
pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2004
Obnova farností
Jsou akce a jsou procesy. K akcím nemívá řada lidí důvěru pro
jejich krátkost, k delším procesům zas jiní nemají dost trpěli-
vosti. Program obnovy farností není akcí, má být několik ro-
ků trvajícím procesem. Snad si čtenář Zpravodaje aspoň mat-
ně vzpomene na pastýřský list našeho pana arcibiskupa z úno-
ra tohoto roku, případně na rozhovor se mnou v šestém čísle
Zpravodaje. Proces obnovy tedy nejen začal, ale práce, které
mají podpořit jeho další průběh, pokračují. Před prázdninami
se sešli na seminář, trvající vždy od pondělního večera do
středečního poledne, kněží mimopražských vikariátů. Na kaž-

dý seminář byli pozváni kněží z několika vikariátů současně, semináře byly celkem tři. V září se potom konal seminář pro
část kněží z pražských vikariátů, v říjnu bude seminář pro druhou pražskou část. Protože každá obnova musí začít u člově-
ka samotného v duchu pokání, bylo – po úvodním večeru – prvé půldne věnováno kající bohoslužbě, spojené s dostatečným
časem na osobní reflexi a vrcholící společným slavením eucharistie. Druhý půlden byl věnován výměně zkušeností s tím,
jak se daří uvádět věřící různého věku do modlitby a jejich osobní modlitbu podporovat. Třetí půlden patřil různým způso-
bům práce s Písmem ve společenství. To všechno má napomáhat k uskutečnění čtyř „bodů“ pro jednu etapu obnovy farnos-
tí. Těmi body jsou pokání, osobní i společná modlitba, hlubší sžití s Písmem a vzájemné sdílení. Seminářů se zúčastňuje
s kněžími pan arcibiskup, jeho pomocní biskupové, generální vikář a biskupský vikář pro pastoraci – ti všichni tedy absol-
vují program během půl roku pětkrát. Že je to pro ně značný časový nárok, je zřejmé. Ale nedocenitelnou výhodou je mož-
nost neformálních kontaktů a sdílení všech zúčastněných navzájem.

Snad se tedy něco z toho, co kněží s biskupy na svatohorských seminářích společně prožijí, „přelije“ co nejdříve do ži-
vota farností a tam se to ještě víc rozroste! P. Aleš Opatrný

biskupský vikář pro pastoraci

Co se skrývá pod názvem: 
Centrum Mariapoli v Praze-Vinoři?
Blankytně modrá budova nacházející se v severovýchodním
cípu Prahy, na Mladoboleslavské ulici ve Vinoři, se za nece-
lé dva roky svého provozu stala oblíbeným místem pro kon-
gresy a jiné akce církevních i občanských institucí. Je sou-
částí arcidiecézního záměru výstavby nových duchovních
center v periferních oblastech našeho hlavního města. 

(Pokračování na stránce 2)

26. výročí zvolení papeže Jana Pavla II.
U příležitosti 26. výročí pontifikátu papeže Jana Pavla II.
bude v pátek 15. října 2004 v 17:00 hodin sloužena slavnost-
ní mše svatá v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
Apoštolský nuncius, Mons. Diego Causero, zve srdečně vše-
chny věřící ke společné oslavě tohoto významného výročí.

Benediktini a živnostníci pořádají koncert
Hradiš,anu a Spirituál kvintetu
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty a Spo-
lek břevnovských živnostníků a podnikatelů pořádají bene-
fiční koncert souborů HradišHan a Spirituál kvintet pro stav-
bu nových varhan v bazilice sv. Markéty v Břevnově. Kon-
cert se uskuteční 4. října 2004 v 19:00 hod v bazilice sv.
Markéty v břevnovském klášteře. Vstupné 200 Kč.

Kurz „Základy katolického náboženství“
pro veřejnost
Katolická teologická fakulta UK ve spolupráci s Arcidiecéz-
ním katechetickým střediskem AP pořádá kurz celoživotní-
ho vzdělávání „Základy katolického náboženství“. Cílem
kurzu je nabídnout široké veřejnosti doplnění základních
znalostí o křesHanství v pohledu katolické tradice. 

(Pokračování na stránce 2)

Rozje6 to ve své víře, 
aneb celostátní misijní kongres dětí
V sobotu 2. října 2004 proběhne ve Vilémově u Golčova
Jeníkova kongres dětí, jehož téma je: „Pořádně to rozjeK ve
své víře a změníš svět!“ Účastnit se ho mohou děti v dopro-
vodu dospělých. (Více na str. 4)

Festival křes,anské populární hudby – VOX 004
V sobotu 9. října 2004 od 14:00 hod. proběhne v kulturním
domě „Vltavská“ (Bubenská 1, Praha 7) benefiční festival
křesHanské populární hudby – VOX 004. (Více na str. 7)

Rekolekční setkání s P. Józefem Augustynem SJ
5.–7. listopadu 2004 proběhne v kostele sv. Vojtěcha v Praze
6 rekolekční setkání s P. Józefem Augustynem SJ na téma
„Touha po Otci a po jeho milosrdenství“. (Více na str. 6)



Z diáře otce kardinála
1. 10. 9:00 Mediální rada ČBK, Praha

– Dejvice
15:30 adorace a mše sv. za povo-
lání, sv. Ludmila, Praha

3. 10. 9:30 mše sv., žehnání varhan,
kostel sv. Jakuba, Beroun

4. 10. studijní den ČBK, Krkonoše
5.–6. 10. zasedání ČBK, Hradec

Králové
7. 10. vizitace farností Starý Knín, Bo-

rotice, ŽivohošH
10. 10. 9:30 mše sv., katedrála sv. Víta,

Vojtěcha a Václava
11.–13. 10. setkání s kněžími II. a IV.

pražského vikariátu, Svatá Hora
15. 10. 10:00 Interdiecézní liturgická ko-

mise, Plzeň
17:00 mše sv. v katedrále u příle-
žitosti 26 let pontifikátu Jana Pavla
II.

17. 10. 9:00 mše sv., sv. Ignác, Praha
18. 10. vizitace u sv. Ignáce, Praha
18.–19. 10. setkání s okrskovými viká-

ři, Svatá Hora
22. 10. pastorální sympozium, České Bu-

dějovice
26. 10. schůze vikářů, AP
31. 10. 19:00 koncert Charity

Z diáře biskupa Malého
3. 10. 9:30 katedrála mše sv.

4.–6. 10 zasedání ČBK Erlebachova
bouda

11.–13. 10. Svatá Hora setkání s kněží-
mi

14. 10. 14:00 setkání s kněžími ze škol
15. 10. návštěva mateřských škol – Be-

roun, Stodůlky
17:00 katedrála – mše sv. za pa-
peže

17. 10. 10:00 Velehrad – mše sv. pro bo-
hoslovce
17:00 Bojkovice – přednáška

18.–19. 10. Svatá Hora setkání s kněží-
mi

21. 10. 18:30 Litvínov přednáška
24. 10. 10:00 Holešovice mše sv.
26. 10. 7:00 seminář – mše sv.

10:00 setkání s vikáři
19:30 Humpolec – přednáška

27.–30. 10. Řím – kongres – papežská
rada Iustitia et Pax

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře

zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)

Ze života arcidiecéze
Co se skrývá pod názvem: Centrum Mariapoli v Praze-Vinoři?
aneb místo pro setkání a dialog.

(Pokračování ze strany 1)
Svým architektonickým řešením, které vzbudilo v odborných kruzích pozitivní

ohlasy, i svým provozem usiluje o vytvoření příznivého klimatu pro dialog a komu-
nikaci mezi lidmi. Objekt disponuje sálem o kapacitě 200 míst, který je vybaven mo-
derní audio-vizuální technikou s možností simultánního překladu, několika menšími
prostory pro setkání, kuchyní a jídelnou. Ubytování hotelového typu v počtu 40 – 50
lůžek je možno rozšířit o další místa pro mladší a méně náročné návštěvníky.

Vedle účastníků formačních kursů pořádaných Hnutím fokoláre, které centrum
provozuje, sem nacházejí cestu i členové jiných církevních komunit z naší země
i ze zahraničí – TEC-u, Schoenstattského hnutí aj.; dvakrát se v centru uskutečni-
lo výjezdní zasedání pedagogů Katolické teologické fakulty, jednou setkání ani-
mátorů diecézních center mládeže. Realizuje se plodná spolupráce i s neziskovým
občanským sektorem, jako je např. „Centrum pro komunitní práci“. V Centru je
prostor také pro akce kulturního charakteru organizované místní samosprávou.

Centrum Mariapoli je součástí dlouhodobého projektu tzv. stálé mariapoli, ne-
boli citadely, tj. místa trvalého soužití lidí různých kategorií, kteří se společně
snaží vydávat svědectví o žitém evangeliu podle spirituality společenství.

