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je krásný? Smutný? Radostný? Pro to-
ho, kdo miluje teplo, slunce, světlo mů-
že být podzim se svými mlhami
a brzkým stmíváním zdrojem skleslé
nálady. Pro pečlivého zahrádkáře nao-
pak radostnou dobou
sklizně a chvílí uspokoje-
ní nad výsledky mnoha-
měsíční námahy. A pro
milovníka lyží časem
očekávání prvého sněhu.
Je ale ještě jiný úhel po-
hledu. Pro ty z nás, kdo
mají dávno za sebou set-
kání s Abrahámem, je

podzim v přírodě také připomínkou
podzimu života. Liturgie vzpomínky
na všechny věrné zemřelé – „dušičky“
– nám to také připomíná.

Jak se člověk vlastně na podzim ži-
vota těší nebo jak ho prožívá? Jako
smutné ohlédnutí za obdobím mládí, za
časem velkých plánů a dostatku sil?
Nebo jako dobu pokojného sbírání

ovoce? Nejsou to snad dny, je-
jichž realitu nechceme brát na
vědomí?

Památka zesnulých a naše
cesty na hřbitov nám připomí-
nají, že náš pozemský život je
opravdu konečný. A vzpomín-
ky na ty, kteří už z tohoto živo-
ta odešli, nás mohou s koneč-
ností smiřovat. Teprve pohled

na celek skončeného života nám ukazu-
je, jakou cenu život vlastně má. Že
ovoce života není zanedbatelné. A ko-
lik toho dává dalším generacím.

Po podzimu přichází v přírodě každý
rok opět zima a jaro. Po smrti se ale ote-
vírá možnost plného života s Bohem,
vyústění naší pozemské cesty. Vezmě-
me tedy na milost podzim, pokud se
nám nelíbí – ten krásně barevný se žlu-
tými a červenými listy, zralými jablky
a chutnými ořechy. A vezměme také na
milost náš osobní podzim života – ob-
dobí životní sklizně, vděčnosti, osvobo-
zení od mnoha plánů. Je to neopakova-
telný čas vyhlížení cíle naší cesty. Vní-
mání místa, kde nás Bůh čeká.

P. Aleš Opatrný

Kněžský seminář po prázdninách opět ožil
„Svou podstatou je seminář v církvi specifickým pokra-

čováním společenství apoštolů shromážděných kolem Ježí-
še, naslouchajících jeho slovu, připravujících se na prožití
velikonoční události a očekávajících dar Ducha svatého pro
své poslání“. (Pastores dabo vobis 60)
(Pokračování na straně 2)

Adventní setkání pro mladé muže v Arcibis-
kupském semináři v Praze

Arcibiskupský seminář v Praze zve mladé muže od 15-ti
let, kteří chtějí poznávat Boží vůli pro svoji životní cestu
a přemýšlejí o svém povolání, na Adventní setkání, které se
uskuteční v budově semináře ve dnech 28. – 30. listopadu
2003. Sejdeme se v pátek v 18:00 hod. Předběžnou účast je
třeba oznámit do 20. listopadu na adresu:

Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel:
220 181 599 (404), e-mail: arcs.vicerektor@arcs.cuni.cz.
Více informací o semináři včetně programu tohoto setkání
najdete na www.arcs.cuni.cz.

Třetí dopis vojenského kaplana z Iráku,
tentokráte o pouti do Uru – Abrahámova rodiště
Irák, Basra 17. 9. 2003
Tak tedy již naposledy z jižního Iráku, z Basry. Jak jsem

slíbil, rád se chci podělit o zážitky z cesty do Uru chaldej-
ského, ale jedna radostná zpráva. Jsme tu nyní dva kaplani.
A to od 6. 9. Přijel sem zase „hradečák“, P. Tomáš Hoff-
mann, který mě tady střídá s ostatními novými vojáky. Mod-

lit se „brevíř“ ve dvou je příjemné a zároveň najednou vzác-
né. Trávíme spolu více času, než bývá zvykem doma a jsme
tak trochu víc vidět. Už jsem slyšel pár poznámek na naši
adresu nebo spíše pochval, jak že spolu hezky meditujeme.
Holt někdo to dělat musí :-).
(Dokončení na str. 3)

Nový akademický rok na Teologické fakultě
V úterý 30. září byl slavnostní bohoslužbou v kostele

Matky Boží před Týnem zahájen akademický rok
2003/2004 na Katolické teologické fakultě Univerzity Kar-
lovy v Praze.
(Dokončení na str. 3)

Proběhlo 2. ministrantské setkání
V sobotu 11. října se uskutečnilo již 2. setkání ministran-

tů pražské arcidiecéze.
Proběhlo v přátelském společenství s ministranty z plzeň-

ské diecéze.
(Dokončení na str. 4)

Co se skrývá pod názvem Kolpingovo dílo
České republiky?

Kolpingovo dílo České republiky je občanské sdružení se
sídlem ve ŽNáru nad Sázavou. Ve své činnosti navazuje na
působení kněze – blahoslaveného Adolpha Kolpinga
v 19. století. Ten je dnes označován za sociálního apoštola,
jehož dílo se rozšířilo doslova do celého světa.
(Pokračování na straně 5)

Podzim…



Z diáře otce kardinála
2. 11. 16:30 Vzpomínka na všechny

věrné zemřelé: mše sv., kostel
svatých Petra a Pavla na Vyše-
hradě, od 17:30 bohoslužba na
vyšehradském hřbitově

3. 11. 17:30 požehnání Mariánského
sloupu u vchodu kostela Matky
Boží před Týnem

4. 11. 7:00 mše sv., kaple Arcibiskup-
ského semináře UK v Praze (pro
seminaristy)

9. 11. 10:30 mše sv., kostel Všech sva-
tých, Líšnice

11. 11. 9:00 setkání biskupů České cír-
kevní provincie

12. 11. 9:30 zasedání Kněžské rady
13. 11. 18:00 mše sv. ze svátku svaté

Anežky České, katedrála svatých
Víta, Václava a Vojtěcha

16. – 22. 11. duchovní cvičení pro
kněze, Svatá Hora u Příbrami

23. 11. – 2. 12. účast na ekumenickém se-
tkání biskupů, Turecko, Istanbul

Z diáře biskupa Malého
2. 11. 9:30 katedrála – kapitulní mše

sv.
5. 11. 13:00 mateřská školka Stodůlky

– vizitace
8. 11. 9:00 setkání s pomocníky v pas-

toraci
9. 11. 11:00 mše sv., Otryby

17:00 Benešov – přednáška
11. 11. 9:00 setkání biskupů české pro-

vincie.
16:00 setkání s bohoslovci

12. 11. 9:30 kněžská rada
15. – 23. 11 dovolená
25. 11. 11:00 Veselá škola – vizitace
26. 11. 9:00 Smečno – vikariátní kon-

ference
27. 11. 9:00 návštěva AG – vizitace
29. 11 9:00 AP – setkání pomocníků

v pastoraci

Z diáře biskupa Herbsta
1. 11. 9:00 mše sv. + návštěva inter-

nátu školských sester, Praha
2. 11 9:00 mše sv. ve Vlašimi

3. 11. 15:00 mše sv. v kostele sv. Karla
Boromejského, Praha

4. 11. 17:00 mše sv., Praha – Karlín
9. 11. 10:00 mše sv. s biřmováním,

Praha 6 – sv. Vojtěch
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Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře

zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)

Kněžský seminář po prázdninách opět ožil
(Dokončení ze strany 1)
Na toto místo našeho bytí s Kristem jsme se po prázdninách vrátili v sobotu

21. září. Nový rok jsme začali společnou mší svatou v 18:00 v seminární kapli.
Hned na úvod je třeba připomenout, že naše společenství doznalo velké obměny,
neboR přišlo 15 nových bratří. Všech bohoslovců je nyní 41. Podle počtu boho-
slovců jednotlivých diecézí je situace následující: českobudějovická 5, králové-
hradecká 17, litoměřická 4, pražská a plzeňská 7. Spolu s námi se zde připravuje
jeden jáhen řeckokatolické církve, který vypomáhá otci biskupovi Hučkovi.

Na začátku dalšího úseku cesty, na které se snažíme následovat Ježíše Krista,
je nutné se zastavit, zkontrolovat směr, kterým se ubíráme a obnovit své rozhod-
nutí pro Krista. V neděli 22. září nám začaly duchovní cvičení, kterými nás do-
provázel P. Benedikt Holota OFM. Po jejich skončení jsme se v sobotu 27. září
účastnili národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.

Naše příprava na kněžství probíhá na čtyřech rovinách: lidská, duchovní, inte-
lektuální a pastorační. Úkolem oblasti lidské formace je, abychom přetvořili „na-
ši lidskou osobnost tak, abychom se stali mostem, a ne překážkou při setkání s Je-
žíšem Kristem“. V seminárním společenství se učíme respektu k druhým, k jejich
mínění, snášení toho, co je na druhých obtížné, přijímání rozhodnutí představené-
ho a řadě dalších lidských vlastností.

Zcela mimořádné místo v celé výchově má formace duchovní. V evangeliu
svatého Marka čteme, že Pán Ježíš povolal svých Dvanáct, „aby byli s ním“ (Mk
3,13). Proto je zcela zásadní, abychom se i my učili tomuto důvěrnému vztahu
s Kristem. Společné slavení Eucharistie, společná i osobní modlitba a adorace
jsou prostředky, které nám na této cestě pomáhají.

Intelektuální formaci zajišRuje Katolická teologická fakulta. Nový akademický
rok byl zahájen v úterý 30. září mší svatou v kostele Matky Boží před Týnem, kte-
ré předsedal velký kancléř, Miloslav kardinál Vlk, za účasti dalších biskupů, dě-
kana fakulty a kněží z řady pedagogů. Vyprošovali jsme dary Ducha svatého pro
studenty i přednášející.

