na tel. 732 173 316 nebo na 
e-mailu: divadlo.miriam@volny.cz,
http://www.volny.cz/divadlo.miriam

3. 4. ne 15:00 Jan Vladislav: Po-
hádka za tři facky. Volné zpracování
italské lidové pohádky pro děti od
5 let. Režie: Elena Strupková. Účinku-
jí: Daniel Šváb, Lucie Trmíková, Leoš
Juráček, Ester Janečková, Martin Le-
gerski nebo Martin Plešek, Luděk Ne-
šleha nebo Petr Koutecký, Petr Traxler
nebo Pavel Moc.
7. 4. čt 19:30 E r i c - E m m a n u e l
Schmitt: Oskar a Růžová paní. Další
pozoruhodný text francouzského dra-
matika hovoří o základních otázkách
lidské existence. Režie: Jaromír Ples-
kot. Účinkují: Ljuba Benešová
a Andrea Elsnerová
14. 4. čt 19:30 E r i c - E m m a n u e l
Schmitt: Návštěvník. Setkání slavného
psychiatra Sigmunda Freuda s nezná-
mým návštěvníkem. Režie: Jaromír
Pleskot. Účinkují: Petr Pelzer, Petr Kost-
ka, Elena Strupková a Leoš Juráček.
28. 4. čt 19:30 L. Trmíková, J. Nebe-
ský: Dny noci. Inscenace přibližuje
události z posledních měsíců života sv.

Terezie z Lisieux. Režie: Jan Nebeský.
Účinkují: Lucie Trmíková, Elena Strup-
ková, Martin Dohnal nebo Jan Vrkoč.

YMCA Kluby
křes6anská 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

http://www.kluby.ymca.cz

LT tvořivý 1.–9.7. Soběšín 
na Sázavě
korálková zvířátka, hedvábí,ošatky
z pediku, drátování, paličkování, slá-
ma, ovčí vlna i běžný táborový pro-
gram – koupání v Sázavě, hry a soutě-
že, táborák, výlet. Cena: 2400 Kč jídlo,
pojištění, doprava, materiál, program

LT s dance aerobic, bodystil-
ling – 1.–9. 7. Soběšín
dopolední a podvečerní blok cvičení,
nácvik sestav, a kromě toho běžný tá-
borový program: koupání v Sázavě,
hry a soutěže, táborák, výlet. Cena:
2400 Kč

Čarodějná zvykoslovná
výstava s tvořivými dílnami
14. a 15. 4. 05 od 8:00–13:00, vhodné
pro 1. stupeň, nutno objednat děti se
naučí vyrobit čarodějnici ze šustí či ha-
dříků, koště, srdíčko z plsti či surové
vlny. Vstupné: 20 Kč, pedagogický do-
provod zdarma.

Unie
katolických
žen

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

e-mail: ukz@volny.cz

9. 4. (so) 10:00 Rodinné finance
a rozpočet – kulatý stůl s diskusí pove-
de MgA. Magdalena Bílková Tůmová
– odbornice na finanční rodinné pora-
denství . Tiskové středisko ČBK v bu-
dově Arcibiskupského semináře, Thá-
kurova 3, Praha 6 (proti vrátnici)
20. 4. (st) 14:30 Beseda s filmo-
vým dokumentaristou, režisérem a ka-
meramanem Janem Špátou „Nejen
o filmu“, Farní klub u P. Marie Sněžné,
Jungmannovo nám. 18, Praha 1
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Další zprávy

Sestry Apoštolátu sv. Františka
Proboštská 3, Praha 6 - Dejvice,
spojení: metro A – Dejvická, tram 2,
20, 26 – stanice Hadovka.
� Středa 13. 4. 2005 v 15:00
hod. MUDr. Mgr. Marie Opatrná „By-
ly to však naše nemoci, jež nesl, na-
še bolesti na sebe vzal“ – rozhovor
a modlitba s nemocnými a za nemoc-
né. (Setkání pokračují každou druhou
středu v měsíci: 11. 5., 8. 6. 2005).

