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Možná znáte tu situaci: přátelé se dohodnou, že společně prožijí několik dní
někde v přírodě, na horách. A mají to štěstí, že někdo z nich vlastní chalupu, kte-
rou nabídne k dispozici. Dokonce navrhne, že pojede napřed, aby chalupu ukli-
dil, připravil a popřípadě v ní zatopil. Ostatní mají jen za úkol se tam dopravit.

Cesta ovšem může být náročná: od problémů se zabalením vhodných věcí,
přes potíže na silnici, až po společné pěší bloudění po zasněžených, či zabláce-
ných lesích. Putování ale nemusí přinášet jen trápení. Cestou lze poznat i mnoho
nového a krásného, nová místa, zákoutí, poznat své přátele v jiných situacích, po-
znat lze dokonce i sebe z těch silnějších a slabších stránek, které se projevují prá-
vě při únavě.

Na takovémto putování je ale nádherná a zásadní jedna věc: někdo nás na kon-
ci cesty očekává. Naše cesta má cíl.

I náš život je takovéto putování, které přináší mnoho krásného, ale i bolestné-
ho. I náš život má směr a cíl. I my máme někoho, kdo šel napřed, aby nám připra-
vil místo. A navíc, tento Někdo je na cestě stále s námi, jde s námi bok po boku
do všech situací našeho života a nabízí vždy cesty dál.

Je květen, měsíc pučící přírody a zároveň měsíc pokračující velikonoční doby, která směřuje ke slavnosti Nanebevstou-
pení Páně. Vnímejme krásu Božího stvoření, vnímejme krásu (životního) putování a vnímejme krásu skutečnosti, že nás Ně-
kdo předešel, aby nám připravil místo, a že je nám stále po boku, i když to možná někdy nepoci4ujeme. Tento Někdo nás
ujiš4uje: „Vaše srdce a4 se nechvěje úzkostí! Věřte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby to-
mu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Já jsem ta cesta...“ (Jan 14,1– 6)

Příjemné prožití květnových velikonočních dní! Ignác Mucha

Arcidiecézní pou�
za kněžská a řeholní povolání

Prosby za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu budou náplní 2. Arcidie-
cézní poutě za kněžská a řeholní povolání na Svaté Hoře u Příbrami, která se bu-
de konat ve dnech 9. a 10. května 2003. Vyzýváme duchovní správce, aby s pro-
gramem pouti, seznámili farníky a vhodným způsobem je vybídli k účasti nebo
alespoň k modlitební podpoře.

Jdu napřed. Těším se na vás!

Modlitba růžence
Maria žije s očima upřenýma na Krista a každé jeho slovo je pro ni pokladem:

„Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom“ (Lk 2,19; srov. 2,51).
Vzpomínky na Ježíše, pevně vtištěné do jejího ducha, ji provázely za všech okolnos-
tí, když ve své mysli znovu prožívala rozličné okamžiky svého života po Synově bo-
ku. Právě tyto vzpomínky jsou v jistém smyslu podstatou „růžence“, který Maria bě-
hem dnů svého pozemského života neustále recitovala. (Pokračováni na str. 2)

Znovuotevření kostela v Emauzích v Praze
Kostel byl znovu otevřen po více než šedesáti letech 21. dubna t.r. Svému po-

slání přestal sloužit v roce 1941, kdy byl zabrán nacisty. Opat a několik dalších
bratrů bylo odvezeno do koncentračního tábora v Dachau a ostatní bratři byli vy-
hnáni z kláštera. Opat P. Arnošt Vykoukal zemřel v Dachau 9. září 1942 na ná-
sledky věznění. V klášteře našel sídlo německý Červený kříž. Byly zde zřízeny
dílny válečné výroby i ubikace ošetřovatelek Červeného kříže.

(Pokračováni na str. 2)

Setkání nově
pokřtěných v katedrále

Na sedmou neděli velikonoční
dne 1. června 2003 zve pan kardinál
do svatovítské katedrály všechny no-
vě pokřtěné i s jejich kmotry a rodi-
nami ke společnému slavení eucha-
ristie (srov. „Uvedení do křes4anské-
ho života“ čl. 235–239). Bohoslužba
začíná v 9:30 hod. Po jejím skončení
setkání pokračuje v prostorách Arci-
biskupského paláce malým agapé, na
které jsou novokřtěnci zváni spolu
s kmotry/kmotrami, případně manže-
ly/manželkami a jejich dětmi.

Prosíme duchovní správce, aby
toto pozvání tlumočili novokřtěn-
cům. Vzhledem k organizačnímu za-
jištění rovněž prosíme, aby nejpoz-
ději do 20. 5. 2003 ohlásili na sekre-
tariátu generálního vikáře (tel.: 220
392 123) jména novokřtěnců, kteří se
setkání účastní, a počet členů jejich
doprovodu.



Z diáře otce kardinála
4. 5. 20:00 mše sv., biřmování

v kostele Nejsvětějšího Salvá-
tora, Praha 1

6.–7. 5. účast na zasedání Postsy-
nodální komise, Řím

9.–10. 5. účast na programu arcidie-
cézní pouti za kněžská a duchovní
povolání; 

10. 5. 10:00 mše sv. v bazilice Nanebe-
vzetí Panny Marie, Svatá Hora

11. 5. 10:00 poutní mše sv. v kostele
sv. Havla, Neveklov

12. 5. 18:00 mše sv., výročí posvěcení
katedrály, v katedrále sv. Víta, Vá-
clava a Vojtěcha, Praha

17. 5. 15:00 děkovná mše sv. při 10.
výročí založení diecéze v katedrá-
le sv. Bartoloměje, Plzeň

18. 5. 9:30 mše sv., požehnání prapo-
ru města v kostele Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Václava, Kralu-
py nad Vltavou

19. 5. 15:00 návštěva teologického
konviktu, Olomouc

21. 5. 9:30 mše sv. a účast na vikariát-
ní konferenci vikariátu Roudnice
nad Labem, Charvatce

24. 5. 10:00 mše sv. při životním výro-
čí kanovníka Václava Kratochvíla
v kostele sv. Jakuba St., Příbram

25. 5. 9:00 mše sv., první svaté přijí-
mání dětí v kostele sv. Jiljí, Vlašim

26.–27. 5. účast na programu pouti do
Osvětimi a Čenstochové pořádané 
Arcibiskupstvím pražským

28. 5. účast na programu fóra
s tématem Identita Evropy, SRN,
Cáchy

30. 5. 15:30 mše sv. na závěr akade-
mického roku KTF UK v bazilice
sv. Markéty, Praha, Břevnov

31. 5. účast na pódiové diskusi
v rámci Kirchentagu, SRN, Berlín

Z diáře biskupa Malého
1.–4. 5. Zürich – rekolekce
7.–8. 5. výlet s bohoslovci

10. 5. Arcidiecézní pou4 za povolání
– Svatá Hora

11.–18. 5.návštěva Kuby – Iustitia et Pax
20. 5. 9:00 Benešov – vikariátní kon-

ference
23. 5. 12:00 Zruč n. Sázavou – vizitace
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Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře

zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)

Modlitba růžence
(dokončení ze str. 1)
Také nyní, uprostřed radostných zpěvů v nebeském Jeruzalémě, je příčina je-

jích díků a její chvály stejná. Právě ona inspiruje její mateřskou péči o putující
církev, ve které Maria – šiřitelka evangelia – „děj“ svého vyprávění dále rozvíjí.
Maria věřícím stále znovu a znovu předkládá „tajemství“ svého Syna s přáním,
aby je kontemplovali, a Kristova tajemství tak mohla prokázat veškerou svoji
spasitelnou moc. Křes4anské společenství se modlitbou růžence vlastně slaVuje se
vzpomínkami a pohledem Mariiným. /.../

Není jiné cesty ke kontemplaci Kristovy tváře než skrze naslouchání Duchu
svatému, jenž je hlasem Otce, nebo4 „nikdo nezná Syna než Otec“ (Mt 11,27). Po-
blíž Cesareje Filipovy, kde Petr vyznává svoji víru, Ježíš upřesňuje zdroj jeho ne-
smírně jasné intuice takto: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to
nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec“ (Mt 16,17). Zjevení shůry je tedy ne-
zbytné a k jeho přijetí je nutné zaujmout postoj naslouchání: „Pouze zkuše-
nost ztišení a modlitby otevírá vhodný horizont, v němž se může rozvinout a do-
zrát opravdové, odpovídající a autentické poznání tajemství.“

Růženec je jedním z tradičních způsobů křes4anské modlitby, aplikované na
kontemplaci Kristovy tváře. Papež Pavel VI. tuto modlitbu popsal takto: „Růže-
nec, tato evangelijní modlitba soustředěná na tajemství spasitelného vtělení, je te-
dy modlitbou orientovanou ryze kristologicky. Jejím charakteristickým prvkem je
totiž litanické opakování ,Raduj se, Maria‘, které je ustavičnou chválou Krista
– konečného cíle andělova zvěstování i pozdravu matky Jana Křtitele: ,Požehna-
ný plod tvého těla‘ (Lk 1,42). Dá se tedy říci, že opakování Zdrávasů je osnovou,
do níž je vetkávána kontemplace tajemství: Ježíš, jehož jméno zaznívá v invoka-
cích Zdrávasů, je stejnou osobou, jakou předkládají růžencová tajemství, Syn Bo-
ží a Syn Panny“.

