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ČTEME V LISTECH APOŠTOLA PAVLA

V rámci Roku svatého Pavla připravilo Pastorační 
středisko cyklus setkání tematicky zaměřených 
na osobnost apoštola Pavla. Jednotlivých 
přednášek se ujali Mons. Aleš Opatrný, Kateřina 
Lachmanová a P. Angelo Scarano. Setkání se budou 
konat vždy ve středu  8., 15., 22. a 29. 10.; 
5. a 12. 11. 2008, a to od 19:30. 
Pro účast na semináři není předchozí přihlášení 
nutné. První přednášku na téma „Svatý Pavel jako 
člověk“ pronese Ph.Lic Kateřina Lachmanová, 
Th.D. ve středu 8. října.

AKADEMIE NEJEN PRO SENIORy

Setkávání určená seniorům, ale nejen jim, 
jejichž cílem je prohlubování vzdělání v oblastech 
týkajících se náboženství, teologie, spirituality, 
života víry, dějin a působení církve a v dalších 
souvisejících oblastech. Přednášky i následné 
diskuse jsou nahrávány a k dispozici na kazetách 
či CD. Součástí programu Akademie je poutní 
výlet po Praze či do zajímavých míst v diecézi. 
                                       Každou 2. a 4. středu 
                                       v měsíci, účast možná 
                                       bez přihlašování. 
                                       Přesné termíny: 
                                       8. a 22. 10., 
                                       12. a 26. 11., 
                                       10. 12. 2008, 
                                       14. a 28. 1. 2009; 
                                       vždy 9:30 až 11:00) 

KURZ PRO SLUŽEBNÍKy EUCHARISTIE

Kurz pro ty, kdo mají být pověřeni eucharistickou 
službou (podávání při mši, donášení eucharistie 
nemocným a výstav 
nejsvětější svátosti). 
Účastníci mají být 
pro kurz vybráni 
duchovním správcem
(popř. řeholním 
představeným) podle
potřeb farnosti 
(řeholní komunity), 
nikoliv jen podle 
vlastního přání. Přihlášky budou k dispozici 
od prosince 2008, a to v Pastoračním středisku, 
ke stažení na internetu (http://ps.apha.cz) nebo 
mohou být na požádání zaslány poštou nebo 
e-mailem. Čtyři setkání v pondělí 5., 12. a 26. 1. 
a 9. 2. 2009; vždy od 19:00, přihlášku 
s doporučením duchovního správce stačí donést 
na první setkání.

KURZ PRO POMOCNÍKy V PASTORACI

Je určen všem, kdo mají zájem pomáhat 
v pastorační práci. Kurz je také kvalifikačním
předpokladem (ne však automatickým 
důvodem) pro pověření laiků různými 
pastoračními službami.Látka kurzu je 
rozvržena do 2 let – 14 setkání, 7 sobot 
v jednom školním roce po 5 vyučovacích 
hodinách. Na závěr každého roku je 
poslední sobotní dopoledne věnováno 
rozsáhlému písemnému testu 
(cca 70 otázek z probrané látky).
Vzdělávání budoucích pastoračních pomocníků 
probíhá prostřednictvím prezenční výuky + 
domácího samostudia doporučených materiálů. 
Účastníkům jsou zadávány domácí úkoly 

k procházeným tématům. Náplní kurzu jsou 
základní prvky věrouky, morálky, liturgiky, 
církevního práva, práce s Písmem, svátostí 
a svátostné praxe. Kurz je úspěšně zakončen 
účastí na minimálně 75 % výuky a splněním všech 
studijních povinností (úkoly 
a 2 závěrečné testy).   
Podmínky pro přijetí: přijatý křest 
a biřmování, podaná přihláška s doporučením     
příslušného duchovního správce. Přihláška 
se podává na formuláři, který lze získat 
na sekretariátu Pastoračního střediska 
(poštou nebo osobně) nebo 
na http://ps.apha.cz pod odkazem „Formuláře“. 
Za výuku zodpovídá ředitel Pastoračního střediska 
P. Mgr. Vladimír Málek. Zahájení kurzu se 
předpokládá v září roku 2009.

NABÍZÍME 

také široké spektrum materiálů (publikace, 
kazety, CD, Nedělní liturgie, texty na nástěnky 
a letáky), které je možno objednat na webové 
adrese http://ps.apha.cz.                   
                        Doporučujeme 
                        zejména novinku „Texty 
                        Pastoračního střediska III“ 
                        s výběrem našich dříve 
                        publikovaných textů. 
                        Mimo jiné vydáváme 
                        periodikum Zpravodaj 
                        pražské arcidiecéze, 
ve kterém informujeme o životě, změnách 
a akcích v diecézi. Příspěvky do něho můžete 
posílat na e-mailovou adresu 
arcizpravodaj@seznam.cz. Objednávky, změny 
a dotazy směřujte tamtéž. 