Farnost Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1,
tel: 222 246 243, e-mail: fara.pms@
centrum.cz
Klub u Panny Marie Sněžné
(Najdete ho při vstupu do Františkán-
ské zahrady vlevo.)
Pá 1. 4. 19:19 Beseda: „SPEC
centrum“ u nás – Mgr. Jindra Strejček
So 2. 4. 19:19 Přednáška o Kuril-
ských ostrovech (Martin Vágner)
Po 4. 4. 19:19 Zpívání s kytarou
(doprovází manželé Lutkovi)
St 6. 4. 19:19 Přednáška o Kuril-
ských ostrovech (další 9. 4.)
Čt 7. 4. 19:19 Přednáška s besedou:
Děti s leukemií – PhDr. Věra Reichlová
Út 12. 4. 19:19 Benefiční koncert čle-
nů Státní opery Praha (pomoc dětem
s leukemií)
St 20. 4. 14:30 Beseda (nejen o filmu)
s režisérem Janem Špátou (UKŽ)

18:30 Večery ve středu (nejen pro
mládež pořádá ADCM)
Út 26. 4. 19:19 Přednáška: Katolic-
ká církev u nás v době národního obro-
zení – P. Petr Alkantara OFM
Čt 28. 4. 18:15 Setkání se zastupi-
teli Prahy 1
So 30. 4. 10:30 Hájek u Prahy –
mše sv., 1. májová pobožnost, P. Mi-
chal OFM

Farnost u kostela sv. Tomáše,
Praha 1 - Malá Strana
Josefská 28/8, Praha 1 – Malá Strana,
tel.: 257 532 676, e-mail:osaprag@
ti.cz, http://www.augustiniani.cz
Už nemohu dál – o syndromu vyho-
ření
Diskusní setkání se koná v refektáři
kláštera sv. Tomáše na v pondělí 4. 4.
2005 od 19:00 hod. na téma Už nemo-
hu dál – o syndromu vyhoření. Předná-
ší Mgr. Daniel Heczko.

VII. augustiniánský týden – „Jsme
služebníci církve“ (18.–23. 4. 2005)
Program:
18. 4. 18:15 Úvodní slovo: Jsme ve
druhém jubilejním roce

18:30 Sv. Mikuláš Tolentinský,
PhDr. P. William Faix, OSA
19. 4. 18:30 Sv. Monika: matka sv.
Augustina a vzor matek, Marcel Černý

18:50 Eucharistie u sv. Augus-
tina, Mgr. P. Antonio Rivas, OSA
20. 4. 18:30 Jak vychovávat děti? Sv.
Augustin a jeho učení pro rodiny
21. 4. 18:30 Koncert
22. 4. 18:30 Místo sv. Augustina
v dějinách filosofie, PhDr. Milan So-
botka
23. 4. 18:00 Slavná mše svatá – Slav-
nost obrácení sv. Augustina

Ukončení augustiniánského týdne.

Římskokat. farnost Dobříš,
Pastorační centrum sv. Tomáše
Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš, tel.:
318 521 265,
Škola biblické modlitby
vede Mons. ThDr. Michael Slavík.
Přednášková setkání (8, 9, 10/10) po-
kračují v úterky 5., 12. a 19. dubna od
19:30 v Pastoračním centru sv. Tomáše
v Dobříši.

Bližší informace o programu ŘKF
Dobříš a o akcích v Pastoračním centru
sv. Tomáše v Dobříši na http://dobris.
farnost.cz nebo na tel. 318 521 265.

Kurzy Alfa v Praze 6 - Liboci
Římskokatolická farnost u kostela sv.
Fabiána a Šebestiána (Libocká 41, Pra-
ha 6) pořádá večerní kurzy ALFA.
Kurz bude probíhat vždy v úterý od
19:00 do 21:30 hodin od 29. 3. do
14. 6. 2005. Kurz Alfa je desetitýdenní
cyklus setkávání, jehož obsahem je
praktický úvod do křesJanské víry.
Součástí každého večera je společná
večeře, promluva a diskuse na dané
téma. Alfa je určena každému, kdo se
chce dozvědět více o křesJanství.

Informace a přihlášky u vedoucí
kurzu Pavly Fabiánové, tel.: 311 678
319, mail: p.f.2000@seznam.cz, nebo
na faře v Liboci, tel.: 220 611 336.