Modlitba růžence, svou povahou mariánská, je modlitbou plynoucí ze srdce
orientovaného ke Kristu. Svými střídmými prostředky vyjadřuje hloubku celé-
ho křes/anského poselství a je téměř jejím shrnutím. Zaznívá zde Mariina modlit-
ba, její ustavičné Magnificat za dílo spasitelného vtělení, jež mělo počátek v je-
jím panenském lůně. Křes4anský lid se tak vydává do školy Mariiny, v níž je při-
veden ke kontemplaci krásy Kristovy tváře a zakoušení hlubin jeho lásky. /.../

Růženec ve své stávající obecné formě, potvrzené církevní autoritou, zachycu-
je pouze některá z mnohých tajemství Kristova života. Pro tento výběr byl urču-
jící původ této modlitby založený na čísle 150, jež odpovídá počtu žalmů.

Výběr z Apoštolského listu ROSARIUM VIRGINIS MARIAE Papeže Jana 
Pavla II. ze 16. října roku 2002. (Více k tématu naleznete na 

www.pastorace.cz/tema/maria)

Znovuotevření kostela v Emauzích v Praze
na Novém Městě

(dokončení ze str. 1)
14. 2. 1945 za náletu západních spojeneckých letců na Prahu, byly budovy za-

saženy bombami. Klášter přes veškeré úsilí Pražanů několik dní hořel. Věže, stře-
cha, klenutí a mobiliář kostela vzaly za své. 

Po válce se do kláštera vrátil zbytek komunity a bratři začali postupnou obno-
vu budov. Jejich práce byla přerušena násilným potlačením všeho řeholního živo-
ta komunistickým režimem v roce 1950. Ve vězení zemřel na následky mučení
převor kláštera P. Marian Schaller. Opat a několik bratrů uteklo do Itálie, kde za-
ložili exilové „Emauzy“.

Budovy převzala ČSAV, která sem umístila Československý historický ústav
a ústav aplikované mechaniky. Na dostavbu kostela byla vypsaná soutěž, ve kte-
ré zvítězil návrh prof. Černého, který byl realizován a tím dostal kostel svoji
dnešní podobu.



24. 5. 9:00 setkání s pomocníky
v pastoraci

25. 5. 11:00 Butovice – biřmování
28. 5. 12:00 Zdislavice – vizitace
30. 5. 17:30 Plzeň – Dny víry

Z diáře biskupa Herbsta

10. 5. arcidiecézní pou4 za kněžská a ře-
holní povolání – Svatá Hora

11. 5. 9:00 mše sv. s udílením svátosti
biřmování, Řevnice

15. 5. 18:00 mše sv. s udílením svátosti
biřmování, Chodov

17. 5. mše sv. s udílením svátosti biřmo-
vání, Zlín

18. 5. 9:30 mše sv. s udílením svátosti
biřmování, Brandýs nad Labem

24. 5. 9:00 mše sv. s udílením svátosti
biřmování, Divišov

25. 5. 11:00 pou4 rodin – Jablonné
v Podještědí

31. 5. 14:30 poutní mše sv., Svatá Dob-
rotivá

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.

Pozvání na setkání pomocníků
v pastoraci
Zvu všechny pomocníky v pastoraci
– ustanovené (lektory, akolyty), po-
věřené i ty, kteří se připravují v pro-
bíhajících kurzech, muže i ženy – na
setkání v sobotu 24. května 2003 do
Pastoračního střediska v Praze 6,
Kolejní 4. Setkání začíná v 9:00 hod.
a bude končit v 13:30 hod.

+ Václav Malý, biskup

Blahořečení Matky Terezy
z Kalkaty
Dne 19. října 2003 se bude v Římě
konat slavnost blahořečení Matky
Terezy z Kalkaty. Distribuci vstupe-
nek na tuto slavnost mají na starost
sestry Misionářky Lásky. Všichni,
kdo by měli zájem zúčastnit se této
cesty (jednotlivě, rodiny, skupiny),
obdrží u Misionářek Lásky přihlášku.
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V roce 1990 byl klášter navrácen původním vlastníkům. Klášterní budova byla
plně obsazena pracovníky akademie věd. Klášterní komunita, která se vrátila
z exilu v Itálii se musela nastěhovat do prozatímního objektu kláštera v Břevno-
vě. Stav klášterních budov byl velmi neutěšený, proto se komunita rozhodla za-
počít rekonstrukci opravou celé střešní krytiny, včetně střech obou kostelů. Kry-
tina byla v havarijním stavu, podle havarijního výměru již od roku 1983. Pro bo-
hoslužebné účely byla v roce 1993 rekonstruována Císařská kaple. Kaple a přile-
hlá sakristie byly zcela obnoveny, včetně vnitřního zařízení svezeného z různých
částí zničených kostelů, za vydatné pomoci Státní památkové správy.

Rekonstrukce kostela začala v r. 1997. Postupně byly restaurovány zachovalé
nástěnné malby v presbytáři, na stropě a v severní lodi kostela. V presbytáři byla
položena nová mramorová dlažba. Kamenná socha Panny Marie Montserratské,
která byla původně umístěna v prostoru mezi věžemi, zdobí severní loV. Kostel
byl nově vymalován.

Nový oltář byl vyroben podle návrhu akad. sochaře Karla Stádníka. Kostelní
lavice byly přivezeny ze zničeného kostela v Jedlce u Benešova nad Ploučnicí.

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
Co je Cursillo?

CURSILLO chce napomáhat:
• odpovědnému rozhodnutí pro Krista
• víře opírající se o zkušenost
• nosným mezilidským vztahům
• vnitřní čistotě a souladu
• lepšímu zvládání společenských problémů dneška
• vědomí společné odpovědnosti za církev a za společnost
Cursillo je laické hnutí v katolické církvi, které vzniklo ve Španělsku v letech

1940–1949 díky iniciativě mladých křes4anů, kteří chtěli zvěstovat evangelium
zároveň s jeho praktickým „užitím“ v běžném životě. Během několika let zformo-
vali tito nadšenci na základě bohatých zkušeností program „malého kurzu víry“,
který trvá tři dny. Účastníci tohoto kurzu mají možnost prožít to podstatné z křes-
4anství – zcela ojedinělým způsobem se intimně setkají se sebou samými, s Bo-
hem a s bližními. Lidé, přijíždějící na Cursillo, jsou často velmi různorodí – liší
se věkem, povahou, vzděláním, svým životním příběhem. Týmem dobrovolných
spolupracovníků z řad kněží i laiků jsou směřováni k vytváření křes4anského spo-
lečenství, z něhož čerpají skutečnou radost. Důležité je vytvoření prostoru pro po-
ložení si správných otázek a následné hledání odpovědí. Tyto impulsy jsou dopl-
ňovány osobními svědectvími a rozhovory v malých skupinách. Vše probíhá
v uvolněné atmosféře, v důvěře a současném respektováni individuality každého
účastníka a jeho svobodné vůle.

Po pětapadesáti letech činnosti se ukazuje, že Cursillo je způsobem evangeli-
zace, který jednoduše a přímo zvěstuje, že Bůh se chce s námi setkat v Ježíši Kris-
tu a touží nás zachránit pro věčný život ve své přítomnosti.

Do českých zemí přišlo Cursillo z Německa v devadesátých letech. První cen-
trum se vytvořilo v Olomouci, později se činnost rozšířila do Brna a do Ostravy.

Před nedávnou dobou se Cursillo objevilo také v Praze. V listopadu loňského
roku se konal na Praze 5 kurz pro muže, před měsícem proběhl v kapucínském
klášteře na Loretánském náměstí kurz pro ženy. Nejbližší termín dalšího Cursilla
pro muže v Praze je 7.–9. 10., je však možné připojit se i ke kurzům, konajícím
se na jiných místech. Cursillové společenství je velmi otevřené každému, kdo by
rád upevnil a znovuzorientoval svou víru.

Cítíte-li potřebu hledat způsob, jak své křes4anství skutečně prakticky žít a má-
te-li zájem o absolvování „malého kurzu víry“, obra4te se s důvěrou na následují-
cí osoby: Bořek Tydlitát tel.: 222 210 331, e-mail: misa.a.borek@volny.cz, Vác-
lav Kvapil tel.: 776 736 595, e-mail: kvapil@atrend.cz, více informací také na:
http://www.mujweb.cz/www/cursillo/



Na základě své přihlášky obdržíte
vstupenky zdarma, pro všechny účast-
níky bude jen jeden druh lístků.

Adresa: Misionářky Lásky, Zenklo-
va 195, 182 00 Praha 8 - Libeň, tel.:
284 693 689.

Kurs pro vedoucí táborů
Asociace křes4anských sdružení mlá-
deže (AKSM) spolu se Sekcí pro
mládež ČBK organizuje kurs pro ve-
doucí táborů či jiných prázdnino-
vých pobytů pro děti (AKSM je drži-
telem akreditace Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR pro
pořádání tohoto školení).

Kurs se koná 16.–18. května 2003
v Praze – Vinoři na faře, začátek je
v pátek ve 20 hodin, ukončení v neděli
v 16:30 hodin.