Centrum Mariapoli, Praha 9 – Vinoř, Mladoboleslavská 667, tel.: 286 007 711.
Jiří Kratochvíl

Kurz „Základy katolického náboženství“ pro veřejnost
(Pokračování ze strany 1)

Při setkání se pravidelně střídají tato témata: Bible; Duchovní život; Církevní dě-
jiny; Realita života církve i křesHana; Základy věrouky, morálky a liturgie. Před-
nášky se konají v sídle fakulty (Thákurova 3, Praha 6). Termíny výuky: sobota od
9:00 do 14:00 (zimní semestr: 9. a 23. října, 6. a 20. listopadu, 4. a 18. prosince,
8. a 22. ledna, letní semestr: 19. února, 5. a 19. března, 2., 16. a 30. dubna,
7. a 21. května). Přihlášku lze obdržet na studijním oddělení, na katechetickém
středisku nebo na internetu (www.ktf.cuni.cz/czv) a odevzdá se studijnímu oddě-
lení předem nebo nejpozději při první hodině, na kterou se zájemce dostaví. Po-
platek za jeden semestr činí 100 Kč. Tento poplatek se hradí v hotovosti při prv-
ní hodině, na kterou se zájemce v daném semestru dostaví. Další informace:
www.ktf.cuni.cz/czv

Nemohu mít lepšího přítele, 
aneb biskup Škarvada oslavil v sobotu 18. 9. 2004 své osmdesáté narozeniny
v pražské katedrále svatého Víta, Vojtěcha a Václava

Když za mnou maminka jezdila do Říma, udělal jsem zajímavou zkušenost –
všiml jsem si, jak jsem jí strašně podobný. Nejen fyziognomií, ve tváři, ale i
počínáním. Díky ní jsem začal lépe chápat i sám sebe. Když jsem pak jednou četl
kristologický hymnus sv. Pavla v listě Kolosanům – ta slova: „Všecko je stvořeno
skrze něho a pro něho … všecko trvá v něm. On je hlava těla, to je církve. Bůh
totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost" – uvědomil jsem si, že ještě
víc než mamince jsem podobný Kristu. Od maminky jsem přece dostal jen
polovinu chromozomů, druhou polovinu mám od tatínka. Ale všechno dobré, co
je ve mně, nemůže nepocházet od Krista. On je plnost, jako Slunce, které
vyzařuje bezpočet paprsků, každý je jiný, ale všechny jsou z toho slunce. 

I my jsme každý jiný, ale všechno dobré, co je ve mně, je od Krista; úplně moje
jsou jen mé nedokonalosti a hříchy. A tak mě napadlo, že může-li mě chápat moje
maminka lépe než kdo jiný, tak Kristus mě chápe ještě dokonaleji, beze zbytku. Že
tedy nemohu mít lepšího přítele, než je on. On jediný mi může porozumět plně.
A mně to nějak pomohlo prohloubit můj vztah ke Kristu, můj život modlitby.

(Převzato z  knižního rozhovoru: „Svedl jsi mě, Hospodine“, který vyšel
v Karmelitánském nakladatelství,  malou fotogalerii z oslavy naleznete na

www.vira.cz/lide/skarvada) 
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Z diáře biskupa Herbsta
1. 10. 18:30 poutní mše sv. v kostele sv.

Terezie od Dítěte Ježíše v Kobyli-
sích

2. 10. 14:00 mše sv., posvěcení fary ve
Starém Sedlišti

3. 10. 10:00 mše sv. s biřmováním
v Dolních Počernicích

4. 10. studijní den ČBK
5.–6. 10. plenární zasedání ČBK
7. 10. 19:00 mše sv. u sester dominiká-

nek v Černé ul.
9. 10. mše sv. u příležitosti řeholních sli-

bů v Zábřehu na Moravě
10. 10. 9:00 mše sv. s biřmováním

v Louňovicích pod Blaníkem
11.–13. 10. setkání s kněžími na Svaté

Hoře
15. 10. 17:00 mše sv. v katedrále u příle-

žitosti 26 let pontifikátu Jana Pavla
II.

16. 10. setkání animátorů v ADCM Naza-
ret

17. 10. 10:00 mše sv. s biřmováním v Če-
ském Brodě

20. 10. 9:00 kanonická vizitace ve far-
nosti sv. Matěje v Praze – Dejvi-
cích

23. 10. mše sv. v kostele sv. Bartoloměje
24. 10. 10:00 mše sv. ve Skorkově
26. 10. setkání biskupů s vikáři
28. 10. 17:00 poutní mše sv. v kostele sv.

Šimona a Judy v Arnoštovicích
31. 10. 10:15 mše sv. v Kostelci u Křížků

19:00 koncert Arcidiecézní chari-
ty Praha

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.

Z Acta curiae 7–8/2004

Sloučení pražských malo-
stranských farností
Arcibiskup pražský, kardinál Miloslav
Vlk, svým rozhodnutím č.j. 4273/2004
dle ust. kán. 121 CIC sloučil ke dni 1.
července 2004 Římskokatolickou far-
nost u kostela sv. Mikuláše Praha -
Malá Strana a Římskokatolickou far-

nost u kostela Panny Marie pod řetě-
zem Praha - Malá Strana s Římskoka-

tolickou farností u kostela sv. Tomáše
Praha - Malá Strana se sídlem Josefská
28/8, Praha, Malá Strana (část) - Praha
1, PSČ: 118 00, IČO: 48136760. Tím-
to sloučením se ruší a zanikají slučova-
né církevní právnické osoby bez likvi-
dace a veškerý jejich majetek – věci,
pohledávky a jiná práva, nároky, peně-
zi ocenitelné jiné hodnoty a závazky –
přechází na nástupnickou církevní
právnickou osobu. Přitom je dodržena
vůle zakladatelů a dárců co do určení
majetku a plnění závazků a jsou zacho-
vána získaná práva. Římskokatolická
farnost u kostela sv. Tomáše Praha -
Malá Strana je tímto sloučením práv-

ním nástupcem slučovaných církev-
ních právnických osob. Území této far-
nosti zahrnuje od 1. července 2004
kromě svého stávajícího území též ce-
lé území Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Mikuláše Praha - Malá
Strana a Římskokatolické farnosti
u kostela Panny Marie pod řetězem
Praha - Malá Strana.

Kostel sv. Tomáše Praha - Malá
Strana zůstává nadále farním kostelem
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Tomáše Praha - Malá Strana a kostel
sv. Josefa Praha - Malá Strana zůstává
nadále filiálním kostelem Římskokato-
lické farnosti u kostela sv. Tomáše Pra-
ha - Malá Strana.

S účinností od 1. července 2004 se
farní kostel sv. Mikuláše Praha - Malá
Strana a filiální kostel sv. Karla Boro-
mejského (pod Petřínem) Praha - Malá
Strana stávají filiálními kostely Řím-
skokatolické farnosti u kostela sv. To-
máše Praha - Malá Strana. Farní kostel
Panny Marie pod řetězem Praha - Ma-
lá Strana ve vlastnictví Českého velko-
převorství Řádu maltézských rytířů se
s účinností od téhož dne stává klášter-
ním kostelem Rytířského a špitálního
řádu sv. Jana Jeruzalémského na Rho-
du a Maltě. V čele tohoto kostela bude
stát rektor.

Zrušení Duchovní správy
u kostela Panny Marie Vítězné
Praha - Malá Strana
Arcibiskup pražský, kardinál Miloslav
Vlk zrušil s účinností od 1. července
2004 Římskokatolickou duchovní
správu u kostela Panny Marie Vítězné
(Pražské Jezulátko) Praha - Malá Stra-
na, protože pastorační potřeba věřících
nadále nevyžaduje její existenci.

S účinností od téhož dne se kostel Pan-
ny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad.
(Pražské Jezulátko) Praha - Malá Stra-
na stává klášterním kostelem Řádu bo-
sých bratří blahoslavené Panny Marie
z hory Karmel, jehož rektor bude rek-
torem klášterního kostela v souladu
s ustanoveními kán. 557 § 2 CIC
a předpisy souvisejícími.

Zrušení Duchovní správy
u kostela Panny Marie Matky
ustavičné pomoci Praha -
Malá Strana
Arcibiskup pražský, kardinál Miloslav
Vlk zrušil s účinností od 1. července
2004 Římskokatolickou duchovní sprá-
vu u kostela Panny Marie Matky usta-
vičné pomoci Praha - Malá Strana, pro-
tože pastorační potřeba věřících nadále
nevyžaduje její existenci. S účinností
od téhož dne se kostel Panny Marie
Matky ustavičné pomoci (u Kajetánů)
Praha - Malá Strana stává filiálním kos-
telem Římskokatolické farnosti u kos-
tela sv. Tomáše Praha - Malá Strana.

Zrušení Duchovní správy
u kostela sv. Benedikta Praha -
Hradčany
Arcibiskup pražský, kardinál Miloslav
Vlk zrušil s účinností od 1. července
2004 Římskokatolickou duchovní
správu u kostela sv. Benedikta Praha -
Hradčany, protože pastorační potřeba

věřících nadále nevyžaduje její exis-
tenci. Vzhledem k tomuto rozhodnutí
a na žádost převorky sr. Marie Milady
od Spasitele světa Burgerové OCD vy-
hlásil arcibiskup pražský, kardinál Mi-
loslav Vlk s účinností od téhož dne sta-
tut kostela sv. Benedikta Praha - Hrad-
čany tvořícího součást Karmelu sv. Jo-
sefa - Praha jako Klášterní kostel sv.
Benedikta Praha - Hradčany, jehož
rektor bude rektorem klášterního kos-
tela ve smyslu kán. 557 § 1 CIC.

Z Acta curiae 9/2004

Misijní neděle 24. října 2004
Světový den modliteb za misie budeme
letošní rok prožívat ve spojení s Rakou-
skem a Německem. Tematem oslav je
Misijně žít, odvážit se k setkání.

Přípravný výbor zástupců PMD
v těchto zemích zpracoval text Vigilie
pro mír, kterou doporučujeme uspořá-
dat ve farnostech nebo společenstvích
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v předvečer Misijní neděle, tj. v sobotu
23. října. Jde o bohoslužbu slova a je-
jím hlavním tematem je modlitební
podpora misijních projektů PMD na
Blízkém východě, Thajsku a v Ugan-
dě, jimž se jednotlivá národní misijní
díla Rakouska, Německa a České repu-
bliky letos věnují. Text Vigilie pro mír
najdete v příloze.

