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PRÁZDNINOVÁ PŘÍLOHA
na jsou společné. Stravování: Plná penze. Cena poby-
tu: 3000 Kč na osobu, tedy 6000 Kč na manželský pár. 
Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete 
na http://cpr.apha.cz/jiretin/

Úlet – prázdninový pobyt v Zásmukách 
(15–25 let)
Kdy: 14.–20. července 2013.
Máš chuť dostat se z města, ze všednodenních situa-
cí a prostě jen tak ULETĚT? Chceš se přitom dozvědět 
něco víc o Hospodinu? Chceš mu věnovat část prázd-
nin? Chceš poznat nové kamarády a podělit se s nimi 
o svoji víru? Pak je Úlet určen právě pro Tebe! Akce je ur-
čena pro mládež ve věku od 15 do 25 let. Na programu 
budou přednášky, skupinové činnosti, modlitba, mše 
sv., výlety a mnoho jiné zábavy. ÚLET proběhne od 14. 
do 20. července v areálu bývalého františkánského kláš-
tera v Zásmukách. Příspěvek za ubytování, jídlo a ostat-
ní náklady je 1500 Kč. Pozor: kapacita je omezená! 
Přihlašovat se můžeš se složením zálohy 500 Kč u členů 
týmu Nazareta nebo u P. Benedikta Hudemy.
Kontakty: 724 209 774, nazaret@apha.cz

Akademické týdny
Vážení přátelé, občanské sdružení Akademické týd-
ny Vás zve na 23. ročník Akademických týdnů, které se 
konají od 26. července do 3. srpna 2013 na Pavlátové 
louce v Novém Městě nad Metují. Připravili jsme pest-
rý program přednášek, koncertů, fi lmových projekcí i di-
vadelních představení. Pro děti školního věku se koná 
příměstský tábor se zajímavou náplní.
Více informací najdete na www.akademicketydny.info

Letní tábor rodin
YMCA – Živá rodina pořádá letní tábor rodin na Pavlátově 
louce u Nového Města nad Metují od 4. do 11. srpna 
2013. Součástí tábora jsou Kurzy pro manžele a rodiče 
(přednášky, diskuze a poradenství psychologa k prob-
lematice manželství a rodiny). Děti od 3 let mají vlastní 
program zajištěný pečovateli. K dispozici je hřiště na fot-
bal a volejbal a menší bazén.
Info a přihlášky: e-mail: zr@ymca.cz
http://www.zr.ymca.cz 

Letní škola duchovní hudby Convivium
Ve dnech 10.–18. srpna 2013 se v klášteře ve Vyšším Bro-
dě bude konat 10. ročník školy duchovní hudby Con-
vivium. Je určeno zájemcům o aktivní provozová-
ní duchovní hudby, zejména pokročilým amatérským 
a začínajícím profesionálním zpěvákům, sbormistrům 
a varhaníkům. Účastníci Convivia budou pracovat 
ve společné části a v dělených specializovaných tří-
dách. Doprovodný program je přichystán také pro děti, 
takže se mohou účastnit i rodiny s dětmi. Cena kursu pro 
aktivního účastníka včetně ubytování a stravy je 4000-
5000 Kč, podle typu ubytování. Pořadatelem je Společ-
nost pro duchovní hudbu ve spolupráci s komunitou Cis-
terciáckého kláštera Vyšší Brod.
Smyslem Convivia je rozšířit povědomí o podsta-
tě a uplatnění duchovní hudby, nabýt zkušenost s je-
jím prováděním v autentickém prostředí a zkušenost 
s méně známým repertoárem duchovní hudby a v ne-
poslední řadě setkání lidí se zájmem o aktivní provozo-
vání duchovní hudby. 
Letos se nabízí opět výběr z několika seminářů pod ve-
dením zkušených lektorů:
Marek Valášek – Sbormistrovská třída; Společné „velké“ 
ordinárium Ch. M. Widora. Stanislav Předota – Gregorián-