Náplní kursu jsou právní předpisy při
práci s dětmi, včetně hygienických před-
pisů, základy první pomoci, bezpečnost-
ní pravidla činností s dětmi a mládeží,
táborové hospodaření a organizační pří-
prava tábora. Kurs je zakončen testem;
účastníci dostanou osvědčení.

Cena je 300 Kč (zahrnuje částečně
ubytování, stravování a studijní mate-
riály, část je dotována MŠMT).

Přihlásí-li se na kurs větší počet
kněží, bude kurs pro ně uzpůsoben: ne-
dělní přednášky budou moci absolvo-
vat v průběhu pátku.

Přihlášky zasílejte do 2. květ-
na 2003 na adresu: Sekce pro mládež
ČBK, Ing. Marie Světničková, Tháku-
rova 3, 160 00 Praha 6 - Dejvice nebo
e-mailem: svetnickova@cirkev.cz. Při-
hlášeným budou zaslány podrobné in-
formace a studijní materiály.

Změny, opravy, nové kore-
spondenční a e-mailové adresy
a telefonní čísla
� V tištěném Katalogu 2003 je ne-
správně uvedeno číslo faxu mzdové
účetní Arcibiskupství pražského,
Miroslavy Zobačové. Správné číslo
faxu je: 220 514 647. Prosíme, abys-
te si ho laskavě opravili.
� V minulém čísle Zpravodaje
(4/2003) jsme uvedli, že ThDr. Be-
dřich Ťupa, emeritní farář, se stěhu-
je do Benátek nad Jizerou. Ještě tak
ovšem neučinil, proto zatím zůstává
v platnosti jeho původní adresa:
Římskokatolická farnost Praha -
Zbraslav, U Národní galerie 472, 156
00 Praha 5 - Zbraslav.
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Čteme z internetových stránek k tématu: 

Nanebevstoupení
Proč tak stojíte a hledíte k nebi?

Ježíš Kristus „vešel do samého nebe, aby se staral o naše záležitosti u Boha“
(Žid 9,24). „Lidé, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Ježíš přijde zase právě tak, jak
jste ho viděli, že odchází do nebe.“ (Sk 1,11)

„Když Bůh vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když vykázal
jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni.“ (Ef
2,4–6)

Lidstvo ponechané svým přirozeným silám nemá přístup do „Otcova domu“,
do Božího života a jeho blaženosti. Jedině Kristus mohl otevřít člověku tento pří-
stup, aby nám dal naději, že i my, jeho údy, budeme spojeni v téže slávě tam, kam
nás předešel On, jako naše Hlava a jako Prvorozený. (KKC, 661)

Ježíš vstoupil na nebesa a sedí po pravici Otcově
Co znamená to, že Ježíš sedí po pravici Otcově, jak si to máme představovat?

Symbolika tohoto sdělení: Místo po pravici je nejčestnější, nejvýraznější a jedi-
nečné. A to je pro člověka velice důležité: Jeden z nás je proměněn a je u Boha
Otce. V Janově evangeliu Ježíš říká: „Jdu, abych vám připravil místo.“ Ježíš s ná-
mi tedy počítá. Jestliže k němu patříme, připravuje toto místo i nám! Vždy4 pře-
ce „máme své občanství v nebesích, odkud očekáváme Spasitele, Pána Ježíše
Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy...“ (Flp
3,20–21).

My máme svou vlast v nebi, v bezprostřední blízkosti Boží, protože jsme
Kristovými bratry a sestrami. Apoštol Pavel říká, že Kristus je hlava a my jsme
údy jeho těla. My jako církev ke Kristu tedy neoddělitelně patříme...

Žijeme v Kristu, který je v nebi
Jako Ježíš vystoupil na nebesa a přece se od nás nevzdálil, tak i my jsme s ním

již v nebi, ačkoliv se s naším tělem ještě nestalo to, co máme slíbeno. On je již
vyvýšen nad nebesa, a přece v nás na zemi trpí každou bolestí, kterou jako jeho
údy zakoušíme. Sám to dosvědčil, když shůry volal: Šavle, Šavle, proč mě pro-
následuješ?!, anebo když řekl: Měl jsem hlad a dali jste mi najíst...

On, ač je tam, je také s námi; a my, třebaže jsme zde, jsme také s ním. On ne-
opustil nebe, když k nám odtamtud sestoupil; a stejně neopustil ani žádného
z nás, když znovu vstoupil na nebesa. Poněvadž on je naše hlava a my jsme jeho
tělo. On, jako Syn Boží, se stal jedním z nás a my jsme se stali skrze něho dětmi
Božími. Vždy4 apoštol Pavel říká: Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a ja-
ko všechny údy těla, ač je jich mnoho, jsou jedno tělo, tak je to i s Kristem (Srov.
1 Kor 12,12). (Svatý Augustin)

Kristus, ačkoliv odešel k Otci, zůstává stále mezi námi v církvi, která je zde
jako zamlžené a současně zářivé znamení nové Kristovy přítomnosti. (Podle
Evangelii Nuntiandi, §15)

Já jsem s vámi
Osud našeho světa není s konečnou platností ponechán v rukou žádných ar-

mád, ani vládců, ani žádné slepé náhody nebo zákonitosti, ale je v rukách dobré-
ho Otce a Ježíše Krista – Pána nade vším, který před svým nanebevstoupením ře-
kl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi... Já jsem s vámi po všechny dny
až do skonání tohoto věku“. (Mt 28,18.20)

Všemohoucí, věčný Bože, pozvedej naše myšlenky a tužby k nebi, kam nás
tvůj Syn předešel jako první z lidí.

Převzato z www.vira.cz/glosar/nanabevstoupeni. 
Více k tématu naleznete na 

www.pastorace.cz/tema/nanebevstoupeni



PERSONALIA

Jubileář

Výročí svěcení
P. ThLic. Piotr Krysztofiak OP

22. 5. 1993
Zdzisław Ciesielski, kněz arcidiecé-
ze Varšava 28. 5. 1988
Mgr. Jacek Strachowski, kněz arci-
diecéze Lublin 29. 5. 1993
Alois Křivánek, kněz pražské arci-
diecéze, tč. Manitoba (Kanada)

30. 5. 1943
Mons. Jan Machač, osobní arcidě-
kan 30. 5. 1943
Gustav Novák, kanovník karlštejn-
ský 30. 5. 1943
P. ThMgr. Mariusz Józef Sierpni-
ak MIC 30. 5. 1998

Životní jubilea
P. Ing. Jaroslav Kuchař SDB

1. 5. 1958
P. Mgr. Jiří Ptáček MIC 3. 5. 1973
P. Antonio Francisco Rivas Gonzá-
lez OSA 6. 5. 1968
ThLic. Jiří Maria Svoboda, kněz
pražské arcidiecéze, tč. Kanada

8. 5. 1913
Ján Petrovič 13. 5. 1958
Jiří Rozmajzl 17. 5. 1933
Jaroslav Dvořák, kanovník (katedrá-
la Hradec Králové) 19. 5. 1913
ThLic. Artur Matuszek, rektor Arci-
biskupského semináře 23. 5. 1963
Václav Kratochvíl, kanovník karl-
štejnský 26. 5. 1923
P. Ing. Mgr. Martin Libor Dvo-
řák OP 29. 5. 1958

Ustanovení
P. Ing. Mgr. Martin Libor Dvo-
řák OP byl na žádost svého řeholní-
ho představeného s účinností od 1.
dubna 2003 ustanoven rektorem fili-
álního kostela sv. Bartoloměje Praha
- Staré Město. Dosavadní ustanovení
farním vikářem Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Jiljí Praha - Sta-
ré Město zůstává nadále v platnosti.
P. František Hylmar SI byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 1. dubna 2003 ustano-
ven farářem Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Štěpána Praha -
Nové Město a rektorem Římskokato-
lické duchovní správy u kostela sv.
Ignáce Praha - Nové Město.

Mgr. Mariusz Klimczuk, kněz čes-
kobudějovické diecéze, byl s účin-
ností od 1. dubna 2003 ustanoven
farním vikářem Římskokatolické
farnosti u kostela Nejsvětějšího
Srdce Páně Praha - Vinohrady.
P. ThLic. Petr Přádka SI, byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 1. dubna 2003 uvolněn
z funkce rektora Římskokatolické
duchovní správy u kostela sv. Ignáce
Praha - Nové Město a z funkce admi-
nistrátora excurrendo Římskokato-
lické farnosti u kostela sv. Štěpána
Praha - Nové Město.

Úmrtí
PhDr. a ThDr. Eduard Broj, osobní
arciděkan, čestný kanovník králove-
hradecký, zemřel dne 29. března
2003 ve věku 97 let. Rozloučení
s tímto knězem plzeňské diecéze,
který působil také v arcidiecézi praž-
ské a diecézi královehradecké, se ko-
nalo 5. dubna 2003 v děkanském
kostele Panny Marie Sněžné v Roky-
canech, pohřben byl na hřbitově
v Dobřívi. Zesnulý byl čle-
nem CCC. R. I. P.
P. Jindřich Šulc, který naposledy
působil jako rektor kostela Nejsvě-
tějšího Srdce Ježíšova v Praze - Ma-
lešicích a výpomocný duchovní pro
domovy důchodců na Jižním Městě,
zemřel dne 7. dubna 2003 ve věku 69
let. Rozloučení se konalo 15. dubna
2003 v kostele Neposkvrněného Po-
četí Panny Marie v Praze - Strašni-
cích. pohřben byl do rodinného hro-
bu v Petrovicích u Nového Bydžova.
Zesnulý byl členem CCC. R. I. P.

