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Bazilika na Svaté Hoře má nový liturgický prostor
V neděli 28. 8. 2005 posvětil kardinál Miloslav Vlk nový ol-
tář ve svatohorské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a po-
žehnal další zařízení liturgického prostoru baziliky – ambon,
kříž, sedes a trůn pro sošku Panny Marie. „Olivův liturgický
prostor nerozptyluje, ale pomáhá koncentrovat se na to, co se
děje na oltáři. To chápu jako vnitřní hodnotu díla.“ uvádí
místní farář a provinciál redemptoristů P. Stanislav Přibyl
CSsR, kterého jsme se zeptali, jak nový oltář vznikal. 

(Více na str. 2)

Kurz pro vedoucí farních skupinek 
Arcidiecézní katechetické středisko pořádá jednoletý kurz
určený těm, kdo jsou činní v předškolní náboženské výchově
nebo se v ní v budoucnu chtějí angažovat. První setkání bude
ve čtvrtek 20. října 2005 v 17:00. (Více na str. 7)

Osamělé maminky
Sekání osamělých maminek (rozvedených, vdov, svobod-
ných) se uskuteční v sobotu 8. 10. od 14:00 do 17:00 opět
v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze - Butovicích. 

(Více na str. 8)

Měsíc říjen je již tradičně věnován Marii
podobně jako květen. V průběhu času se
nám podařilo Marii „opentlit“ lecjakým
pozlátkem, lecjakou představou, ale Ma-
ria je prioritně člověk – žena, a to žena
svého lidu, je židovské děvče a jako ta-
kovou si ji te? zkusíme postavit před oči.

Každá žena v Izraeli v podstatě dou-
fala, že se konečně narodí Mesiáš, a byla
by šAastná, že to může být právě ona,
kdo bude jeho matkou. Ve chvíli, kdy je
vyzvána přijmout Boží výzvu, jedná
Maria jasně a přijímá s odvahou, vírou
a věrností tento úkol, milost nebo poctu
doprovázenou smrtelným nebezpečím,
které jí hrozilo od vlastní rodiny. Ta ji
totiž jako děvče čekající nemanželské
dítě měla sama zabít. (srov. Lk 1,26–38)

Právě tak jako v ráji byla Eva nepo-
slušná Božího slova, tak naopak Maria
je jednoduše Božího slova, které se k ní
stalo s jasností, tíhou, radostí a naléha-

vostí, kterou znali proroci, poslušná.
A to navzdory všemu nebezpečí. To
Slovo, které Maria slyší, je nejen nalé-
havé, ale je také plné moci tak, že až
podnes nese svoje ovoce. Maria je tedy
žena svého lidu, která dovolí Božímu
slovu v ní najít místo s otevřeností, jež
nezná mezí. Tak jedná pravý prorok. Je
služebníkem Božího Slova bez omeze-
ní. Mohli bychom tedy klidně říci, že
Maria je v jistém smyslu prorokyní,
protože přijímá prorocký způsob života
službou Božímu Slovu.

Maria přijetím Božího Slova slouží
svému lidu, je jeho věrná dcera a slu-
žebnice a v ní je její národ služebníkem
Jahveho. V Marii se naplňuje a stává vi-
ditelnou realitou Abrahámovské požeh-
nání a Izrael, lid Abrahámův, Izákův
a Jákobův, se stává národem, v němž do-
cházejí požehnání všechna pokolení ze-
mě. Není na nebi, na zemi ani v podsvě-
tí jiné jméno kromě jména Ježíš, v němž
by kdokoli mohl dojít spásy, a Maria je
Ježíšovou matkou. (srov. Sk 4,12)

Maria jako panna je v normálním řá-
du neschopná počít dítě, ale skrze Du-
cha Božího je to možné. A tak sterilnost
izraelského národa zapříčiněná nevěr-
ností, hříchem a vším možným ostat-
ním je skrze Marii překonána a uzdra-
vena vtělením Slova. Maria je najednou

znamením uzdravení národa. Bůh jedná
a zachraňuje svůj lid před neplodností
a mocí svého Ducha jej volá k přinese-
ní užitku.

Jestliže základním vyznáním izrael-
ského lidu je tzv. ŠeMA Izrael, tak po
přečtení Lk 2,15–20 je jasné, že Maria
jedná nádherně. Zaprvé naplňuje ŠeMA
Izrael (Dt 6,4–9) skutkem. To, co bylo
o dítěti řečeno – a co navazuje na Starý
zákon – je cenné. Proto to Maria ucho-
vává v srdci a rozjímá o tom. O čem?
No přeci o tom, že: „Ze svého milosr-
denství nás spasil“, „ne snad proto, že
my jsme vykonali něco dobrého, ale ze
svého milosrdenství“ – to jsou slova,
která je třeba podle Mariina vzoru
uchovávat v srdci.

Maria – žena, dcera svého lidu napl-
ňuje úkol stát se požehnáním podle úko-
lu, který jí byl v plánu spásy svěřen.
Ona nemluví, ona jedná a je tím, čím má
být. Sv. Terezie z Lisieux o Marii řekla:
„Maria má raději napodobování než ob-
divování.“ A to je výzva do našeho ži-
vota. Být člověkem svého lidu, každý
podle toho, jak byl povolán, a ne jinak,
to je způsob života veskrze Mariánský.

P. Mgr. Michael Špilar
Autor je administrátorem Římskokato-
lické farnosti u kostela sv. Jakuba Star-
šího Praha - Stodůlky.

K dispozici též na stránkách pražské arcidiecéze www. apha.cz v rubrice Informace pod heslem Arcidiecézní zpravodaj

ŽENA SVÉHO LIDU
Maria má raději napodobování

než obdivování



Z biskupských diářů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity

otců biskupů, při kterých se věřící a veřejnost
mohou s nimi setkat. Rozhodně se zdaleka
nejedná o výčet celé náplně jejich práce. 

Dále upozorňujeme, 
že se jedná o dlouhodobě plánované akce,

mohou se tedy příležitostně změnit. 

Z diáře otce kardinála

2. 10.9:00 mše sv., katedrála sv. Víta,
Václava a Vojtěcha, Praha (mše pro-
bíhá v rámci mezinárodního kongre-
su CERC – Konference evropských
křesAanských rádií; přenáší Český
rozhlas, Proglas a švýcarské Radio
Swisse Romande)

3. 10.11:00 „Veni Sanctae“; zahájení aka-
demického roku KTF UK, chrám
Matky Boží před Týnem 

4. – 5. 10. plenární zasedání ČBK, Koc-
lířov

7. 10.17:30 mše sv. s eucharistickou ado-
rací, kostel sv. Ludmily, Praha

8. 10.10:00 mše sv., Rožmitál pod Třem-
šínem; 100. výročí posvěcení kostela
sv. Jana Nepomuckého

9. 10.10:00 mše sv. Smečno; 10. výročí
Domu rodin ve Smečně
15:00 setkání s biřmovanci – Farní
centrum farnosti u kostela sv. Proko-
pa, Praha - Žižkov

11. 10. 09:30 setkání s okrskovými vikáři,
Arcibiskupství pražské

14. 10. zasedání Interdiecézní liturgické ko-
mise, Plzeň

15. 10. 18:00 mše sv., kostel Neposkvrněné-
ho Početí Panny Marie, Praha - Straš-
nice

16. 10. 9:00 mše sv. s biřmováním, farnost
sv. Prokopa, Praha - Žižkov

20. 10. 9:30 kněžský den – seminář o eu-
charistii (přednáší biskup Kurt Koch
– Švýcarsko), Arcibiskupství pražské

21. 10. 18:15 mše sv. pro mládež a následná
beseda, Štětkovice

23. 10 09:00 mše sv., Dobříš
27. 10. 11:15 mše sv. na zahájení celostátní-

ho setkání katechetů, katedrála Sva-
tého Ducha, Hradec Králové

Z diáře biskupa Malého

2. 10. 8:00 Zdice, mše sv.
17:00 ŘK akademická farnost, kos-
tel Nejsvětějšího Salvátora – ekume-
nické setkání

4. – 5. 10. zasedání ČBK, Koclířov
7. 10. 15:00 přijímání kandidátů trvalého

jáhenství
9. 10. 9:30 Krásná Hora, mše sv.
11. 10. 9:30 setkání s vikáři Arcibiskup-

ství pražské

2

Ze života arcidiecéze

Bazilika na Svaté Hoře má nový liturgický prostor

Posvěcení nového oltáře – 28. 8. 2005
V neděli 28. srpna posvětil kardinál Miloslav Vlk nový oltář ve svatohorské ba-

zilice Nanebevzetí Panny Marie a spolu se třemi biskupy požehnal další zařízení li-
turgického prostoru baziliky – ambon, kříž, sedes a trůn pro sošku Panny Marie.
Tato slavnost, kterou s pražským arcibiskupem spoluslavili arcibiskup Diego Cau-
sero, apoštolský nuncius v ČR, biskup Matthias Ssekamanya z Lugazi v Ugandě,
biskup Francis James Zurek z diecéze St. Antonio v Texasu, českobudějovický ge-
nerální vikář P. Jan Baxant a další, byla bezesporu jedním ze dvou vrcholů oslav
100. výročí povýšení Svaté Hory na baziliku.

Jak to všechno vzniklo
Autorem oltáře i dalších liturgických předmětů je akademický sochař Otmar

Oliva, známý a vynikající umělec evropského formátu. Můžeme se ptát, jak to vše-
chno vzniklo… Poprvé jsem se setkal se jménem a dílem Otmara Olivy na přebalu
„Slovníku katolické dogmatiky“, který jsem si koupil asi před deseti lety, ještě co-
by student teologie. Olivovo umění jsem v té době nechápal, a tak jsem je hodil do
jednoho pytle s názvem „moderní umění“ s tím, že se jím již dále nebudu zabývat.