Kostel Panny Marie Královny
v Praze 4 - Lhotce
Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4, tel. 241
771 640, www.lhotecka.farnost.cz
vás zve na svou Farní akademii dne 17.
4. 2005 od 16:30 hod. Přednáší MUDr.

Hanka Korcová: „Rodiny, rody a ro-
dinná terapie“.
– kdo všechno patří do rodiny? – co ro-
dině prospívá a co jí škodí – rodinné
mapy – slyšení a rozumění, mluvení
a sdělování – potřebujeme v rodině
překladatele? – moc a nemoc v rodině
– časy dobré, příhodné a bezčasí

Křes6anská gynekologická po-
radna – ambulance
Nemocnice Milosrdných sester sv. K.
Boromejského („Nemocnice Pod Pe-
třínem“), Vlašská 36, Praha 1 - Malá
Strana nabízí služby KŘESŤANSKÉ
GYNEKOLOGICKÉ PORADNY -
AMBULANCE:
� diagnostická a léčebná péče
� preventivní péče
� plánované rodičovství
� poradenství pro ženy nad 15 let na
principech křesJanské etiky
� potřebná péče zejména těhotným
ženám, které se dostaly
� do složité situace
� v případě potřeby dojednání lůžka
Ordinace: každé první pondělí v měsí-
ci v „Nemocnici Pod Petřínem“, ostat-
ní pondělky v Bohnicích na gynekolo-
gické ambulanci Psychiatrické léčeb-
ny. Vždy16:30–19:30 hod. Je třeba se
objednat a individuálně domluvit.
Kontakt: Po–Pá : 7–15 hod. na tel: 284
016 422 (417), mobil: 605 560 169.

Zvonkohra v Loretě
V měsíci dubnu bude možnost naslou-
chat zvonkohře pražské Lorety, jak jí
rozezní karionisté Mgr. Radek Rejšek
a Alena Michálková:
� neděle 3. 4. ve 12:00 a v 18:00 im-
provizace na nápěvy českých veliko-
nočních písní.
� pondělí 4. 4. ve 12:00 hymnus
Angelus ad virginem
� neděle 10. 4. ve 12:00 a v 18:00 ve-
likonoční píseň Raduj se a vesel..
a další písně
� neděle 17. 4. ve 12:00 a v 18:00 ve-
likonoční píseň Nuž křesJané, radujte
se a další písně
� sobota 23. 4. Ve 12:00 improvizace
na duchovní písně
� neděle 24. 4. ve 12:00 a v 18:00 im-
provizace na duchovní písně
Hodinový stroj hraje každou celou ho-
dinu od 9:00 do 18:00 mariánskou píseň
Tisíckrát pozdravujeme tebe. K prohlíd-
ce je Loreta přístupná od úterý do nedě-
le 9:00–12:15 a 13:00–16:30.
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Již několik let je možnost od dubna
do října v sobotu odpoledne naslouchat
hře na historické varhany v kostele Na-
rození Páně (kostel v areálu Lorety).
Letos tyto odpolední minikoncerty za-
čínají 23. 4., a to od 15:00 do 15:15
a od 15:30 do 15:45. Na varhany vždy
hrají pražští varhaníci.

K prohlídce i k poslechu vás srdeč-
ně zvou bratři kapucíni.

Arciopatství Břevnov
Benediktinské arciopatství sv. Vojtě-
cha a sv. Markéty zve na Benefiční
koncert souboru Sponte sua pro stavbu
nových varhan v bazilice sv. Markéty.
Koncert se koná 3. 4. v 15:00 hod.,
vstupné je 100 Kč.

Země příběhů – pozvánka
na letní tábor
Sdružení Campamento 99 a farnost
u sv. Václava na Smíchově pořádají tra-
diční dětský letní tábor pro děti ve věku
od 6 do 14 let nejen z křesJanských ro-
din. Starší děti budou ubytovány ve sta-
nech s podsadou, mladší v dřevěných
chatkách. Na všechny čeká bohatý du-
chovní i sportovní program a samozřej-
mě celotáborová hra. Tábor se bude ko-
nat v táborové základně Komáří louka
v lesnatém prostředí jižních Čech po-
blíž Jindřichova Hradce od 16. do 30.
července 2005. Cena tábora pro jedno
dítě je 3450 Kč. Příspěvek musí být za-
placen do 15. dubna 2005. Č. ú. je
1061019439/5500, jako variabilní
symbol uvádějte rodné číslo dítěte. Při-
hlášku na tábor si můžete stáhnout na
stránkách www.campamento99.cz ne-
bo jsou k dispozici v kostele sv. Václa-
va na Smíchově. Vyplněnou přihlášku
zašlete nejpozději do 10. 4. 2005 na ad-
resu: Kateřina Pulkrábková, Matoušo-
va 9, 150 00, Praha 5.