Katolická charismatická 
konference 2013
Katolická charismatická kon-
ference 2013 se uskuteč-
ní ve dnech 10.–14. července 
2013 na výstavišti BVV v Brně. 
Motto konference bude: „On 
je hostem u hříšného člověka“ 
(Lk 19,7). Zahraničním hostem 
bude Charles Whitehead, který 
patří mezi nejznámější osobnosti Katolické charismatické 
obnovy. Charles Whitehead ještě donedávna zastával 
úřad prezidenta Rady ICCRS, což je mezinárodní koordi-
nační centrum Obnovy v Římě, a celých dvacet let vedl 
charismatickou obnovu v Anglii. V současné době před-
sedá ekumenické organizaci ICC (Mezinárodní charis-
matická konzultace) a je poradcem Alpha International. 
Jeho žena Sue je anglikánka, mají spolu čtyři dospělé 
děti. V Anglii spolu založili velice populární konferenci ro-
din s názvem Celebrate. V civilním zaměstnání byl Char-
les Whitehead manažerem marketingové společnosti, 
nyní se už léta věnuje službě církvi na plný úvazek.
Registrace přihlášených bude probíhat ve středu 
od 12:00 do 21:30 v pavilónu F. On-line přihlášky na-
leznete na http://konference.cho.cz/on-line-prihlaska.
aspx, přihlašování přes internet bude ukončeno 23. 
června ve 12:00.
Všechny potřebné informace o přihlašování, poplat-
cích, ubytování, parkování, stravování, programu ad. 
naleznete na http://konference.cho.cz/

Putování ve znamení sv. Cyrila a Metoděje
Kdy: 4.–6. července 2013
Ve čtvrtek večer se vlakem přesuneme na zbožnou Mo-
ravu, zúčastníme se pouti ke svatým Cyrilu a Metodě-
jovi na Velehradě, navštívíme Velkomoravské památky 
a jistě nebude chybět ani trocha adrenalinu. Akce je ur-
čena především pro ministranty, ale nejen pro ně. S se-
bou: 1000 Kč, spacák, karimatku, dobré boty.
Bližší info: P. Benedikt Hudema, tel. 724 209 774

Exercicie pro manželské páry
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském pořádá 
letní exercicie pro manželské páry ve dnech 14.–20. čer-
vence 2013 (od neděle večeře do soboty oběda) v Ji-
řetíně pod Jedlovou v Penzionu Dcer Božské Lásky. Exer-
citátor: P. MUDr. Jiří Korda, administrátor farnosti Praha 
4 – Lhotka. Ubytování: Samostatný pokoj pro manželský 
pár s teplou a studenou vodou. WC, sprchy a koupel-

Prázdninový kalendářík
 3. 7. svátek sv. Tomáše, apoštola
 5. 7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje, 

patronů Evropy, státní svátek
 6. 7. Den upálení Mistra Jana Husa, 

státní svátek
 10.–14. 7. Katolická charismatická konference, Brno
 9. 7. Světový den vězňů, vyhlášen Janem Pavlem II.
 11. 7. svátek sv. Benedikta, patrona Evropy
 23. 7. svátek sv. Brigity, patronky Evropy
 25. 7. svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola
 6. 8. svátek Proměnění Páně
  Den Hirošimy, Světový den boje za zákaz 

jaderných zbraní
 9. 8. svátek sv. Terezie od Kříže (Edith Stein), 

patronky Evropy
 10. 8. svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
 15. 8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 24. 8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola
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ský chorál; Palestrinovská polyfonie. František Macek jun. 
– Hudba v průběhu liturgického roku; Klenoty duchovní 
hudby. David di Fiore (USA) – Varhanní improvizace. Miro-
slav Pšenička – Varhany pro „začátečníky“. Tomáš Najbrt – 
Liturgická kytara. Veronika Höslová – Hlasové poradenství.
Info a přihlášku najdete na stránkách www.convivium.cz

Tábor pro mladší ministranty
Kdy: 18.–24. srpna 2013
Týdenní pobyt pro mladší ministranty (cca od 8 do 14 
let) v Zásmukách u Uhlířských Janovic. Cena: 1800 Kč, 
v případě dalších sourozenců možná sleva. Přihlášení 
osobně u P. Benedikta na pravidelných setkáních pro 
mladší ministranty se složením zálohy 300 Kč. Program: 
Dobývání Svaté země II. Dobrodružství, liturgie, soutěže, 
noční výprava, příroda, bojové hry i spaní pod širákem. 
Co s sebou: Průkaz zdravotní pojišťovny (kopie), vyplně-
ná přihláška s písemným souhlasem rodičů, spacák, ob-
lečení (sváteční, běžné, sportovní), toaletní potřeby.
Bližší informace: P. Benedikt Hudema, 724 209 774
ministranti@apha.cz