Čtvrtou rovinou naší výchovy je formace pastorační. Otec rektor nás na začát-
ku roku vyzval, abychom měli „ducha evangelizátora“, to znamená, abychom
měli odvahu jít tam, kde jsou lidé, kteří o evangeliu nic neslyšeli nebo ani slyšet
nechtějí. Tato myšlenka zcela odmítá představu semináře jako skleníku. Někteří
z nás vyučují náboženství, vedou katecheze pro mladé, navštěvují staré lidi v do-
mově důchodců a také vězně.

Nyní bych se chtěl ještě zmínit o 2. setkání ministrantů pražské a plzeňské die-
céze, na kterém jsme se organizačně podíleli. Uskutečnilo se v sobotu 11. října
a bylo zahájeno na Pražském hradě u katedrály, kde byli všichni ministranti a mi-
nistrantky uvítáni otcem kardinálem Miloslavem Vlkem a otcem biskupem Fran-
tiškem Radkovským. Společně pak poprosili ve Svatováclavské kapli a u hrobu
svatého Jana Nepomuckého za svoji službu a následování těchto světců. Ve 12:30
pak sloužil plzeňský biskup mši svatou v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích. Oběd
se pro všechny podával na dvoře semináře. Do 16:30 probíhal program ve 14 sku-
pinkách, ve kterých jsme nabízeli: povídání o povolání, prohlídku semináře a mo-
dlitbu, rukodělné dílny – batikování triček, krakelování (barvení květináčů), růz-
né hry, fotbal, výlet do Prahy a mnoho dalších. Setkání bylo ukončeno společnou
modlitbou v kostele sv. Vojtěcha. Když jsme viděli tolik spokojených a radost-
ných tváří, děkovali jsme Dobrému Bohu za všechny, se kterými jsme se mohli
setkat. Jak řekl při večerní modlitbě otec rektor, můžeme být spokojeni s dobrým
dílem, ale nikdy nesmíme zapomínat na to, „že jsme jen služebníci; udělali jsme,
co jsme byli povinni vykonat“ (Lk 17,10).

Na tomto místě bych ještě rád pozval všechny mladé muže od 15-ti let, kteří
chtějí poznávat Boží vůli pro svůj život a přemýšlet o svém povolání na adventní
setkání, které se v Arcibiskupském semináři uskuteční ve dnech 28. – 30. listopa-
du.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří nám jakkoli pomáhají. UjišRuji vás,
že i my na vás ve svých modlitbách vzpomínáme.

Filip Janák, bohoslovec 3. ročníku



10. 11. výjezdní den s Charitou
11. 11. 16:00 mše sv. v kostele sv. Mar-

tina, Praha – Vyšehrad
16. 11. mše sv. ve Skorkově
20. 11. 9:30 vikariátní konference vi-

kariátu Jílové v Ondřejově
22. 11. 17:00 mše sv. před plesem Arci-

diecézního centra pro mládež
23. 11. 8:00 mše sv. ve Václavicích

15:00 svěcení kaple karmelitek,
Praha – Zbraslav

29. 11. 10:00 mše sv. s biřmováním ve
Slušovicích u Zlína

30. 11. 8:30 mše sv. v Čechticích
10:00 mše sv. ve Zhoři

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.

Památka sv. Anežky České
v katedrále
Památku sv. Anežky České oslavíme
ve čtvrtek 13. listopadu 2003 mší sv.
v pražské katedrále v 18.00 hod. Boho-
službě bude předsedat kardinál Milo-
slav Vlk, který zve velmi srdečně
k účasti kněze, jáhny i věřící. Žádáme
zvláště pražské kněze, aby věřící vybí-
dli k účasti na této bohoslužbě. Kněží
a jáhnové si laskavě k liturgii přinesou
vlastní albu a bílou štolu.

Rekolekce pro laiky
Rekolekce pro laiky, pověřené službou
eucharistii (donášení sv. přijímání ne-
mocným, podávání při bohoslužbě), se
koná v Pastoračním středisku sv. Voj-
těcha, Kolejní 4, Praha 6 v sobotu
22. listopadu od 9 do 13 hod. Na pro-
gramu jsou 2 duchovní úvahy, adorace,
příležitost k duchovnímu rozhovoru
nebo svátosti smíření, kratší konferen-
ce a mše sv. Prosíme duchovní správ-
ce, aby na rekolekci upozornili ty, kdo
pověření ke službě eucharistii v jejich
farnostech mají.

Pozvání na setkání neplace-
ných pomocníků v pastoraci
Zvu všechny neplacené pomocníky
v pastoraci – ustanovené (lektory, ako-
lyty), pověřené i ty, kteří se připravují
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Třetí dopis vojenského kaplana z Iráku
(Pokračování ze strany 1)
Ale zpět k tématu, ke kterému jsem se zavázal. Cestě do Uru předcházela son-

dáž, jak daleko to je a kde to je. Když jsem poprvé v polovině června zazvonil
u zdejšího kostela Sv. Terezičky (to jsou ty květy růží, co pak člověk posbírá a ne-
tuší odkud to padá), přišly mi otevřít sestry dominikánky. Během hovoru o tom,
kdo jsme a co tam hlavně v Basře dělají čeští vojáci, došla řeč i na Ur. Sestry se
pochlubily, že tam byly nedávno a je to jen prý kolem 200 km daleko. Slíbily, že
se budou modlit, abychom se tam nějak dostali. Zanedlouho jsem se seznámil
s ostatním duchovenstvem a jeden z nich, P. Petr, mi slíbil, že by jel s námi.

Vyjížděli jsme brzo ráno a na místě jsme byli kolem desáté hodiny dopoledne.
Nejprve jsme za pomoci našeho překladatele Romana a P. Petra zjistili, co se píše
na místní informační tabuli a pak jsme vyrazili celí dychtiví po dlouhých schodech
starých bezmála 5 až 6 tisíc let na strážní věž Zekuratu. Z ní jsme dohlédli celkem
dost daleko a viděli jsem, co se podařilo během vykopávek odhalit z valů písku.
Jsou to základy a stěny domů bohatých občanů a chrámové zdivo. Některé části,
kde se pohřbívalo, je tam také k vidění, ale vstup do nich je nebezpečný kvůli mož-
nému zřícení kleneb stavby. No a na okraji Uru je znovu obnovena část údajného
domu Abrámova. Přiznám se Vám, že jsem se během té procházky na chvíli zasta-
vil. Modlil jsem se vlastními slovy a pak jsem se pomodlil „Otče náš“… Vzpo-
mněl jsem si na chvíle, kdy jsme se ještě v Litoměřicích učili o Uru chaldejském
a teN jsem tu stál a přál bych to každému. Kleknul jsem si a sentimentálně jsem
zem políbil (asi stárnu a měkne mi mozek a tak mě to nějak víc bere). Když jsem
vstal a pak si utíral pusu od písku, tak jsem si musel párkrát odplivnout. On jen ten
písek totiž slaný. Tak jsem se ptal P. Petra, jestli se ten Abrám náhodou neodstěho-
val třeba kvůli tomuhle. Že mu tu nic nerostlo, zem je tady slaná a tak se sbalil
a šel. No a někde po cestě si povzdychl: „Bože dyR ty to vidíš, tady se fakt nedá žít,
tak jdu jinam“. No a my jsme z toho udělali veliký zázrak. On se smál a smál.

Tak dobře, nezlobte se ani Vy čtenáři, udělal jsem si trochu legraci na účet
Abráma (myslím, že se tam nahoře taky zasmál a věřím, že Pán Bůh se někdy ta-
ky směje, až ho břicho od toho smíchu bolí). Možná až sem někdo z Vás přijede,
tak ale aR nezapomene kleknout a tak vzácnou zem políbit, byR nechutná vůbec
dobře. Moc Vám to všem přeji. Prohlídka nám trvala asi tak dvě hodiny a pak
jsme se vraceli k našemu prozatimnímu domovu do Basry. Během zpáteční cesty
jsme si s P. Petrem báječně popovídali a bylo nám moc fajn.

Večeřeli jsme už na základně. A to, co jsem Vám napsal, je pravda. Určitě bu-
de v nejbližší době možné sem i cestovat a moc Vám přeji zažít tak skvělou ná-
vštěvu Uru spolu s některými místními křesRany, jako se poštěstilo nám. Bohužel,
kvůli zhoršení bezpečnostní situace jsme pak už znovu jet nemohli. Ale věřím, že
se to časem zlepší a bude to možné.

A na závěr bych Vás chtěl poprosit o to, co mi kladl na srdce v neděli na Svátek
Povýšení Sv. Kříže P. Petr Lawrence: „Modlete se za nás Iráčany, aR poznáme mír.
Mír a pokoj od Boha v srdci a mezi lidmi. My křesRané milujeme tuto zem a všech-
ny lidi, co tu žijí. Nepotřebujeme tolik pomoc materiální, ale hlavně duchovní
– modlitbu. To, že jste tady, není náhoda, to je Boží řízení. Prosím, Ivane, modlete
se a poproste i u Vás v České republice lidi o modlitbu, potřebujeme ji. Díky. My
na Vás nezapomeneme a budeme se modlit za Vaši zem.“ Je to jen část toho, co mi
při našem loučení tuto neděli vkládal jako bratrovi před dlouhou cestou na srdce.
Jestli chcete, zkuste to a modlete se za ty „naše“ kluky a holky tady v Iráku.