Znovu jsem si na Olivu vzpomněl, když jsem slyšel o výzdobě kaple Redempto-
ris Mater ve Vatikánu. Pro papeže Jana Pavla II. vytvořil trůn, oltář, kropenku
a ambon. Kapli můžeme vidět na internetu na http://www.vatican.va/redempto-
ris_mater/index_en.htm

Seznámení s Otmarem Olivou
Bezprostředně jsem se s Olivovými seznámil, když jsem byl pomoci při lido-

vých misiích v březnu roku 2003 ve Slatiňanech. Jednoho večera mi místní pan fa-
rář, P. Bohuslav Směšný vyprávěl o tom, jak uvažuje o výzdobě kostela díly Otma-
ra Olivy. Vyjádřil jsem přání se s autorem seznámit. O týden později jsem seděl na
Velehradě u sklenky dobrého vína. Prohlédl jsem si ateliér, slovo dalo slovo a moje
první objednávka byla na světě – biskupská berla pro kardinála Meisnera do Kolí-
na. Otmar Oliva si při té příležitosti postěžoval, že by chtěl dělat úpravu liturgické-
ho prostoru ve Křtinách, ale že to nějak nevyšlo. A tehdy jsem vyřkl onu osudnou
větu: „A co Svatá Hora?“ – Zjistilo se, že Oliva byl naposledy na Svaté Hoře se
školou někdy v 70. letech.

Potom už šlo všechno docela rychle
V létě roku 2003 bylo na Velehradě první zasedání Plenárního sněmu. Při té pří-

ležitosti jsme navštívili s panem kardinálem Vlkem Olivův ateliér. Otmar mu uká-
zal své návrhy, vysvětlil svou koncepci, pan kardinál sdělil své připomínky a kon-
krétní dohoda byla na světě. Od té chvíle začal Otmar modelovat.

Jak se takový oltář tvoří?
Nejprve vzniká voskový model. Umělec pracuje s vařičem, kastrůlkem, v němž

se vosk rozehřívá, s lukoprénovými formami, v nichž vznikají některé detaily,
a s pájkou, kterou se jednotlivé části spojují. Voskový model se postupně prolévá
voskem, to kvůli zpevnění tvarů. Následuje tzv. navtokování čili vymodelování ka-
nálů, kudy poteče bronz. Zde je nutné, aby umělec znal fyzikální zákony a udělal
vtoky tak silné, aby se bronz mohl později rozlít rovnoměrně do celé formy a vypl-
nil všechny tvary. Poté se vyrobí forma. Ta se dělá z pletiva a vrstvené antuky se
sádrou. Forma se nato zbaví vosku v horké páře, místo vosku tak vznikne dutina.
Proto se této metodě odlévání říká metoda ztraceného vosku. Vyprázdněné formy
se následně žíhají v peci při teplotě, která je autorovým tajemstvím. V peci formy
zůstávají až do odlévání. Nemusí být sice nahřáté, ale je třeba, aby byly dokonale
suché, protože jinak by je roztavený bronz roztrhal. Vrcholem tvorby sochy a záro-
veň velkou dřinou a nebezpečnou prací je odlévání. U Olivů začíná ve tři hodiny
ráno. Všichni se shromáždí kolem pece a každý drží v ruce zapálenou svíčku. Po
požehnání, které vede vždy nějaký kněz – často jezdíval i P. Špidlík – se svíčky
vhodí do pece a ta se tak zažehne. Nastává doba čekání, roztavení bronzu na teplo-
tu kolem 1100 stupňů nějakou tu hodinu trvá. Když má materiál správnou teplotu,



12. 10. 15:00 setkání s kněžími ze škol
15. – 17. 10. Řím – převzetí ceny Jana Pa-

vla II.
20. 10. 19:00 Milevsko, ČKA – přednáška

na téma „Co znamená věřit?“
23. 10. 10:00 Libeň, mše sv.
25. 10. 9:15 Pečky – vikariátní konference
27. 10. 16:00 Jičín – ekumenické setkání

– přednáška na téma „Cesty ekume-
nismu dnes“

Z diáře biskupa Herbsta

1. 10.17:00 mše sv. na Lomci
2. 10.10:30 mše sv. v Hrusicích
4. – 5. 10. plenární zasedání ČBK v Ko-

clířově
8. 10. 17:00 mše sv. ve Zdebuzevsi
9. 10. 10:00 mše sv. se svěcením zvonu

v Nehvizdech
11. 10. 9:30 setkání okrskových vikářů

s biskupy, Arcibiskupství pražské
12. 10. 10:00 kanonická vizitace v Rozto-

kách u Prahy
16. 10. 10:00 mše sv. s biřmováním v koste-

le sv. Alžběty v Praze – Kbelích
18. 10. 9:00 vikariátní konference pří-

bramského vikariátu v Příbrami
20. 10. 9:00 studijní den ERC o pastoraci

v nemocnicích
23. 10. 9:30 mše sv. u příležitosti výročí

posvěcení kostela v Krásné Hoře
27. – 29. 10. Národní setkání katechetů

v Hradci Králové
30. 10. 10:30 mše sv. Tuchoměřicích

Z Act 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

Petice organizovaná hnutím
Catholic for a Free Choice
Státní sekretář Angelo Sodano upozor-
nil Apoštolskou nunciaturu v ČR na pe-
tici organizovanou hnutím Catholic for
a Free Choice. Tato petice byla rozeslá-
na náboženským představitelům všech
vyznání za účelem podpory koncepce
Reproductive health v politické dekla-
raci představitelů států a vlád, kteří se
shromáždí na konferenci Spojených ná-
rodů konané v New Yorku ve dnech
14.–16. září 2005.

Vzhledem k tomu, že na posledních
konferencích Spojených národů o po-
pulaci v Káhiře a v Pekingu byl pojem
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vyjme se forma z žíhací
pece, vloží se do jámy
a zasype se pískem. Po-
té se chlapi chopí kleští
a vytáhnou rozžhavený
grafitový kelím plný te-
kutého kovu. Ten se
uchopí pomocí železné-
ho oka s vidlicemi
a bronz se nalévá do fo-
rem. Kov rychle tuhne.
Po určité době se forma
vykope z písku a seky-

rou se rozbíjí. To je moment, kdy se bronzový odlitek „narodí“ na svět. Zbytky for-
my se nakonec odstraňují vysokým tlakem vody. Následuje ořezání vtoků, kde
bronz zatuhl v kanálech. A nakonec povrchová úprava – cizelování pomocí speci-
álních brusných nástrojů a případné galvanické pozlacení nebo postříbření.

Trůnek pod sochu Panny Marie se odléval jako první – 16. 9. 2004, následoval
oltář, kříž, svícny, ambon – ty se odlévaly 5. 5. 2005. Na obou odleváních jsem byl
a obě jsem zahajoval požehnáním.

Protože noha oltáře měla být stříbrná, bylo potřeba najít firmu, která by dokáza-
la galvanicky postříbřit tento 300kilogramový předmět. Otmar dlouho hledal, až
našel. Vyšli nám vstříc v továrně Amati Kraslice. Za jejich ochotu a překvapivě
nízkou cenu (nafta na cestu byla dražší) jim patří dík.

Instalace ve Svatohorské bazilice
A nakonec montáž. Kvůli ní byla bazilika týden před svěcením uzavřena.

Kromě Olivových bronzových předmětů jsme museli do liturgického prostoru
transportovat ještě dva kusy bílého mramoru o váze téměř půl tuny. Následovalo
měření, vrtání, šroubování, lepení a čištění. Nakonec přijel kameník Petr Novák
a vysekal do oltářní desky konsekrační kříže a otvor, kam byl při svěcení zasazen
relikviář s ostatky sv. Jana Neumanna.

Administrativa
Ke svěcení oltáře a vůbec úpravě liturgického prostoru patří také mnoho admi-

nistrativy. Protože je Svatá Hora národní kulturní památkou, potřebovali jsme vy-
jádření Národního památkového ústavu a Středočeského kraje. Obojí jsme bez pro-
blému a rychle obdrželi. Další administrativní proces se odehrával na Arcibiskup-
ství pražském. Návrh liturgického prostoru se dostal na stůl Umělecko-technické
rady arcibiskupství a následně do rukou Interdiecézní liturgické komise. Škoda, že
jsme nikdy ani z jednoho grémia nedostali písemnou reakci. Před liturgickou komi-
sí jsme návrh obhajovali osobně s Otmarem Olivou 15. 10. 2004. Pamatuji si, že
jsem měl ten den horečku a bolelo mě v krku. Nicméně – oltář stojí a byl posvěcen,
a tak se domnívám, že je všechno v pořádku.

A dojem z díla?
Jsem přesvědčen, že se Otmaru Olivovi podařilo mimořádně úspěšně zakompo-

novat jeho vlastní dílo do stylového prostředí baziliky. Všem, s nimiž jsem hovo-
řil, se nový oltář líbí, působí, jakoby tam stál odjakživa. Navíc mám dojem, že Oli-
vův liturgický prostor nerozptyluje, ale pomáhá koncentrovat se na to, co se děje na
oltáři. To chápu jako vnitřní hodnotu díla. Alespoň já, kdykoli se v bazilice mod-
lím, nemám pocit, že bych „okukoval“, ale jsem schopen, mnohem více než dříve,
soustředit se.

Pan kardinál – jak uvádí Katolický týdeník – prohlásil, že: „Svatá Hora může
být příkladem a inspirací pro další farnosti.“ Doufám, že se jeho slova naplní. Být
inspirací – to je totiž jedna ze základních úloh poutního místa.

P. Stanislav Přibyl, CSsR, farář

(Podrobnější informace o autorovi Otmaru Olivovi a o historii liturgického prosto-
ru baziliky naleznete na www.apha.cz, fotografie ze svěcení nového oltáře jsou
k dispozici na www.svata-hora.cz)



Reproductive health použit pro pojetí
potratu jako prostředku rodinného plá-
nování, je tento pojem nepřijatelný pro
Svatý stolec.

Z tohoto důvodu požádal státní se-
kretář Angelo Sodano, aby všichni bis-
kupové a konference vyšších předsta-
vených mužských a ženských řeholí
byli seznámeni s touto iniciativou a va-
rovali jednotlivce i společenství před
podpisem petice na podporu koncepce
Reproductive health.

Sbírka na misie
Při bohoslužbách v neděli 23. října
2005 proběhne v kostelích pražské arci-
diecéze sbírka na misie. V roce 2004
bylo celkem vybráno a zasláno na pří-
slušný účet České biskupské konferen-
ce 869 630 Kč.