Cyrilometodějská pou6 –
nejbližší etapa XXIV. ročníku
Sobota 23. dubna
(vlakem z Prahy: z hlavního nádr. 7:10
– Chlumec n. C. 8:32; Chlumec 9:02 –
Dobšice 9:16)

IV. etapa: st. Dobšice – Žehuň –
Chotovice – Končice – Žiželice – Hra-
dišJko II – Kundratice – Bílé Vchynice
– Tetov – Kladruby n. L. – Semín –
Přelouč (odjez do Prahy z Přelouče:
19:25 – Kolín 19:54; Kolín 19:59 –
Praha 20:48). Trasa – cca 32 km.

Kontakty na organizátory „pražské“
větve pouti: Libor Gottfried, tel.: 6 0 5
718 128, e-mail: L.Gottfried@
seznam.cz, František Reichel, tel.: 602
614 332, e-mail: f.reichel@volny.cz,
Uršula Janků, tel.: 604 115 907 nebo
pevná linka 268 891 447. 

Pochod pro život
Pochod pro život se bude vzhledem
k velikonočním svátkům letos konat 2.
dubna 2005, v sobotu Velikonočního
oktávu. Pochod pro život začne ve 13:00
hod. programem na Staroměstském
nám. (tedy o hodinu dříve než v minu-
lých letech!). Poté se účastníci odeberou
v průvodu na Václavské náměstí, kde
bude Pochod pro život zakončen zpě-
vem Svatováclavského chorálu.

Bližší informace: Hnutí pro život
ČR, http://www.prolife.cz nebo 603
976 231.

Jindřišská věž vás zve
Rezervace vstupenek na tel. čísle
224 232 429, cena vstupenek: 150 Kč,
důchodci a studenti 75 Kč.
Koncerty
3. 4. 14:00 Setkání pod zvony
s carillonerem pražské Lorety Mgr.
Radkem Rejškem
7. 4. 19:00 Zámecké trio (Rodri-
guez de Hita, G. F. Händel, J. Myslive-
ček, K. Ditters von Dittersdorf,
W. A. Mozart, A. Borodin)
14. 4. 19:00 Music party – Jazz
and Pop /Traditionals
16. 4. 16:00 Smyčcové kvarteto
Arco (J. Haydn, W. A. Mozart,
A. Dvořák)
19. 4. 19:00 Komorní soubor
Temperament 430 (Komorní hudba vr-
cholného baroka – G. F. Händel,
M. Blavet, J. S. Bach, aj.)
21. 4. 19:00 Zámecké trio (G. F.
Händel, J. Mysliveček, K. Ditters von
Dittersdorf, W. A. Mozart, A. Borodin)
24. 4. 16:00 Trio Actaeon (W. A.
Mozart, K. Hueber, B. Martinů,
E. Spáčil)

Malý mariologický kongres
Mariiny legie
Bude se konat v pátek a v sobotu 8.
a 9. dubna 2005 v Letním refektáři
Královské kanonie premonstrátů na
Strahově, Strahovské nádvoří 1/132,
Praha 1. Začátek v 10 hod. „Panna Ma-
ria nám otevírá cestu k porozumění

Nejsvětější Trojici“ Přednášející:
Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada, P. Dr.
Karl Wallner OCist, děkan a profesor
dogmatiky na Filozoficko-teologické
vysoké škole v Heiligenkreuz v Ra-
kousku, Dr. Andreas Seidl, prezident
Senátu Mariiny legie ve Vídni.
Nocleh pro mimopražské návštěvníky
možno objednat na tel. 607 689 459.
Kontakt: Petr Hadraba, Mariina legie,
Ditrichova 22, 120 00 Praha 2, tel./fax:
224 918 690, mobil: 605 715 255, e-
mail: hadraba@seznam.cz