V pohraničních diecézích sousedí-
cích ve zmiňovaných zemích s Český-
mi Budějovicemi se bude konat rozší-
řený program. Zveme vás na:

pátek 15. 10. 2004, Liberec, Malé
divadlo: 18:00 vystoupení uměleckého
souboru ze Srí Lanky

sobota 16. 10., Tábor – Klokoty,
kostel Nanebevzetí Panny Marie:
17:00 mše svatá, 18:00 vystoupení
uměleckého souboru ze Srí Lanky

neděle 17. 10., České Budějovice,
kostel P. M. Růžencové: 9:00 mše sva-
tá, 10:00 vystoupení uměleckého sou-
boru ze Srí Lanky

pátek 22. 10., Německo: 18:00 set-
kání o Blízkém východě (Medienzen-
trum Passau), 19:30 koncert Gen Ros-
so (Stadthalle Pocking)

Z českobudějovické diecéze bude
v případě zájmu zajištěna doprava na
páteční program. Zájemci se mohu in-
formovat a do 1. října přihlásit na Die-
cézním centru pro mládež v Českých
Budějovicích, Petr Gabrhel, Biskupská
4, dcm@bcb.cz, tel.: 777 632 818.

neděle 24. 10. (Misijní neděle), Ně-
mecko: 9:30 slavnostní bohoslužba za
účasti biskupů z Blízkého Východu
(Passau – Hoher Dom).

Kromě těchto akcí budou v celé na-
ší republice probíhat modlitby spojené
s finanční sbírkou na misie.

Celostátní misijní kongres dětí
V sobotu 2. října 2004 proběhne ve Vi-
lémově u Golčova Jeníkova kongres
dětí, jehož téma je: „Pořádně to rozjeK
ve své víře a změníš svět!“ Účastnit se
ho mohou děti za vedení biskupů, kně-
ží, katechetů, rodičů, vedoucích skupi-
nek, skautů apod. Na programu bude
mše svatá, zajímavé misijní putování
po všech kontinentech, písně, modlit-
by, hry a soutěže, představení života
sv. Terezie z Lisieux apod. Kromě hos-
tů z Irska a Slovenska přijede z Říma
generální sekretář PMDD P. Patrick
Byrne. Na výše zmíněné aktivity se
přihlaste co nejdříve.

Sbírka na misie
Při bohoslužbách v neděli 24. října
2004 proběhne ve všech farnostech
sbírka na misie. V roce 2003 bylo
vybráno a zasláno na příslušný účet
České biskupské konference celkem
938 035 Kč.

Nové misijní materiály
Stolní Misijní kalendář 2005: Ugan-
da – trpící perla Afriky
Misijní videodokumenty:
Uganda – trpící perla Afriky – (délka
28 minut)
Jamajka očima, Jamajka srdcem –
(délka 24 minut)
Návštěva z Ugandy v Hostinném –
(délka 23 minut)
Kartičky Kintuadi, misijní růženec,
pohlednice, pexeso, misijní výstavy
a další

Kompletní objednávku misijních
materiálů si vyžádejte v NKPMD. Má-
te-li zájem o zasílání misijních infor-
mací v elektronické podobě, zašlete
nám svoji emailovou adresu.

Národní kancelář Papežských mi-
sijních děl, 543 51 Špindlerův Mlýn
33, tel.: 499 433 058, email: info@mi-
sijnidila.cz

Formační kurz pro animátory
skupin mládeže
Arcidiecézní centrum pro mládež
v Praze otevírá opět první ročník dvou-
letého kurzu pro animátory skupin mlá-
deže. Na kurz jsou zváni všichni mladí
věřící lidé od 16 do 24 let (výjimky
možné po domluvě), kteří se podílejí na
vedení společenství i třeba jen nepravi-
delně a okrajově, ti, kdo se na takovou
práci připravují, a všichni, kdo se chtě-
jí aktivně podílet na životě církve.

Kurz obsahuje pět víkendů v roce
(od soboty 10:00 hod. až do neděle
17:00 hod. s možností přijet už v pátek
večer), jejichž náplní jsou tematické
semináře a cvičení z oblastí teologie,
pedagogiky, psychologie a praktické
ukázky her, animace liturgie atd.
V rámci kurzu lze získat osvědčení
umožňující vedení táborů pro děti
a mládež.

Zájemci aH se hlásí na tel.: 244 910
469. Bližší informace naleznete na při-
loženém plakátku nebo na www.pra-
ha.signaly.cz

P. Jaroslav Krajl a spolupracovníci

230 let založení Brněnské
diecéze
V roce 2007 oslaví Brněnská diecéze
230. výročí od svého založení. Brněn-
ský biskup Mons. Vojtěch Cikrle by
rád tuto historickou událost připomněl
také vydáním vzpomínkové publikace,
na které se jako autor může podílet
každý, od nejmenších až po ty, kteří
pamatují nejvíc, a obrací se nejen na
svou diecézi, ale i na věřící ostatních
diecézí. Z jeho dopisu věřícím Brněn-
ské diecéze vyjímáme:

Kniha bude sestavena z vašich
vzpomínek, příhod, setkání, zastavení,
zážitků, významných, humorných či za-
jímavých událostí, které jste prožili ve
spojení s brněnským biskupstvím, kate-
drálou sv. Petra a Pavla nebo s Vaší
farností či místním kostelem.

Své příspěvky, jež by neměly překro-
čit rozsah 30 řádků, aby se dostalo
na všechny, posílejte, prosím, do 31. 1.
2005 na adresu biskupství. Přiložit
můžete také fotografie.

Těším se na naše společné dílo a všech-
ny vás provázím svými modlitbami.

Žehná Váš biskup Vojtěch.
Příspěvky lze zasílat na: Biskupství

brněnské – sekretariát, Petrov 8, 601
43 Brno, e-mail: jandlova@biskup-
stvi.cz

Nabídka publikace
Karmelitánské nakladatelství v Kostel-
ním Vydří vydalo v roce 2004 jako
svou 922. publikaci pro Biskupství pl-
zeňské Společný zpěvník. Tato publi-
kace je určena pro společné česko-ně-
mecké bohoslužby a může být příno-
sem pro některé farnosti. Zpěvník je
běžně k dostání v karmelitánských
knihkupectvích.

Změna názvu některých
farností
Vzhledem k tomu, že se názvy někte-
rých farností vyskytují shodně i v ji-
ných diecézích na území České Repu-
bliky, byl změněn a upřesněn název:
� Římskokatolické farnosti Bezdědi-

ce na Římskokatolickou farnost
Bezdědice u Hořovic

� Římskokatolické farnosti Cítov na
Římskokatolickou farnost Cítov
u Mělníka

� Římskokatolické farnosti Hostouň
na Římskokatolickou farnost Hos-
touň u Kladna
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� Římskokatolické farnosti Konojedy
na Římskokatolickou farnost Ko-
nojedy u Kostelce n. Č. L.

� Římskokatolické farnosti Kozmice
na Římskokatolickou farnost Koz-
mice u Benešova

� Římskokatolické farnosti Loděnice
na Římskokatolickou farnost Lodě-
nice u Berouna

� Římskokatolické farnosti Milovice
na Římskokatolickou farnost Milo-
vice u Lysé n. L.

� Římskokatolické farnosti Popovice
na Římskokatolickou farnost Popo-
vice u Benešova

� Římskokatolické farnosti Předhradí
na Římskokatolickou farnost Před-
hradí u Nymburka

� Římskokatolické farnosti Svojšice
na Římskokatolickou farnost Svoj-
šice u Kostelce n. Č. L.

� Římskokatolické farnosti Václavice
na Římskokatolickou farnost Vá-
clavice u Benešova

� Římskokatolické farnosti Vranov 
na Římskokatolickou farnost Vra-
nov u Benešova

� Římskokatolické farnosti Vysoký
Újezd na Římskokatolickou farnost
Vysoký Újezd u Benešova

Sídla výše uvedených farností zůstáva-
jí nezměněna.

Upozornění na sídlo vikariátu
Mgr. František Masařík, okrskový vi-
kář vikariátu Benešov, má nadále ofici-
ální i kontaktní adresu: Nám. 7. května
1, 257 91 Sedlec – Prčice. Sedlec
– Prčice jsou tedy sídlem okrskového
vikáře vikariátu Benešov.

Oprava tiskové chyby
V ACAP 7–8/2004 bylo mylně uvede-
no, že Stanislav Zápotocký byl odvo-
lán mj. z funkce administrátora excu-
rrendo Římskokatolické farnosti Du-
blovice, přičemž ve skutečnosti byl od-
volán z funkce administrátora
excurrendo Římskokatolické farnosti
Počepice. Chyba vznikla při opisu zně-
ní dekretu. Za chybu se omlouváme.

P E R S O N A L I A

J u b i l e á ř

Výročí svěcení
František Hoang Minh Duc CSsR, far-
ní vikář v Příbrami II – Svatá Hora

5. 10. 1989

Životní jubilea
Libor Bulín, okrskový vikář vikariátu
v Kolíně 15. 10. 1959
Alois Kánský, farář farnosti u kostela
sv. Antonína v Praze - Holešovicích 

20. 10. 1954
Jindřich Krink, farář farnosti u kostela
sv. Jakuba Staršího v Příbrami I

31. 10. 1944
Mgr. Ondřej Pávek, okrskový vikář II.
pražského vikariátu 30. 10. 1969
Vítězslav Schneiderka, ve výslužbě
– Charitní domov sv. Václava - St. Bo-
leslav 12. 10. 1919
Stanislav Boguslav Surma OPraem, 
farní vikář farnosti u kostela sv. Lud-
mily Praha - Vinohrady

2. 10. 1974
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Prelát Jeho Svatosti
Mons. ThLic. František Kohlíček,
emeritní farář, byl dne 20. března 2004
jmenován čestným prelátem Jeho Sva-
tosti.