Pastorační
středisko
sv.Vojtěcha

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

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

Út 6. 5. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR – téma: Jak pro-
žívat v manželství vztah k Bohu

St 7. 5. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi

Ne 11. 5. 16:00 Nedělní setkávání
– téma: Křest Duchem svatým

Út 13. 5. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR – téma: Manžel-
ství a sexualita

St 14. 5. 9:30 Teologicko-filosofic-
ká akademie nejen pro seniory, té-
ma: Spiritualita, liturgie a umění
arménských křes4anů – Doc. RNDr.
PhDr. Evžen Kindler, CSc.

Pá 16. 5. 20:00 Modlitba Taizé
So 17. 5. 9:00–16:00 Sobota pro

manželky
Út 20. 5. 19:30 Příprava na život

v manželství, CPR – téma: Odpo-
vědné rodičovství

St 21. 5. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi

So 24. 5. 9:00–14:00 Setkání po-
mocníků v duchovní správě
s Mons. Václavem Malým

Út 27. 5. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR – téma: Obsah
manželského slibu, průběh obřadu

St 28. 5. 9:30 Teologicko-filoso-
fická akademie nejen pro seniory,
téma: Církve a Evropská unie, Mgr.
M. Horálek – ČBK, Mgr. Hana
Tonzarová – ERC

Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

e-mail: adks@apha.cz

Vyhodnocení výtvarné soutěže
„Skalecká křížová cesta“
vyhlášené společně ADKS, Příbram-
ským vikariátem, farností a městem
Mníšek pod Brdy.

Odborná komise zasedala 3. 4 2003
ve složení: Marie Nováková – akad.
malířka, P. J. Andrejčák – vikář vikari-
átu Příbram, D. Feltová – delegátka
farnosti Mníšek pod Brdy, J. Balková –
delegátka starostky Mníšku pod Brdy,
D. Pikálek – vedoucí ADKS, Ing.
K. Žofka – zást. Mníšku pod Brdy.

Komise posuzovala celkem 268 au-
torských prací (nejmladší účastník byl
čtyřletý, nejstaršímu bylo 45 let) a vy-
brala 3 nejlepší práce od každého ze 14
zastavení křížové cesty bez určení po-
řadí.

Tyto práce byly předány zástupcům
Mníšku pod Brdy a byly vystaveny
v místním kulturním domě. Zde mní-
šecká veřejnost vybrala jednu sadu, je-
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jíž kopie budou instalovány v kaplič-
kách křížové cesty na Skalce.

Originály všech tří vítězných sad
budou prezentovány ve výstavních
prostorách na Skalce v Mníšku pod
Brdy.

Zbylé práce byly předány Ing. Kar-
lovi Žofkovi k dalšímu využití dle roz-
vahy města. Úspěšní autoři byli pro-
střednictvím ADKS osobně vyrozumě-
ni a pozváni na slavnostní vernisáž na
Skalku.

Všem účastníkům gratulujeme a sr-
dečně děkujeme jim i všem vedoucím,
katechetům, rodičům, jáhnům i kně-
žím, kteří se na úspěchu soutěže podí-
leli.

Slavnostní vernisáž nové
instalace křížové cesty
se bude konat 24. 5. 2003 na Skalce
u Mníšku pod Brdy za účasti všech
účastníků soutěže Skalecká křížová
cesta, zástupců města, farnosti, vika-
riátu a ADKS.
Program
9:00 začátek – putování od koste-
la sv. Václava v Mníšku pod Brdy na
Skalku
10:30 začátek pobožnosti křížové
cesty – vede otec biskup Jaroslav
Škarvada
12:00 po skončení křížové cesty
slavnostní vyhlášení výsledků soutě-
že a otevření vernisáže výstavy, po-
tom čas na oběd, na občerstvení
14:00 odborné historické a teolo-
gické přednášky vztahující se ke
Skalce; pro děti přípravné kroužky
na bohoslužbu
15:00 mše svatá

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

Pou� rodin pražské arcidiecéze
V sobotu 24. května 2003 se usku-
teční diecézní pou4 rodin do Jablon-
ného v Podještědí. Poutní mši svatou
v bazilice sv. Vavřince v 11 hodin
bude celebrovat Mons. Karel Herbst.
Odpoledne budou poutníci moci na-
vštívit další místa spojená se životem
sv. Zdislavy (např. nedaleký Lem-
berk) nebo se zúčastnit doprovodné-

ho programu od 13:30 do 15 hodin,
který zajiš4uje Centrum pro rodinu.
Program bude upřesněn na letáčcích,
které budeme rozesílat do větších
farností. Letáček bude k dispozici
i na našich internetových stránkách.
Tam také naleznete publikaci k mod-
litební přípravě na pou4 na téma „na-
děje v rodině“.

Tato brožurka by se k vám měla do-
stat do farností začátkem května i v tiš-
těné podobě.

K účasti na pouti jsou zvány farní
i jiná společenství rodin a jednotlivé
rodiny, a to úplné i neúplné. Vzhledem
k tomu, že dostupnost Jablonného hro-
madnou dopravou je z naší diecéze ob-
tížná, vyzýváme ke sdružování farnos-
tí do autobusů. Případná volná místa
v autobusech můžete dalším zájemcům
nabízet přes Centrum pro rodinu.

Aktuální informace o pouti nalezne-
te na našich internetových stránkách.
Tam naleznete i fotografie a informace
z pouti loňské.

Příprava na manželství
Ačkoliv letošní zimní společná přípra-
va na život v manželství již dávno
skončila, rád bych se ještě stručně zmí-
nil o jejím neformálním závěru, který
se uskutečnil v úterý 25. března v kos-
tele sv. Kříže v Praze. Asi deset párů
snoubenců „absolventů“ se zúčastnilo
krátké adorace Eucharistie, setkání
s panem biskupem Karlem Herbstem
a posezení u kávy s manžely, kteří je
společnými večery provázeli. V ob-
dobných setkáních se snoubenci chce-
me pokračovat i v budoucnu.

Jarní příprava na manželství se tra-
dičně těší největšímu zájmu snouben-
ců. Ale ta letošní je v počtu zúčastně-
ných párů zatím rekordní. Více než 60
snoubeneckých dvojic navštěvuje pro-
gram tvořený přednáškami a prací
v pěti menších skupinkách vedených
manželskými páry. Příprava je zaměře-
na na různé praktické oblasti manžel-
ského života a vhodně tak doplňuje
přípravu oddávajícího.

Podle našich statistik přípravami na
manželství pořádanými Centrem pro
rodinu prošlo za uplynulých téměř de-
set let okolo 800 párů snoubenců, dal-
ších několik set zažilo přípravu v rodi-
nách („snoubenecká společenství“).
Přestože se nám daří postupně rozšiřo-
vat okruh spolupracujících manžel-

ských párů, stále se nám nedaří pokrýt
velký zájem snoubenců, zvláště pak
v jarních měsících.

Abychom přes vzrůstající počet
snoubenců zachovali, či dokonce zlep-
šili kvalitu jejich přípravy, potřebuje-
me rozšířit stávající tým manželských
párů – dobrovolníků, které se na pří-
pravách podílejí.

Proto opakovaně vyzýváme manže-
le, kteří by rádi tímto způsobem slouži-
li v církvi, aby se nám ozvali do Centra.
Především bychom rádi oslovili ty, kte-
ří v minulosti prošli našimi přípravami
či jinými formami příprav, na kterých
se podílely manželské páry. Zájemce
podrobně seznámíme s našimi progra-
my pro snoubence a požadavky na do-
brovolné spolupracovníky v této oblas-
ti. Našim dobrovolníkům zajiš4ujeme
počáteční teoretickou a praktickou prů-
pravu, následné průběžné doškolování
i nabídku duchovních programů. Vaše
případné dotazy zodpovíme telefonic-
ky či mailem, vážným zájemcům nabí-
zíme osobní setkání.

Následující společná příprava bude
začínat v úterý 7. 10. 2003 v Pastorač-
ním středisku sv. Vojtěcha, Kolejní 4,
Praha 6, závěr přípravy bude 2. prosin-
ce. Na přípravu je možné se přihlašo-
vat již dnes telefonicky nebo mailem,
nejpozději však 3. 10. 2003.

Osamělé maminky
Poslední setkání osamělých mami-
nek před prázdninami se koná s so-
botu 14. 6. v Komunitním centru sv.
Prokopa v Praze - Nových Butovi-
cích. Srdečně zveme vdovy, rozve-
dené a svobodné matky. Bližší infor-
mace o dalších programech pro osa-
mělé maminky (výlety s dětmi,
duchovní obnovy, prázdninové po-
byty...,) vám rádi poskytneme na te-
lefonním čísle Centra.

Sobota pro manželky
Příští Sobota pro manželky se koná
17. 5. od 9:00 do cca 17:00 v Pasto-
račním středisku sv. Vojtěcha, Kolej-
ní 4, Praha 6.