Výroční zpráva pražské
arcidiecéze za rok 2004
Arcibiskupství pražské zveřejnilo na
svých internetových stránkách www.
apha.cz výroční zprávu pražské arcidie-
céze za rok 2004. Výtah z této zprávy
naleznete na vývěskách vašich kostelů.

Misijní neděle 23. října 2005
Misijní neděle připadá letos na 23. říjen
2005. V neděli 16. října 2005 bude při
bohoslužbách přečten dopis národního
ředitele Papežských misijních děl
(PMD) P. Jiřího Šlégra k Misijní neděli.
Podněty k prožití Misijní neděle (misij-
ní přímluvy, komentář k obětním da-
rům, misijní vigilie) jsou k dispozici
v národní kanceláři PMD. Oslavy Mi-
sijní neděle lze také spojit s misijní výs-
tavou, koncertem, adorací, modlitbou
růžence, promítáním filmu, misijním
dnem, návštěvou nemocných apod. To-
to ze zkušeností přispívá i k oživení
místních farností či společenství, ve
kterých slavení Misijní neděle probíhá.
Pracovníci národní kanceláře PMD rádi
poskytnou podrobnější informace a po-
třebné materiály.

Kontakt: Papežská misijní díla,
Špindlerův Mlýn 33, 543 51, fax:
499 433 058, GSM brána: 604 838 882,
číslo účtu: 72540444/2700, info@
misijnidila.cz, www.misijnidila.cz

Nabídka misijních materiálů
Papežská misijní díla (PMD) nabízí
stolní Misijní kalendář 2006 s unikátní-
mi pohlednicemi z misijních zemí, mi-
sijní filmy, hry a časopisy pro děti

4

Utajený skvost v srdci Prahy
Pozornost návštěvníků Prahy i Pražanů samých poutá v srdci hlavního města po-
slední dobou barokní památka, kolem které byli zvyklí chodit nevšímavě a brát ji
jako zvláštní, ale ničemu nesloužící a neužitečnou architektonickou kulisu na jed-
nom z okrajů Spálené ulice. Správně tušili, že za opravenou fasádou se donedávna
skrýval jeden z nejzdevastovanějších chrámových interiérů v Praze. Nikdo už
nepočítal s tím, že by se mohl podívat dovnitř a že chrám Nejsvětější Trojice Boží
ještě bude sloužit svému účelu. Když se nyní o některých nedělích nebo svátcích
přece jeho vrata otevírají, je návštěvník příjemně překvapen. Novotou tu září
i skvostný interiér a kostel opět slouží svému účelu. Má také zajímavou akustiku
a za poslední 2 roky se odtud uskutečnily dokonce časté rozhlasové přenosy neděl-
ní mše. Při letošní poutní slavnosti byla v podání chrámového sboru provedena
Missa elegans od J. A. Koželuha.

Barokní novostavba je dílem Jana Jiřího Aichbauera a Kryštofa Dientzenhoffe-
ra z r. 1708–13 podle plánů Oktaviána Broggia (v Čechách zdomácnělého Vlacha)
pro dnes již zbořený klášter trinitářů. Chrám byl vysvěcen roku 1713 světícím bis-
kupem Danielem Josefem Mayerem z Mayernu. Klášter byl za Josefa II. r. 1783
zrušen a spolu s kostelem uzavřen. Na žádost věřících byl kostel záhy opět otevřen
a stal se pro novoměstské měšAany chrámem farním – byla sem přenesena farnost
od sv. Martina ve zdi. Bohoslužebným účelům sloužil bez problémů až do
r. 1978, kdy se začalo jednat o výstavbě metra – trasy B. Přímo pod kostelem se
měla budovat stanice Národní, hrozilo tedy statické poškození kostela při ražbě tu-
nelu. I přes zpevnění stažením nosných pilířů ocelovými táhly došlo k roztržení
kostela podle příčné osy do dvou celků. Jeho stav je však dnes již stabilizován.
Tento zásah si vyžádal vystěhování většiny mobiliáře kostela a pak v r. 1980 sa-
motné uzavření kostela, což bylo tehdejší vládnoucí garniturou jen pozitivně kvito-
váno. Vzhledem k hrozivému stavu ještě začátkem 90. let byla na programu demo-
lice celého objektu nebo jeho ryze komerční využití, které by znamenalo vnitřní
přestavbu s pouhým zachováním průčelní fasády kvůli památkovým účelům. Tento
stav měl za následek totální devastaci interiéru, částečnou ztrátu uměleckých před-
mětů a chátrání zbylého mobiliáře až do r. 1992, kdy začala z iniciativy a pod vede-
ním administrátora farnosti P. Vladimíra Kelnara i přes jeho vzdálenost (v tu dobu
vedl také farnost u sv. Prokopa na Žižkově a kromě toho se stal kanovníkem starobo-
leslavským) zdařilá a úspěšná obnova tohoto chrámu ke cti Nejsv. Trojice. Pouze při-
lehlá fara, která do osmdesátých let minulého století sloužila tehdejšímu prorežimní-
mu kněžskému sdružení Pacem in Terris (k bohoslužbám sem ale docházel v té době
oblíbený a později brutálně zavražděný duchovní správce P. Jaroslav Kadlec z koste-
la P. Marie Bolestné U Alžbětinek v ulici Na Slupi), byla zrušena a předána do uží-
vání bankovnímu ústavu. Vzhledem k plánovanému sloučení farností v centru Prahy
a nedostatku kněží se stejně centrum zdejší duchovní správy po několikerém stěho-
vání přesunulo jinam – v současné době je u kostela Matky Boží před Týnem. Neděl-
ní bohoslužby ve Spálené ulici byly obnoveny v r. 1997, i když nejsou časté.

Co v kostele vidíme dnes – po 12 letech usilovné a velmi nákladné generální ob-
nově interiéru? Vše je zde neseno symbolikou Nejsv. Trojice: 3x3 klenební pole,
členěná podpěrnými pilíři, mají zdůraznit ústřední tajemství křesAanské víry. Vyso-
ký prostor chrámu je umocněn kupolí, která se tyčí nad presbytářem a připodobňu-
je návštěvníkovi velikost a nedostižnost všemohoucího Boha. Interiéru bezesporu
dominují nástropní malby Antonína Schlachtera z r. 1777–80, které znázorňují jed-
notlivé Boží vlastnosti: Hospodin Stvořitel, Hospodin Prozřetelný, Divuplný,…
V kostele je také zastoupeno vynikající barokní sochařské a malířské řemeslo. Na
hlavním oltáři vidíme skvostný obraz Nejsvětější Trojice od Antonína Maul-
pertsche z r. 1775, v interiéru se také nacházejí obrazy Jana Ongherse. Dále zde na-
jdeme celkem 6 velkých postranních velmi bohatě řezaných bočních oltářů (sv. Mi-
chaela de Sanctis, sv. Anny, sv. Jana z Mathy a Felixe z Valois, archanděla Micha-
ela, sv. Rodiny, Křtu Páně). A další skvosty barokní architektury, sochařství i ma-
lířství, které stojí za naši pozornost. Na oltářích a sloupech jsou patrny vrcholně
barokní prvky, ovlivněné italskými mistry. Pozornosti se těší zdařilá kopie pražské-
ho Jezulátka a řada relikviářů. Je zde dochováno i podzemí, do jehož části se pro-
padla před 2 lety podlaha před pravým postranním oltářem jako důsledek poddolo-
vání a otřesů při stavbě metra. I tento problém zde byl již odstraněn, postranní oltář
byl podepřen a mramorová podlaha zpevněna. Nelze pominout ani dvoumanuálo-



a řadu dalších zajímavých věcí s misij-
ní tématikou. Seznamují též s bídou
chudých lidí, kterým můžete svými mo-
dlitbami i finančními dary pomoci.
Více informací na www.misijnidila.cz

P E R S O N A L I A

J u b i l e á ř

Životní jubilea
Mgr. Ing. Václav Boháč, trvalý jáhen
u kostela Matky Boží před Týnem, Pra-
ha - Staré Město 4. 10. 1945 (60 let)
P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM

13. 10. 1955 (50 let)
ThMgr. Andrzej Czesław Grygiel, ad-
ministrátor v Poříčí nad Sázavou

25. 10. 1970 (35 let)
Mons. Antonín Hýža, soudce Praha -
ICS 21. 10. 1924 (81 let)
Jaroslav Lízner, administrátor v Benát-
kách nad Jizerou 16. 10. 1955 (50 let)
P. Michael František Pometlo OFM, fa-
rář u kostela Panny Marie Sněžné, Pra-
ha - Nové Město 18. 10. 1935 (70 let)
Vítězslav Schneiderka, ve výslužbě 

12. 10. 1919 (86 let)
Karel Šubrt, kaplan u Domova sv. Ka-
rla Boromejského 14. 10. 1930 (75 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Jáhenské svěcení
Benedikt HUDEMA obdržel dne 3.
září 2005 v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha v Praze z rukou kardinála
Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského,
jáhenské svěcení.
RNDr. Matúš KOCIAN, Ph.D., obdr-
žel dne 3. září 2005 v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha v Praze z rukou kar-
dinála Miloslava Vlka, arcibiskupa
pražského, jáhenské svěcení.
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vé dodnes zachované varhany, navržené kolem roku 1891 Emanuelem Petrem ze
Žižkova, ale postavené varhanářskou firmou Josef Rejna – Josef Černý, na které
hrála před druhým zavřením kostela absolventka AMU a praž. konzervatoře Dorot-
hea Fleischmannová (chrámový sbor tehdy založil a vedl pozdější spoluautor no-
vého zpěvníku RNDr. František Šmíd jako své vedlejší povolání).