Volba děkana Metropolitní
kapituly u Sv. Víta
Dne 30. června 2004 byl na mimořád-
ném zasedání kapituly zvolen děka-
nem Metropolitní kapituly u sv. Víta
prof. ThDr. Jan Matějka, který volbu
přijal. Vystřídal tak ve funkci Mons.
ThDr. Michaela Slavíka, generálního
vikáře, který na tuto funkci rezignoval
k témuž datu z důvodů plné pracovní
vytíženosti. Mons. Václav Malý, po-
mocný biskup pražský a probošt kapi-
tuly, nového děkana za přítomnosti
členů kapituly téhož dne instaloval.
Nový děkan se ujal své funkce k 1. čer-
venci 2004.

Dekret o suspenzi
Mgr. Daniel Bečaver, až do 30. 6.
2004 farář ve Voticích, byl dekretem
košického arcibiskupa ze dne 25. srpna
2004 k témuž datu suspendován. Dů-
vodem suspenze je – přes předchozí
napomenutí vlastního ordináře – defi-
nitivní rozhodnutí opustit klerický
stav. To znamená, že mu byly zakázá-
ny všechny úkony moci ze svátosti
svěcení, všechny úkony z moci řízení
a výkon všech práv nebo úkolů spoje-
ných s úřadem. Dále mu bylo odňato
pověření k udílení svátosti smíření.
Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup košický,

doufá, že Daniel Bečaver nastoupí ces-
tu pokání a že se vrátí ke svému kněž-
skému povolání, takže bude možné
tento trest zaměřený na jeho nápravu
odvolat. Prosíme tedy o modlitbu.

Ustanovení
P. Mgr. František Blaha SDB, byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. září 2004 uvolněn
z funkce farního vikáře Římskokato-
lické farnosti u kostela sv. Petra a Pa-
vla Praha - Bohnice a současně s účin-
ností od téhož data na dobu určitou do
31. prosince 2004 jmenován a ustano-
ven výpomocným duchovním Římsko-
katolické farnosti u kostela sv. Petra
a Pavla - Bohnice.
P. Mgr. Jan Blaha SDB, byl na žádost
svého řeholního představeného s účin-
ností od 1. září 2004 uvolněn z funkce
farního vikáře Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Terezie od Dítěte Je-
žíše Praha - Kobylisy a současně
s účinností od téhož data jmenován
a ustanoven výpomocným duchovním
Salesiánského střediska mládeže Praha
- Kobylisy.
P. Laurencio Galvan OSA, byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 21. srpna 2004 uvolněn
z funkce farního vikáře Římskokato-
lické farnosti u kostela sv. Tomáše Pra-
ha - Malá Strana, současně s účinností
k témuž dni bylo zrušeno a ukončeno
jeho pověření duchovní péčí o španěl-
sky mluvící komunitu v Praze.
P. Mgr. Jan Horký SDB, byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 1. září 2004 uvolněn
z funkce výpomocného duchovního
Salesiánského střediska mládeže Praha
- Kobylisy.
Jiří Jeřábek byl na žádost svého ře-
holního představeného s účinností od
1. září 2004 uvolněn z funkce rektora
Klášterního kostela Panny Marie pod
řetězem Praha - Malá Strana.
P. Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D., SDB,

byl na žádost svého řeholního předsta-
veného s účinností od 1. září 2004 jme-
nován a ustanoven farním vikářem
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Petra a Pavla Praha - Bohnice.
ThMgr. Martin Marcinko, byl
s účinností od 1. září 2004 jmenován
a ustanoven administrátorem excurren-
do Římskokatolické farnosti Úvaly,
Římskokatolické farnosti Tuklaty
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a Římskokatolické farnosti Sluštice.
P. ThLic. Damián Němec OP, byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. září 2004 uvolněn
z funkce faráře Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha
- Hlubočepy a z funkce administrátora
excurrendo Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Vavřince Praha - Jinonice.
P. Česlav Plachý OP, byl na žádost
svého řeholního představeného s účin-
ností od 1. září 2004 uvolněn z funkce
farního vikáře Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Jiljí Praha - Staré
Město a současně byl od téhož data
jmenován a ustanoven farářem Řím-
skokatolické farnosti u kostela sv. Fili-
pa a Jakuba Praha - Hlubočepy a admi-
nistrátorem excurrendo Římskokato-
lické farnosti u kostela sv. Vavřince
Praha - Jinonice.
Mgr. Ondřej Salvet, byl s účinností

od 1. srpna 2004 uvolněn z funkce far-
ního vikáře Římskokatolické farnosti
Sedlčany a současně z důvodů předpo-
kládané dlouhodobé zdravotní nezpů-
sobilosti faráře s účinností od téhož
data jmenován a ustanoven administ-
rátorem Římskokatolické farnosti Se-
dlčany.
Richard Scheuch, byl s účinností od
1. září 2004 jmenován a ustanoven ad-
ministrátorem excurrendo Římskoka-
tolické farnosti Vyšehořovice.
Karel Šubrt, byl na základě rezignace
s účinností od 1. září 2004 uvolněn
z funkce faráře Římskokatolické far-
nosti Úvaly a z funkce administrátora
excurrendo Římskokatolické farnosti
Tuklaty, Římskokatolické farnosti
Sluštice a Římskokatolické farnosti
Vyšehořovice a současně byl od téhož
data jmenován a ustanoven kaplanem
Domova sv. Karla Boromejského, se
sídlem: K Šancím 50/6, 163 00 Praha 6
- Řepy.
P. Ing. Mgr. Jaroslav Vracovský,
SDB, byl na žádost svého řeholního
představeného s účinností od 1. září
2004 jmenován a ustanoven farním vi-
kářem Římskokatolické farnosti u kos-
tela sv. Terezie od Dítěte Ježíše Praha -
Kobylisy.

Úmrtí
František Pissinger, kněz pražské ar-
cidiecéze, zemřel 27. prosince 2003 ve
věku 83 let, v 46. roce svého kněžství.
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: 224 314 258
e-mail: kancelar.ps@centrum.cz
www.vira.cz, www.pastorace.cz

� So 2. 10. 9:00–14:00 Kurz pro
pomocníky v pastoraci. Pokračování
kurzu – jen pro přihlášené.
� St 6. 10. 9:30 Teologicko-
filosofická akademie nejen pro senio-
ry. P. Benedikt Vladimír Holota, OFM.
� Út 12. 10. 19:30 Příprava na
život v manželství. Centrum pro rodi-
nu. Téma: Jak katolická církev chápe
manželství.
� St 13. 10. 10:00 Společenství
maminek s dětmi.
� Pá 15. 10. 20:00 M o d l i t b a
Taize.
� Út 19. 10. 19:30 Příprava na
život v manželství. Centrum pro rodi-
nu. Téma: Psychologie partnerského
vztahu.
� St 20. 10. 9:30 Teologicko-
filosofická akademie nejen pro senio-
ry. P. František Hylmar, SJ.
� So 23. 10. 9:00–15:00 Du-
chovní obnova pro rozvedené a nově

sezdané manžele. Pořádá Centrum pro
rodinu – jen pro přihlášené. Obnovou
provází P. Ondřej Pávek.
� Út 26. 10. 19:30 Příprava na
život v manželství. Centrum pro rodi-
nu. Téma: Rodiče, přátelé a my.
� St 27. 10. 10:00 Společenství
maminek s dětmi.
� So 30. 10. 9:00–14:00
Kurz pro pomocníky v pastoraci. Po-
kračování kurzu – jen pro přihlášené.

Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

email: adks@apha.cz

Nabídka služeb ADKS pro
školní rok 2004/2005
– pedagogické, psychologické, teolo-
gické a metodické konzultace k výuce
náboženství a ke katechezím všech vě-
kových skupin (včetně příprav celo-
ročních tematických plánů i jednotli-
vých temat)
– konzultace a pomoc při řešení organi-
začních, personálních a dalších problé-
mů s výukou náboženství a katechezí
– půjčovna diapozitivů, audio a video
kazet a pedagogicko-psychologické,
teologické a náboženské literatury +
Inspirativní archiv pomůcek a nápadů
– občasná nabídka drobných pomůcek,
učebních textů, atp.
– různá formační setkání a kurzy
– distribuce Katechetického Věstníku
(KV) s Arcidiecézními Informacemi
Katechetům (AIK)

Návštěvní hodiny ADKS
středa 10:00–12:00; čtvrtek 15:00–
–18:00 (jindy po předchozí dohodě)

Pracovníci ADKS
Dan Pikálek – vedoucí ADKS, Hana
Lukavcová (dříve Freiová) – sekretář-
ka střediska, Eva Bartoňová – meto-
dické poradenství, Magda Vlčková –
asistentka katechetického kurzu.

Naším nadřízeným je stále biskup-
ský vikář Mons. Ing. Aleš Opatrný
Th.D., který jako ordinář zastupuje
pražského arcibiskupa ve věcech kate-
cheze a výuky náboženství.
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Rekolekční setkání
Karmelitánské nakladatelství a Pas-
torační středisko sv. Vojtěcha při
Arcibiskupství pražském zvou na re-
kolekční setkání s P. Józefem Augus-
tynem SJ s tématem „Touha po Otci
a po jeho milosrdenství“. Koná se ve
dnech 5.–7. listopadu 2004 v kostele
sv. Vojtěcha, Praha 6.

Během rekolekce bude příležitost
k duchovnímu rozhovoru a přistou-
pení ke svátosti smíření. Přednášejí-
címu lze také klást písemné dotazy.

Náklady na rekolekce činí Kč 100
a uhradí se při registraci. Organizáto-
ři nezajišHují ubytování ani stravová-
ní. V místě konání je možnost pouze
lehkého občerstvení.