Na programu budou přednášky
MUDr. Ludmily Stajnerové a P. Goraz-
da Cetkovského OCarm. Na závěr mše
svatá, celebruje Mons. Ing. Aleš Opatr-
ný, Th.D. Polední občerstvení je zajiš-
těno. Na programu spolupracují Centra
pro rodinu a YMCA – Živá rodina.

6



Přihlašujte se co nejdříve, nejpoz-
ději však do 15. 5., na telefonním čísle
Centra pro rodinu.

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

3. Celostátní setkání animáto-
rů srpen 2003
Zveme všechny aktivní mladé lidi
(nad 16 let), kteří se podílejí na vede-
ní společenství nebo ty, kteří se na
tuto službu připravují, na Celostátní
setkání animátorů, které se koná ve
dnech 17.–23. 8. 2003 v Třešti u Ji-
hlavy. Toto setkání navštíví téměř
všichni naši biskupové a mnoho dal-
ších zajímavých osobností. Účelem
tohoto setkání je poznat se mezi se-
bou a vyměnit si zkušenosti. Zájemci
se mohou hlásit do 31. května na ad-
resu Arcidiecézního centra pro mlá-
dež v Praze - Kunraticích. Informa-
ce: www.signaly.cz. Kontakt: adcm-
pha@volny.cz.

Večery pod Sluncem
Chcete vyhrát horské kolo? PřijVte
na květnové „Večery“ do Komunit-
ního centra sv. Prokopa dne

8. května 2003, zúčastněte se „veče-
rové“ soutěže a můžete získat horské
kolo firmy Olpran.

Pokud jste navštěvovali „Večery“
a zúčastňovali se soutěže v průběhu
školního roku, máte na výhru větší
šanci. Tento večer totiž proběhne slo-
sování celoroční soutěže.

Proto neváhejte, přijUte a do-
mů možná odjedete.

Na programu tentokrát bude výsta-
va, koncert, divadelní představení
a povídání o Africe. Poslední Večery
pod Sluncem v tomto školním roce se
konají 12. června 2003.

�������

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

Evangelizace Misijního centra
při AP ve spolupráci s CHO
19.–22. 5. 2003 – Od pondělí do
čtvrtka bychom chtěli každé odpole-
dne v ulicích centra Prahy pořádat
jednoduchou Slavnost pro Boha (pís-
ně a tance, svědectví, pantomima)
s pozváním na večer do kostela sv.
Apolináře v Praze 2. Večer se společ-
ně setkáme při chvále a zpěvu, svě-
dectví, promluvě, možnosti modlitby
za příchozí atd. V pondělí večer pro-
běhne v kostele křes4anský koncert.
PřijVte nás podpořit! Evangelizaci
připravuje Komunita Chemin Neuf
ve spolupráci s CHO (224 920 598,
michael@misie.cz).

Víkend v Tuchoměřicích na té-
ma Jak poznat Boží povolání?
23.–25. 5. 2003 – Jaké je mé místo
v životě, jak mohu poznat Boží vůli
a jeho hlas, jak najít své povolání,
místo v církvi? Na programu budou
přednášky, osobní i společná modlit-
ba, dílny, odpočinek, sdílení ve sku-
pince.

Prázdniny s Bohem
14.–20. 7. 2003 – Týden bratrského
života pro 15–45-ti leté v Bartošovi-
cích v Orlických horách. Pro ty, kteří
se cítí být osloveni komunitním ži-
votem a touží prožít týden ve spole-
čenství dalších křes4anů. Cena:
900–1000 Kč. Vezměte si spacák, ka-
rimatku, Bibli, přezůvky a plavky.

Mezinárodní festival mládeže
v Tuchoměřicích (18–30 let)
25.–31. 7. 2003 – Už po třetí chceme
prožít společně Češi, Slováci, Bělo-
rusové, Francouzi, Poláci a další, tý-
den s názvem Otevřít cesty poko-
je... Na programu budou setkání
s různými pozvanými hosty, koncert
křes4anské hudby, sdílení ve skupin-

kách, večer smíření, společná i osob-
ní modlitba, fóra na různá témata,
svědectví. Festival začíná v pátek
v 16 h a končí ve čtvrtek v 16 h. Ce-
na: 900–1000 Kč. Vezměte si spa-
cák, Bibli a přezůvky.

Kurz základů víry v Bartošo-
vicích v Orlických horách
10.–16. 8. 2003 – Pro ty, kteří hleda-
jí smysl života, chtějí se seznámit
s křes4anstvím nebo potřebují občer-
stvit svou víru, v nádherném prostře-
dí Orlických hor. Cena: 900–1000
Kč. Vezměte si spacák, Bibli, přezův-
ky a plavky.

Duchovní cvičení pro manžele
13.–19. 7. 2003 Setkání Kána v Tu-
choměřicích

Přihlášky a informace: Komunita
Chemin Neuf, Školní 1, Tuchoměřice,
252 67, tel.: 220 199 441, 
sekretariat@chemin-neuf.cz,
www.chemin-neuf.cz

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

Akce:
6. 5. 2003, 19:00–20:00 adorace
v kostele sv. Josefa, Josefská 4, Pra-
ha 1 - Malá Strana. Vede společen-
ství při farnosti sv. Tomáše.

Otevřená společenství:
Praha 5 - Smíchov, úterý 20–22
hod., Nám. 14. října, boční vchod do
kostela sv. Václava. Kontaktní oso-
ba: Hana Schmittová.
Praha 10 - Vršovice, úterý 19–21
hod., Nám. Svat. Čecha, zadní vchod
do kostela sv. Václava, kontaktní
osoba: Václav Novák.

�������
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Křes@anské
centrum –

Jižní město
Modletická 1401, Praha 4, 
el./fax/zázn.: 272 91 98 03

Na modlitební středy zveme každé-
ho, kdo potřebuje modlitbu za jakou-
koli záležitost, problém, nesnáz.
Zveme také ty, kdo se chtějí přimlou-
vat za své bratry a sestry. Každou
středu od 19 hodin (od 18 hod. je
mše sv.)
St 7. 5. 19:00 Modlitební set

kání skupin CHO
Ne 11. 5. 14:00 Zahradní 

slavnost ke Dni matek
Čt 15. 5. 18:00 Biřmování 

(K. Herbst)
So 17. 5. 19:30 Rocková mše
Ne 18. 5. 10:00 Mše pro děti

18:00 Ekumenická 
bohoslužba

23.–25. 5. Survival – přežívací ak-
ce pro mládež (nutno se přihlásit)
So 24. 5. 14:00 Sportovní odpo-
ledne pro mládež a dospělé (aerobní
posilovací cvičení pro ženy i muže
na zahradě, večer povídání u ohně
o zdravé výživě). Vstup 50 Kč zahr-
nuje cvičení, večerní zdravé občers-
tvení.

Zveme děti od 8 do 13 let na týdenní
BIBLICKÝ TÁBOR. 12.–19. 7.
2003. Lesní táboření pod stany, hry,
koupání, poznávání Bible. Cena 1500
Kč. Info a přihlášky na našem tel. čísle
nebo na: www.kaminek.org/biblicak

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

� 7. 5. středa 10:00 Unie katolických
žen, Ing. Bohuslava Boučková, CSc:
Etika v ekonomice. Klášter Emauzy,
Vyšehradská 49, Praha 2
� 13. 5. úterý 17:30 Ekologická sekce,

Ing. M. Šindlar: Voda v krajině. Kláš-
ter Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2
� 14. 5. středa 18:00 Právní sekce,
Aktuální otázky českého konfesního
práva. Čítárna dominikánského kon-
ventu u sv. Jiljí v 1. patře – Praha 1,
Husova 8
� 15. 5. čtvrtek 17:30 Pedagogická
(sociální a výchovná) sekce, Hynek
Jůn: Zvládání problémového chování
u lidí s autismem a mentální retardací.
Klášter Emauzy, Vyšehradská 49, Pra-
ha 2
� 20. 5. úterý 17:00 Co věděl Bůh?,
Diskusní večer k otázkám náhodnosti
a prediktability. Předpokládá se účast
odborníků z oblasti přírodních věd, fi-
losofie a teologie. Klášter Emauzy, Vy-
šehradská 49, Praha 2
� 23. 5. pátek 17:00 Psychotera-
peutická sekce, Prof. PhDr. Libor Mí-
ček: Jak posilovat duševní rovnováhu
v praxi všedního dne. Čítárna domini-
kánského konventu u sv. Jiljí v 1. patře
- Praha 1, Husova 8
� 28. 5. středa 18.30 Kolegium kato-
lických lékařů, P. Zdeněk Jančařík,
SDB: Křes4an a media. Klub III. inter-
ní kliniky lékařské fakulty UK a VFN,
U nemocnice 1, Praha 2

Centrální katolická
knihovna – Výstava

Thákuorva 3, Praha 6.

Výstava je věnována teologovi
a historikovi umění: P. Josef Zvěřina
– 90. výročí narození (* 3. 5. 1913)

Potrvá od 1. do 30. 5. 2003 na chod-
bě Centrální katolické knihovny, pří-
stupná je denně od 9 do 17 hodin,
v úterý a ve středu do 20 hodin.

Divadlo 
Miriam

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

� čtvrtek 15. května v 19 hodin, Je-
den den, jedna noc – Reynkové v Pe-
trkově. Pořad inspirovaný životem
a dílem básníka a grafika Bohuslava
Reynka.