Veškeré opravy si pochopitelně vyžádaly značné finanční prostředky, které farář
a kanovník Kelnar obtížně sháněl. Na poslední udržovací a zejména restaurátorské
práce opět chybějí. Z tohoto důvodu pražské arcibiskupství uvažovalo o třetím uza-
vření nebo prodeji kostela, aŅ už ke koncertním nebo jiným účelům. Zájem o kos-
tel ovšem projevují nejen pamětníci, ale i mladá generace (v blízkosti je zařízení
pro vysokoškoláky). Přesto zatím není při množství dalších okolních farností a vy-
tíženosti duchovních správců toto místo považováno ani při jeho centrálním umís-
tění za potřebné středisko duchovního života. Podle nedávných směrnic biskupské
konference ČR se totiž církev bude snažit vzdát těch staveb (především far a ne-
funkčních budov či kostelů), na jejichž údržbu nemá v době vzrůstající inflace fi-
nanční prostředky a hodlá je tedy prodat. Duchovní správa je tu tedy administráto-
ru p. Kelnarovi zatím ponechána pouze na omezenou dobu. Naskýtá se však otáz-
ka, jak by byly tyto prostory dále využity, když byly s takovým úsilím a obětavos-
tí opraveny a jsou dál upravovány jako památka i důstojné sakrální místo. Interiér
by bylo asi škoda měnit pro komerční účely, v případě přeměny na koncertní nebo
výstavní sál by ale mohl zůstat nezměněn a zachován. Lze doufat, že se snad ještě
v době, kdy stavíme nové kostely a církev se snaží zachránit ty staré, najde výcho-
disko i pro tento chrám. Jeho duchovní význam totiž není zdaleka zanedbatelný.
Tuto situaci vystihuje nejspíše názor jednoho z letitých návštěvníků:

“Bylo by mi to velmi líto a snad k tomu nedojde. Jsem rád, že sem mohu po to-
lika letech zase chodit na bohoslužby a vidět tu nový mladý dorost. VždyŅ tento
kostel pro mne znamenal mnoho: Tady jsem jako opuštěný našel své budoucí přá-
tele, odtud jsem začal zpívat v chrámových sborech. Tady jsem jako mladík i jako
muž zralejšího věku postupně prosil Nejsvětější Trojici o tři podstatně důležité vě-
ci pro můj budoucí život. Nebyly ledajaké. Neprosil jsem o bohatství ani o štěstí,
jen o kvalitního partnera pro život a opravdové slušné přátele, o možnost využití
a uplatnění svého nadání v neobvyklém oboru, abych uživil rodinu, o uzdravení…
Všechny se mi vyplnily. Přímluva svatých je mocná, ale když se obrátíte na samot-
ného Boha v Jemu zasvěceném chrámě, tak uspějete určitě nejlíp…“

To jistě hovoří za všechno. A nezbývá než pozvat k návštěvě tohoto chrámu. Je
otevřen zpravidla první a poslední neděli v měsíci, kdy je tu mše sv. v 11 hodin,
a o velkých svátcích.

Jan Procházka, člen farnosti u kostela Nejsvětější Trojice Praha - Nové Město

Eucharistický výstav v Praze

DEN HODINA KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
30. 9. – 3. 10. 8:00 – 17:30 sv. Antonína (Strossmayerovo n.) Holešovice
4. – 7. 10. 13:00 – 16:00 sv. Havla (Havelská) Staré Město
8. – 11. 10. 15:00 – 17:00 sv. Vojtěcha (Zenklova) Libeň
12. – 15. 10. 15:00 – 18:00 sv. Anny (Tovačovského) Žižkov
16. 10. 11:00 – 15:00 sv. Karla Boromejského (Vlašská) Malá Strana
17. – 19. 10. 6:00 – 15:00
24. – 27. 10. 15:00 – 18:00 sv. Jiří (Hloubětínská) Hloubětín

Stálý eucharistický výstav

DEN HODINA KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
Po – Pá 10:00 – 16:15 sv. Josefa (Josefská) Malá Strana
Ne 14:00 – 16:15
Po – Pá 12:00 – 17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) Staré Město
mimo 1. pá v měs.
Pá 8:00 – 16:00 sv. Ludmily (nám. Míru) Vinohrady
pouze 1. v měs.
Pá 8:00 – 18:00 katedrála sv. Víta, Václava 

a Vojtěcha – chórová kaple Hradčany
St 16:00 – 18:00 sv. Karla Boromejského (Vlašská) Malá Strana



U s t a n o v e n í
Bořivoj BĚLÍK byl s účinností od 1.
září 2005 na vlastní žádost uvolněn
z funkce faráře Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Václava Kladno -
Rozdělov a z funkce administrátora ex-
currendo Římskokatolické farnosti
Buštěhrad, Římskokatolické farnosti
Dřetovice a Římskokatolické farnosti
Libušín a současně s účinností od téhož
data byl jmenován a ustanoven výpo-
mocným duchovním Římskokatolické
farnosti Mukařov.
Stanisław GÓRA byl s účinností od
19. července 2005 jmenován a ustano-
ven administrátorem excurrendo Řím-
skokatolické farnosti Sedlčany. Ostatní
ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
Benedikt HUDEMA byl s účinností od
3. září 2005 uvolněn z funkce pastorač-
ního asistenta Římskokatolické farnosti
Řevnice a s účinností od téhož data
ustanoven k jáhenské službě v Římsko-
katolické farnosti Řevnice, Římskoka-
tolické farnosti Karlštejn, Římskokato-
lické farnosti Dobřichovice - Karlík,
Římskokatolické farnosti Liteň a Řím-
skokatolické farnosti Všenory.
P. Mgr. Miroslav CHLUPSA O.Cr.
byl na žádost svého řeholního předsta-
veného s účinností od 1. srpna 2005
jmenován a ustanoven administrátorem
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Petra Praha - Nové Město. Ostatní usta-
novení zůstávají nadále v platnosti.
RNDr. Mgr. Vladimír KALÍK byl
s účinností od 1. září 2005 uvolněn
z funkce administrátora Římskokatolic-
ké farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího
Praha - Petrovice, farního vikáře excu-
rrendo Římskokatolické farnosti u kos-
tela sv. Františka z Assisi Praha - Cho-
dov a dále z funkce výpomocného du-
chovního uvedených farností a součas-
ně s účinností od téhož data jmenován
a ustanoven farním vikářem Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Antonína
Praha - Holešovice a farním vikářem
excurrendo Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Gotharda Praha - Bubeneč.
RNDr. Matúš KOCIAN Ph.D. byl
s účinností od 3. září 2005 uvolněn
z funkce pastoračního asistenta Římsko-
katolické farnosti Kolín a s účinností od
téhož data ustanoven k jáhenské službě
v Římskokatolické farnosti Kolín.
P. Mgr. Miloš Bruno KŘIVÁNEK
OFMCap. byl na žádost svého řeholního
představeného s účinností od 1. září 2005
jmenován a ustanoven rektorem kostela

Narození Páně /Loreta/ Praha 1 - Hradča-
ny a klášterního kostela Panny Marie
Královny Andělů Praha 1 - Hradčany.
Jaroslav KUČERA byl na základě při-
jetí rezignace s účinností od 1. září
2005 uvolněn z funkce faráře Římsko-
katolické farnosti Rakovník a z funkce
výpomocného duchovního Římskoka-
tolické farnosti Rakovník a s účinností
od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2012 s možností
dalšího prodloužení byl jmenován
a ustanoven farářem Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Václava Kladno -
Rozdělov a administrátorem excurren-
do Římskokatolické farnosti Buštěhrad,
Římskokatolické farnosti Dřetovice
a Římskokatolické farnosti Libušín.
P. Marek KURZY SKI MIC byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. září 2005 jmenován
a ustanoven farním vikářem Římskoka-
tolické farnosti Hrádek a administráto-
rem excurrendo Římskokatolické far-
nosti Trhový Štěpánov a Římskokato-
lické farnosti Soutice.
P. Mgr. Petr MATULA SDB byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. září 2005 jmenován
a ustanoven farním vikářem Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Terezie od
Dítěte Ježíše Praha - Kobylisy.
P. Jaroslav MIKEŠ SDB byl na žádost
svého řeholního představeného s účin-
ností od 1. září 2005 jmenován a usta-
noven farním vikářem Římskokatolické
farnosti u kostela Nanebevzetí Panny
Marie Praha - Dolní Počernice.
Ing. Mgr. Marek MIŠKOVSKÝ byl
s účinností od 1. září 2005 uvolněn
z funkce farního vikáře Římskokatolic-
ké farnosti u kostela sv. Antonína Praha
- Holešovice a farního vikáře excurren-
do Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Gotharda Praha - Bubeneč a součas-
ně byl s účinností od téhož data jmeno-
ván a ustanoven administrátorem Řím-
skokatolické farnosti Roudnice nad
Labem, administrátorem excurrendo
Římskokatolické farnosti Hořín, Řím-
skokatolické farnosti Bechlín a Řím-
skokatolické farnosti Cítov u Mělníka,
administrátorem excurrendo in spiritua-
libus Římskokatolické farnosti Vrbno
u Mělníka, Římskokatolické farnosti
Lužec nad Vltavou a Římskokatolické
farnosti Račiněves, administrátorem
excurrendo in materialibus Římskoka-
tolické farnosti Nížebohy.
P. Krzysztof Klaudiusz PAROL OP
byl na žádost svého řeholního předsta-
veného s účinností od 1. srpna 2005

jmenován a ustanoven farním vikářem
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Jiljí Praha - Staré Město.
P. Jiří PTÁČEK MIC byl na žádost
svého řeholního představeného uvolněn
s účinností od 1. září 2005 z funkce ad-
ministrátora excurrendo Římskokatolic-
ké farnosti Trhový Štěpánov a Římsko-
katolické farnosti Soutice a z funkce vý-
pomocného duchovního těchto farností
a z funkce farního vikáře Římskokato-
lické farnosti Hrádek a s účinností od té-
hož data byl jmenován a ustanoven fará-
řem Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Prokopa Praha - Braník, rektorem
klášterního kostela sv. Voršily Praha -
Nové Město a farním vikářem excu-

rrendo Římskokatolické farnosti u kos-
tela sv. Vojtěcha Praha - Nové Město
a Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Michaela Archanděla Praha - Podolí.
RNDr. Mgr. Miloš František PŘE-
VRÁTIL byl s účinností od 1. září
2005 uvolněn z funkce farního vikáře
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Václava Praha - Smíchov a současně
s účinností od téhož data jmenován
a ustanoven administrátorem Římsko-
katolické farnosti u kostela sv. Jakuba
Staršího Praha - Petrovice. Současně
byl s účinností od 1. září 2005 jmeno-
ván a ustanoven výpomocným duchov-
ním Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Františka z Assisi Praha - Chodov
a s účinností od téhož data byl jmeno-
ván a ustanoven vězeňským kaplanem
Arcidiecéze pražské.
P. ThMgr. Mariusz Józef SIERPNIAK
MIC byl na žádost svého řeholního před-
staveného uvolněn s účinností od 1. září
2005 z funkce administrátora excurrendo
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Prokopa Praha - Braník, z funkce rektora
klášterního kostela sv. Voršily Praha -
Nové Město a z funkce farního vikáře

Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Vojtěcha Praha - Nové Město.
P. Krzysztof STAWICKY CMF byl
na žádost svého řeholního představené-
ho s účinností od 1. srpna 2005 jmeno-
ván a ustanoven farním vikářem Řím-
skokatolické farnosti u kostela sv. Ma-
těje Praha - Dejvice.
Jan SVOBODA byl na základě přijetí
rezignace s účinností od 1. září 2005
uvolněn z funkce faráře Římskokatolic-
ké farnosti Roudnice nad Labem, admi-
nistrátora excurrendo Římskokatolické
farnosti Hořín, Římskokatolické far-
nosti Bechlín a Římskokatolické far-
nosti Cítov u Mělníka, administrátora
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excurrendo in spiritualibus Římskoka-
tolické farnosti Vrbno u Mělníka, Řím-
skokatolické farnosti Lužec nad Vlta-
vou a Římskokatolické farnosti Račině-
ves, z funkce administrátora excurrendo
in materialibus Římskokatolické farnos-
ti Nížebohy a dále z funkce výpomocné-
ho duchovního Římskokatolické farnos-
ti Hořín, Římskokatolické farnosti
Vrbno u Mělníka, Římskokatolické far-
nosti Lužec nad Vltavou, Římskokato-
lické farnosti Roudnice nad Labem,
Římskokatolické farnosti Bechlín, Řím-
skokatolické farnosti Cítov u Mělníka
a Římskokatolické farnosti Račiněves
a s účinností od 1. září 2005 do 31. srp-
na 2012 s možností dalšího prodloužení
byl jmenován a ustanoven farářem Řím-
skokatolické farnosti Rakovník.
P. Pavel UHŘÍK OFMCap. byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 1. září 2005 uvolněn
z funkce rektora kostela Narození Páně
/Loreta/ Praha 1 - Hradčany a klášterní-
ho kostela Panny Marie Královny
Andělů Praha 1 - Hradčany.
Stanislav ZÁPOTOCKÝ byl s účin-
ností od 20. července 2005 uvolněn
z funkce výpomocného duchovního
Římskokatolické farnosti Sedlčany
a současně s účinností od téhož data
jmenován a ustanoven farním vikářem
Římskokatolické farnosti Kolín.

Sabatický rok
Pan kardinál vyhověl žádosti Mgr. Vác-
lava Chrousta o umožnění nástupu saba-
tického roku, a to ke dni 1. července
2005. Jeho opětovný nástup do duchovní
služby je stanoven na 1. červenec 2006.

Odvolání pověření k udílení
svátosti smíření
Na základě rezignace ze dne 8. února
2004 byl Jiří Pecka s účinností od
1. července 2004 uvolněn z funkce fa-
ráře Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Jakuba Staršího Příbram, administ-
rátora excurrendo Římskokatolické far-
nosti Obecnice a z funkce člena kněž-
ské rady. Současně mu pan kardinál
Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, po-
skytl dovolení strávit sabatický rok. Po
ukončení sabatického roku pan kardinál
obdržel dne 22. srpna 2005 žádost
o převedení do laického stavu a žádost
o dispens od povinnosti celibátu.
Z těchto důvodů pan kardinál odvolal
pověření k udílení svátosti smíření, kte-
ré bylo Jiřímu Peckovi uděleno dne 30.
prosince 1991 pod č.j. 4672/1991.

Programy farností
a dalších organizací

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@vira.cz

www.vira.cz, www.pastorace.cz

5. 10. 9:30 Akademie nejen pro
seniory – Spiritualita a činnost sester
sv. Cyrila a Metoděje.
11. 10. 19:30 Příprava na život
v manželství (1/8). Pořádá Centrum pro
rodinu, téma: Jak katolická církev chá-
pe manželství.
12. 10. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi.
18. 10. 19:30 Příprava na život
v manželství (2/8). Pořádá Centrum pro
rodinu, téma: Psychologie partnerského
vztahu.
19. 10. 9:30 Akademie nejen pro
seniory – Společnost katolického apoš-
tolátu (pallotini).
19. 10. 19:30 Seminář biblické mo-
dlitby (1/9). Vede Mons. Michael Sla-
vík, generální vikář Arcidiecéze praž-
ské.
21. 10. 20:00 Modlitba Taize.
25. 10. 19:30 Příprava na život
v manželství (3/8). Pořádá Centrum pro
rodinu, téma: Rodiče, přátelé a my.
26. 10. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi.
26. 10. 19:30 Seminář biblické mo-
dlitby (2/9). Vede Mons. Michael Sla-
vík, generální vikář Arcidiecéze praž-
ské.

Seminář biblické modlitby
Pastorační středisko sv. Vojtěcha nabízí
mimořádnou příležitost pro ztišení
a prohloubení osobního vztahu k Bohu
skrze slovo Písma. Zveme vás na Semi-
nář biblické modlitby, který povede
Mons. ThDr. Michael Slavík, generální
vikář pražské arcidiecéze. Jedná se
o devět setkání, vždy ve středu od
19:30 do 20:30 v Pastoračním středisku
sv. Vojtěcha při Arcibiskupství praž-
ském v Praze 6 - Dejvicích. Termíny
jsou následující: 19. a 26. října, 2., 9.,
16., 23. a 30. listopadu, 7. a 14. prosin-
ce 2005.

Kurz pro varhaníky
Pastorační středisko sv. Vojtěcha pořádá
Kurz pro varhaníky. Jedná se o dvě so-
botní dopoledne – 5. 11. a 19. 11. Kurz
je otevřen všem praktikujícím varhaní-
kům i těm, které téma hudba v liturgii
zajímá. První setkání 5. 11. v 9:00 zahá-
jí pražský arcibiskup kardinál Miloslav
Vlk, následuje přednáška P. Benedikta
Mohelníka OP na téma „Místo hudby
v liturgii obnovené II. vatikánským
koncilem“. Po přednášce bude otevřena
diskuze s přednášejícím na probírané
téma. Informace o programu 19. 11. při-
neseme v dalším vydání Zpravodaje.

Letáky
Pastorační středisko sv. Vojtěcha vydalo
další řadu letáků, tzn. krátkých textů k za-
myšlení, na téma: Pelikán – symbol Kris-
ta v eucharistii; Maria má raději napodo-
bování než obdivování. Tyto letáky jsme
rozeslali do farností i jednotlivcům, kteří
si je předem objednali. V případě dalšího
zájmu si letáky můžete objednat na kon-
taktech Pastoračního střediska, kde budou
k dispozici do vyčerpání zásob.

Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

email: adks@apha.cz

Kurz pro vedoucí a pomocníky
farních skupinek předškolních
dětí
Jde o jednoletý kurz, který pořádá Arci-
diecézní katechetické středisko. Je určen
těm, kdo jsou činní v předškolní nábo-
ženské výchově nebo se v ní ve svých
farnostech v budoucnu chtějí angažovat.

Předpokladem pro účastníky kurzu
je zralý křesAanský praktický i duchov-
ní život, plné společenství s katolickou
církví (tj. včetně přijímání svátostí), zá-
kladní náboženské znalosti (zhruba na
úrovni Katechismu katolické církve)
a doporučení duchovního správce. Věk
nerozhoduje – hlásit se mohou i senioři,
i zájemci starší 16 let.

Výuka bude probíhat formou 10 set-
kání (jedenkrát měsíčně ve čtvrtek od
17:00 do 18:30 v ADKS), individuál-
ních konzultací, domácích prací a sa-
mostudia. Kurz bude ukončen osvědče-
ním o absolvování.
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Obsahem deseti setkání budou pře-
devším: metody vedení dětí k nábožen-
skému životu; možná náplň činností
jednotlivých skupinek včetně tvorby
dlouhodobějšího plánování, způsobů
přípravy setkání i základy metod práce
s dětmi předškolního věku (motivace,
udržení pozornosti, kázeň…); formy
spolupráce s rodiči.

První setkání bude ve čtvrtek 20. říj-
na 2005 v Arcidiecézním katechetic-
kém středisku od 17:00. Přihlášky
a bližší informace na ADKS (viz záhla-
ví rubriky).

Kanonické mise
ke katechetické službě
Pověření ordináře, tj. kanonickou misi,
musí mít každý (katecheta, učitel nábo-
ženství), kdo jménem církve soustavně
(organizovaně) vykonává katechetic-
kou službu, tzn.:
� vyučuje náboženství na všech stup-
ních a typech škol;
� vede skupinové přípravy – kateche-
ze k přijetí svátostí (křest, svátost smí-
ření, svaté přijímání, biřmování, man-
želství, svátost nemocných) všech vě-
kových skupin;
� individuálně připravuje – soustavně
katechizuje katechumena k přijetí křtu
nebo dospělé křesAany k udělení jiných
svátostí;
� provádí ve farnosti systematické ka-
techeze (katechetickou výuku) dětí
a mládeže;
� provádí jiné typy soustavných sku-
pinových katechezí různého zaměření:
např. katecheze mládeže, rodičů, senio-
rů…, biblické hodiny, hovory o víře,
studium Katechismu, atp.

Kanonickou misi ke katechetické
službě uděluje jménem arcibiskupa
pražského pověřený biskupský vikář
Mons. Aleš Opatrný.

Katechetickou službou může být po-
věřen pouze křesAan dobrých mravů
a pověsti, žijící v plném společenství
s katolickou církví včetně svátostného
života, zralý ve víře, který již přijal
všechny iniciační svátosti (křest, biř-
mování a eucharistii).