No a těším se na viděnou doma v České republice.
Bůh Vám žehnej! Děkuji Vám za modlitby za nás vojáky a modlíme se za na-

ši zem a naše blízké.
Končící vojenský kaplan 7. polní nemocnice npor. Ivan Havlíček – havliva-

n@centrum.cz
(Předchozí dopisy naleznete na www.pastorace.cz)

Nový akademický rok na Teologické fakultě
(Pokračování ze strany 1)
Bohoslužbě předsedal pražský arcibiskup a Velký kancléř fakulty, kardinál

Miloslav Vlk a koncelebrovala řada kněží. Poté se konala v Karolinu slavnostní



v probíhajících kurzech, muže i ženy –
na setkání v sobotu 29. listopadu 2003
do Pastoračního střediska v Praze. Set-
kání začíná v 9.00 hod. mší sv. a bude
končit ve 12:30 hod. občerstvením.

Žádám všechny duchovní správce,
pokud mají ve svých farnostech po-
mocníky v pastoraci, aby je laskavě
vyzvali a vyslali na uvedené setkání.

+ Václav Malý, biskup

Oznámení Kongregace pro
nauku víry o Vassule Ryden
I. Kongregace pro nauku víry obdrže-
la různé dotazy týkající se hodnoty
a autority svého sdělení z 6. října 1995,
které bylo publikováno v L’Osservato-
re Romano v pondělí/úterý 23/24. října
1995, str. 2 (L‘Osservatore Romano –
anglické vydání, 25. října 1995, str. 12)
ohledně spisů a poselství paní Vassuly
Ryden týkajících se údajných zjevení,
které jsou rozšiřovány v katolických
kruzích po celém světě.

V důsledku toho Kongregace ozna-
muje:
1) Sdělení adresované duchovním
správcům a věřícím katolické církve je
celé v platnosti i nadále. Sdělení bylo
schváleno akompetentními autoritami
a bude uveřejněno v Acta Apostolic
Sedis, oficiálním orgánu Svatého stol-
ce, s podpisy prefekta a sekretáře Kon-
gregace.
2) Co se týče zpráv, které se objevují
v některých médiích, ohledně omezené
interpretace tohoto sdělení, kterou pod-
pořil Jeho eminence kardinál prefekt
v soukromém rozhovoru se skupinou li-
dí, které udělil audienci v Guadalajare
v Mexiku 10. května 1996, si přeje ten-
to kardinál oznámit, že:
a) jak řekl, věřící by neměli považovat
vzkazy Vassuly Ryden za božská zje-
vení, nýbrž za její soukromé meditace;
b) tyto meditace, jak vysvětlilo sděle-
ní, zahrnují spolu s pozitivními prvky
i prvky, které jsou ve světle katolické
víry negativní;
c) proto jsou duchovní správci a věřící
žádáni, aby v této duchovní záležitosti
seriózně rozlišovali, zachovali si čisto-
tu víry, morálních hodnot a duchovní-
ho života a nespoléhali se na údajná
zjevení, ale následovali zjevené Boží
slovo a instrukce církevních autorit.
II. Co se týče cirkulace textů údaj-
ných soukromých zjevení, kongregace
oznamuje, že:
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imatrikulace nových posluchačů fakulty, kteří složili do rukou děkana fakulty
imatrikulační slib. Odpoledne pak za účasti rektora Univerzity Karlovy prof. Iva-
na Wilhelma, Velkého kancléře fakulty kardinála Vlka, děkana fakulty prof.
Ambrustera a řady hostí byl slavnostně otevřen nový studijní obor na KTF UK –
Dějiny křesRanského umění.

Na magisterský studijní program teologie, obor katolická teologie – je nyní za-
psáno 153 studentů, na nově otevřený bakalářský studijní program Obecná teorie
a dějiny umění a kultury, obor dějiny křesRanského umění 56 studentů. Na baka-
lářský studijní program teologie, obor náboženské nauky (kombinované studium)
243 studentů a na navazující magisterský studijní program teologie, obor nábo-
ženské nauky (rovněž kombinované studium) 28 studentů. red.

Proběhlo 2. ministrantské setkání
(Pokračování ze strany 1)
Začalo v 10:30 v katedrále. Mottem celého setkání bylo putování k českým pa-

tronům, pohřbeným v katedrále sv. Víta. Přivítali nás zde naši biskupové – otec
kardinál Miloslav Vlk a otec biskup František Radkovský.

Pan kardinál nám vyložil význam této katedrály a připomněl světce a krále zde
pohřbené.

Ve svatováclavské kapli jsme zpívali svatováclavský chorál a prosili za požeh-
nání pro ministranty i za dostatek nových duchovních povolání.

Naší další zastávkou v katedrále byl hrob svatého Jana Nepomuckého a svaté-
ho Vojtěcha, kde jsme se také pomodlili. Ministranti z naší arcidiecéze pěšky, pl-
zeňští svými autobusy, se pak dopravili do budovy Arcibiskupského semináře
v Dejvicích.

V refektáři semináře jsme slyšeli informaci o cestě ke kněžství.
Mši svatou jsme slavili ve 12:30 v Pastoračním středisku v kostele sv.Vojtěcha

v Dejvicích. Hlavním celebrantem byl biskup František Radkovský.
Po dobrém občerstvení na nádvoří semináře jsme se rozešli do jednotlivých sku-

pinek, pro které zajišRovali bohoslovci arcibiskupského semináře pestrý program.
Byla možnost se zúčastnit těchto programů: Povídání o povolání, Ježíšova mo-

dlitba a vázání čotky (obdoba růžence), Batika – rukodělná dílna, Krakelování
– rukodělná dílna, Taje semináře, O poklad Harlechu, První pomoc, Liturgické
předměty, Archa Noemova (zvuková hra), Nejen o ministrování, Střípky bible,
PojNte si hrát, Fotbal, Výlet do Prahy – celkem 15 skupinek, do kterých se děti ro-
zešly podle své volby a možností.

Na závěr jsme se ještě jednou sešli v kostele sv.Vojtěcha v 16:30 hodin.
Po modlitbě jsme se vydali k domovům.
Setkání bylo vydařené. Počasí nám přálo. Skoro nikdo se před katedrálou ne-

ztratil, i když zde bylo turistů jako much. Protože nás bylo asi 240 dětí a 13 kně-
ží, byl trochu problém se soustředěností před a během mše svaté. Pro děti bylo
příliš mnoho nových zážitků a dospělí průvodci je příliš neusměrňovali. Program
a občerstvení, které zajistil seminář, bylo skvělé. Vedení semináře i bohoslovcům
patří velký dík. Ten ostatně vyjádřily již děti svým nadšením a spokojeností.

Fotografie ze setkání i různé aktuality můžete nalézt na www.ministrant.cz
Další fotografie, které pořídil otec vicerektor semináře, jsou na www.ktf.cuni.cz

Dotazy, nejen k tomuto setkání, připomínky a nápady můžete posílat na adre-
su: P. Metoděj Karel Kočí, U Matěje 2, 160 00 Praha 6, tel. 777 101 941, mail:
metodej@ministrant.cz. Zde si také můžete objednat CD-ROM s digitálními fo-
tografiemi ze setkání.

Jistě to není poslední setkání, i když příště budou mít plzeňští již zase svoje
doma (do Prahy přijelo z plzeňské diecéze celkem 136 dětí, některé byly v Praze
vůbec poprvé).

Kromě takovýchto setkání se připravuje pravidelnější program pro ministran-
ty, zaměřený především na vzdělávání ve víře a v liturgii. Rádi bychom umožnili
především mimopražským dětem, ministrantům a ministrantkám, aby se navzá-
jem poznali a posilnili ve víře i ve službě u oltáře.
P. Metoděj Karel Kočí, zodpovědný za péči o ministranty v pražské arcidiecézi.



1) interpretace, kterou argumentují ně-
kteří jedinci na rozhodnutí, které bylo
schváleno Pavlem VI. 14. října 1966
a úředně oznámeno 15. listopadu téhož
roku a na jehož základě by spisy
a vzkazy pocházející z údajných zjeve-
ní mohly volně cirkulovat v církvi, je
velmi zavádějící. Toto rozhodnutí se
ve skutečnosti vztahovalo na „Zrušení
indexu zakázaných knih“ a určovalo,
že i poté, co byly odstraněny závažné
cenzury, morální závazek stále trvá
a má být naplňován tím, že tyto spisy,
které ohrožují víru a morální hodnoty,
se nebudou ani rozšiřovat, ani číst;
2) mělo by se však připomenout, že
vzhledem k cirkulaci textů o údajných
soukromých zjeveních je v platnosti
i nadále kánon 823, § 1 CIC, ve kterém
se praví: „Pastýři církve mají právo
a povinnost vyžadovat, aby tisk vydá-
vaný věřícími ve věcech dotýkajících
se víry a mravů podléhal úsudku
církve.“
3) Údajná nadpřirozená zjevení a spi-
sy, které o nich pojednávají, jsou pod-
robeny v první instanci posouzení die-
cézního biskupa a ve zvláštních přípa-
dech též posudku biskupské konferen-
ce a Kongregace pro nauku víry.
Oznámení bylo publikováno v Acta
Apostolicae Sedis – AAS, vol. LXXXVIII,
č. 12 (5. prosinec 1996), strany 956–57.

Sbírka v Den Bible 16. 11. 2003
České katolické biblické dílo je spo-
lečnost, kterou založila Česká biskup-
ská konference v roce 1993 k realizaci
biblického apoštolátu. Činnost České-
ho katolického biblického díla, o níž
Vás informuje přiložený leták, je fi-
nancována ze sbírky ustanovené v Den
Bible (letos neděle 16. 11.). Podle roz-
hodnutí České biskupské konference
náleží 25 % výnosu této sbírky České-
mu katolickému biblickému dílu
a 75 % České biblické společnosti, kte-
rá však vyhlašuje každoročně Dny Bi-
ble již v měsíci říjnu (viz „Informační
bulletin ČBS 2002“ str. 6).