Letní kurz Manželských setkání
YMCA Familia zve na týdenní kurz 16.–24. srpna 2013 
do Třeště u Jihlavy, který má za cíl obnovovat a prohlou-
bit partnerské, ale i rodičovské vztahy. Probírají se téma-
ta jako hledání zdravého sebevědomí, odstranění chyb 
v komunikaci, uspořádání priorit a životních hodnot, se-
xualita, vzájemné sdělování klíčových potřeb partne-
rů, role odpuštění v partnerském vztahu a další. Na akci 
přednášejí manželské páry, které neprezentují jen teo-

rii, ale otevřeně ji dokumentují vlastním životním příbě-
hem. Účastníci se scházejí i v menších skupinkách, kde 
se zamýšlejí nad tématy přednášek a vzájemně se obo-
hacují o zkušenosti. K dispozici je tým zkušených odbor-
níků (psychologů, rodinných terapeutů a kněží). Man-
želská setkání zdaleka nejsou určena jen pro manželství 
v krizi, mohou obohatit partnery na všech nejrůznějších 
úrovních vzájemného vztahu. Pro manžele je vhodněj-
ší účastnit se akce bez dětí, ale nemáte-li žádnou mož-
nost hlídání, je připraven zkušený tým mladých dobro-
volníků s programem pro děti.
Info: www.familia.cz nebo 602 681 888 (Dita Kučerová)

Pokračování XXXII. ročníku CMP
Cyrilometodějská pěší etapová pouť z Levého Hradce 
na Velehrad, kterou pořádá Národní rada Sekulárního 
františkánského řádu a společenství poutníků – přátel 
sv. Františka bude v srpnu pokračovat těmito etapami, 
na které srdečně zveme další příznivce. 

 ■ XI. etapa: středa 21. 8. Tišnov – Křtiny (33 km)
 ■ XII. etapa: čtvrtek 22. 8. Křtiny – Milonice (33 km)
 ■ XIII. etapa: pátek 23. 8. Milonice – Sv. Klimentek – 

Boršice (33 km)
 ■ XIV. etapa: sobota 24. 8. Boršice – Velehrad (8 km)

Další podrobnosti o programu, ubytování i možnos-
tech dopravy vám sdělí organizátoři: Libor Gottfried: 
739 389 158; e-mail: L.Gottfried@seznam.cz; Uršula Jan-
ků: 731 604 392; e-mail: Ursula.Janku@seznam.cz nebo 
286 891 447.
Info: www.poutnik-jan.cz; www.sfr.cz

Pokora, cesta k Bohu
(František – J. M. Bergoglio)
Nový papež zde vytyčuje pozoruhod-
nou cestu ke zlepšení vzájemných mezi-
lidských vztahů, po němž touží celá spo-
lečnost. Odkazuje nás k duchovnímu 
dědictví pouštních otců, kterým je umění 
hluboké pokory.

brož., 64 str., 89 Kč

Papež František. Život a výzvy
Saverio Gaeta
Kdo je papež František? Zkušený italský 
novinář představuje nejen životní cestu 
papeže  Františka, ale i výzvy, které před 
něj staví jeho nový úřad. Nevyhýbá se ani 
citlivým tématům katolické církve dne-
ška.

váz., 128 str., 185 Kč

Podle srdce tvého
(Klaus-Peter Vosen)
Rozjímání o litaniích k nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu
Autor nabízí svěží impulsy k rozjímání o 
jednotlivých invokacích litanií k nejsvětěj-
šímu Srdci Ježíšovu. Mohou posloužit jako 
podněty k osobní modlitbě nebo jako té-
mata ke sdílení ve společenství.