Musí mít dostatečné katechetické,
teologické i pedagogické znalosti (vy-
žaduje se absolvování teologické fakul-
ty nebo katechetického kurzu, příp. po-
dobně zaměřeného studia) a schopnosti
ke konkrétní službě, kterou je pověřen.
Učitelé náboženství na školách musí
navíc splňovat zákonné podmínky dané
státem.

O kanonickou misi pro katechetu
(učitele náboženství) žádá duchovní
správce místní farnosti, případně řádně
ustanovený duchovní správce společen-
ství (např. školní kaplan), který si ho
k službě vybírá a následně i řídí, kont-
roluje a podporuje jeho formaci.

Žádosti o kanonické mise pro kate-
chety vyřizuje Arcidiecézní katechetic-
ké středisko Arcibiskupství pražského
(ADKS).

ADKS vede evidenci udělených ka-
nonických misí a zároveň metodicky ří-
dí katechety (učitele náboženství), or-
ganizuje a podporuje jejich formaci
a poskytuje jim podpůrný servis.

Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6

tel: 220 181 777
e-mail:cpr@apha.cz
http://cpr.praha.cz

Přípravy na manželství
Podzimní osmidílná společná příprava
se uskuteční v termínu 11. 10. až 29. 11.
2005 opět v pražském Pastoračním
středisku. Setkání probíhají vždy v úte-
rý od 19:30 do 21:30 a mají informační
a zážitkovou část. Na přípravě se podílí
tým dobrovolných spolupracovníků
Centra tvořený manželskými páry, psy-
chologem, jáhnem a knězem. Snouben-
ci, hlaste se co nejdříve telefonicky ne-
bo mailem v Centru pro rodinu – kapa-
cita kurzu je omezená!

Následující termíny příprav jsou
17. 1. – 7. 3. 2006 a 11. 4. – 30. 5. 2006.

Předběžně oznamujeme, že po no-
vém roce na program příprav volně na-
váže série setkání nad Písmem pro snou-
bence. Bližší informace v příštím zpra-
vodaji a na internetu. O dalších formách
přípravy na manželství pořádaných Cen-
trem pro rodinu nebo jinými subjekty se
můžete informovat telefonicky nebo na
adrese http://cpr.apha.cz/snoubenci/.
Tam naleznete i mnohé odpovědi na
otázky, které souvisejí s uzavřením man-
želství v katolické církvi.

Mladí manželé
I v tomto školním roce budou probíhat
setkání „mladých manželů 3. tisíciletí“,
tedy těch, kteří měli svatbu po roce
2000. Setkání jsou určena především
bývalým účastníkům příprav na život
v manželství pořádaných Centrem pro
rodinu. Ale přijít mohou i další mladí

manželé, kterým záleží na kvalitě jejich
vztahu. V sobotu 26. listopadu bude se-
tkání od 9:00 do 13:00 v kostele u sv.
Ignáce v Praze 2, Ječná 2, duchovní
program povede P. Josef Čunek SJ.
Mladí manželé se předem přihlašují te-
lefonicky nebo mailem v Centru pro ro-
dinu. Na únor připravujeme setkání
s tématikou psychologickou.

Sobota pro manželky
Po několika letech obnovujeme tradici
sobotních programů pro ženy žijící
v manželství. 12. listopadu proběhne
v pražském Pastoračním středisku sv.
Vojtěcha od 9:00 do 16:00 setkání na
téma emoce v duchovním životě z hle-
diska ženy. Na programu je přednáška
Kateřiny Lachmanové a sdílení ve sku-
pinkách. Setkání volně navazují na pro-
gram Manželská setkání. Polední ob-
čerstvení bude zajištěno, na závěr pro-
gramu bude mše svatá. Pokud máte zá-
jem přijít, je třeba svou účast předem
nahlásit telefonicky nebo mailem
v Centru pro rodinu.

Osamělé maminky
Příští sekání osamělých maminek (roz-
vedených, vdov, svobodných) se usku-
teční v sobotu 8. 10. od 14:00 do 17:00
opět v Komunitním centru sv. Prokopa
v Praze - Butovicích. Na programu bu-
de volné pokračování přednášky PhDr.
Jaroslava Šturmy s besedou na téma
„Radosti a starosti neúplné rodiny“.
Další setkání bude v sobotu 5. 11.

Pokud nemáte možnost přijít bez dětí,
oznamte nám to, prosím, minimálně tý-
den předem, abychom jim mohli zajistit
hlídání během programu maminek.

Na tomto místě bychom rádi poděko-
vali sestře Madeleine Dufour, která se
mnoho let věnovala osamělým mamin-
kám v diecézi modlitbou, pomocí při or-
ganizaci setkání i pomocí v mimořádné
nouzi. Mnohým maminkám byla dru-
hou matkou a na její nenápadnou ale ry-
ze praktickou pomoc jen tak nezapome-
nou. Sestra se vrátila po 33 letech strá-
vených v misiích (20 let Senegal a 13 let
Česká republika) zpět do Francie.

Setkání rozvedených a osamě-
lých rodičů v Olomouci
se uskuteční v sobotu 22. 10. 2005 od
10:00 do 14:00 v sále kurie 2. patro, Bi-
skupské nám.2, Olomouc. Na programu
je přednáška P. Vojtěcha Kodeta
O.Carm. a PhDr. Kateřiny Lachmanové
na téma Překážky duchovního růstu.
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Během programu bude možnost
k osobním rozhovorům s odborníky.
Setkání je vhodné i pro ovdovělé a svo-
bodné rodiče. Po předchozí dohodě or-
ganizátoři zajistí program pro děti
účastníků. Pořádá Centrum pro rodinný
život Olomouc, http://www.rodinnyzi-
vot.cz, tel.: 587 405 250–3.

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 
http://www.praha.signaly.cz

Kurz pro animátory 2006–2007
Je ti mezi 16ti a 24ti roky?
Podílíš se na vedení společenství nebo
se na to chystáš? Chceš se dozvědět ně-
co víc o Bohu, o člověku, o sobě, o dru-
hých? Chceš prohloubit svůj život z ví-
ry a pomáhat v tom i druhým? Chceš se
naučit nové hry, vést tábor, obhájit svůj
názor, …? Pokud jsi alespoň na jednu
z otázek odpověděl ANO, pak neváhej
a PŘIHLAŠ SE na tel: 244 910 469,
další informace najdeš na www.praha.
signaly.cz

Škola partnerství od října 2005
Na Moravě tento kurz probíhá již něko-
lik 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 nejen pro ty, kdo již
s někým chodí, ale také pro ty, kdo hle-
dají, jakou cestou jít, jaké je jejich ži-
votní povolání. Škola partnerství obsa-
huje pět víkendových setkání od října
do dubna. Přednášejícími jsou manžel-
ské páry, lidé žijící v zasvěceném živo-
tě a odborníci z řad lékařů, psychologů.
Mezi témata, jimiž se Škola partnerství
zabývá, patří například: Navazování
vztahu; Od zamilovanosti k lásce; Roz-
díly mezi mužem a ženou; Mezi rodi-
nou a kariérou; Rozumné řešení kon-
fliktů; Je lepší milovat a ztratit než ni-
kdy nemilovat; Sexualita, přitažlivost
a pohlazení; Děti milované a chtěné;
Jsou naše sny naplňovány?… Kurz je
doprovázen knězem. Během setkání
bude čas i na workshopy, modlitbu,
osobní rozhovory s přednášejícími…
Více informací a přihlášky: e-mail:
adcm-pha@volny.cz; tel.: 244 910 469.

Vox005 – hudební festival
Praha – sobota 5. 11. 2005 od 14:00 do
22:30.V kulturním domě Vltavská (ne-
daleko stanice metra „C“– Vltavská), se
uskuteční druhý ročník benefičního hu-
debního festivalu VOX005. Na festiva-
lu vystoupí skupiny: Oboroh, Noi, Ve-
selá Zubatá, Českej chleba, Alešanka,
Michael, Maranatha a exkluzivní zahra-
niční host, slovenská kapela Tretí deň,
více na: www.vox005.signaly.cz

XXV. reprezentační ples
ADCM
V sobotu 12. listopadu v 19. hod. se bu-
de v sále SOU stavebního v Praze - Hr-
dlořezích konat reprezentační ples.
Srdečně zveme všechny, kdo mají rádi
dobrou zábavu a tanec. Ples bude zahá-
jen mší svatou v 17:00 hod.

Jak se dostat na místo? – Konečná
tram. 1, 9, 16 – Spojovací.

Víkendovka v Nazaretě
pro mladší (12–16 let) 7. – 9. 10. 2005
na téma: Stvořen pro lásku. Mám chuA
na sex, co s tím mám dělat? … vzta-
hy… sexualita… Bližší informace na
www.nazaret.signaly.cz

Podzimní prázdniny
25 – 30. 10. 2005, drsné podzimky na
téma: „Poznej sám sebe“ Co nás čeká?
25. – 28. 10. čas strávený v Jitravě na
chatě; 28. – 30. 10. víkend v Příchovi-
cích (drsný víkend zaměřený na pozná-
ní sebe sama). Podzimní prázdniny jsou
určeny pro všechny starší 15 let. Bližší
informace na tel.: 244 910 469 nebo na
e-mail: adcm-pha@volny.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,

http://www.centrumbutovice.cz

� V Komunitní centru sv. Prokopa
probíhají podzimní kurzy ALFA. Do-
polední kurz: 21. 9. – 14. 12. 2005;
vždy ve středu od 9:45 do 12:00; večer-
ní kurz: 19. 9. – 5. 12. 2005; vždy
v pondělí od 19:00 do 21:45. Ke kurzu
je možno se připojit i kdykoliv během
jeho trvání.
� V sále Komunitního centra je insta-
lována prodejní výstava obrazů malířky

Věry Kubík-Kdolské. Výstava potrvá
do 13. 10. a bude přístupná v neděli od
9:30 do 12:00 a ve středu od 16:00 do
20:00.
� Další přednáška z cyklu „Prokopská
zastavení“ se bude konat v úterý 18. 10.
od 18:30 v Komunitním centru sv. Pro-
kopa. Téma: Proč astrologie nefungu-
je? Přednášet bude RNDr. Jiří Grygar.