Informace
nejen pro naši arcidiecézi

Papežská misijní díla (PMD)
Špindlerův Mlýn 33, 543 51, tel./fax:
499 433 058, e-mail: info@misijnidila.
cz, č. účtu: 72540444/2700, 
http://www.misijnidila.cz
Poděkování za pomoc misiím skrze
PMD v roce 2004
V průběhu roku 2004 se podařilo usku-
tečnit řadu celostátních misijních akti-
vit, na jejichž organizaci a přípravě se
účastnil veliký počet dobrovolníků.
Mnoho z Vás prokázalo lásku k misiím
svými modlitbami, oběJmi i finanční-
mi dary. V ČR jste během loňské říjno-
vé Misijní neděle věnovali téměř 15
milionů Kč. Částkou více než 400 tisíc
Kč jste podpořili tolik potřebné boho-
slovce v misiích a na přímou pomoc
pro děti v bídě jste prostřednictvím
PMD dětí věnovali téměř 3,5 milionu
Kč. Chudí lidé asi nikdy nebudou mít
možnost Vám osobně poděkovat. Svůj
dík však vyjadřují upřímnou modlit-
bou. Systematická pomoc skrze PMD
trvá již více než 160 let, vychovává li-
di z misií ke spoluúčasti, učí je hospo-
dařit a patří mezi nejefektivnější. Mám
radost, že misie stále více podporujete.
Ze srdce Vám za to děkuji.

P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD
Prosba
Abychom Vám mohli potvrdit přijetí
všech darů, které zasíláte na účet
PMD, prosíme Vás, abyste při posílání
finančních darů za farnost uváděli jako
specifický symbol číslo farnosti, přidě-
lené Vám v rámci Vaší diecéze (v pří-
padě darů od jednotlivců uvádějte své
členské číslo) a jako variabilní symbol
účel daru. Jen tak jsme schopni všech-
ny Vaše dary identifikovat a být s Vá-
mi ve spojení.
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Nové webové stránky PMD
PMD pro Vás připravila nové webové
stránky, na kterých je představena histo-
rie všech čtyř Papežských misijních děl,
činnost v České republice i nové misijní
materiály. Zájemci zde najdou sekci vě-
novanou dětem, misijní zajímavosti
z domova i ze světa, včetně přehledu
sponzorovaných projektů na pomoc po-
třebným ve všech kontinentech.
Celostátní Misijní pou6, 
Hrádek u Vlašimi, 28. 5. 2005
Setkání je určeno pro všechny přátele,
pomocníky a spolupracovníky misií.
Program:
9:00 sraz účastníků v kostele ve
Vlašimi
9:30 zahájení pěší pouti k Panně
Marii Hrádecké (4 km), cestou modlit-
ba misijního růžence 5 skupin, vedou
diecézní ředitelé PMD
11:00 mše sv. v kostele sv. Matouše
na Hrádku (prostor u kostela s ozvuče-
ním), hlavní celebrant Mons. Jan
Graubner, delegát ČBK pro misie
12:00 přestávka na oběd
13:30 přednáška na téma „Církev
v misijních zemích“, přednášející
Mons. Thaddeus Okolo, ICDr., rada
Apoštolské nunciatury
14:30 beseda, možnost dotazů
15:00 adorace, závěrečné požehnání
Podrobnosti naleznete na strán-
kách PMD www.misijnidila.cz

Svátek rodin – Familyfest 2005
„Je řada na rodině: Mír vyrůstá z lás-
ky“ je mottem Familyfestu 2005, který
se uskuteční v Olomouci 16. dubna
2005 od 9:30 do 17:00 hod. (sál
SIDIA, tř. Kosmonautů 29). Součástí
programu bude celoplanetární satelitní
spojení od 15:00 do 16:30 hod.