brož., 144 str., 175 Kč

Paulínky
www.paulinky.cz

S KNIHOU NA DOVOLENOU

Svatý Prokop
Omalovánky s vyprávěním
Příběh poustevníka od řeky Sázavy, který silou modlitby 
bojoval proti Zlu a spolu s dalšími bratry mnichy pomá-
hal druhým. V roce 2013 si v Sázavském klášteře připo-
mínají 960. výročí smrti sv. Prokopa.

brož., 16 str., 38 Kč

Minidiář na rok 2014
Praktické vydání diáře na cesty nebo k vložení do vel-
kých pracovních diářů či vašich biblí. Každá stránka ob-
sahuje jeden týden. Nebudou v něm chybět žádné in-
formace, na které jste zvyklí z předešlých diářů. Dny jsou 
barevně odlišeny podle liturgického období.

brož., 64 str., 48 Kč

Velký diář
váz., 408 str., 200 Kč

Kapesní diář
váz., s plastovými deskami v barvě modré, 144 str., 88 Kč

Rozmluvy s Bohem (3b): 8–13. týden v mezidobí
Rozmluvy s Bohem (7): Slavnosti a svátky 
(červenec–prosinec)
(F. Fernández-Carvaja)l
Další díly z ediční řady, která čtenářům poskytuje jed-
nu z možností, jak se každý den obracet k Bohu s dů-
věrou a v souladu s Písmem svatým a s živou tradicí 
 církve. 

Svazek 3b: váz., 488 str., 269 Kč
Svazek 7: váz., 456 str., 255 Kč 
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Portál, s.r.o.
www.portal.cz

S KNIHOU NA DOVOLENOU

Úmysly apoštolátu modlitby

Červenec
Úmysl všeobecný
Aby Světový den mládeže v Brazílii povzbudil všech-
ny mladé křesťany v touze stát se učedníky a misio-
náři evangelia.

Úmysl misijní
Aby se na celém asijském kontinentě otevřely brá-
ny hlasatelům evangelia.

Úmysl národní
Aby se náš národ nezpronevěřil víře svých otců.

Srpen
Úmysl všeobecný
Aby rodiče a vychovatelé pomáhali novým gene-
racím utvářet si správně svědomí a růst v dobrém 
a poctivém životě.

Úmysl misijní
Za místní církve na africkém kontinentě, aby ve věr-
nosti evangelnímu poselství přispívaly k vytváření 
pokoje a spravedlnosti.

Úmysl národní
Aby ti, kdo musí překonávat překážky a lidskou zlo-
bu, neztráceli odvahu a sílu k věrnému plnění křes-
ťanských povinností.

Od konfl iktu ke smíření
(Jaroslav Šebek)
Česko-německé vztahy ve 20. století očima katolické 
církve
Kniha odkrývá méně známá fakta a události, jež vedly k 
tragickému rozchodu Čechů a Němců, ale rovněž ná-
sledné kroky ke smíření a úsilí o uzdravení způsobených 
ran. Vysídlení Němců mělo rozměr politický, kulturní i du-
chovní. Autor si klade závažné otázky: Uměli Němci při-
znat svůj podíl viny? Chápou Češi poválečné vyhánění 
Němců jako bezpráví, nebo jen jako logický důsledek vá-
lečných hrůz? Jak začala obnova vzájemných vztahů v 
dobách komunismu a co tyto vztahy upevňuje po listo-
padu 1989? Jakou roli sehrál v německo-českém smiřo-
vání kardinál Miloslav Vlk? Které smírčí iniciativy slavily nej-
větší úspěch u mladých lidí a které u obcí, škol a spolků? 
Došlo vůbec k uzdravení vztahů, nebo je česko-němec-
ké sousedství i nadále ohrožováno jedem nacionalismu?

brož., 176 str., 219 Kč
Credo
(Aleš Opatrný)
Úvahy o apoštolském vyznání víry
Nejstarší úplný text apoštolského vyznání víry pochá-
zí ze 4. století a shrnuje obsah křesťanské víry apoštol-
ské doby. Ale nejde jen o výčet dogmatických výroků. 
Credo představuje něco jako kmen stromu víry: někde 
má své kořeny a něco dalšího z něj vyrůstá. Víra je pře-
devším vztah. A vztah je dynamická záležitost, může na-
bývat na síle nebo se oslabovat, může a měl by se pro-
hlubovat. Snad k tomu pomůže i tato knížka.