Křes1anské
centrum –

Jižní Město
Modletická 1401, Praha 11
tel.: 267 910 008, Filip Malý 

(ředitel) tel.: 736 469 284
e-mail: krestanske@centrum.cz; 

www.kcjm.duch.cz

3. 10. 5:00 Miniškola sportu – soft-
ball, pořádá KřesAanský sportovní klub
(sraz na Opatově u východu z metra)
5. 10. 17:00 Keramické dílny pro
rodiče s dětmi (i bez) (Altera Pars,
vchod E)
10. 10. 15:00 Miniškola sportu – soft-
ball, pořádá KřesAanský sportovní klub
(sraz na Opatově u východu z metra)
10. 10. 16:00 Přednáška Mgr. Pavla
Urbana: Kláštery a řeholní řády (Sdru-
žení křesAanských seniorů, vchod E)
17. 10. 9:30 do 12:30, „Jak na to“:
Jak nás naše děti slyší a poslouchají
aneb Komunikace v rodině (Domeček,
vchod E)
17. 10. 15:00Miniškola sportu – soft-
ball, pořádá KřesAanský sportovní klub
(sraz na Opatově u východu z metra)
19. 10. 17:00 do 18:30, keramické díl-
ny pro rodiče s dětmi (i bez) (Altera
Pars, vchod E)
22. 10. 14:00 do 18:00, kurz pletení
košíků z pedigu, přij?te se naučit plést
košík, proutěnou krabičku, obal na kvě-
tináč a spoustu jiných výrobků. Cena za
kurz včetně materiálu 250 Kč. Informa-
ce a přihlášky na tel.: 736 469 284.
Možno přijít i bez předchozího přihlá-
šení (Altera Pars, vchod E).
24. 10. 9:30 do 12:30 JAK NA TO:
Víte co jsou DULY? Kdo všechno vás
může doprovodit k porodu? (Domeček,
vchod E)
24. 10. 15:00 Miniškola sportu – soft-
ball, pořádá KřesAanský sportovní klub
(sraz na Opatově u východu z metra)
26. 10 – 30. 10. Krušnohorské pustiny
– podzimní prázdniny s KřesAanským
sportovním klubem (informace: Ing.
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Jaroslav Olšanský, tel.: 603 256 411,
jaroslav.olsansky@intax.cz)
31. 10. 9:30 do 12:30 JAK NA TO:
Partnerství a rodičovství – jak nám to
jde dohromady? (Domeček, vchod E)
31. 10. 15:00 Miniškola sportu – soft-
ball, pořádá KřesAanský sportovní klub
(sraz na Opatově u východu z metra)
� Miniškola sportu je projekt, při kte-
rém se účastníci za jeden školní rok
mohou seznámit s více jak deseti spor-
ty. Říjen věnujeme softballu, na listo-
pad chystáme orientační běh, na prosi-
nec plavání.
� Aerobic pro děvčata – od října každý
čtvrtek po celý rok (informace:
www.kaminek.org/ksk a Ing. Jaroslav
Olšanský, tel.: 603 256 411, jaroslav.ol-
sansky@intax.cz)

KAMÍNEK, společenství
pracující s dětmi a mládeží
� DIXIE KLUB – nízkoprahový klub
pro děti školního věku; volnočasové
aktivity a zážitková pedagogika: čin-
nosti uplatňující a podporující různé
druhy tvořivosti, zábavné učení hrou,
odreagování a relaxace formou spon-
tánních, radostných činností (hry, sou-
těže, sport, práce s hlínou a keramický-
mi dlaždicemi, malování, batikování,
ping-pong, modelaření, elektronika,
programování a další). Vstup zdarma.
Pravidelné otevírací doby: Pondělí
15:00 – 19:00; Úterý 15:00 – 19:00;
Středa 15:00 – 19:00; Čtvrtek 14:00
– 17:00; Pátek 14:00 – 17:00.
� KLUB NA DNĚ – otevřený klub ve
stylu čajovny s doprovodným progra-
mem. Vstup volný (není-li uvedeno ji-
nak). Vchod E, přízemí. Pravidelně ote-
vřeno: středa, čtvrtek, pátek 14:00 –
19:00. Dále otevřeno v době konání
koncertů a dalších akcí podle aktuální-
ho programu.
� Jste dobrá (možná začínající) skupi-
na, která chce koncertovat? Vytváříte
alternativní divadlo? Chystáte zajíma-
vou akci pro veřejnost? Nabízíme vám
prostory v klubu Na dně! Volejte, mai-
lujte na číslo a adresu o.s. Kamínek

Hledáme pastoračního asistenta
KřesAanské centrum Jižní Město hledá
druhého pastoračního asistenta. Nabízí-
me zajímavou a pestrou práci v rámci
církevního projektu na největším praž-
ském sídlišti. Učenlivé, dobrodružné
a výdržné povahy vítány. Nástup ihned.
Informace: Filip Malý (ředitel) 736 469
284, krestanske@centrum.cz

Řk. farnost 
Dobříš, 

Pastorační 
centrum 

sv. Tomáše
Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš; 

www.dobris.farnost.cz

9. 10. 18:00 přednáškové setkání
s biskupem Františkem Radkovským
na téma „Ekumenismus“
19. 10. 19:30 P. Stanislaw Góra: du-
chovní setkání na téma Desatero (2/10)
23. 10. 9:00 díkůvzdání za ukon-
čení oprav kostela Nejsvětější Trojice
v Dobříši; slavení eucharistie v kostele
za účasti kardinála Miloslava Vlka, pak
agapé a setkání s panem kardinálem
v Pastoračním centru sv. Tomáše
25. 10. 19:00 první setkání nového
běhu kurzu Alfa

Týdenní program na www.dobris.
farnost.cz

Česká
křes1anská
akademie
Vyšehradská 49

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

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

11. 10. 18:15 Ekologická sekce.
P. RNDr. Marek Orko Vácha: Úvod do
environmetální etiky – vzájemné ovliv-
ňování člověka a životního prostředí
v podmínkách velkoměsta. Františkán-
ský klub u kostela Panny Marie Sněžné,
Praha 1, Jungmannovo náměstí.
14. 10. 17:00 Psychoterapeutická
sekce. MUDr. Marie Opatrná: Tváří
v tvář smrti – hojivá péče o nemocné,
úspěchy paliativní péče. Čítárna domi-
nikánského konventu u sv. Jiljív 1. pat-
ře – Praha 1, Husova 8.
19. 10. 18:00 Unie katolických žen.
Prof. PhDr. Jan Royt: Velké ženy křes-
Aanské tradice: světice a jejich atributy.
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, multi-
mediální učebna č. 1053 v I. patře.
20. 10. 16:00 Uměnovědná sekce
historická sekce. Prof. PhDr. Jan Royt:
Mezi historií a legendou – kostel u Pan-
ny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko).
Kostel u Panny Marie Vítězné (Pražské
Jezulátko), Karmelitská ul., Praha 1.

26. 10. 18:30 Kolegium katolic-
kých lékařů. MUDr. Petr Popov: No-
vinky v adiktologii. Klub III. interní
kliniky 1. LF UK a VFN, Praha 2, U ne-
mocnice 1 (vchod ze dvora, v 1. patře).

Divadlo 
Miriam

Ke Strašnické 10
Praha 10 – Strašnice

www.volny.cz/divadlo.miriam
rezervace vstupenek st–pá 15–21 h.

na tel. 732 173 316 nebo na 
e-mailu: divadlo.miriam@volny.cz

http://www.volny.cz/divadlo.miriam

16. 10. 15:00 Perutinka. Pohádka
o holčičce Perutince, které se splnil její sen
létat. Pohádka je určena dětem od 3 let.
20. 10. 19:30 Eric-Emmanuel
Schmitt: Oskar a Růžová paní. Další
pozoruhodný text francouzského dra-
matika hovoří o základních otázkách
lidské existence.

Unie
katolických
žen

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

e-mail: ukz@volny.cz

Ekumenická bohoslužba žen
Jako v loňském roce zveme vás i letos
na podzimní Ekumenickou bohoslužbu
žen na poděkování za úrodu a dary
země. Sejdeme se při této příležitosti
v sobotu 15. října 2005 ve 14 hodin ve
farním klubu u kostela Panny Marie
Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1
(vchod z Františkánské zahrady).
Všichni jste srdečně zváni.

Cyklus přednášek
UKŽ ve spolupráci s Českou křesAan-
skou akademií vás srdečně zve na svůj
nový přednáškový cyklus na téma Žen-
ská spiritualita. První přednáška se ko-
ná ve středu 19. října 2005 v 18:00
hod.. v prostorách KTF UK, Thákuro-
va 3, Praha 6, v I. patře v multimediál-
ní učebně č. 1053: Prof. PhDr. ing. Jan
Royt: Velké ženy křesAanské tradice:
světice a jejich atributy.

Pozvánka na přednášku
především pro dobrovolnice, které pra-
cují v naší poradně, pak pro ty, kdo by
v poradně chtěly či mohly pracovat, ale
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i pro všechny ostatní. Přednáška se ko-
ná v sobotu 22. října v 10:00 v Tisko-
vém středisku ČBK, Thákurova 3, Pra-
ha 6 (místnost proti vrátnici). PhDr.
Vendula Junková z katedry psychologie
FFUK nám přijde říci několik slov na
téma: „Rogersovský přístup v psycho-
logii aneb naslouchání v naší poradně“
a následně odpoví i na vaše otázky, pře-
devším ty, které se vám při práci v po-
radně objevují.

Křes^anská poradna pro ženy
nabízí kontakt s těmito odborníky: lékař
(interna, alergologie, gynekologie), psy-
cholog (sebepřijetí a sebehodnocení,
vztahy a komunikace v rodině i v za-
městnání), právník (civilní, církevní prá-
vo), kněz (morální problémy, otázky
svědomí, duchovní pohovor, problema-
tika sekt). Umožňuje také kontakt s Po-
radnou pro ochranu nenarozeného živo-
ta a s Poradnou domácí hospicové péče.
Volat můžete každé úterý a čtvrtek od
10:00 do 17:00 hod. na tel.: 220 181 329.