Zájemci o rekolekční setkání se
přihlašují písemně nejpozději do 31.
října 2004 na adrese: Pastorační stře-
disko sv. Vojtěcha, Thákurova 3, 160
00 Praha 6, e-mail: kancelar.ps@cen-
trum.cz



Setkání katechetů vlašimské-
ho vikariátu
V úterý 19. 10. 2004 se na faře ve Vla-
šimi od 19:00 hod. uskuteční setkání
vikariátních katechetů, kterého se zú-
častní biskupský vikář Mons. Aleš
Opatrný spolu se zástupcem ADKS.

Katechetický kurz
Absolventi KVFC kurzu C letos po-
kračují navazujícím druhým ročníkem
katechetického kurzu arcidiecéze.
V případě úspěšného studia slavnostně
obdrží v červnu 2005 absolventské
osvědčení.

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

e-mail:cpr@apha.cz
http://cpr.praha.cz

Příprava na manželství
Do čtvrtka 7. října je ještě možné se
přihlásit na společnou přípravu na ži-
vot v manželství, která začíná v úterý
12. 10. 2004 v 19:30 v Pastoračním
středisku sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha
6. Snoubenci se přihlašují v Centru te-
lefonicky (220 181 777) či mailem
(cpr@apha.cz). Přípravu tvoří osm ve-
čerů zaměřených na konkrétní oblasti
života v křesHanském manželství. Bě-
hem kurzu snoubence čeká práce ve
skupinách, přednášky i sdílení v páru.
Na přípravě spolupracují manželské
páry, psycholog, jáhen a kněz. Příprava
končí v úterý 30. 11. 2004. Termíny
dalších společných příprav jsou 18.
1.–15. 3. 2005 a 12. 4.–31. 5. 2005.

Kromě toho je možné se průběžně
přihlašovat na přípravu snoubenců,
která probíhá v rodinném prostředí pod
vedením manželů pro skupinu tří až
šesti párů snoubenců. Na bližší infor-
mace o různých formách přípravy na
manželství v arcidiecézi se můžete in-
formovat telefonicky v Centru nebo na
našich internetových stránkách v rubri-
ce Programy pro snoubence.

Setkání center pro rodinu
Ve dnech 14. a 15. září se uskutečnila
v Praze - Kunraticích v Arcidiecézním
středisku života mládeže Nazaret pra-
videlná pracovní schůzka diecézních
a regionálních center pro rodinu a Ná-
rodního centra pro rodinu. Cílem těch-

to setkání, která probíhají třikrát do ro-
ka, je prohloubení vzájemné informo-
vanosti o radostech i starostech rodin-
né pastorace v diecézích a koordinace
jednotlivých programů. Nezanedbatel-
nou částí jsou i informace Národního
centra pro rodinu, které mapují širší
souvislosti sociální a politické, a to ne-
jen u nás, ale i jinde v Evropě. Národní
centrum pro rodinu je již několik let
odborným partnerem Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí, ale stále častěji
oslovuje i nejširší veřejnost hájením
prorodinných postojů v televizi a dal-
ších médiích.

Informace o různorodých progra-
mech center pro rodinu a o aktivitách
Národního centra pro rodinu jsou
v souhrnu dostupné na adrese
http://www.rodiny.cz

Osamělé maminky
Nejbližší setkání společenství osamě-
lých maminek s dětmi se konají v Ko-
munitním centru sv. Prokopa v Praze 5,
Nových Butovicích (metro B – Hůrka)
v termínech 2. 10. a 6. 11. vždy od 14
do 17 hodin. V tomto školním roce se
maminky mohou těšit na přednášku
psychologa, adventní setkání s kně-
zem, výtvarné práce a mimo rámec
pravidelných setkání na výlety s dětmi
a tradiční jarní víkendovou duchovní
obnovu. Hlídání dětí na pravidelných
schůzkách zajišHujeme po předchozím
telefonickém oznámení v Centru (220
181 777) minimálně týden předem.
Srdečně zveme všechny rozvedené,
vdovy a svobodné maminky!

Duchovní obnova pro rozve-
dené a nově sezdané manžele
23. října se uskuteční v pražském Pas-
toračním středisku sv. Vojtěcha, Kolej-
ní 4, Praha 6 od 9 do 15 hodin. Obno-
vu povede P. Ondřej Pávek. Tímto pro-
gramem chceme navázat na přeruše-
nou řadu programů pro ty, kteří žijí
z pohledu církve v neregulérních situa-
cích a kteří přesto život s Kristem
a v církvi nevzdávají.

Na obnovu je nutné se předem při-
hlásit na telefonním čísle nebo mailové
adrese 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

VOX 004 – hudební festival
Praha – sobota 9. 10. 2004 v kulturním
domě „Vltavská“, Bubenská 1, Praha
7-Holešovice. Začínáme ve 13:00 eku-
menickou bohoslužbou v kostele sv.
Antonína, předpokládaný konec festi-
valu je ve 22:30.

Benefiční festival VOX 004 by měl
jakožto „festival hudby s poselstvím“
navázat na to nejlepší z tradice praž-
ského křesHanského hudebního festiva-
lu Vox clamantis, který se v 90.letech
minulého století postupem času vypra-
coval v pestrou přehlídku kvalitních
skupin různých žánrů, a navazuje také
na loňský festival Tání. Hudba prezen-
tovaná na festivalu, by měla být po-
vzbuzením ve víře, inspirací a vyjádře-
ním svobody projevu v církvi.

Na základě dosavadních jednání na
festivalu vystoupí skupiny a sólisté
v žánrovém rozmezí od folku (Cymbe-
lín, Caine) přes folkrock (Veselá zuba-
tá), alternativu (Noi), rock (Českej
chleba) až po hardcore (Coro, Projevy
radosti). Exkluzivními zahraničními
hosty bude i německá skupina např.
Jumbo Jet, kde působí i zpěvák a kyta-
rista Daniel Schweiker ze skupiny
Noisetoys, která několikrát vystupova-
la i u nás.

Kurz animátorů 2004–2006
Tento dvouletý kurz je určen všem vě-
řícím lidem ve věku 16–24 let (výjim-
ky možné po domluvě), kteří se podíle-
jí na vedení společenství, zatím třeba
i jen okrajově, dále těm, kdo se na po-
dobnou práci připravují, a všem, kdo
se chtějí aktivně podílet na životě
církve.

V rámci kurzu je možné získat
osvědčení pro vedení táborů. Na závěr
kurzu všichni absolventi dostanou
osvědčení. Součástí kurzu jsou tema-
tické semináře a cvičení z oblasti teo-
logie, pedagogiky, psychologie a prak-
tické ukázky her, animace liturgie atd.
Kurz obsahuje pět víkendových setká-
ních v roce.
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V tomto školním roce probíhá první
ročník Kurzu animátorů 2003–2005.
Navštěvuje jej asi 60 mladých lidí ne-
jen z naší arcidiecéze. Jako hosté zde
již přednášeli či svoji účast přislíbili:
otec kardinál Miloslav Vlk, o. b. Karel
Herbst, o. b. Jaroslav Škarvada, P. Jan
Houkal, P. Tomáš Halík, P. Michal
Němeček, P. Jan Balík, P. Angelo Sca-
rano, Marie Nováková, Michaela Do-
ležalová. Více informací na: http://
www.praha.signaly.cz/animatori2.html

Škola partnerství
Na Moravě tento kurz probíhá již ně-
kolik let, mladí lidé jsou za něj velmi
rádi, a tak jej připravujeme i v naší
pražské arcidiecézi. Kurz je určen pro
svobodné mladé lidi od 16 let, a to ne-
jen pro ty, kdo již s někým chodí, ale
také pro ty, kteří hledají, jakou cestou
jít, jaké je jejich životní povolání.

Škola partnerství obsahuje pět ví-
kendových setkáních v roce. Přednáše-
jícími jsou manželské páry, lidé žijící
v zasvěceném životě a odborníci z řad
lékařů, psychologů.

Mezi temata, jimiž se škola partner-
ství zabývá, patří například: Navazo-
vání vztahů; Od zamilovanosti k lásce;
Sexualita, přitažlivost a pohlazení; Dě-
ti milované a chtěné.

Kurz je doprovázen knězem. Bě-
hem kurzu bude čas i na modlitbu,
osobní rozhovor s přednášejícími. Ví-
ce informací na: http://www.praha.sig-
naly.cz/škola_part.html

Večery ve středu
Konají se každou třetí středu v měsíci
v areálu františkánského kláštera při
kostele Panny Marie Sněžné na
Jungmannově náměstí (stanice metra
Můstek).

Začínáme společnou adorací
v 18:30, následuje kulturní program
(koncert, divadelní představení, před-
náška). Během celého večera můžete
posedět s přáteli a občerstvit se v klubu
nebo si prohlédnout výstavu. Je zde
možnost svátosti smíření a osobního
rozhovoru s knězem. Je zde pro vás
také připravena soutěž o ceny. Pro-
gram jednotlivých večerů na http://
www.praha.signaly.cz/vecery.html

�������

XXIV. reprezentační ples
ADCM
V sobotu 13. 11. 2004 v 19:00 v sále
SOU stavebního, Praha - Hrdlořezy,
konečná tram. 1, 9, 16 – Spojovací.
V 17:00 zahájíme XXIV. reprezentační
ples mší svatou s otcem biskupem Kar-
lem Herbstem.

Víkendovka v Nazaretě
Víra a síly zla
Od 1. do 3. 10. 2004. Moc často se me-
zi lidmi o Káblu a jeho andělech nemlu-
ví, jako by snad ani neexistoval. Má
ještě smysl věřit v existenci satana? Ja-
kým způsobem působí? O co mu jde?
Jak můžeme jeho působení zabránit?