brož., 136 str., 99 Kč

Obřady žehnání
Římský rituál nově uspořádaný podle ustanovení Druhé-
ho vatikánského koncilu, vydaný papežem Pavlem VI.

váz., 608 str., 490 Kč

V krvi je život
(Benjamin Boisson)
Neobyčejná cesta ke kněžství
Kniha je svědectvím o neobvyklé cestě autora, vedou-
cí od zázračného uzdravení z leukémie až k povolání 
ke kněžství. Rychle si čtenáře získá svou přímočarostí, ze-
mitostí i smyslem pro humor.

brož., 120 str., 169 Kč

Bůh a peníze
(Anselm Grün, Jochen Zeitz)
Dialog mnicha s manažerem
Benediktinský mnich a špičkový manažer diskutují o té-
matech dnešního světa, která se týkají nás všech: 
úspěch a odpovědnost, ekonomika a blahobyt, kultura 
a hodnoty – zkrátka Bůh, peníze a svědomí. 

brož., 208 str., 249 Kč

Sebranka
(Torey L. Hayden)
Čtivý příběh nesourodé čtveřice dětí a jejich učitelky, 
která občas překročí hranice své profese a do jejich 
osudů se vžívá více, než by se od ní čekalo, osloví čte-
náře předchozích knih Torey L. Hayden.

brož., 264 str., 379 Kč

František
Papež z druhého konce světa
(Simon Biallowons)
Tato kniha usiluje o první portrét buenosaireského arci-
biskupa, apoštola chudých a přítele lidí na okraji. Shr-
nuje také odkaz Františkova předchůdce, papeže Be-
nedikta XVI., a zamýšlí se nad přítomností i budoucností 
katolické církve a výzvami, které před novým papežem 
stojí.

váz., 176 str., 235 Kč

Poslední mnich z Tibhirine
Svědectví trapisty, který přežil
(Freddy Derwahl)
Osud mnichů z Tibhirine se dostal do pozornosti šir-
ší veřejnosti poté, co o nich francouzský režisér Xavier 
Beauvois natočil fi lm O bozích a lidech (Velká cena po-
roty fi lmového festivalu v Cannes 2010). Podle ofi ciální 
verze byli mniši uneseni a zavražděni islámskými teroris-
ty, ale vyšetřování tuto verzi nikdy zcela nepotvrdilo, ani 
nevyvrátilo. 

váz., 200 str., 385 Kč

Můj duchovní testament
(Benedikt XVI.)
Ústředním motivem knihy je téma víry. Nad textem testa-
mentu si uvědomujeme, nakolik je každý člověk v křes-
ťanském životě vlastně na začátku a jak moc má zapo-
třebí stále znovu se učit tomu, na co pozapomněl, nebo 
znovu vdechnout život tomu, co bylo zhašeno nebo 
vyhaslo, či dokonce znovu získat to, co bylo opuštěno 
nebo odloženo.

brož., 112 str., 199 Kč

Karmelitánské nakladatelství
www.ikarmel.cz
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7.–14. 7. Uspořádat si život František Hylmar SJ 
Denisa Červenková CSTF Exerciční dům Kolín e-mail: meditace@farnostsalvator.cz

10.–13. 7. Duchovní cvičení pro 
všechny P. Miloslav Kabrda, SDB ŘKDS Stojanov

Salašská 62, 687 06 Velehrad
tel.: 572 571 420, 572 571 531
e-mail: velehrad@stojanov.cz
www.stojanov.cz

14.-19. 7.
Duchovní cvičení pro dívky 
(18 - 30 let): „Víra, která dává 
radost“

P. Robert Mayer Hutisko-Solanec (Beskydy)

Sestry boromejky, S. M. Vincenta Kořínková
Pustkovecká 29, 708 01 Ostrava-Poruba
e-mail: vincenta@boromejky.cz
mobil 723 477 525

14.–17. 7. Duchovní obnova pro 
mládež II.