Organizátorem akce je hnutí Nové ro-
diny ve spolupráci s dalšími křesJanský-
mi, muslimskými, buddhistickými i ob-
čanskými sdruženími a hnutími, která se
angažují pro zlepšování života rodin.
Co je Familyfest?
Celosvětová slavnost spojující rodiny
všech zemí, kultur, ras a náboženství
konaná pod záštitou UNESCO,
UNICEF a dalších mezinárodních or-
ganizací. Tvoří jej 120 souběžných ce-
lodenních Familyfestů v celém světě
a více než 500 společných míst, kde
budou diváci sledovat část programu
v televizi nebo přes internet.

Program Familyfestu: umělecká vy-
stoupení, zkušenosti ze života a disku-
se a dialogy na aktuální témata týkající
se rodiny.

V odpolední části se pomocí satelitu
vytvoří 6 přímých dvoustranných satelit-
ních spojení Říma s Bruselem, Manilou,
Sao Paolem, Teheránem, Tokiem a To-
rontem. Ze záznamu budou odvysílány
i příspěvky z Krasnojarska a z Nairobi.

Vznikne tak jediná celosvětová
událost, jejímiž hosty budou význačné
osobnosti různých kultur, které se zú-
častní místních kongresů a nabídnou
svůj pohled a odpovědi na otázky zají-
mající rodiny z celého světa.

Cílem Familyfestu je představit po-
zitivní pohled na rodinu, základní buň-
ku společnosti, která může všude při-
spívat k vytváření míru a jednoty celé
lidské rodiny.

V jeho průběhu bude představen no-
vý celosvětový humanitární projekt No-
vých rodin na podporu výstavby domů
pro rodiny v nouzi, zejména pro oběti
přírodní katastrofy v jihovýchodní Asii.

Zazní vystoupení nebo poselství ve-
doucích osobností náboženského a ob-
čanského života, mezi nimi i papeže
Jana Pavla II. a Chiary Lubichové, za-
kladatelky hnutí Nových rodin.

Nad Familyfestem pro Českou re-
publiku dosud převzali záštitu předse-
da České biskupské konference a hejt-
man Jihomoravského kraje. O dalších
patronátech se jedná.
Kdo jsou Nové rodiny?
Jsou jedním z výrazů Hnutí fokoláre.
Byly založeny v roce 1967 a věnují se
životu a problematice rodiny v nejšir-
ším smyslu. Členové Nových rodin se
snaží přinášet jednotu do svého rodin-
ného života na základě obnovy každé-
ho vztahu. Takovýto životní styl je
účinnou protilátkou na současnou krizi
rodiny jako instituce.

Nové rodiny jsou otevřené pro os-
tatní. Sdílejí s nimi jejich potřeby, do-
káží jim naslouchat, nabízejí svou po-
hostinnost a jsou připravené k adopci
dětí. Mnoho manželských dvojic na
prahu rozvodu našlo díky kontaktu
s nimi odvahu k obnově dialogu
a k novému začátku svého vztahu.
Kontakt: Mezinárodní sekreariát: Via
Isonzo, 64, 00046 Grottaferrata, Rome
– Italy, kontakt na národní úrovni: Hnu-
tí fokoláre, Modletínská 2, 101 00 Pra-
ha 10; Hnutí fokoláre, Na Padesátém
47, 100 00 P - 10; , tel. 272 774 984–5.

Z historického kalendáře

6. dubna 885 Zemřel sv. Metoděj,
byzantský misionář a moravskopanonský
arcibiskup, apoštol Moravy (nar. 815).
8. dubna 1815 Zemřel Jakub Jan
Ryba, český kantor a hudebník, autor
České mše vánoční „Hej mistře“ (nar.
26. 10. 1765).
13. dubna 1920 Narozen Karel Otče-
nášek, královehradecký arcibiskup.
13. dubna 1950 Komunistický režim
zlikvidoval všechny mužské kláštery
v Československu. Řeholníci násilně
odvlečení do internačních táborů.
17. dubna 1935 Zemřel František No-
sek, politik, ekonom, ministr. Zakladatel
Díla blah. Anežky Přemyslovny, člen
III. řádu sv. Františka (nar. 26. 4. 1886).
21. dubna 1990 Prahu navštívil při
své dvoudenní návštěvě Českosloven-
ska papež Jan Pavel II. Na letenské
pláni celebroval mši sv. za účasti něko-
lika set tisíc osob. Arnošt Kelnar

Oznámení

Karel Cikrle – Varhanická
zbožnost
Jednota na zvelebení církevní hudby
na Moravě MUSICA SACRA vydala
další publikaci pro varhaníky s názvem
Varhanická zbožnost. Její autor
– kněz a hudební referent brněnské
diecéze PhDr. Karel Cikrle – se v ní
zamýšlí zvláště nad duchovním rozmě-
rem varhanické služby a předkládá
podněty pro oživení duchovního života
varhaníka v souvislosti s pojetím jeho
služby při liturgii.