Změna sídla farnosti
Vzhledem k tomu, že Římskokatolická
farnost Svatý Jan pod Skalou nemá
k dispozici vlastní farní budovu a je
spravována excurrendo z Berouna,
rozhodl kardinál Miloslav Vlk, arcibis-
kup pražský, o změně jejího sídla na
Seydlovo nám. 5/24, 266 01 Beroun 1,
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Co se skrývá pod názvem Kolpingovo dílo České republiky?
(Dokončení ze strany 1)
V České republice byla tato organizace založena v roce 1992 a stala se členem

mezinárodního Kolpingova díla, působícího ve více než 50 zemích světa. V sou-
časné době má Kolpingovo dílo své pobočky (tzv. Kolpingovy rodiny) na 28 mís-
tech v ČR.

Co je hlavním posláním tohoto sdružení?
Náš zakladatel bl. Adolph Kolping (1813–1865) říkal: „Potřeby doby vám

ukážou co máte dělat.“ On viděl ve své době (průmyslová revoluce) velkou soci-
ální a morální bídu tovaryšů, kteří díky zásadní změně sociálních poměrů ztratili
ubytování a někdy i zaměstnání. Proto se jim a jejich potřebám rozhodl zasvětit
svůj život a zakládal domy, ve kterých tito tovaryšové nacházeli nový domov
a pevné zázemí, které pomáhalo formovat jejich osobnosti dobrým směrem. Jeho
dílo se brzy rozšířilo do mnoha zemí, kde vznikaly tyto spolky, které se tehdy na-
zývaly Jednoty katolických tovaryšů a dnes Kolpingovy rodiny.

Členové Kolpingových rodin se tak dnes snaží hledat a odpovídat na potřeby
dnešní doby a svou dobrovolnou prací přispívat k ozdravení společnosti.

Od kdy je Kolpingovo dílo v České republice a co nabízí?
Kolpingovo dílo zde působí od roku 1993 a cítíme se být pokračovateli tradi-

ce Jednot katolických tovaryšů, které u nás působily od poloviny 19. století až do
50. let minulého století, kdy byla jejich činnost komunisty zakázána.

Naše aktivity dnes směřují především do oblasti sociální, vzdělávací a práce
s dětmi a mládeží. Snažíme se obnovit spolkovou činnost, a tím i podnítit zájem
našich členů (především věřících) aktivně se podílet na životě společnosti, ve kte-
ré žijí.

A co tedy konkrétně děláte?
V sociální oblasti bych zmínil tři naše velké projekty. Jedná se o Terapeutickou

komunitu pro léčbu drogově závislých v Sejřku u Nedvědice, dále o Azylový
dům pro matky s dětmi v Praze 8 a nakonec o Dům rodin ve Smečně u Kladna. Již
z výčtu těchto aktivit vyplývá, jaké jsou naše priority a kde vidíme „potřeby dneš-
ní doby“.

Dále provozujeme ve ŽNáru nad Sázavou dvě školy – Biskupské gymnázium
A.Kolpinga a SOU A. Kolpinga (obory kuchař, cukrář, číšník).

V centru naší pozornosti stojí především děti a mládež, kterým se snažíme na-
bídnout aktivity pro jejich volný čas. Jedná se o různé kroužky, výlety, letní tábo-
ry apod. Pomocí pravidelné činnost s nimi se je snažíme pozitivně ovlivňovat tak,
aby se (použiji-li úryvku ze stanov Kolpingova díla ČR) „…osvědčili jako křes-
Rané v práci, rodině i ve společnosti.“

Co byste řekli závěrem?
Kolpingovo dílo není žádná uzavřená společnost, ale živé společenství. Snaží-

me se oslovit své okolí a přesvědčit, že se vyplatí neuzavírat se do ulity, ale aktiv-
ně se podílet na životě společnosti a také ho ovlivňovat. Myslíme si, že místo
křesRana není pouze v kostelní lavici, ale naopak uprostřed všeho dění.

Jak vás lze kontaktovat, kde jste k nalezení?
Kolpingovo dílo ČR, nám. Republiky 22, 591 01 ŽNár nad Sázavou, tel./fax:

566 620 207, e-mail: kolping@kolping.cz, www.kolping.cz Michael Kubík

WWWybíráme z internetu k tématu:
Památka zesnulých, smrt, posmrtný život, reinkarnace, modlitba za zemřelé:
www.vira.cz/glosar/smrt
www.pastorace.cz/tema/smrt
www.vira.cz/tema/reinkarnace
www.pastorace.cz/tema/reinkarnace
www.hospice.cz
www.hospice.sk
krystal.op.cz/amen/1998/Amen11-98.htm
www.kebrle.cz/katdocs/SalvificiDoloris.htm



a to s účinností od 15. října 2003.
Název farnosti zůstává beze změny.

Nabídka zpěvníků
„Mešní zpěvy“
Arcibiskupství pražské nabízí jednotli-
vým farnostem červené mešní zpěvní-
ky – „Mešní zpěvy“. Pokud máte o tyto
zpěvníky zájem, vyzvedněte si je, pro-
sím, v arcibiskupském paláci na po-
kladně u paní Jany Kubecové.

Změny adres
� Vysokoškolské katolické hnutí Praha
(VKH Praha) přesídlilo na adresu Du-
chovní správy u kostela Nejsv. Salvá-
tora a má tedy adresu: Křižovnické
nám. 2, 110 00 Praha 1.
� Nové webové stránky Římskokato-
lické duchovní správy pro vysokoškol-
ské studenty u kostela Nejsv. Salvátora
v Praze 1 mají adresu: 
http://salvator.apha.cz, e-mailová
adresa této duchovní správy je 
nejsvetejsi.salvator@volny.cz.
� Osobní e-mailová adresa P.Tomáše
Halíka zůstává beze změny, tedy: 
haliktom@cesnet.cz
� P. Oldřich Pokorný, výpomocný du-
chovní Římskokatolické farnosti u kos-
tela Všech svatých Praha – Uhříněves,
má nový (vlastní) tel.: 267 714 491.

Kontaktní adresy advokátů
ICS – doplnění
Uvádíme kontakty na další z nově jme-
novaných advokátů ICS. Tyto kontak-
ty mohou být užitečné pro duchovní
i ostatní věřící, pokud budou potřebo-
vat získat právní radu a pomoc v pří-
padných kauzách, s nimiž by se even-
tuálně obraceli na Interdiecézní církev-
ní soud v Praze.
� Mgr. Jana Fajstavrová, Eliášova
791/31, 160 00 Praha 6; 
jfaust@atlas.cz; tel. 604 273 868
� Roman Staněk, tel. 728 222 437
roman-stanek@seznam.cz;
� Mgr. Richard Urfus, Herálecká
1579/4, 140 00 Praha 4; 
urfus@volny.cz; tel. 603 734 887
� Mgr. Petr Váňa, 262 02 Stará HuR
286; tel. 737 178 332

Zároveň se omlouváme za tiskovou
chybu v předchozím sdělení: advokát
ICS JUDr. Ivan Vávra má tel. 244 403
552–3 a 777 550 196, jeho ostatní úda-
je jsou správné.

PERSONALIA

Jubileář

Výročí svěcení
P. RNDr. Jan Rajlich OP 4. 11. 1983

Životní jubilea
Mons. Karel Herbst SDB, pomocný
biskup pražský 6. 11. 1943
Mgr. Tomáš Valer, laik, pastorační asi-
stent 6. 11. 1968
P. Josef Břicháček CSsR. 8. 11. 1928
Mgr. Ing. Zdeněk Pokorný, trvalý já-
hen. 19. 11. 1958
Jordán Vilém Matausch, trvalý jáhen

20. 11. 1943
Mgr. Josef Pecinovský, okrskový vi-
kář vikariátu Beroun 24. 11. 1963

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Kněžské svěcení
SSLic. Angelo Jason Scarano přijal
kněžské svěcení z rukou kardinála Milo-
slava Vlka v neděli 21. září 2003 v kos-
tele Svaté Rodiny v Praze – Řepích.

Ustanovení
P. Mgr. František Blaha SDB byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. října 2003 ustanoven
farním vikářem Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Petra a Pavla Praha
– Bohnice.
P. Josef Čupr SI byl na žádost svého
řeholního představeného s účinností od
1. října 2003 ustanoven farním viká-
řem Římskokatolické farnosti u koste-
la sv. Štěpána Praha – Nové Město.
P. William Robert Stanislav Faix
OSA byl na žádost svého řeholního
představeného s účinností od 15. září
2003 uvolněn z funkce administrátora
Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Tomáše Praha – Malá Strana, admi-
nistrátora in spiritualibus Římskokato-
lické farnosti u kostela sv. Mikuláše
Praha – Malá Strana, z funkce rektora
in spiritualibus Římskokatolické du-
chovní správy u kostela sv. Josefa Pra-
ha – Malá Strana a z úkolu pastorace
anglicky mluvících obyvatel v Arci-
diecézi pražské.
P. Laurencio Galvan OSA byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 15. října 2003 ustanoven