P. Karel Hanslík 
s. Veronika Řeháková

Duchovní centrum sv. 
Františka z Pauly

Vranov u Brna 7, 664 32
tel.: 541 239 264, www.dc-vranov.katolik.cz
e-mail: dc-vranov@katolik.cz

14.–21. 7. Duchovní cvičení podle 
svatého Ignáe v tichu Komunita Chemin Neuf

Klášter Tuchoměřice, Školní 1
252 67 Tuchoměřice
tel.: 220 199 441, 603 221 717
e-mail: sekretariat@chemin-neuf.cz
www.chemin-neuf.cz

15.–19. 7. „Žít v pravdě a lásce 
(První Janův list)“ P. Angelo Scarano ŘKF Svatá Hora 

Exerciční dům

Svatá Hora 591, 261 80 Příbram
e-mailem: ex.dum@svata-hora.cz nebo 
vyplněním formuláře na
http://www.svata-hora.cz. 

16.–24. 7.
5. – 8. denní duchovní 
cvičení pro řeholníky i laiky – 
Ve službě věčného Krále

P. Ladislav Árvai SJ Exerciční dům Tovaryšstva 
Ježíšova

Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín
tel.: 558 761 429, 737 930 713
e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz
http://www.jesuit.cz

21.–25. 7. Duchovní cvičení pro 
všechny Mons. Aleš Opatrný ŘKDS Stojanov viz výše

22.–26. 7. 
„Duchovní boj: boj proti 
hříchům podle Písma a učení 
otců“

P. Angelo Scarano ŘKF Svatá Hora
Exerciční dům viz výše

25.–27. 7. Duchovní cvičení pro lékaře 
a zdravotníky Mons. Aleš Opatrný ŘKDS Stojanov viz výše

28. 7. – 3. 8. Ekumenické exercicie P. Ludvík Armbruster SJ Exerciční dům Tovaryšstva 
Ježíšova viz výše

4.–8. 8. Duchovní cvičení pro 
katechety a animátory P. Jiří Kopřiva ŘKDS Stojanov viz výše

6.–14. 8. Kontemplativní exercicie P. Cyril John SJ Exerciční dům Tovaryšstva 
Ježíšova viz výše

12.–16. 8. 
Exercicie pro pedagogy, 
studenty atd. „Boží 
pedagogika“

P. Petr Beneš CSsR ŘKF Svatá Hora
Exerciční dům viz výše

14.–18. 8.

Exercicie pro zájemce 
o život vnitřní modlitby: 
„V komnatách Vnitřního 
hradu sv. Terezie z Ávily“

P. Jan Poříz OCD klášter bosých karmelitánů 
ve Slaném

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný
P. Jan Poříz OCD, přihlášky výhradně na
jan.poriz@gmail.com
www.klasterslany.cz

15.–18. 8. Duchovní obnova pro ženy, 
matky P. Pavel Konzbul Duchovní centrum

sv. Františka z Pauly viz výše

18.–23. 8. Duchovní cvičení pro trvalé 
jáhny a manželky Mons. B. Novák ŘKDS Stojanov viz výše

18.–22. 8. Duchovní cvičení pro 
všechny

P. Antonín Klaret Dabrowski 
OFM ŘKDS Stojanov viz výše

19.–23. 8. „Žít podle Ducha“ P. Jan Sokulski, CSsR ŘKF Svatá Hora
Exerciční dům viz výše

25.–30. 8. Duchovní cvičení pro 
vysokoškoláky P. Michal Altrichter, SJ ŘKDS Stojanov viz výše

25.-30. 8.
Duchovní cvičení pro dívky 
(18 - 30 let): „Bůh v mém 
životě“

P. Bernard Slaboch Maria Hilf ve Zlatých Horách 
(Jeseníky)

Sestry boromejky, S. M. Vincenta Kořínková
Pustkovecká 29, 708 01 Ostrava-Poruba
e-mail: vincenta@boromejky.cz
mobil 723 477 525

2.–6. 9. „Eucharistie – naše 
posvěcení“ P. Josef Andrejčák, O.Cr. ŘKF Svatá Hora

Exerciční dům viz výše

4.–7. 9. Duchovní cvičení pro 
všechny P. Miloslav Kabrda, SDB ŘKDS Stojanov viz výše