Publikace je k dostání za cenu
38 Kč v kanceláři jednoty Musica sa-
cra, Grohova 14, 602 00 Brno ve stře-
du 9:15–15:00, kde se rovněž v uvede-
né době přijímají objednávky osobně
nebo na tel.: 549 251 008, e-mail: 
musicasacra@biskupstvi.cz Ve volném
prodeji je možno publikaci zakoupit
v prodejně Donum (Brno, Petrov 9).

Nabídka horského střediska
Eljon ve Špindlerově Mlýně
Středisko Eljon, které vzniklo v nově
opravené, 200 let staré budově fary ve
Špindlerově Mlýně, zve jednotlivce, ro-
diny, farní i jiná společenství, kněze, ře-
holníky, skupiny dětí, mládeže i dospě-
lých a další zájemce do klidného prostře-
dí našich nejvyšších hor a nabízí prosto-
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ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze

ry k celé řadě pobytů. Místo je ideální
k výletům do okolí i k využití sportovní
nabídky přímo ve Špindlerově Mlýně.
Rovněž se zde najde zázemí pro klidný
odpočinek nebo ztišení ve farní kapli či
v nedaleko stojícím kostele sv. Petra.

Dům je třípodlažní o celkové kapa-
citě 22 lůžek v šesti pokojích –
3x dvou, 2x pěti a 1x šestilůžkovém.
Stravování je z vlastních zdrojů, k dis-
pozici je plně vybavená kuchyň a spo-
lečenská místnost s krbem, sloužící zá-
roveň jako jídelna. Toalety a sprchy
jsou společné (šestilůžkový pokoj má
vlastní), k objektu patří parkoviště pro
čtyři auta. Součástí domu je i volně
přístupná podkrovní kaple zasvěcená
Panně Marii a sv.Terezii z Lisieux. Stá-
le více hostů přijímá naši speciální na-
bídku – ticho. Proto u nás záměrně ne-
najdete televizi ani rádio.

Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme
a objednávky ubytování přijímáme
každý všední den mezi 8:00 a 14:00.

Kontakt:  Středisko Eljon, 543 51
Špindlerův Mlýn 33, tel.+fax: 499 523
852, e-mail: info@eljon.cz,  http://
www.eljon.cz

Výběrové řízení na ředitele/ku
Křes6anského gymnázia
Arcibiskupství pražské vyhlašuje výbě-
rové řízení na místo ředitele/ky Křes-
Janského gymnázia se sídlem v Praze
10 - Hostivaři, Kozinova 1000 s nástu-
pem do funkce od 1. srpna 2005.

Požadavky: kvalifikační předpokla-
dy dle zákona č. 563/2004 Sb. o peda-
gogických pracovnících, znalost pro-
blematiky řízení školství a školských
předpisů, organizační a řídící schop-
nosti, občanská a morální bezúhon-
nost, aktivní účast na životě katolické
církve, znalost cizích jazyků vítána.

K přihlášce přiložte: podrobný ži-
votopis, přehled dosavadní praxe, ově-
řenou kopii o dosaženém vzdělání, vý-
pis z trestního rejstříku (ne starší 3 mě-
síců), lékařské potvrzení o zdravotní
způsobilosti k výkonu dané funkce (ne
starší 2 měsíců), návrh koncepce další-
ho rozvoje školy (max. rozsah 4 strany
formátu A4).

Přihlášky zasílejte na adresu: Arci-
biskupství pražské, odbor církevního
školství, Hradčanské nám. 16, 119 02
Praha 1 do 15. dubna 2005.