farním vikářem Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Tomáše Praha –
Malá Strana a pověřen duchovní péčí
o španělsky mluvící komunitu v Praze.
P. Dr. Ing. Ladislav Heryán SDB byl
na žádost svého řeholního představe-
ného s účinností od 1. října 2003 usta-
noven výpomocným duchovním Sale-
siánského střediska mládeže Praha
– Kobylisy.
P. Mgr. Jan Horký SDB byl na žádost
svého řeholního představeného s účin-
ností od 1. října 2003 uvolněn z funkce
farního vikáře Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Petra a Pavla Praha
– Bohnice a ustanoven výpomocným
duchovním Salesiánského střediska
mládeže Praha – Kobylisy.
P. Petr Alkantara František Houška
OFM byl na žádost svého řeholního
představeného s účinností od 1. listopadu
2003 uvolněn z funkce výpomocného
duchovního Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Ludmily Praha – Vinohrady.
P. Christophe Jakob CCN byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 1. října 2003 uvolněn
z funkce administrátora Římskokatolic-
ké farnosti Tuchoměřice, administráto-
ra excurrendo Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Apolináře Praha – Nové
Město a vedoucího Misijního centra
Arcibiskupství pražského.
P. František Marek Míček OPrm.
byl na žádost svého řeholního předsta-
veného s účinností od 15. října 2003
ustanoven administrátorem Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Cyrila
a Metoděje Praha – Nebušice.
P. Mgr. Antonín Nevola SDB byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. října 2003 ustanoven
kaplanem pro Salesiánské středisko
mládeže Praha – Kobylisy. 
P. Kamil Metoděj Novák CCN byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. října 2003 uvolněn
z funkce farního vikáře Římskokato-
lické farnosti Tuchoměřice a farního
vikáře excurrendo Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Apolináře Praha –
Nové Město a s účinností od téhož dne
byl jmenován a ustanoven administrá-
torem Římskokatolické farnosti u kos-
tela sv. Apolináře Praha – Nové Město
a administrátorem excurrendo in soli-
dum Římskokatolické farnosti Tucho-
měřice a jmenován vedoucím Misijní-
ho centra Arcibiskupství pražského se
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sídlem Apolinářská 10, Praha 2 – Nové
Město.
P. ThLic. Tomáš Pavlů SI byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 1. října 2003 uvolněn
z funkce farního vikáře Římskokato-
lické duchovní správy u kostela
sv. Ignáce Praha – Nové Město.
P. Juan Bautista Ignacio Provecho
López OSA byl na žádost svého řehol-
ního představeného s účinností od
15. září 2003 uvolněn z funkce farního
vikáře Římskokatolické farnosti u kos-
tela sv. Tomáše Praha – Malá Strana
a ustanoven administrátorem Římsko-
katolické farnosti u kostela sv. Tomáše
Praha – Malá Strana, administrátorem
excurrendo in spiritualibus Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Mikuláše
Praha – Malá Strana a rektorem excu-
rrendo in spiritualibus Římskokatolické
duchovní správy u kostela sv. Josefa
Praha – Malá Strana. S účinností od
15. října 2003 byl dále uvolněn z funkce
administrátora Římskokatolické farnos-
ti Svatá Dobrotivá – Zaječov. 
P. Mgr. Antonio Francisco Rivas
González OSA byl rozhodnutím své-
ho řeholního představeného ve smyslu
kán. 682 CIC s účinností od 15. září
2003 zproštěn pastorační odpovědnos-
ti za španělsky mluvící obyvatele Arci-
diecéze pražské a na žádost svého ře-
holního představeného byl s účinností
od 15. října 2003 ustanoven administ-
rátorem excurrendo Římskokatolické
farnosti Svatá Dobrotivá – Zaječov.
Ustanovení farním vikářem Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Tomáše
Praha – Malá Strana zůstává nadále
v platnosti.
SSLic. Angelo Jason Scarano byl
s účinností od 22. září 2003 jmenován
a ustanoven farním vikářem Římsko-
katolické farnosti u kostela sv. Jakuba
Staršího Praha – Stodůlky. Dosavadní
ustanovení k jáhenské službě se ruší.
Mgr. Gustaw Sikora byl s účinností
od 1. října 2003 uvolněn z funkce far-
ního vikáře Římskokatolické farnosti
u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha Praha – Hradčany a ustanoven far-
ním vikářem Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Matěje Praha – Dejvice.
P. Mgr. Antonín Sokol ISch byl
s účinností od 1. října 2003 jmenován
a ustanoven výpomocným duchovním
Římskokatolické farnosti u kostela
Panny Marie Královny Míru Praha –

Lhotka. Dosavadní ustanovení výpo-
mocným duchovním u Arcidiecézního
centra pro mládež zůstává v platnosti. 
P. Stanisław Bogusław Surma OPr
m. byl na žádost svého řeholního před-
staveného s účinností od 1. listopadu
2003 ustanoven farním vikářem Řím-
skokatolické farnosti u kostela sv. Lud-
mily Praha – Vinohrady.
P. Jan Wojnar CCN byl na žádost své-
ho řeholního představeného s účinností
od 1. října 2003 jmenován a ustanoven
administrátorem Římskokatolické far-
nosti Tuchoměřice a administrátorem
excurrendo in solidum Římskokatolic-
ké farnosti u kostela sv. Apolináře Pra-
ha – Nové Město.
P. Vavřinec Frant. Borgiáš Zadražil
OPrm. byl rozhodnutím svého řehol-
ního představeného ve smyslu
kán. 682 CIC s účinností od 15. října
2003 odvolán z funkce faráře Římsko-
katolické farnosti u kostela sv. Cyrila
a Metoděje Praha – Nebušice.

Úmrtí
P. František Líkař CSsR. zemřel dne
14. září 2003 ve věku 88 let, v 64. roce
své kněžské služby. Rozloučení se ko-
nalo 22. září 2003 v Bazilice Panny
Marie na Svaté Hoře. Pohřben byl do
hrobu redemptoristů na místním hřbi-
tově v Příbrami. R.I.P.
Václav Duchek, osobní arciděkan
a dlouholetý farář farnosti sv. Petra
a Pavla v Praze – Bohnicích, zemřel
dne 13. září 2003 v předvečer svých
81. narozenin, v 55. roce své kněžské
služby. Rozloučení se konalo 19. září
2003 v kostele sv. Václava v Praze 8 –
Bohnicích. Pohřben byl na hřbitově
v Praze 8 – Bohnicích. Zesnu-
lý byl členem CCC. R.I.P.
ThDr. Josef Pokorný, sídelný kanov-
ník Katedrální kapituly při chrámu Sva-
tého Ducha v Hradci Králové a farář
farnosti Předhradí, zemřel dne 10. října
2003 ve věku 86 let, v 62. roce své
kněžské služby. Rozloučení se koná
17. října 2003 v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Pňově – Předhradí, po-
hřben bude na místním hřbitově. R.I.P.

Pastorační
středisko
sv.Vojtěcha

Thákurova 3, 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 4. 11. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR, téma: Konflikty
a jejich řešení
St 5. 11. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
Pá 7. 11. 18:00 Zahájení rekolekcí
s P. J. Augustynem SJ (jen pro přihlá-
šené)
So 8. 11. celodenní rekolekce
s P. J. Augustynem SJ, (pouze pro při-
hlášené)
Út 11. 11. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR – téma: Jak proží-
vat v manželství vztah k Bohu
St 12. 11. 9:30 Teologicko-filosofic-
ká akademie nejen pro seniory, téma:
Tváře lásky. S. M. Terezie Eisnerová,
OP
So 15. 11. 9:00 Kurs „Pomoc v pas-
toraci“ – 2. setkání
Ne 16. 11. 19:00 Koncert v rámci 10.
ročníku Mezinárodního festivalu stu-
dentských orchestrů
Út 18. 11. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR – téma: Manželství
a sexualita
St 19. 11. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
So 22. 11. 9:00 Rekolekce pro slu-
žebníky Eucharistie
Út 25. 11. 10:00 Vzpomínkové setká-
ní „Arcibiskupské gymnázium v Praze–
Bubenči (1913 – 1950)“, CKK, ČKA

19:30 Příprava na život
v manželství, CPR – téma: Odpověd-
né rodičovství
St 26. 11. 9:30 Teologicko-filosofic-
ká akademie nejen pro seniory, téma:
Církevní památky a péče o ně. P. Mgr.
Vladimír Kellnar
So 29. 11. 9:00 Setkání pomocníků
v duchovní správě s Mons. V. Malým
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Zveme Vás na cyklus osmi zamyšlení: Základy víry podle
Apoštolského vyznání víry s Th.Lic. Prokopem Brožem

od 29. 10. t. r. vždy ve středu v 19,30 hod. 
v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6.



Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

email: adks@apha.cz

Návštěvní hodiny v ADKS
středa 9.00 – 11.00
čtvrtek 15.00 – 18.00
Odborné konzultace a návštěvy v jinou
dobu je potřebné domluvit předem.
Připomínáme, že od července tohoto
roku sídlíme sice na stejné adrese, ale
v prvním mezaninu (u vydavatelství
ROSA – po vstupu do zádveří sestou-
pit po třech schůdcích a zabočit vpravo
na konec chodby).

Arcidiecézní týmová soutěž
Biskupská služba v církvi
K soutěži se přihlásilo zatím 43 týmů
se 173 účastníky. Prvními přihlášenými
byli stochovští, nejpočetnější účast hlá-
sí kolegyně M. Kahounová a P. P. Bud-
ský. Všichni již pracují na prvním sou-
těžním úkolu, který sice končí 21.11.
2003, ale tyto včas přihlášené týmy zí-
skávají předstih pro další kolo.

Katolický vzdělávací
a formační cyklus pro dospělé
Ve třech kursech (A, B, C) je přihláše-
no celkem 78 účastníků, kteří již absol-
vovali tři studijní dny. Potěšil nás vel-
ký zájem posluchačů, který, jak doufá-
me, během roku neochabne.

Duchovní obnova pro kate-
chety a učitele náboženství
Pražské arcidiecéze
Duchovní obnova se bude konat
29. 11. 2003 od 8:50 hod. v kostele sv.
Václava v Praze 6 – Dejvicích (Pro-
boštská 3). Tuto obnovu k adventní do-
bě povede biskupský vikář pro kate-
chizaci Mons. Aleš Opatrný.

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

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

Přípravy na manželství
V současné době probíhá společná pří-

prava na život v manželství v praž-
ském Pastoračním středisku pro více
než dvacet párů za účasti pěti boho-
slovců a jednoho řeholníka. Termíny
dalších společných příprav jsou 20. 1.
– 9. 3. a 13. 4. – 1. 6. 2004.