� pondělí 19. května v 19 hodin, Eric-
Emmanuel Schmitt – Návštěv-
ník – Fiktivní setkání slavného rakou-
ského psychiatra Sigmunda Freuda
s neznámým návštěvníkem.

Unie
katolických
žen

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

e-mail: ukz@volny.cz

7. 5. 2003 – 10:00 – Etika v ekono-
mice – přednášející: Ing. Bohuslava
Boučková, CSc. Refektář Emauzské-
ho kláštera, Vyšehradská 49, Praha
2 (ve spolupráci s ČKA)
21. 5. 2003 – 14:30 – Koncert – ko-
morní sdružení SYRINX, umělecká
vedoucí MgA. Magdalena Bílková
Tůmová. Farní klub u P. Marie Sněž-
né, Jungmannovo nám. 18, Praha 1

Pou� UKŽ ke sv. Zdislavě
V neděli 11. května 2003 na Den ma-
tek se uskuteční pou4 UKŽ ke hrobu
svaté Zdislavy v Jablonném v Pod-
ještědí. Při poutní mši sv.
v 11:00 hod., kterou bude celebrovat
opat Strahovského kláštera P. Micha-
el Pojezdný, OPraem., budeme prosit
za dobré matky v našem národě.
Chrámový sbor od sv. Norberta ve
Střešovicích (rozšířený o mládež
z Liboce) pod vedením R. Valáška
provede Českou mši pro smíšený
sbor a varhany od F. Víška. Varhany
– P. Fabiánová. Po mši sv. návštěva
hrobu sv. Zdislavy, prohlídka expo-
zice kláštera bratří dominikánů, od-
poledne prohlídka hradu Lemberk
spojená s modlitbou v hradní kapli.

Přihlášky zájemců o společnou ces-
tu autobusem obratem na adrese UKŽ.

Sbírka na Chorvatsko
V minulém čísle jsme psali o situaci
na Ukrajině a o tom, že další zásilku
humanitární pomoci nemůžeme po-
slat letos, ale až napřesrok na jaře.
Mezitím se však na nás obrátila Dia-
konie Úpice, která nám každoročně
pomáhá při sbírce na Ukrajinu,
s prosbou, zda bychom jim letos ne-
pomohli my se sbírkou pro Chorvat-
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sko. Uvítali jsme to, protože se nás
již mnoho lidí ptalo, kam dát obleče-
ní a obuv, které vytřídili při jarní pro-
bírce šatníku. Zde je tedy naše nabíd-
ka, jak a kdy můžete pomoci potřeb-
ným, tentokrát v Chorvatsku. A proč
zrovna tam? Protože i tam jsou chudí
a potřební lidé. Nemysleme si, že
když je Chorvatsko zemí, která nás
zve na zájezdy k moři, že je to země
plná bohatých lidí. Je to země těžce
poznamenaná válkou, která se teprve
pozvolna z jejích následků zotavuje.
Jedním z prostředků ekonomické ob-
novy je právě turistika. Ale mnoho
hospodářských problémů tam přetr-
vává, a proto tamní Charita přijímá
a rozděluje lidem i pomoc ze zahra-
ničí. Tentokrát také od nás.

Tedy jak a kdy se můžete ke sbírce
připojit:
KDY? pátek 16. května 14:00
– 18:00 hod., sobota 17. května 9:00
– 14:00 hod.
KDE? Na dvou místech současně: 
– kostel P. Marie Sněžné, Jungmanno-
vo nám., Praha 1 – nádvoří kostela, ka-
ple vlevo. Pro ty, kdo jedou metrem ne-
bo jdou pěšky. Není vhodné pro pří-
jezd osobním autem (zóna zákazu par-
kování).
– 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).

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 překládá). Poplatek
za 1 krabici 20 Kč.

Křes�anská poradna pro ženy
nabízí kontakt s těmito odborníky:
lékař (interna, alergologie, gyneko-
logie), psycholog (sebepřijetí a sebe-
hodnocení, vztahy a komunikace
v rodině i v zaměstnání), právník (ci-
vilní, církevní právo), kněz (morální
problémy, otázky svědomí, duchovní
pohovor, problematika sekt). Umož-
ňuje také kontakt s Poradnou pro
ochranu nenarozeného života a s Po-
radnou domácí hospicové péče.

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

Hnutí
Světlo-Život

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

e-mail: mamre@svetlo-zivot.cz

Oáza Živé církve I˚
(Oáza Nového života)
Patnáctidenní duchovní cvičení pro
mladé (cca 16–35 let). Každý den je
nesen jedním růžencovým tajem-
stvím a je věnován některé základní
pravdě víry. Cílem je znovu si uvě-
domit a hlavně žít Nový život, který
nám daroval Bůh. Bůh Otec chce stá-
le obnovovat a prohlubovat náš život
skrze Ježíše Krista v Duchu svatém.
Budeme hledat, co to pro nás zname-
ná právě teV. Termín: 25. červen-
ce až 10. srpna 2003. Více informa-
cí se dá získat na: e-mail: hana.kla-
ra@centrum.cz nebo poštou

Oáza rodin
Patnáctidenní prázdninové rekolekce
určené pro manželské páry nebo ro-
diny, které touží po prohloubení
osobního vztahu s Bohem i po obno-
vě manželského života. Rekolekce
představují intenzivní zkušenost ži-
vota ve společenství, v liturgii, v set-
kání s Božím slovem.

Aby se rodiče mohli bez rozptylo-
vání věnovat duchovnímu programu,
jsou pro děti připraveny hry a zábavy
úměrné jejich věku – včetně potřebné-
ho dohledu a péče. Duchovní program
(modlitba, diskusní skupiny) probíhá
obvykle dopoledne, zbylý čas tráví ro-
dina spolu (výlety, mše sv.).

Každá rodina bude ubytována v sa-
mostatném prostorném pokoji se 3–6
postelemi, sociální zařízení je společné
pro více rodin. Jídlo bude společné.
Termín: 25. července až 10. srpna
2003. Více informací se dá získat na:
e-mail: marketa.spanelova@vscht.cz
nebo poštou (manželé Španělovi,
U Ovčína 1482, 263 01 Dobříš, tel.
318 522 602).

�������

Další zprávy
Farní centrum u sv. Václava
Proboštská 3, Praha 6 - Dejvice,
spojení: metro A – Dejvická, tram 2,
20, 26 – stanice Hadovka.
Čtvrtek 15. 5. 2003 v 15:30 hod.
MUDr. Mgr. Marie Opatrná „Byly
to však naše nemoci, jež nesl, na-
še bolesti na sebe vzal“, rozhovor
a modlitba s nemocnými a za nemoc-
né. Setkání pokračují každý druhý
čtvrtek v měsíci (12. 6.).

Farnost Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1,
v Klubu u Panny Marie Sněžné
(Klub najdete při vstupu do
Františkánské zahrady vlevo)
Út 13. 5. 19:19 Koncert: Kapela

„Markéta & Lazarové“
St 14. 5. 19:00 Beseda s Jiřím 
Suchým nejen o divadle Semafor
Čt 15. 5. 19:19 Diaprojekce s po-
vídáním: Cesta do Norska (J. Částek,
P. Vávra)
Ne 18. 5. 19:19 Návštěva Vyše-
hradu (sraz ve 14:30)
St 21. 5. 19:19 Koncert: „Roz-
hlédni se člověče“. Písničky s kyta-
rou režiséra a písničkáře Bedřicha
Ludvíka.
Út 27. 5. 19:19 Setkání nad Do-
kumenty 2. vat. koncilu – „Gaudium
et spes“.
So 31. 5. 10:30 Mše sv. v Hájku

u Prahy
13:00 Setkání v Hájku

evangel. sboru u sv. Salvátora a far-
nosti P. Marie Sněžné

Domov sv. Karla Boromejské-
ho v Řepích
K Šancím 50, Praha 6 - Řepy,
163 00 – konečná tramvaje 7, 9, 10;
autobus 164 zastávka „Škola Žalan-
ského“; tel.: 235 323 248

Koncert meditační hudby Václava
Kořínka
V úterý 13. května – ke Dni matek.
V kryptě kostela Sv. Rodiny,
v 19:00 hodin. Vstupné 30 Kč.

Oddechové hudební odpoled-
ne s písničkáři Jakobcem – Mi-
chlem – Tomkem
V neděli 25. května 2003,
v 15:00 hodin, v refektáři Domova
nebo v atriu Domova – dle počasí.
Vstupné dobrovolné.
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Dětský den
V neděli 1. června 2003 na zahradě
Domova sv. Karla Boromejského
Praha - Řepy.

Prosíme pomozte nám! Chceme,
aby byl Dětský den ještě hezčí než vlo-
ni. Potřebujeme lidi, kteří budou
ochotni nám pomoci, dále hračky
a drobnosti pro děti. Uvítáme i hračky
starší a mírně poškozené, které se dají
opravit. Kontaktní a sběrné místo je ve
vrátnici Domova sv. Karla Boromej-
ského v Praze - Řepích,

Hlavní organizátoři: Domov sv. Ka-
rla Boromejského Praha - Řepy, Vě-
zeňská služba ČR – oddělení výkonu
trestu Řepy, Občanské sdružení Naše
Řepy, Občanské sdružení pro obnovu
řepských tradic, Úřad městské části
Praha 17 - Řepy

Děkujeme Vám!