Výběrové řízení na ředitele/ku
CMŠ Srdíčko
Arcibiskupství pražské vyhlašuje vý-
běrové řízení na místo ředitele/ky Cír-
kevní mateřské školy Srdíčko se sí-
dlem v Praze 5 - Lužiny, Podpěrova
1879 s nástupem do funkce od 1. květ-
na 2005 nebo dle dohody.

Požadavky: kvalifikační předpokla-
dy dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedago-
gických pracovnících, znalost proble-
matiky řízení školství a školských před-
pisů, organizační a řídící schopnosti, ak-
tivní účast na životě katolické církve.

K přihlášce přiložte: podrobný ži-
votopis, přehled dosavadní praxe, ově-
řenou kopii o dosaženém vzdělání, vý-
pis z trestního rejstříku (ne starší 3 mě-
síců), lékařské potvrzení o zdravotní
způsobilosti k výkonu dané funkce (ne
starší 2 měsíců).

Přihlášky zasílejte na adresu: Arci-
biskupství pražské, odbor církevního
školství, Hradčanské nám. 16, 119 02
Praha 1 do 22. dubna 2005.

Výběrové řízení na ředitele/ku
DKŠ v Praze 1
Arcibiskupství pražské vyhlašuje vý-
běrové řízení na místo ředitele Dívčí
katolické školy se sídlem v Praze 1,
Platnéřská 4 s nástupem do funkce od
1. července 2005.

Požadavky: kvalifikační předpokla-
dy dle zákona č. 563/2004 Sb. o peda-
gogických pracovnících, znalost pro-
blematiky řízení školství a školských
předpisů, organizační a řídící schop-
nosti, aktivní účast na životě katolické
církve, znalost cizích jazyků vítána.

K přihlášce přiložte: podrobný ži-
votopis, přehled dosavadní praxe, ově-
řenou kopii o dosaženém vzdělání, vý-
pis z trestního rejstříku (ne starší 3 mě-
síců), lékařské potvrzení o zdravotní
způsobilosti k výkonu dané funkce (ne
starší 2 měsíců), návrh koncepce další-
ho rozvoje školy (max. rozsah 4 strany
formátu A4).

Přihlášky zasílejte na adresu: Arci-
biskupství pražské, odbor církevního
školství, Hradčanské nám. 16, 119 02
Praha 1 do 25. dubna 2005.

Výběrové řízení na koordiná-
tora humanitární pomoci
Sdružení Česká katolická charita, Vla-
dislavova 12, 110 00 Praha 1 hledá ko-
ordinátora humanitární pomoci pro ji-
hovýchodní Asii.

Požadavky: zkušenost s vedením
humanitárního projektu, znalost regio-
nu, výborná znalost angličtiny, mini-
mální doba pobytu 6 měsíců.

Životopis prosím zasílejte na adresu: 
martina.zizkova@charita.cz 
Více na www.charita.cz

Výběrové řízení na ekonoma
Sdružení Česká katolická charita vyhla-
šuje výběrové řízení na pozici ekonom.

Předpoklady: VŠ ekonomického
směru, organizační a tvůrčí schopnosti,
znalost účetnictví neziskové organiza-
ce a aktivní AJ, křesJanský přístup.
Strukturovaný životopis zasílejte do 8.
4. na SČKCH, Ing. Helena Žabžová,
Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, tel.
296 243 344, e-mail: sekretariat@
charita.cz 
Více na www.charita.cz

YMCA kluby, o.s. přijme
učitelku klubu dětí
Ymca kluby,o.s. Praha 1, Na Poříčí 12
od září přijmou všestrannou učitelku
dopoledního klubu předškolních dětí
Sovička, délka úvazku dohodou. Kon-
takt: Mgr. Warausová, 604 842 279,
kluby@ymca.cz
Oprava – doplnění
Ve Zpravodaji pražské arcidiecéze
1/2005 jsme přetiskli článek z Act Cu-
riae 12/2004 – Prohlášení Kongregace
pro nauku víry o „Tajné církvi“.
Omlouváme se, že jsme u uvedeného
dokumentu neuveřejnili také datum je-
ho uveřejnění, které tímto doplňujeme:
Datum Romæ, ex Ædibus Congregati-
onnis pro Doctrina Fidei, die 11 men-
sis februarii 2000, in memoria Beatæ
Mariæ Virginis de Lourdes.