Podmínky přihlášení: Lze se přihlá-
sit pouze telefonicky na čísle 244 910
469. Setkání začíná v pátek v 18:00
a zakončeno bude nedělním obědem.
Více informacích naleznete na: http://
www.nazaret.signaly.cz

Podzimní prázdniny
Zveme všechny, kterým je 16–24let na
podzimní prázdniny tj. od 27. 10–31.
10. 2004 s Nazaretem do přírody.
Prázdniny strávíme v krásném prostře-
dí na rozhranní Lužických a Jizerských
hor. Sraz je 27. 10. v 17:00 v Nazaretě.
Cena 300 Kč (včetně cesty). Pokud
máš finanční potíže, obraH se na P. Jar-
du Krajla. Přihlášky na tel. 244 910
469. Další informace na: www.nazaret.
signaly.cz/vikendy/podzimky.html

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

Formační cyklus „A“ v Tucho-
měřicích 17. 1. – 15. 4. 2005
Duchovní, teologická a biblická for-
mace pro laiky (manžele i jednotlivce),
vedoucí společenství aj., kteří se z ča-
sových důvodů nemohou účastnit
dlouhodobé formace. Prozatím pro zá-
jemce bez dětí. Součástí formace bude
i teorie a praxe evangelizace, intenziv-
ní modlitební rytmus života, duchovní
cvičení podle sv. Ignáce, bratrský a ko-

munitní život, poznávání též jiných
kultur a církví. Cena a další organi-
zační věci viz kontakt na tel. komunity

ORA et LABORA
Jsou to víkendy, kdy je možné pomá-
hat komunitě (tzv. brigáda) a zároveň
se modlit a setkávat se v přátelské at-
mosféře.

Program začíná v sobotu v 8:30 mší
svatou. Potom společně pracujeme. Po
odpolední svačině se věnujeme určité-
mu duchovnímu tematu, sdílení ve
skupinkách a modlitbě. Duchovní pro-
gram pokračuje i v neděli do 15:30 ho-
din. Můžete přijet i s dětmi. Vezměte
si, prosím, pracovní oblečení.
Víkendy se konají:
v roce 2004: 2. 10.–3. 10. v Bartošovi-
cích; 27. 11.–28. 11. v Tuchoměřicích;
v roce 2005: 5. 3.–6. 3. v Tuchoměři-
cích; 30. 4.–1. 5. v Bartošovicích; 25.
6.–26. 6. v Tuchoměřicích

Mládež 18–30 let
� Život ve společenství aneb potře-
bujeme jeden druhého? Víkend pro-
bíhá v klášteře v Tuchoměřicích od
čtvrtka 28. do neděle 31. 10. 2004.
� Další víkendy pro mládež budou
19.–20. února v Bartošovicích a 28.–
–29. května v Tuchoměřicích.

Pro manželské páry
Příští setkání KÁNA pro manželské
páry se uskuteční 18. až 24. července
2005 v Tuchoměřicích.

Týden evangelizace v Praze
Od pondělí 13. 10 do čtvrtka 16. 10,
pořádá Komunita Chemin Neuf spolu
s mládeží Misijního centra a všemi, jež
mají zájem, mini evangelizační týden
aneb „Týden pozvánek“. Přijít může
kdokoli a kdykoli mezi 15. a 18. hodi-
nou do Domu Michael.

Program Misijního centra
� Neděle
Každou neděli i přes zimní období se
bude mše svatá konat v kostele sv.
Apolináře vždy v 18:00 hod.
� Pondělí
Den otevřených dveří kostela sv. Apo-
lináře. Při své cestě kolem se může
kdokoli zastavit ke ztišení, shlédnutí
nově zrestaurovaného interiéru, stálé
expozice výtvarného umění, fotografií,
poezie a prózy. Vystavovatelem může
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být každý z nás, kdo by rád představil
svá díla a skrze ně se podělil se svým
pohledem na svět. Pokud máte kolem
sebe někoho kdo tvoří, oslovte a kon-
taktuje jej s námi: P. Kamil Novák, tel.:
603 548 956.
� Úterý
Abeceda víry: V 19:00 hod. začíná
v domě Michael Abeceda víry, tj. více
než roční cyklus hlubšího poznávání
víry skrze studium a sdílení se nad ka-
techismem katolické církve. Nabízíme
lidem na začátku víry nebo toužícím
po prohloubení své víry.
Kurz Alfa: V 19:00 hod. začíná v do-
mě Michael Abeceda víry, tj. více než
roční cyklus hlubšího poznávání víry
skrze studium a sdílení se nad kate-
chismem katolické církve. Nabízíme
lidem na začátku víry nebo toužícím
po prohloubení své víry.
Modlitební společenství: V 19:00
hod. začíná v domě Michael Abeceda
víry, tj. více než roční cyklus hlubšího
poznávání víry skrze studium a sdílení
se nad katechismem katolické církve.
Nabízíme lidem na začátku víry nebo
toužícím po prohloubení své víry.
� Středa
Mše svatá v 17:30 hod. adorace
a v 18:00 hod. mše svatá konající se
v kapli sv. Kříže v porodnici.
� Čtvrtek
Modlitba za jednotu křes,anů: Před
společenstvím mládeže, začínajícím
v 19:30 hod. v domě Michael, bude
probíhat od 19:00 v kostele sv. Apoli-
náře modlitba za jednotu křesHanů za-
hrnující zpěv žalmů, biblické čtení
a rozjímání spjaté s tematem jednoty
v prvé řadě mezi křesHany, ale také me-
zi náboženstvími a lidmi obecně. Ten-
to nevšední druh modlitby nešpor je
jednou z mála příležitostí, zveme kaž-
dého, kdo cítí touhu a potřebu se pravi-
delně modlit, jednota není možná z na-
šich omezených sil a schopností.

Společenství mládeže: Každý
čtvrtek probíhají v Misijním centru
v Domě Michael otevřená setkání pro
všechny mezi 18–30 rokem života. Jde
o společenství pro ty, kdo jsou otevření
víře, smyslu života, přátelství, sdílení,
společné misijní práci.
Každý čtvrtek je tematicky odlišný.
� PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI: Se-
tkání nad filmem. Po shlédnutí filmu je
možné se v rámci tzv. čajovny sdílet
nad konkrétními postřehy, otázkami,

životními zkušenostmi vztahujícími se
k obsahu a poselství filmu.
� DRUHÝ ČTVRTEK V MĚSÍCI:
Pracujeme ve skupině s Božím Slo-
vem. Jde o školu společné a osobní
modlitby s Písmem svatým.
� TŘETÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI: Ve
společenství se sdílíme nad konkrétní
otázkou, související s naším osobním
životem, našimi postoji k nejrůznějším
věcem, se kterými se setkáváme ve
svém běžném životě. Není to čas dis-
kuse, ale škola umění vzájemného na-
slouchání a vyjádření, pojmenování
vnitřních, osobních věcí, které proží-
vám, a které mě ovlivňují.
� ČTVRTÝ ČVRTEK V MĚSÍCI:
Téma tohoto čtvrtku je: Stůl otázek.
Na základě určeného tematu může
každý z účastníků v několika minutách
napsat libovolný počet otázek, které se
shromáždí uprostřed stolu. Ve druhém
kole se náhodně otázky vybírají a kaž-
dý má prostor se vyjádřit.

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

Kurzy Alfa – večerní
Rádi bychom Vás pozvali na 7. běh ve-
černího kurzu Alfa, který začíná v pon-
dělí dne 4. října 2004 úvodním večer-
ním programem. „ALFA“ je krátký
praktický úvod do křesHanské víry.
Každé setkání začíná v 18:30 hod.
Součástí kurzu je i společný víkend.
Kurz je veden týmem spolupracovní-
ků. Setkání se konají v prostorách Ko-
munitního centra sv. Prokopa na Slu-
nečním náměstí Prahy 13. Přihlásit se
můžete na celý kurz nebo jen na úvod-
ní večer.

Pozvánka
Prezentace speciálních zvětšovacích
přístrojů kamerových televizních lup
včetně dalších pomůcek pro zrakově
postižené se uskuteční v pátek dne 8.
10. 2004 od 18:00 hodin v Komunit-
ním centru sv. Prokopa.

Křes9anské
centrum –

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

Umění žít s druhými
Jednodenní sebezkušenostní setkání,
od 9:00 do 18:00 v areálu KC Jižní
Město v sobotu 6. listopadu 2004. Ce-
na: 400 Kč. Workshop je orientován na
širokou oblast mezilidských vztahů,
které jsou nedílnou součástí života nás
všech. Jeho cílem je zlepšení orientace
v uspořádání vašich vztahů k citově
blízkým osobám i dalším lidem ve va-
šem životě. Zaměříme se rovněž na
prohloubení interpersonálního vnímá-
ní a empatie, na zkvalitnění komunika-
ce a zpětné vazby či na uvolnění emoč-
ního sebevyjadřování. Nebudou také
chybět relaxační a imaginační techniky
a další postupy, které nám pomohou
v práci na sobě.

Lektoři: Mgr. Špongrová Kateřina
(speciální pedagogika UK, odborný
výcvik, praxe), Mílková Petra, Dis.
(soc. práce, odborný výcvik, praxe).
Těšíme se na Vás!

Maximálně dvacet účastníků. Oběd
v ceně 60 Kč po předchozí objednávce
zajištěn na místě. Místo konání: Klub
Na dně, vchod E. Přihlášky a informace:
www.kaminek.org, e-mail: petra.milko-
va@kaminek.org, telefon: 608 365 205,
723 461 877, fax: 272 919 803.