Maškarní merenda
Dne 27. února tohoto roku odpoled-
ne se v Domově sv. Karla Boromej-
ského rozeběhla ojedinělá akce pod
názvem „MAŠKARNÍ MEREN-
DA“. Ojedinělá byla zejména v tom,
že popírala tvrzení o obtížnosti spo-
lečné zábavy pro různé generace. Ta-
dy se bavili opravdu všichni – od
nejmenších – tří a víceletých prince-
zen, motýlů, kovbojů až po nejstarší
seniory – pacienty Domova sv. Karla
Boromejského.

Odpoledne začalo vystoupením ta-
neční skupiny „Hvězdy“ ze ZŠ Jana
Wericha pod vedením paní učitelky
Kalinové a následovalo vystoupení ta-
neční skupiny „PICASSO“ ze ZŠ Špa-
nielova, pod vedením paní učitelky Fi-
šerové a Rejlkové. Klientky Vězeňské
služby ČR zahrály hezké divadélko
„O Koblížkovi“. K úplné spokojenosti
přispěly ještě hry, které si pro děti při-
pravili mladí lidé pod vedením Davida
Žofáka, diskotéka a občerstvení, které
pro tuto akci upekla a připravila pekár-
na „ERIKA“.

Všichni se jen neradi rozcházeli
s přáním, aby se takové akce konaly
častěji. Poděkování patří zvláště Do-
movu sv. Karla Boromejského a paní
Marii Hanušové a všem dalším, kteří se
na tomto hezkém odpoledni podíleli.

Jana a Jindřich Kalinovi, Řepy

Kostel Panny Marie Královny
v Praze 4 - Lhotce
Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4, 
tel. 241 771 640, 
www.lhotecka.farnost.cz
si Vás dovoluje pozvat na další akci
Farní akademie v neděli 25. 5. 2003
v 16:30.
Prof. Radovan Lukavský: „Být či
nebýt“. Zamyšlení předního české-
ho herce nad jeho životní dráhou.

Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla
Masarykovo nám. 70, Říčany,
tel. 323 602 403, 323 605 403, 
e-mail: farar@ricany.cz
Monsignore Quijote – účinku-
je Miroslav Gabriel Částek
� středa 14. května 2003 od 19:00
v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech
� čtvrtek 15. května 2003 od 19:00
v kostele sv. Františka v Kamenici

Román Monsignore Quijote náleží
k pozdním pracím Grahama Greena
a je otevřenou a kritickou diskusí před-
ností a záporů dvou velkých ideologií
– křes4anské a komunistické –, kterou
spolu vedou oba hlavní protagonisté
příběhu, tak trochu nepravděpodobní
přátelé, katolický kněz Quijote a býva-
lý komunistický starosta Zancas, řeče-
ný Sancho.

Příhody, které kněz a starosta zažijí
na toulkách Španělskem (střetnutí
s gardisty, návštěva posvátných ale
i pochybných míst, boj s licoměrnými
Mexikány...), jsou obdobou slavných
dobrodružství potulného rytíře dona
Quijota de la Mancha a Greene v jejich
líčení, podobně jako Cervantes ve své
pravdivé historii nešetří inteligentním
humorem.

Kolegium katolických lékařů
pražské arcidiecéze
zve na přednášku dne 28. 5. 2003 na
téma Křes/an a média, přednáší
P. Zdeněk Jančařík, SDB od 18:30
hod. v klubu III. interní kliniky 1. lé-
kařské fakulty UK, Praha 2, U ne-
mocnice čp. 1, v I. patře.

�������

Provincie kapucínů v ČR –
Exerciční dům,
Loretánské nám. 6a, Praha 1 -
Hradčany, CZ 118 00, tel.: 233 358
518, e-mail: e.dům@mbox.vol.cz,
pořádá exercicie pro ženy a muže ve
dnech:
� 27. 5.–1. 6. 2003 na téma: „Milo-
vat Krista – milovat církev“. Vede
P. Marek OFMCap.
� 8. 6.–14. 6. 2003 na téma: „Uvede-
ní do modlitby“. Vede P. Jiljí
OFMCap.

Zvonkohra v Loretě
V květnu opět budou znít loretánské
zvonky. Karionisté Mgr. Ra-
dek Rejšek a Kamil Novák připra-
vili tento program:
� Čtvrtek 1. 5.  ve 12 h.: Duchovní pís-
ně: Dělníku Boží, Sluší se vždy chváliti.
� Neděle  4. 5. ve 12 h.: G. F. Händel:
Canticorum iubilo, duchovní píseň
Otče náš milý Pane; v 18 h.: Improvi-
zace na velikonoční nápěvy
� Neděle 11. 5. ve 12 h.: Improvizace
na velikonoční nápěvy; v 18 h.: Impro-
vizace na velikonoční nápěvy
� Pátek 16. 5. ve 12 h.: Duchovní pís-
ně: Vroucně vzýván budiž svatý Jene,
Hospodine slyš...
� Neděle 18. 5. ve 12 h.: Improvizace
na velikonoční nápěvy; v 18 h.: Impro-
vizace na velikonoční nápěvy
� Neděle 25. 5. ve 12 h.: Improvizace
na velikonoční nápěvy; v 18 h.: Impro-
vizace na velikonoční nápěvy
� Čtvrtek 29. 5. ve 12 h.: G. F. Händel:
Canticorum iubilo, duchovní píseň
Vstoupil Pán v slávu
� Sobota 31. 5. ve 12 h.: Mariánské
písně; v 18 h.: Mariánské písně

Pozvání na pou�
Dne 31. května 2003 bude v Loretě
v Praze na Hradčanech Mariánská
pou4.
Program v kostele Narození Páně
– v Loretě:
9:00 h. Májová pobožnost vedená
bohoslovci
10:00 h. Mše svatá: celebruje
P. ThLic. Artur Matuszek, rektor se-
mináře
11:30 h. Prohlídka Lorety včetně
klenotnice
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Program v kostele Panny Marie
Královny Andělů – klášter:
11:30 h. Adorace a též příležitost ke
svátosti smíření
Program v Exercičním domě –
v areálu kláštera:
12:30 h. Občerstvení
14:00 h. Malé komické divadlo z ná-
městí pod stanem „Strach nemá krát-
ké nohy“.
15:00 h. Beseda o misii v Africe –
MUDr. Marcel Drlík. Souběžně hry
pro děti
Zakončení pouti v kostele Naroze-
ní Páně – v Loretě:
17:00 h. Mše svatá: celebruje
P. ThLic. Jiří Lukáš Šebák OFMCap,
provinciál
Na Hradčany se dostanete tramvají
č. 22 a 23 stanice Pohořelec. Infor-
mace: telef. 220 516 740, E-mail: 
loreta@kapucini.cz
K této pouti všechny zvou brat-
ři kapucíni, kteří na Hradčanech
sídlí již 404 let.

Marianum
Rekreační středisko Královéhradec-
ké diecéze, 542 25 Janské Lázně 89,
tel/fax: 499 875 117,
e-mail: marianum@email.cz, 
www.volny.cz/marianum
Nabízíme rekreace a možnost konání
duchovních i rekreačních pobytů pro
rodiny s dětmi, skupiny a jednotlivce
v krásné přírodě Krkonoš. Ubytová-
ní v jedno-, dvou-, tří- a čtyřlůžko-
vých pokojích s možností stravování
formou polopenze.

Ceny za lůžko od 150 do 200 Kč
a slevy pro rodiny s více než jedním dí-
tětem.

Místní společenství Sekulárního
františkánského řádu
sv. Anežky na Spořilově
vás srdečně zve na FRANTIŠKÁN-
SKOU POUŤ seniorů do Hájku ve
čtvrtek 15. května 2003.
Program:
9:15 sraz na konečné tramvaji
č. 8 a 22 na Bílé Hoře
9:26 odjezd autobusem č. 347 na
konečnou ve stanici Hostivice – Li-
tovice
10:00 pěší pou4 (2,5 km) starou
poutní cestou včetně modlitby růžence
12:00 mše svatá u P. Marie Hájec-
ké (celebruje P. Řehoř Mareček)

13:00 posezení a prohlídka kláštera
14:00 odchod do Úhonic (2,5 km)
na autobus
14:55 odjezd autobusu na stanici
metra Zličín

Kontakt: Dr. František Reichel, tel.:
241 950 251

VI. Mariánská pou�
Zveme Vás s Pannou Marií na jedno
z nejstarších Mariánských poutních
míst v Čechách v sobotu 31. květ-
na 2003.
Program:
8:30 Odjezd autobusem z Prahy
9:30 Příjezd do Komárova a uví

tání poutníků
10:00 Pou4 (možnost pěšky pou4
5 km) – během cesty modlitba svaté-
ho růžence
12:00 Příchod ke klášteru sv. Dob-
rotivé – Zaječov – zpěv – Salve Re-
gina
12:30 Oběd
13:00 Volný čas, návštěva kláštera
13:00 – 14:30 – Zpovídá se
14:30 Mše svatá
16:00 Příjezd do Prahy

Zájemci se mohou přihlásit v sak-
ristii kostela sv. Tomáše nebo na tel.:
257 532 675. Cena: 100 Kč (autobus)

Národní rada Sekulárního
františkánského řádu
vás srdečně zve na tradiční MARI-
ANSKOU POUŤ PRAHOU (265.
ročník) v sobotu 3. května 2003.
Program:
10:00 Mše svatá v bazilice Nane-
bevzetí Panny Marie v Praze na Stra-
hově
11:45 Procesí baziliky k soše
P. Marie, zde Anděl Páně a Loretán-
ské litanie
12:20 Zahájení pěší pouti ve Stra-
hovské zahradě
12:45 Kostel sv. Karla Boromej-
ského pod Petřínem (Boromejky)
13:15 Kostel Panny Marie Vítězné
(Pražské Jezulátko – karmelitáni)
14:00 Kostel Panny Marie pod Ře-
tězem (Maltézští rytíři)
14:30 Kostel sv. Františka z Assisi
(Křížovníci)
15:15 Ukončení pouti (Tedeum
a svátostné požehnání) v Týnském
kostele Panny Marie

V každém z uvedených kostelů se
budeme modlit jeden desátek slavného
růžence za zdar sněmu katolické církve.