Kromě toho nabízíme přípravy na
manželství, které probíhají v rodinném
prostředí pod vedením manželů pro
skupinky tří až šesti párů snoubenců.
Vedoucí páry mají k této práci pověře-
ní od arcibiskupa. Setkání probíhají
jednou za 2 až 3 týdny, délka přípravy
je tudíž přibližně půl roku.

Zájemci o společnou přípravu na ži-
vot v manželství se přihlašují telefo-
nicky nebo mailem v Centru pro rodi-
nu nejpozději týden před prvním veče-
rem. Zájemci o přípravu v rodinách se
mohou v Centru hlásit průběžně.

Osamělé maminky
Pravidelná setkání osamělých mami-
nek pokračují v Komunitním centru
sv. Prokopa, Praha – Nové Butovice
(metro B – Hůrka). Nejbližší setkání je
15. 11. 2003 od 15:00 do 17:00 a v no-
vém roce dále pokračujeme 10. 1.
a 7. 2. 2004 vždy od 14:00.

Program tvoří modlitba, vzájemné
sdílení a informace o dalších progra-
mech („Mikulášská“, společné výlety,
jarní víkendová duchovní obnova, let-
ní týdenní pobyty).

Hlídání dětí je možné zajistit po
předchozím telefonickém oznámení
v Centru na telefonním čísle 220 181
777 minimálně týden předem. Srdečně
zveme všechny rozvedené, vdovy
a svobodné maminky!

Rekolekce pro manžele
Adventní duchovní obnova pro man-
želské páry pod vedením P. Josefa Pe-
cinovského se uskuteční v sobotu 29.
11. 2003 v Komunitním centru sv. Pro-
kopa, Praha – Nové Butovice (metro
B – Hůrka) od 9 do 15 hodin. Během
dne bude příležitost ke svátosti smíření
a na závěr mše svatá. Občerstvení
v poledne bude zajištěno. Zájemci
o tuto obnovu se přihlašují v Centru
pro rodinu telefonicky či mailem nej-
později do 25. 11. 2003.

Zajímavá literárně – výtvarná
soutěž „List z naší rodinné
kroniky“
K 10. výročí Mezinárodního roku rodi-

ny vyhlásily Asociace center pro rodi-
nu a Národní centrum pro rodinu ČR
literárně výtvarnou soutěž pro děti od
6 do 16 let „List z naší rodinné kroni-
ky“. V soutěži děti vyjadřují jak vidí
svou rodinu a její život kombinací lite-
rární a výtvarné práce na formátu
A3. K výtvarnému zpracování mohou
použít libovolné techniky: malování,
obrázky, fotografie, koláž, různé druhy
ornamentů a jiné výzdoby. V literární
části mohou vyjadřovat prózu (jedno-
duché vyprávění, popis, úvaha) nebo
ve verších pomocí různých druhů
a stylů písma. Práce dětí budou hodno-
ceny ve čtyřech věkových kategoriích
na krajské a národní úrovni.

Uzávěrka krajských kol je 15. ledna
2004, sběrná místa prací pro Prahu
a Středočeský kraj jsou občanská sdru-
žení Rodinné centrum Praha, Thákuro-
va 3, 160 00 Praha 6, tel. 220 181 777,
mail: rodinne@centrum.cz a YMCA –
Živá rodina, Na Poříčí 12, 110 00 Pra-
ha 1, tel. 224 872 421, mail: zr@ym-
ca.cz. V únoru se v Praze uskuteční
výstava oceněných prací.

Národní kolo proběhne v březnu
2004. Jeho garantem je Národní cen-
trum pro rodinu, Průchodní 2, 602 00
Brno, tel. 542 213 313, mail: ncpr@te-
lecom.cz

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

Kurz pro animátory 2003 – 2005
Dvouletý kurz je určen všem věřícím
lidem mezi 16 až 24 lety (výjimky
možné po domluvě), kteří se chtějí ak-
tivně podílet na životě církve např. při
vedení společenství atd. V rámci kurzu
lze získat osvědčení umožňující vedení
táborů pro děti a mládež. Na závěr kur-
zu dostanou všichni absolventi osvěd-
čení a budou mít zvýhodněné finanční
podmínky pro účast na XX. světovém
setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem
(15.–21. srpna 2005).

Součástí kurzu jsou tématické semi-
náře a cvičení z oblastí teologie, peda-
gogiky, psychologie a praktické ukáz-
ky her, animace liturgie atd.
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Termíny pro 1. rok: 18.–19. 10.
2003, 6.–7. 12. 2003, 7.–8. 2 2004,
17.–18. 4. 2004, 19.–20. 6. 2004

Začátek je vždy v sobotu
v 10:00 hod. v domě Nazaret s mož-
ností přijet již v pátek, zakončení v ne-
děli v 17:00 hod.

V rámci kurzu pro animátory při-
pravujeme seminář pro vedoucí tábo-
rů: 19. – 21. března 2004 a letní sous-
tředění na Slovensku: 16. – 21. srpna
2004 (tyto dvě akce nejsou povinné).

MaP II („Modli se a Pracuj! –
Podruhé“)
V sobotu 8. listopadu 2003 a sraz je
v 9:30 hod. v domě Nazaret. Budeme
pracovat, slavit mši svatou, dobře jíst
a na závěr dne se posadíme ke krbu
a … V Nazaretě je možné po domluvě
přespat (k tomu je dobrý vlastní spa-
cák) a ráno jít na farní mši svatou
v 9:00 hod.

23. reprezentační ples ADCM
se koná v sobotu 22. listopadu 2003 od
19:00 hod. v sále SOU stavebního,
Praha – Hrdlořezy (konečná zastávka
tramvaje č. 1, 9, 16 „Spojovací“).

Ples zahájí afričtí bubeníci, jedno
předtančení bude také od Afričanů
a půlnoční překvapení nás opravdu
překvapí. V tombole budou např. obra-
zy z křídel afrických motýlů apod.

Srdečně zveme na společné slavení
mše svaté s otcem biskupem Herbstem
v 17:00 hod.

Víkendovka v Nazaretě –
Pod Eliášovým pláštěm
Možná i ty jsi ve třídě jediný věřící
a máš hájit víru před nevěřícími spolu-
žáky. Jak na to? Je tu muž, který něco
takového dokázal. Schovej se na chvíli
pod jeho plášG!

Víkendové setkání je připravované
pro 12–15-ti leté ve dnech 12.–14. 12.
2003 (Od pátku 18:00 hod. do nedělní-
ho oběda a do Nazareta se dostaneš tra-
sou metra C na stanici „Kačerov“, a pak
autobusem č. 114 na zastávku „Kunrati-
ce“. Nazaret stojí hned vedle kostela.).

Večery ve středu
Jedná se o nabídku, jak si jednou v mě-
síci během školního roku zpříjemnit
večer a pobýt s přáteli.

Začínáme společnou adorací
v 18.30 hod., následuje kulturní pro-

gram, diskuse se zajímavými hosty,
posezení s občerstvením v klubu, mož-
nost svátosti smíření a osobního rozho-
voru s knězem.

„Večery ve středu“ se konají kaž-
dou druhou středu v měsíci v areálu
františkánského kláštera při kostele
Panny Marie Sněžné na Jungmannově
náměstí ve středu Prahy (stanice metra
„Můstek“).

(Je možné se zúčastnit farní mše
svaté v 18:00 hod.)

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

Cestou čtvrtého krále aneb
Divadlo od slova dívat se
a divit se
Pro všechny, kteří se chtějí vyjádřit po-
hybem, tancem, slovem nebo hud-
bou…

V Nazaretě vždy každý lichý ví-
kend. Sraz v pátek v 19:00 hod., za-
končení v sobotu večer (je možné zůs-
tat do neděle).

První setkání bude 21. – 22. listopa-
du 2003. Kontakt: Andrea Hýblová, e-
mail: tebe@centrum.cz

Komunitní
centrum 
sv. Prokopa

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

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

www.centrumbutovice.cz

Prokopská zastavení
Další přednáška z tohoto cyklu se
uskuteční v Komunitním centru sv.
Prokopa v úterý 18. listopadu 2003
v 18:30. Hostem bude Mons. Ing. Aleš
Opatrný, Th.D., biskupský vikář pro
pastoraci. Téma: Sdílení víry v malém
a velkém společenství

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
� Úterý 4. 11. 19:00 – 20:00 Adorace
v kostele sv. Josefa, Josefská 4, Pra-
ha 1 – Malá Strana; adoraci vede spo-
lečenství při farnosti sv. Tomáše.
� Čtvrtek 20. 11. 19:00 – 21:00 Setká-
ní „BB – bourání bariér“ aneb chcete
se něco dozvědět o charismatické ob-
nově? PřijNte a zeptejte se. Proč pořád
zvedají ruce a něco drmolí? K čemu
jsou dnes dary Ducha svatého? Obno-
va čeho? Komunitní centrum sv. Pro-
kopa, V Hůrkách 1292/8, Praha
5 – Nové Butovice.
� Sobota 13. 12. Celopražské setkání
KCHO, místo a čas zatím není určen.

Otevřená společenství
� Praha 5 – Smíchov, úterý 20:00
– 21:30, boční vchod do kostela sv.
Václava, Nám. 14. října, kontaktní
osoba: Hana Schmittová.
� Praha 10 – Vršovice, úterý 19:00
– 21:00, zadní vchod do kostela sv. Vá-
clava, Nám. Svat. Čecha, kontaktní
osoba: Václav Novák.