Program
� Ne 17. 10. 18:00 Ekumenická
bohoslužba – kaple
� Pá 22. 10. 19:30 Literární ve-
čer – klub Na Dně
� So 23. 10. 19:30 Rocková mše
– kaple

Akce Křes,anského sportovní-
ho klubu
(informace J. Olšanský – 603 256 411,
jaroslav.olsansky@intax.cz)
� Pá–Ne 1.–3. 10. Geologický
víkend – Krásná lípa (turistika, soutě-
že, sběr nerostů)
� St–Ne 27.–31. 10 Vysokohor-
ská turistika

�������
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Křes,anské centrum
představuje své aktivity
v novém školním roce
Prázdniny už jsou ty tam a v KC-JM
již naplno začal obvyklý ruch. Opako-
vání je matka moudrosti, takže neuško-
dí, když zrekapituluji, co pod naší stře-
chou, resp. námi pronajatou střechou
můžete najít:

Kancelář Farní Charity Chodov na-
bízí svou pečovatelskou a ošetřovatel-
skou službu; DIXIE klub – nízkopra-
hové zařízení pro děti školního věku
(včetně již tradiční „výtvarky“ s paní
Rohnovou) a klub-čajovnu Na Dně
s příjemným prostředím a otevřenou
náručí zejména pro všechny mladé hu-
dební či divadelní skupiny, které chtějí
hrát pro své publikum (oba kluby pro-
vozuje o.s. KAMÍNEK); Mateřské
centrum DOMEČEK (kromě již tra-
dičních aktivit nabízí masáže dětí a ko-
jenců a ve spolupráci s maminkami
z KřesHanského společenství a z naší
farnosti ALFA kurzy pro maminky)
a nízkoprahový klub pro mládež YM-
KÁRIUM se svým volným prostorem
pro teenagery, zkouškami mládežnic-
kého sboru Tensing a hudební zkušeb-
nou (provozuje YMCA Praha); hudeb-
ní a výtvarné kurzy Soukromé umělec-
ké školy ALTERA PARS, aktivity Jar-
dy Olšanského pod zbrusu novou
hlavičkou KřesHanský sportovní klub
a kancelář o.s. PARTNERSTVÍ pro
Prahu 11.

Volnočasové aktivity korunují boho-
služby a to kromě katolických a ekume-
nických (v kapli) také bohoslužby Křes-
Hanského společenství Praha (v klubu
Na Dně) a nově také rytmické boho-
služby mezinárodní letniční církve
(v kapli každou neděli odpoledne).

Alice Žváčková, ředitelka KC-JM

Přijmeme
� Na pozici pastoračního asistenta
pro KřesHanské centrum JM hledáme
učenlivou pracovní sílu. Nástup ihned.
Informace: krestanske@centrum.cz,
Alice Žváčková 777 323 886, 267 910
008.
� Občanské sdružení KAMÍNEK
(pracující v KřesHanském centru-Jižní
Město) hledá vedoucího hudebně-dra-
matického klubu pro mládež. Požadav-
ky: organizační schopnosti, samostat-
nost, spolehlivost, bezúhonnost, ko-
munikativnost, řidičský průkaz typu

B. Vlastní automobil výhodou. Nabízí-
me: samostatnou zajímavou práci,
možnost vzdělávání v oboru práce
s dětmi a mládeží, pružnou pracovní
dobu (odpolední, večerní hodiny),
možnost práce i na poloviční úvazek.
Finanční ohodnocení: smlouva o dílo
– Kč 5000 + 70% podíl na zisku měsíč-
ně. Své nabídky posílejte na adresu:
kaminek@kaminek.org

Studentský 
kostel 
Nejsv. 
Salvátora 
a VKH 

Křižovnické nám. 2 Praha 1
tel: 222 221 339

e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz
http://salvator.apha.cz

Pravidelný program kostela
Neděle 14:00 mše sv.
Neděle 20:00 studentská mše sv.
Úterky 19:00 mše sv. studentských ce-
chů, poté kurs Základy víry (příprava
na křest a biřmování)
Středy 19:00 – program Vysokoškol-
ského katolického hnutí
Čtvrtky 20:00 – adorace s možností
svátosti smíření nebo duchovního roz-
hovoru

Program
� 5. 10. 19:00 Slavnostní boho-
služba na zahájení akademického roku
2004/2005, kterou doprovodí salvátor-
ská schola. Po bohoslužbě následuje
„kafe po mši“ v sakristii, kam jsou
zváni zejména studenti prvních roční-
ků a nově příchozí.
� 6. 10. 19:00 Setkání se zá-
stupci Vysokoškolského katolického
hnutí a studentských cechů v sakristii
(doprovázené jazzovou hudbou)
� 7. 10. 18:30–20:00 Úvodní set-
kání zájemců o německou konverzaci
� 13. 10. 19:00 Cech-test – Zá-
bavně poznávací setkání pro student-
ské cechy.
� 20. 10. 19:00 Literárně hudeb-
ní večer: Země dobrá aneb happening
protireformační
� 27. 10. 19:00 Filmový klub
– Ingmar Bergman: Sedmá pečeH

Knihovna Betánie
Služby knihovny Betánie jsou Vám
opět k dispozici od první neděle v mě-
síci říjnu, tj. 3. 10. a nadále v obvy-
klých otvíracích hodinách.

Provozní doba: každé úterý
v 18:30–19:00 a 20:00–20:30 hodin;
čtvrtek v 20:00–21:00 hodin; každou
první neděli v měsíci v 21–22 hodin

Katalog dostupný z www.kresta-
ne.cz/vkhpraha nebo z odkazu na kos-
telním webu.

Další informace na betanie.knihov-
na@centrum.cz

Česká
křes9anská
akademie
Vyšehradská 49

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

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

� 6. 10. 17:00 Prof. RNDr. Jan
Bednář a doc. RNDr. Martin Šolc: Me-
teorologické tradice Prahy – muzeum
v Klementinu. Sraz zájemců o před-
nášku je 16:50 před vchodem do Ná-
rodní knihovny v Klementinu. Upo-
zornění – na observatoř v Klementin-
ské věži vede 100 schodů.
� 7. 10. 16:00 Doc. PhDr. Jan
Royt a PhDr. Michal Svatoš: Mezi his-
torií a legendou – chrám Matky Boží
před Týnem. Sraz zájemců o přednáš-
ku je v 15:50 před domem v Celetné
ulici č. 5.
� 7. 10. 19:00 Ekumenická bo-
hoslužba při příležitosti Dnů vděčnosti
za stvoření (kázání P. RNDr. František
Převrátil, zpěv Pěvecký soubor Ga-
briel); po jejím ukončení cca od 20 h
diskuse k tematu „Klimatická změna“.
Před bohoslužbou od 17 h bude otevře-
na výstavka dětských kreseb s námětem
„Počasí a živly“. Františkánský klub
u kostela Panny Marie Sněžné Praha 1,
Jungmannovo náměstí.
� 12. 10. 17:00 Prof. Ing. arch.
Josef Pechar DrSc.: Josef Hlávka – ar-
chitekt a mecenáš. Klementinum – Ná-
rodní knihovna, přednáškový sál č. 136
v 1. patře.
� 12. 10. 17:30 Tomáš Boněk:
Kdo má oči k vidění (O křesHanském
vztahu k stvoření). Františkánský klub
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u kostela Panny Marie Sněžné, Pra-
ha 1, Jungmannovo náměstí.
� 21. 10. 17:00 Mgr. Kateřina
Kubínová PhD: Po stopách křesHanství
v Praze 2 – doba založení Nového
Města (klášter Emauzy). Klášter
Emauzy, Praha 2 – Vyšehradská 49.
� 26. 10. 17:30 PhDr. Kateřina
Trlifajová: Teologické zdůvodnění při-
jetí aktuálního nekonečna do matema-
tiky. Klášter Emauzy.

Centrální katolická knihovna
Předsálí CKK, Thákurova 3, Praha 6.
Výstava od 3. 9. do 7. 11. Básník trapnos-
ti: Graham Greene (100. výročí narození).

Divadlo 
Miriam

Ke Strašnické 10, 
Praha 10 – Strašnice, 

www.volny.cz/divadlo.miriam, 
rezervace vstupenek na tel.: 

604 541 680, 224 216 705 nebo na 
e-mailu: divadlo.miriam@volny.cz

� Čt 7. 10. 19:30 Eric-Emma-
nuel Schmitt: Návštěvník. Fiktivní set-
kání slavného rakouského psychiatra
Sigmunda Freuda s neznámým
návštěvníkem.
P r e m i é r a
� Ne 10. 10. 15:00 Paul Eluard:
Perutinka. Pohádka o holčičce Perutin-
ce, které se splnil její sen létat. Pohád-
ka je určena dětem od 3 let.
� Ne 24. 10. 15:00 Paul Eluard:
Perutinka.

Unie
katolických
žen

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

e-mail: ukz@volny.cz

� sobota 16. 10. 2004 – 10:00 – kula-
tý stůl s diskusí na téma Mezigenerač-
ní vztahy v rodině, hostem bude PhDr.
Drahomíra Syrůčková, psycholožka.
Tiskové středisko ČBK v budově Arci-
biskupského semináře, Thákurova 3,
Praha 6 (proti vrátnici).
� středa 20. 10. 2004 – 14:30 – Řím
a Vatikán – přednášející: RNDr.
Ondřej Bartušek (přednáška s diapozi-
tivy), Farní klub u P. Marie Sněžné,
Jungmannovo nám. 18, Praha 1.

Křes,anská 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 do 17 hod. na tel.: 220 181 329.

Další zprávy
Farní centrum u sv. Václava
Proboštská 3, Praha 6 - Dejvice, 
spojení: metro A – Dejvická, 
tram 2, 20, 26 – stanice Hadovka.