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

Duchovní cvičení
Duchovní cvičení pro kandidáty tr-
valého jáhenství a pastorační pracov-
níky ve farnostech (lektory, akolyty,
osoby pověřené k podávání sv. přijí-
mání apod.), muže i ženy, se usku-
teční letos opět v Exercičním domě
na Svaté Hoře u Příbrami.

Začátek bude večer v pondělí 22.
září 2003 a závěr v pátek ráno 26. zá-
ří 2003. Cena: 300 Kč na osobu a den.

Exercitátorem bude podle předběž-
ných přislíbení P. Miroslav Brtva, SJ.

Přihlášky a dotazy: Mgr. Zdeněk
Dubský, trvalý jáhen u sv. Ignáce, Pra-
ha 2, Ječná 2, 120 00. Telefon do prá-
ce: 221 990 200, domů: 224 922 682.

Závazné přihlášky laskavě zasílejte
nejpozději do 15. 6. 2003.

Změna adresy
Od 1. 5. 2003 dochází ke změně sídla
Řeholního domu inst. Zbožné spol.
Dcer sv. Pavla. Nová adresa zní ná-
sledovně: Petrská 9, Praha 1, 110 00
tel./fax: 222 311 008.

Přečtěte si
Aleš Opatrný a kol.: Pastýřské lis-
ty 1945–2000, Arcidiecéze pražská
Kniha poskytuje částečný obraz ži-
vota církve ve složitém období, ob-
sahujícím řadu dějinných zvratů.
Z velké části zrcadlí dobu nesvobody
církve, kdy stáli v čele arcidiecéze
osobnosti velmi různé, což se na ob-
sahu listů výrazně projevuje.

Vydalo Karmelitánské nakladatelství,
632 stran, cena: 165 Kč



Anselm Grün:
Tajemství velikonoční radosti
Velikonoce jsou svátky radosti, které
touží přinést lidem světlo a radost do
všedního dne. A přesto známe spíše
„křížovou cestu“ než „cestu vzkříše-
ní“. Jak ale máme Velikonoce slavit
a vychutnat svou radost?

Vydalo Karmelitánské nakladatelství,
cena: 129 Kč

Alister E. McGrath:
Dialog přírodních věd a teologie
Ve světě vzrůstá v posledních letech
zájem o základní otázky spojené
s existencí, vývojem a smyslem světa
a člověka. S tím souvisí i nutnost
zodpovědět, zda a nakolik o tom mo-
hou spolu diskutovat představitelé
přírodních věd a teologie. A právě to-
mu je věnována tato McGrathova pu-
blikace. Autor studoval zprvu mate-
matiku, fyziku a chemii a v roce 1977
získal doktorát v oboru molekulární
biologie. 

Vydalo nakladatelství Vyšehrad, 
cena: 288 Kč

Josef Zvěřina: Pět cest k radosti
K nedožitým 90. narozeninám české-
ho teologa vychází – od roku 1995 již
potřetí – výbor z jeho nejvýznamněj-
ších textů: od teologických statí přes
dopisy představitelům komunistické
moci až po komorní duchovní úvahy.

Vydalo nakladatelství Vyšehrad, 
cena: 178 Kč

Myron D. Rush:
Syndrom vyhoření
„Pokud zapálíte oba konce svíčky, zí-
skáte tím více světla. Svíčka však zá-
roveň rychleji vyhoří. Tímto obra-
zem je možné věrně ilustrovat proces
směřující k vyhoření. Lidé, kteří jím
procházejí, zjiš4ují, že veškerá jejich
duševní, emocionální a fyzická ener-
gie je vypotřebována. Jejich síly jsou
vyčerpané a ztrácejí vůli vytrvat...“

Vydalo nakladatelství Návrat, 
cena: 144 Kč

Z historického
kalendáře

1. května 1993 Položen základní
kámen kostela Panny Marie v Praze
10 - Strašnicích.
3. května 1708 Položen základní
kámen ke stavbě benediktinského
kláštera s kostelem sv. Markéty
v Břevnově, podle projektu
K. I. Dienzenhofera.
3. května 1913 Narozen ThDr. Jo-
sef Zvěřina, katolický kněz, teolog,
estetik, historik umění. V letech
1968–1970 šéfredaktorem teologic-
kého časopisu VIA. Činný v neofici-
álních církevních strukturách, publi-
koval v samizdatu a v zahraničí.
(† 18. 8. 1990)
3. května 1948 Biskupská porada
v Olomouci vydala zákaz kněžím
kandidovat v následujících parla-
mentních volbách a věnovat se poli-
tické činnosti.
5. května 1993 Zemřel ThDr. Josef
Kubalík, katolický kněz, teolog, prof.
Cyrilometodějské bohoslovecké fa-
kulty v Litoměřicích (1952–1976).
Od r. 1989 přednášel na teologické
fakultě UK religionistiku. Probošt
kolegiátní kapituly u Všech svatých
na Pražském hradě. (* 26. 6. 1911)
14. května 1968 Ustavena organi-
zace Díla koncilové obnovy v čele
s pražským arcibiskupem ThDr.
Františkem Tomáškem.
14. května 1993 U příležitosti 600.
výročí mučednické smrti sv. Jana Ne-
pomuckého se konala v Nepomuku
světová pou4 věřících.
22. května 1783 Nařízením Josefa
II. byla v Praze zrušena náboženská
bratrstva, mariánské družiny a literát-
ské sbory.
23. května 1988 Po antropologic-
kém průzkumu opět uloženy ostatky
sv. Prokopa v kostele Všech svatých
na Pražském hradě.
28. května 1588 Přenesení ostatků
sv. Prokopa ze Sázavy do Prahy
a uloženy v kostele Všech svatých na
Pražském hradě.

31. května 1993 V Plzni zřídil pa-
pež Jan Pavel II. nové katolické bis-
kupství a jmenoval Františka Rad-
kovského prvním diecézním bisku-
pem. Arnošt Kelnar

Inzerce

Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02  Praha 1, obsah připravuje
Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, 160 00  Praha 6,
e-mail: arcizpravodaj@seznam.cz, tel.: 220 181 754, fax: 224 314 258. Odpovědný
redaktor P. Aleš Opatrný. Uzávěrka 15. každého měsíce. Registrace: MK ČR E 13802. 
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Kurt Schubert:
JEŽÍŠ VE SVĚTLE 
TRADIČNÍ ŽIDOVSKÉ 
LITERATURY
Zakladatele oboru judaistiky na vídeňské
univerzitě, vynikajícího znalce duchov-
ních a kulturních tradic Izraele, profesora
Kurta Schuberta, znají naši čtenáři už z je-
ho přehledné práce Židovské náboženství
v proměnách věků (3. vydání, Vyšehrad
2002). Tu vhodně doplňuje Schubertova
stěžejní studie zasazující Ježíšův životní
příběh do rámce židovsko-rabínské litera-
tury. S přispěním historickokritické exe-
geze osvětluje autor události Ježíšova na-
rození, charakterizuje povahu jeho učení
a posléze soudní proces vedoucí k ukřižo-
vání, i vzkříšení dosvědčenému Ježíšový-
mi učedníky. Ukazuje také, jak důležité
jsou tyto znalosti pro život dnešních křes-
4anů, kteří uznávají Izraele jako svého
staršího bratra ve víře.

Vyšehrad, váz., asi 152 s., 188 Kč

Joseph Ratzinger:
BŮH A SVĚT
„Bůh a svět“, nejdelší interview v ději-
nách církve, je kompaktním a napínavým
úvodem do křes4anství, který se podrobně,
a co víc – napínavě, inteligentně a provo-
kativně – věnuje výkladu tajemství víry
a křes4anství pro život v 21. století. Kniha
nabízí odpovědi na hlubokou krizi křes-
4anství v Evropě a je manifestem proti du-
chu doby, proti banalizujícímu, nicneříka-
jícímu křes4anství, jež se vzdálilo svým
kořenům a nyní chce být co možná nejpo-
hodlnějším. Tuto odpověV dává v době
narůstajících resentimentů vůči křes4an-
ství jeden z největších křes4anských učen-
ců od dob Tomáše Akvinského, význam-
ný učitel duchovního života a vůdčí posta-
va katolictví ve světě, Joseph kardinál
Ratzinger. Vyšehrad, váz., 320 s., 298 Kč