KřesBanské
centrum –

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

Po 3. 11. 18:00 Psycho kurz
pro mládež „Cesta k sebepoznání“ 
Út 4. 11. 14:00 Výroba lou-
tek z papíru a textilu (pro děti)
St 5. 11. 19:00 Modli tební
setkání „Velká středa“, host: Mons.
Aleš Opatrný
Čt 13. 11 17:00 Keramické
odpoledne – vánoční dárky (pro děti
a rodiče)
Pá 14. 11. 19:00 Pán prstenů
I., II. (6 hodinový filmový maratón)
Ne 16. 11. 18:00 Pán prstenů
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I. (promítání)
Po 17. 11. 18:00 Pán prstenů
II. (promítání)
Út 18. 11. 14:00 Malování na
porcelán (pro děti a rodiče)
Pá 21. 11. 19:30 Koncert sku-
piny Hukot tykve
So 22. 11. 19:30 Rocková mše
Ne 23. 11. 18:00 Ekumenická
bohoslužba
Po 24. 11. 18:00 Psycho kurz
pro mládež „Cesta k sebepoznání“
Út 25. 11. 14:00 Malování na
hedvábí (pro děti a rodiče)
Čt 27. 11. 19:30 Koncert sku-
piny Selvage
Pá 28. 11. 20:00 Koncert sku-
pin Synovec tety Kateřiny a Vaca Loca
So 29. 11 15:00 Lampionová
dílna pro děti a lampionový festival
Ne 30. 11. 14:30
BIBLIODRAMA – adventní zastavení
(nutno se přihlásit)

Arcidiecézní Charita
Londýnská 44, Praha 2, 

pí. Glendová, tel.: 224 246 519 (73), 
Mgr. Pavel Šimek: 603 516 899, 
http: www.charita-adopce.cz, 

e-mail: praha@charita-adopce.cz

Duchovní cvičení
Arcidiecézní charita Praha pořádá pro
zaměstnance, dobrovolníky a přízniv-
ce Charity ve dnech 30. 11. – 4. 12.
2003 pravidelné duchovní cvičení na
Svaté Hoře u Příbrami.

Začátek je na 1. neděli adventní
(30. 11.) v poledních hodinách a konec
ve čtvrtek (4. 12.) v odpoledních hodi-
nách. Program povede Mons. Antonín
Bradna; téma – slavení mše svaté.

Zájemci o účast se mohou informo-
vat i přihlásit v sídle ADCH Praha, viz
hlavička.

Tříkrálová sbírka 2004
Počátkem ledna příštího roku se ve
všech diecézích uskuteční již tradiční
Tříkrálová sbírka. Výtěžky z této sbír-
ky jsou určeny na podporu provozů
charitních sociálních projektů. V mi-
nulosti byly tak z vybraných peněz
v naší diecézi spolufinancovány napří-
klad Azylový dům Arcidiecézní chari-
ty v Praze Karlíně, projekt domácí pé-
če, sklad humanitární pomoci a velké
množství lokálních projektů jednotli-
vých Farních charit.

Arcidiecézní charita Praha je hlav-
ním koordinátorem Tříkrálové sbírky
v naší diecézi. Ta se uskuteční od 3. do
6. 1. 2004. Obracíme se proto na
všechny farnosti a ochotné jednotlivce,
aby se do provedení sbírky aktivně za-
pojili. Na všechny farnosti posíláme
v tomto období písemné informace, jak
bude sbírka prováděna. Za každou far-
nost, kde se sbírka uskuteční, je třeba
určit koordinátora sbírky, který bude
v místě řídit její průběh a bude kon-
taktní osobou mezi Arcidiecézní chari-
tou a skupinou místních koledníků.

Veškeré informace o Tříkrálové
sbírce, jejím průběhu a podmínkách
jsou k dispozici v Arcidiecézní charitě
Praha. Obracet se lze též již přímo na
koordinátory ADCH Praha: Pro mimo-
pražské farnosti je koordinátorem pan
Boldi (mobilní telefon 737 282 819)
a pro farnosti v Praze MUDr. Eliáš (737
282 811). Všechny informace jsou
k dispozici na webových stránkách
Arcidiecézní charity Praha (www.cha-
rita-adopce.cz) a samozřejmě též v sí-
dle ADCH v Praze. Mgr. Pavel Šimek

Česká
křesBanská
akademie
Vyšehradská 49

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

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

čt 6. 11. 17:00 Historická sekce –
PhDr. Jaromír Loužil: Bernard Bolza-
no – mezi osvícenstvím a romantis-
mem. Klementinum – Národní knihov-
na, přednáškový sál č. 136 v 1. patře.
so 8. 11. Literární sekce – Me-
zi chmelnicemi a kostely v podhůří
Doupovských skal – celodenní výlet.
Bližší informace a přihlášky v ČKA.
út 11. 11. 17:30 Ekologická
sekce – Mgr. L. Leišová: Naše ukrade-
ná budoucnost. Klášter Emauzy.
čt 13. 11. 17:30 Pedagogická
(sociální a výchovná) sekce – Alterna-
tivní cesty základního vzdělávání
v ČR. Klášter Emauzy.
so 15. 11. 10:00 Unie katolic-
kých žen – Ženy a globalizace – kulatý
stůl. Tiskové středisko ČBK, Thákuro-
va 3, Praha 6.

út 18. 11. 18:00 Uměnovědná sekce
– Večer Jana Blažeje Santiniho. Kláš-
ter Emauzy.
út 18. 11. 18:30 Centrální katolická
knihovna – Jan BaRa: Duchovní hudba
evropské renesance – přednáška. Stu-
dovna Oddělení duchovní hudby CKK,
Thákurova 3, Praha 6.
čt 20. 11. 17:00 Politologicko-eko-
nomická sekce – Duchovní a morální
zdroje prosperity – diskusní seminář.
Klementinum – Národní knihovna,
přednáškový sál č. 136 v 1. patře.
čt 27. 11. 17:00 Uměnovědná sekce
– PhDr. TaRjána Petrasová: Mezinárod-
ní gotika z pohledu 19. století – do-
stavba katedrály sv. Víta. Klementi-
num – Národní knihovna, přednáškový
sál č. 136 v 1. patře.
čt 27. 11. 17:30 Pedagogická (soci-
ální a výchovná) sekce – Jiří Kovařík:
Dětská a lidská práva pro starší školá-
ky a dospívající. Klášter Emauzy.

Unie
katolických
žen

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

e-mail: ukz@volny.cz

� sobota 15. 11. 2003 – 10:00 – kulatý
stůl s diskusí na téma Ženy a globaliza-
ce, hostem bude publicistka Olga Ko-
pecká – Valeská, tiskové středisko
ČBK v budově Arcibiskupského semi-
náře, Thákurova 3, Praha 6
� středa 19. 11. 2003 – 14:30 – Anglie
– 2. díl (Skotsko a Wales) – přednášejí-
cí: RNDr. Ondřej Bartušek (přednáška
s diapozitivy), Farní klub u P. Marie
Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1

KřesYanská poradna pro ženy
nabízí kontakt s těmito odborníky: lé-
kař (interna, alergologie, gynekolo-
gie), psycholog (sebepřijetí a sebehod-
nocení, vztahy a komunikace v rodině
i v zaměstnání), právník (civilní, cír-
kevní právo), kněz (morální problémy,
otázky svědomí, duchovní pohovor,
problematika sekt). Umožňuje také
kontakt s Poradnou pro ochranu nena-
rozeného života a s Poradnou domácí
hospicové péče. Volat můžete každé
úterý a čtvrtek od 10:00 do 17:00 hod.
na tel.: 220 181 329.
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YMCA Kluby
křesYanská 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

� O betlémskou hvězdu YK – sou-
těž mladých výtvarníků. Předmět sou-
těže: prostorové betlémy vlastnoručně
vyrobené libovolnou výtvarnou tech-
nikou max. rozměrů 50x30x30 cm.
Kategorie: – samostatné práce dětí do
7 let, do 12 let, nad 12 let, – společná
díla skupinová a rodinná Harmono-
gram: 24. – 28. 11. – příjem výrobků
(max.rozměry: 50x30x50cm); 4. – 6.
11. – vystavení betlémů v sále YMCA;
16. 12. v 17:00 – vyhlášení výsledků
a předání ocenění v klášteře Emauzy
� Dále nabízíme 10 lekcí VÝTV.
TECHNIK – (max.8 osob) – čt 18.30 –
19.45 h. Listopad – drhání (např. zá-
věs, kabelka, náramek, přívěsek, pá-
sek) 80 Kč za lekci.

Centrální
katolická knihovna

Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice

� Oddělení duchovní hudby vás srdeč-
ně zve na třetí přednášku z cyklu Du-
chovní hudba v proměnách staletí
„Duchovní hudba evropské renesan-
ce“. Přednášející: Mgr. Jan BaRa. Před-
náška se koná 18. listopadu 2003 ve
studovně Oddělení duchovní hudby
CKK (přízemí vlevo, dveře č. 21) od
18.30 hodin. Vstup volný.
� Centrální katolická knihovna a Čes-
ká křesRanská akademie si vás dovolují
pozvat na vzpomínkové setkání „Arci-
biskupské gymnasium v Praze – Bu-
benči ( 1913 –1950)“, které se uskuteč-
ní v úterý 25. listopadu 2003 od 10 do
13 hodin v kostele sv. Vojtěcha, Kolej-
ní 4, Praha 6 – Dejvice ( Arcibiskup-
ský semináře, zadní vchod). Na setkání
bude představen Almanach Arcibis-
kupského gymnázia, který vydává
CKK. V předsálí Centrální katolické
knihovny, Thákurova 3, Praha 6 – Dej-
vice (Arcibiskupský seminář, hlavní
vchod, přízemí vlevo) se koná ve
dnech 5.11. – 7.12. 2003 výstava o his-
torii Arcibiskupského gymnasia. Pří-

stupna je denně od 9 do 17 hodin,
v úterý a ve středu do 20 hodin.