Středa 13. 10. 2004 v 15:00 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
v 15:00 hod.: 10. 11.; 8. 12. 2004.
Sobota 16. 10. 2004 od 19 do 17 hod.
zamyšlení pro mladé lidi od 16 do 30
let nad tematem Eucharistie – Otcův
chléb v domě Sester Apoštolátu sv.
Františka v Praze 6. Informace a při-
hlášky do 10. 10. u sestry Michaely,
tel.: 224 322 421.

Farnost Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1,
tel: 222 246 243, 
e-mail: fara.pms@centrum.cz

Klub u Panny Marie Sněžné
� Čt 7. 10. 19:00 Děkovná bo-
hoslužba, beseda – „Země – planeta
rychlých změn“, (pořádá ERC a ekolo-
gická sekce ČKA)

17:00 Výstava dět-
ských kreseb „Počasí a živly“
� Po 11. 10. 19:19 Zpívání s ky-
tarou, doprovází Markéta a Petr Lutkovi
� Út 12. 10. 17:30 B e s e d a
o křesHanském vztahu k stvoření: „Kdo
má oči k vidění“, (pořádá ekologická
sekce ČKA)
� St 20. 10. 18:30 Večery ve
středu (program pro mládež pořádá
ADCM)

Františkánská burza – bleší trh
Stejně jako v minulém roce Vás zveme
opět na Františkánskou burzu tentokrát
ale trochu jinou. Budeme přijímat a na-
bízet různé drobné věci, předměty,
všechno, co sami nepoužíváme, ale
druhým může udělat ještě radost nebo
to budou ještě moci použít.

Do burzy budeme přijímat všechno
kromě ošacení a obuvi. Šaty a boty
NENOSIT!

Věci budeme přijímat zdarma a sta-
novíme minimální cenu. Výtěžek bude
věnován sociálně slabým rodinám. Vše
se koná v Klubu u Panny Marie Sněž-
né, příjem věcí v pátek 1. 10. od 15 do
18 hod. a v sobotu 2. 10. od 10 do 12
hod. Prodej v sobotu 2. 10. od 10 do 18
hod. a v neděli 3. 10. od 10 do 18 hod.

Výstava Historia Franciscana
29. 9.–13. 11. 2004
v ambitu kláštera františkánů, otevřeno
denně od 10:00 do 18:00 hod.

Provincie bratří františkánů ve spo-
lupráci se Státním ústředním archivem
v Praze připravila výstavu k 400. výro-
čí příchodu františkánů do areálu zdej-
šího kláštera u Panny Marie Sněžné
(1604–2004).

Budeme moci shlédnout dochované
písemnosti i předměty, které svědčí
o bohaté historii františkánské spiritua-
lity v Čechách. Můžeme vidět darova-
cí listiny již od 17. stol. až do součas-
nosti. Poslední listina je z 15. října
1991 – zápis o opětovném předání
kláštera bratrům františkánům.
P r o g r a m :
3. října 18:00 Mše sv., celebruje pro-
vinciál P. Jan Vianney OFM, o boho-
službě Transitus, připomínka smrti sv.
Františka
4. října Slavnost sv. Františka

18:00 Mše sv., předsedají bra-
tři dominikáni (kostel)
6. října 19:00 Mgr. Josef Förster (Pra-
ha): Význam misijního díla českého
františkána a cestovatele R. Prutkého
(Klub)

Kostel Panny Marie Královny
v Praze 4 - Lhotce
Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4, tel. 241
771 640, www.lhotecka.farnost.cz

vás zve na svou Farní akademii dne 17.
10. 2004 v 16:30 hod. Přednášet bude
Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.,
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ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze

emeritní děkan Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy, vedoucí autorské-
ho týmu listu k sociálním otázkám
„Pokoj a dobro“, sekretář sněmovní
komise č. 5 „Poslání a život laiků“
a kandidát do Senátu Parlamentu ČR
za obvod Praha 10.

Název přednášky: Politika jako
evangelizace – „Aby se Plenární sněm
katolické církve stal živým nástrojem
obnovy české společnosti“.

Provincie kapucínů v ČR –
Exerciční dům
Loretánské nám. 6a, Praha 1 - Hrad-
čany, CZ-118 00
Provincie kapucínů pořádá duchovní
cvičení pro muže a ženy na téma:
„Jsme proměňováni k jeho obrazu mo-
cí Ducha Páně.“ (2 Kor 3,18). P. Au-
gustín Švaček OFMCap. Zahájení cvi-
čení je od 24. 10. 2004 v 18:00 večeří
a ukončení 30. 10. 2004 obědem.

Kontakt písemně: Loretánské nám.
6a, Praha 1 - Hradčany, telefonicky:
233 358 518.

Zvonkohra v Loretě
Neděle 3. 10. 12:00 Adam Mich-
na z Otradovic: výběr z Loutny české

18:00 Charles Gounod:
Ave Maria
Neděle 24. 10. 12:00 Duchovní pí-
seň Veseliž se již nyní, J. K. Kuchař:
Adagio

18:00 Hymnus Ave maris
stella
Sobota 30. 10. 18:00 České mari-
ánské písně
Neděle 31. 10. 12:00 České mari-
ánské písně

18:00 Improvizace na čes-
ké mariánské písně

Na zvonkohru hrají karionisté Mgr.
Radek Rejšek a Alena Michálková.
Stroj hraje také každou hodinu od 9:00
do 18:00 mariánskou píseň Tisíckrát
pozdravujeme tebe. Každou sobotu je
možno si vyslechnout malé varhanní
koncerty. Od 15:00 do 15:15 a od
15:30 do 15:45 hrají na historické var-
hany v kostele Narození Páně (v areálu

Lorety) přední pražští varhaníci.
Všechny poutníky i návštěvníky srdeč-
ně zvou bratři kapucíni.

Arciopatství Břevnov
� Benediktinské arciopatství sv. Vojtě-
cha a sv. Markéty a Spolek břevnov-
ských živnostníků a podnikatelů pořá-
dají benefiční koncert souborů Hradiš-
Han a Spirituál kvintet pro stavbu no-
vých varhan v bazilice sv. Markéty
v Břevnově. Koncert se uskuteční 4. říj-
na 2004 v 19:00 hod v bazilice sv. Mar-
kéty v břevnovském klášteře. Vstupné
200 Kč. Doprava: tramvaje 22, 15
a 25 (zastávka Břevnovský klášter).
� Římskokatolická farnost Vás zve na
koncert v Tereziánském sále Břevnov-
ského kláštera – Markétská 1, Praha 6,
dne 31. října 2004 od 15:00 hodin.
V programu zazní díla Haydna, Mozar-
ta, Beethovena a Vaňhala v podání Ri-
charda Ormroda – klavír a Tria d archi
di Praga (Pavel Prantl – housle, Oldřich
Smola – viola a Pavel Chovanec – vio-
loncello). Vstupné dobrovolné. Kon-
cert připravila agentura Harmonie
http:// www.webpark.cz/harmonie.

Z historického
kalendáře

1. října 1999 Papež Jan Pavel II.
prohlásil sv. Terezii Benediktu od Kří-
že spolu se sv. Brigitou Švédskou
a Kateřinou Sienskou za spolupatron-
ky Evropy.
6. října 1899 Zemřel Jan Evange-
lista Hulakovský, katolický kněz, autor
teologických a pedagogických prací,
filolog a překladatel, arcibiskupský
notář (* 27. 12. 1834).
9. října 1729 V Praze se konaly
velkolepé oslavy kanonizace sv. Jana
Nepomuckého (trvaly do 16. října ).
14. října 1949 ThDr. František To-
mášek přijal biskupské svěcení.
15. října 1699 Položen základní ká-
men k průčelní budově pražské Lorety.
16. října 1364 V katedrále sv. Víta
na Hradčanech intronizován 2. pražský

arcibiskup Jan Očko z Vlašimi, první
český kardinál.
19. října 1994 Zemřel Kajetán Ma-
toušek, katolický teolog, pražský světí-
cí biskup (*7. 8. 1910).
24. října 1964 Papež Pavel VI. pro-
hlásil sv. Benedikta za patrona Evropy.
25. října 1914 Vysvěcen pseudogo-
tický kostel sv. Antonína v Praze - Ho-
lešovicích.
26. října 1919 V katedrále sv. Víta
v Praze na Hradčanech vysvěcen a in-
augurován 31. pražský arcibiskup
František Kordač.

Nakladatelství Vyšehrad
doporučuje ze své produkce
Zdeněk Bonaventura: 
Malá katolická liturgika 
Tradice – kritika – budoucnost
Autor (1918–2002, františkánský
kněz), patřil k našim předním teologům,
zvláště liturgistům. Po dobu patnácti let
překládal v rámci tzv. pražské liturgické
překladatelské skupiny liturgické texty,
dosud v oficiální liturgii používané.
K další jeho přednosti patří i znalosti
v historické i současné biblistice. V této
práci se soustřeKuje na to, co nesmí být
překryto ceremoniální bohatostí či slav-
nostností liturgie, ani redukováno v nej-
prostších pastoračních podmínkách,
anebo nedostatečně fundovanou im-
provizací křesHanského společenství.

Jan Karonová: Mitfordské jesličky
Mitfordské jesličky je vyprávění pře-
devším o otci Timovi, laskavém pasto-
rovi, který má pro každého povzbudivé
slovo a vždy je připraven pomáhat.
Otec Tim dobře ví, že je mu bližší prá-
ce duchovní – zvládne sice vaření, za-
hradničení a úspěšně vykoupe i psa
Barnabáše, ale jinak mu šikovnost ru-
kou zůstala odepřena. Je to tedy velká
výzva, když najde staré jesličky a umí-
ní si, že je znovu přivede k životu.
V tomhle líbezném vánočním příběhu
se setkáváme se všemi postavami
z předchozích dílů mitfordské ságy
a navštívíme toto poklidné městečko
v kouzelném čase Vánoc.