TEC + sTEC
TEC (pro mládež do cca. 22 let)
a sTEC (pro starší než cca. 22 let) jsou
intenzivní víkendové programy dotý-
kající se základů křesRanství, které
sovu strukturou pomáhají lidem poznat
mnohé z jejich osobnosti. Jde o mix
povídání, svědectví, zamyšlení, mod-
litby, kreativních aktivit a zábavy. Více
informací najdete na stránkách
http://web.katolik.cz/tec/

Kontaktní osoba pro TEC: Miriam
Fabiánova – tel.: 608 542 893, e-mail:
fmiriam@seznam.cz

Kontaktní osoba pro sTEC: Pavla
Fabiánova – tel.: 311 678 319, e-mail:
p.f.2000@seznam.cz
Termín: TEC: 21.–23. 11. 2003 (místo
zatím neurčeno)
sTEC: 28.–30. 11. 2003 (Praha – Vinoř)

Farní centrum
u sv. Václava

Proboštská 3, Praha 6 – Dejvice, 
spojení: metro A – Dejvická, 

tram 2, 20, 26 – stanice Hadovka.

Čtvrtek 13. 11. 2003 v 15:30 hod.
MUDr. Mgr. Marie Opatrná „Byly to
však naše nemoci, jež nesl, naše boles-
ti na sebe vzal“, rozhovor a modlitba
s nemocnými a za nemocné. Setkání
pokračují každý druhý čtvrtek v měsíci
(11. 12.).

Farnost
Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1, 

tel: 222 246 243, e-mail: 
fara.pms@centrum.cz

Po 3. 11. 20:00 Koncert: skupi-
na „Distance“
Út 4. 11. 17:30 Přednáška: Rus-
ko (s výstavou fotografií) – Martin
Wágner
Po 10. 11. 19:19 Přednáška s be-
sedou: Chrám sv. Michaela Archandě-
la na Starém Městě – Jiří Pešek
Út 11. 11. 19:19 Beseda: Václav
Moravec (redaktor BBC)
St 12. 11. 18:30 Večery ve středu
(program pro mládež)

St 19. 11. 14:30 UKŽ: Přednáška
s diapozitivy: Anglie
So 22. 11. 9:00 Rekolekce: vede
P. Benedikt Holota OFM
Út 25. 11. 19:19 Setkání nad Do-
kumenty 2. vat. koncilu – „Gaudium et
spes“.
Po 1. 12. 19:19 Beseda: Co nám
chybí k plnému a šRastnému životu?
(senátor M. Mejstřík, zastupitelka MČ
Pha 1 S. Moravcová)

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 v nedě-
li 23. 11. v 16:30. P. Petr Kolář SJ: „Od
essenů přes benediktiny k jezuitům“.

Další zprávy
Zvonkohra v Loretě
Také v říjnu Vás můžeme pozvat k po-
slechu světoznámé zvonkohry:

Zvonkohra hraje automaticky kaž-
dou celou hodinu od 9:00 do 18:00 pí-
seň Tisíckrát pozdravujeme tebe.

Karionisté Mgr. Radek Rejšek a Ka-
mil Novák budou na zvonkohru hrát:
v sobotu 1. 11. 2003 ve 12 h: Duchov-
ní píseň:Všichni svatí vyvolení
v neděli 2. 11. 2003 ve 12 h: Improvi-
zace na duchovní písně
v 18 h: Improvizace na duchovní písně
v neděli 9. 11. 2003 ve 12 h: Improvi-
zace na duchovní písně
v 18 h: Improvizace na duchovní písně
v neděli 16. 11. 2003 ve 12 h: J. Kř.
Kuchař: Adagio,
v 18 h: Hymnus Ave maris stella.
v neděli 23. 11. 2003 ve 12 h: Píseň Je-
žíši Králi, G. F. Händel: Preludium
c moll
v 18 h: Píseň Ježíši Králi
v neděli 30. 11. 2003 ve 12 h: Improvi-
zace na adventní písně
v 18 h: Improvizace na adventní písně

Všechny nedělní večerní produkce
jsou po mši svaté, která je v kostele
Narození Páně vždy od 17 h.

Na zvonky i na varhany umělci hra-
jí ke chvále Boží a pro povznesení



a potěšení posluchačů. Návštěvníci
Prahy z blízké i vzdálené ciziny o Lo-
retě dobře vědí. Také Vy z Prahy i z os-
tatních částí diecéze jste k poslechu
i shlédnutí srdečně zváni.

Můžete přijet i jako poutní skupiny
s farností a se svým knězem zde slavit
mši svatou. Bratři kapucíni

Evangelizační kurz
Kazatelské středisko České domini-
kánské provincie pořádá v pražském
klášteře v Husově ulici č. 8 Večerní
evangelizační školu. Večerní evangeli-
zační škola je formační kurs určený
těm, kteří cítí touhu po aktivním hlásá-
ní evangelia. Tento kurs si klade za cíl
především prohloubit vztah účastníků
ke Kristu a jejich duchovní obnovu,
vychovat apoštoly schopné pokračovat
v práci pro svou farnost, upevnit misij-
ní povolání účastníků a poskytnout zá-
zemí pro hledání jeho konkrétní podo-
by. Kurs bude probíhat od listopadu
2003 do června 2004 formou předná-
šek vždy v úterý v 18:00 hodin. Dopl-
něn bude několika víkendovými výjez-
dy. První setkání se uskuteční 4. listo-
padu 2003. Bližší informace: http://mi-
sie.op.cz/, jan@op.cz

Svatocecilské setkání chrámo-
vých hudebníků
22. listopadu 2003 Matka Boží před
Týnem, Praha
Program
8:30 Ranní chvály (latinské chorál-
ní) – v sále týnské fary (všichni přítom-
ní pod vedením Jiřího Hodiny)
9:15 prezentace účastníků, předání
studijních materiálů, současně ranní
káva, uvítání účastníků, seznamka (kdo
je kdo a odkud)
10:00 referát: Hudba v současné li-
turgii – P. Vojtěch Eliáš
10:30 koreferát: Figurálky či grego-
riánský chorál? – Evžen Kindler
10:45 moderovaná diskuse k předne-
seným příspěvkům
11:30 krátký koncert Týnské scho-
ly v kostele, um. ved. Bohuslav Korejs

12:00 Anděl Páně (chorální, všichni
účastníci)
12:15 jednoduchý oběd s neformální
diskusí na týnské faře
13:30 týnské varhany představí zvu-
kově i fyzicky Marek Čihař
14:00 prezentace SDH – v sále týn-
ské fary (Jiří Kub) a pokračování mo-
derované diskuse
14:45 odpolední káva
15:00 nácvik zpěvu na bohoslužbu
16:30 mše sv., (hlavní celebrant do-
sud nejistý) ordinárium chorální, mešní
propria z nacvičených skladeb
17:30 Co s načatým večerem? (ne-
formální a nepovinné pokračování pro
vytrvalce)

Bližší informace na adrese
http://www.sdh.cz/info/cecilka/in-
dex.htm nebo pomocí cecilie@sdh.cz

Přečtěte si
(o Matce Tereze)

Matka Tereza: Myšlenky na každý den
Kniha s úvahami na každý den v roce.
Již třetí vydání myšlenek Matky Tere-
zy…. Tato kniha získala velikou oblibu
u čtenářů, zejména u těch, kteří hledají
krátké zamyšlení pro denní rozjímání.
Velikost „Matky chudých“ spočívá v je-
jí jednoduchosti a přímočarosti.
Vydalo nakladatelství Nové Město, 212
stran, cena: 138 Kč.

Renzo Allegri: Matka chudých,
Život Matky Terezy z Kalkaty. Mist-
rovský životopis nám Matku Terezu
přibližuje jako básnířku, řeholnici, sa-
maritánku a ženu.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství,
151 stran, cena: 119 Kč.

Matka Tereza s Danou
Němcovou
Další kniha z inspirativní edice „S ně-
kým o tématu“.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství,
88 stran, cena: 95 Kč.

Z historického
kalendáře

3. 11. 1918 Stržen Mariánský
sloup na Staroměstském náměstí v Pra-
ze.
4. 11. 1598 Narozen Arnošt Voj-
těch hrabě z Harrachu, pražský arcibis-
kup a kardinál. Zakladatel arcibiskup-
ského semináře pro výchovu kněží, po-
volal do Čech také několik mnišských
řádů († 25. 10. 1667).
21. 11. 1868 Založena Kongregace
Dcer Božské Lásky (FDC) matkou
Františkou Lechnerovou ve Vídni.
27. 11. 1983 Začal platit nově revi-
dovaný kodex církevního práva.
28. 11. 1998 V Lidicích slavnostně
otevřeno nové Ekumenické středisko
sociálních, kulturních a duchovních
služeb OÁZA.
29. 11. 1633 Založena Společnost
Dcer křesRanské lásky sv. Vincenta de
Paul – Vincentky.
29. 11. 1688 Zemřel Bohuslav Bal-
bín, katolický kněz – jezuita. Barokní
historik, teoretik literatury, hagiograf
a pedagog (* 3. 12. 1621).

Arnošt Kelnar

Inzerce
Inzerát – učitelka na poloviční
úvazek
Katolická mateřská škola U svatého
Klimenta v Kostelní ulici 7 v Praze
7 hledá učitelku na poloviční úvazek od
1. 1. 2004. Nabídky prosím směrujte na
ředitelku školy paní Mgr. Ancillu Vaň-
kovou de N.D. Telefon 220 571 008.

Dr. Josef Plojhar
Student KTF UK hledá pro svou baka-
lářskou práci lidi, kteří se osobně znali
či potkali s Josefem Plojharem. Prosím
o kontakt na tel. 608 041503 a nebo
241 005 420. Děkuji.
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