Provincie  
kapucínů v ČR, 
Loreta

Loretánské nám. 7, 
Praha 1, 118 00, tel.: 220 516 740 

e-mail: loreta@kapucini.cz; 
www.loreta.cz

Při procházkách v okolí Lorety budete
moci slyšet její zvonky takto: každou
celou hodinu od 9:00 do 18:00 hraje
stroj píseň Tisíckráte pozdravujem
tebe. Letos je to již 310 let, co zvonky
poprvé rozezvučel hodinový stroj. Je to
týž stroj, který oživuje zvonky dodnes.

Karionisté Mgr. Radek Rejšek, Ale-
na Michálková a Vít Janata budou pak
hrát na zvonky v tyto dny:
� Neděle  2. 10. 12:00 Improvizace na
duchovní písně; 19:00 Improvizace na
duchovní písně
� Úterý 4. 10. 12:00 Duchovní pís-
ně: „Pán je síla má“ a „Ty Boží lásko“
� Neděle 9. 10. 12:00 G. F. Händel:
Preludium c moll; 19:00 Improvizace
na duchovní písně
� Sobota 15. 10. 12:00 P. Eben: „Ne-
dejme se k spánku svésti“
� Neděle 16. 10. 12:00 Improvizace na
duchovní písně; 19:00 Improvizace na
duchovní písně
� Úterý 18. 10. 12:00 Duchovní píseň:
„Zpívejme věrní společně“
� Neděle 23. 10. 12:00 B. Smetana: Ma-

tičko Boží, obětuj; Ch. Gounod: Ave Ma-
ria; 19:00 Improvizace na duchovní písně
� Neděle 30. 10. 12:00 Improvizace na
duchovní písně; 19:00 Improvizace na
duchovní písně
Historické varhany v kostele Narození
Páně rozeznívají vždy v sobotu od
15:00 do 15:15 a od 15:30 do 15:45
pražští varhaníci. Ještě v říjnu budete
mít možnost tyto minikoncerty navští-
vit. Naposledy letos 29. 10.

Srdečně zvou bratři kapucíni.

Další zprávy

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

Františkánská burza – bleší trh
Stejně jako v minulém roce Vás zveme
opět na Františkánskou burzu. Budeme
přijímat a nabízet různé drobné věci,
předměty, všechno, co sami nepoužívá-
me, ale druhým může udělat ještě ra-
dost nebo to budou ještě moci použít.

Do burzy budeme přijímat všechno
kromě ošacení, obuvi a knih!

Věci budeme přijímat zdarma a sta-
novíme minimální cenu. Výtěžek bude
věnován sociálně slabým rodinám. Ko-
nat se bude v Klubu u Panny Marie
Sněžné (najdete ho při vstupu z Jung-
man. nám. do Františkánské zahrady
vlevo). Příjem věcí je stanoven na pátek
30. 9. od 15 do 18 hod. a sobotu 1. 10.
od 10 do 12 hod. Prodej pak bude v so-
botu 1. 10. od 10 do 18 hod. a v neděli
2. 10. od 10 do 18 hod.

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha 17 Řepy,
tel: 235 301 238, fax: 235 302 720,
http://www.domovrepy.cz,
http://www.boromejky.cz
Benefiční koncert
Zveme Vás na benefiční koncert do
klášterního kostela sv. Rodiny v Řepích
v úterý 25. 10. 2005 od 19:00 hodin. Vo-
kální soubor GESHEM, který řídí Ma-
rek Šlechta, zazpívá zpěvy z Taizé a čer-
nošské spirituály. Výtěžek koncertu bu-
de věnován na nákup polohovacích po-
stelí pro pacienty a k zajištění provozu
Domova. Vstupné dobrovolné. Více na
www.domovrepy.cz; www.geshem.cz

Boromejky
Praha – V Nemocnici Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského (pod Pe-
třínem) se 19.a 20. října uskuteční tra-
diční den otevřených dveří.

Návštěvníci budou moci nahlédnout
do prostor nemocnice, mohou si bez-
platně nechat změřit tlak či odebrat
krev k vyšetření hladiny cukru a chole-
sterolu. Také bude k dispozici přístroj
na měření EKG. Své dotazy mohou zá-
jemci konzultovat s interním a chirur-
gickým specialistou. Téma zdravé výži-
vy bude možno konzultovat přímo s nu-
tričním terapeutem.

Svou bohatou historií a propojením
na Kongregaci Milosrdných sester sv.
Karla Boromejského skýtá nemocnice
i významný duchovní rozměr. Více na
www.nmskb.cz

Pravidelné nedělní rozhlasové
přenosy bohoslužeb
Český rozhlas 2 – Praha
� 2. 10. 9:00 – Praha, katedrála sv. Víta,
Václava a Vojtěcha. Mši sv. celebruje
pražský arcibiskup kardinál Miloslav
Vlk u příležitosti ukončení setkání
představitelů evropských křesAanských
rádií (CERC). Přenos vysílá zároveň ra-
dio Proglas a švýcarské Radio Swisse
Romande.
� 23. 10. 9:00 – Tanvald, kostel sv.
Františka z Assisi. Mši sv. celebruje
P. Michal Podzimek.

Pravidelně vysílá přímý přenos ne-
dělních bohoslužeb ze studia také radio
Proglas (program na www.proglas.cz);
zvukem i obrazem jsou přenášeny ne-
dělní mše sv. ze Svatého Hostýna na in-
ternetové adrese www.hostyn.cz

Centrální katolická knihovna
Katolické teologické fakulty UK
Thákurova 3, Praha 6
Dovolujeme si vás pozvat na výstavu
„Zaslechnutý hlas“ – Josef Knap. Zahá-
jena bude v pondělí 10. října 2005
v 17 hodin. O životě a díle Josefa Kna-
pa promluví dr. Jiří Brabec, ukázky
z díla přednese Jan Kerbr. Výstava po-
trvá do 1. 1. 2006, přístupná denně od
9 do 17 hodin, v úterý a ve středu do 20
hodin. Výstavu podpořila grantem
Městská část Praha 6.

Kurzy Alfa
Alfa je desetitýdenní cyklus setkání, kte-
rá začínají večeří a pokračují promluva-
mi a rozhovory nad základy křesAanství,
která dávají příležitost zastavit se, spo-
lečně přemýšlet, získat nové přátele.

Kurz Alfa probíhá každou středu od
21. září do 7. prosince 2005 v čase
19:00 – 21:45.

Je určen pro všechny, kteří se chtějí
seznámit s křesAanstvím a s křesAany.
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ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze

Kurzy se budou konat V Centru Ma-
lejov, Praha 6 - Liboc, Libocká 41, ve-
dle kostela sv. Fabiána a Šebestiána.
Přihlásit se můžete u vedoucí kurzu,
Pavly Fabianové, tel.: 311 678 319,
mob. 776 712 084, e-mail: p.f.2000@
seznam.cz.

TEC+
Zveme na další TEC+, který proběhne
v Praze - Vinoři na faře v termínu 7. – 9.
10. 2005. Program začíná v pátek
v 17 hodin a končí v neděli kolem 17
hodiny po společně slavené mši svaté.
Stravování je zajištěno na místě. Cena
programu je 400 Kč.

Cílem programu je nově prožít Veli-
konoční tajemství. Součástí programu
je společná modlitba, promluvy, obřady
vycházející z katolické liturgie, hry,
tvořivá činnost a plno překvapení.

Informace a přihlášky: Pavla Fabiá-
nová: p.f.2000@seznam.cz, mobil:
776 712 084. Podrobné informace na
http://web.katolik.cz/TEC/

Slavnost církve
aneb Den hledání jednoty – tvůrčí
setkání spolu a s Ježíšem
17. 11. 2005 jste zváni na Slavnost
církve do Pastoračního střediska sv.
Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice
(metro A – Dejvická).

Jedná se o setkání lidí toužících po
jednotě církve a jejím směřování k dru-
hým. Na programu jsou čtyři nejen hu-
dební bloky 10:00 – 12:30 Citadela,
14:00 – 16:00 Groom s friends, 16:30 –
18:30 John de Jong & band, 19:30 –
21:30 Vednevnoci. Chceme se sejít
v uctívání a na modlitbách; vstupy se slo-
vem; přímluvy; požehnání církvi a měs-
tům. K Otci se budeme vztahovat i skrze
moderní tvůrčí formy: výtvarné prvky;
malování; tanec; videoprojekce; dětské
chvály; Psalm Drummers; překvapení.

Moderují: Miloš Kačírek; Jakub Li-
mr; Karel Řežábek; Jiří Zdráhal a další.
Pořádá volné sdružení církví, křesAan-
ských iniciativ a AMM. Příspěvek na
pokrytí režijních nákladů: 120 Kč. Info
a distribuce pozvánek: Petra Šustrová,
tel.: 776 116 477 a Tomáš Janda, tel.:
220 800 962 a 777 854 140. Ke spolu-

práci zveme všechny církve, denomina-
ce a společenství. V případě zájmu nás,
prosíme, kontaktujte.

Arciopatství Břevnov
Římskokatolická farnost Vás zve na
koncert v Tereziánském sále Břevnov-
ského kláštera – Markétská 1, Praha 6,
dne 16. října 2005 od 15:00. V podání
Hany Müllerové – Jouzové – harfa
a Vojtěcha Jouzy – hoboj, anglický roh
zazní díla Františka Xavera Thuriho, Ja-
na Křtitele Krumpholtze, Bohuslava
Martinů, Maurice Ravela a dalších.
Vstupné dobrovolné. Koncert připravila
agentura Harmonie (http://www.webpark.
cz/harmonie).

Z historického kalendáře
1. října 1385 Pražský arcibiskup
Jan z Jenštejna vysvětil nedokončený
metropolitní chrám sv. Víta na Praž-
ském hradě.
1. října 1975 Podle apoštolské kon-
stituce „Romano pontifici eligendo“
papež Pavel VI. shrnul a nově upravil
dosavadní předpisy o volbě papeže.
15. října 1680 Zemřel Bedřich Bri-
del, katolický kněz – jezuita, básník če-
ského baroka, řídil jezuitskou tiskárnu
v Klementinu, misionář a kazatel (* 1. 4.
1619).
15. října 1720 Položením základního
kamene zahájena stavba kostela sv. Jana
Nepomuckého v Praze na Hradčanech
podle projektu bratří Diezenhoferů.
19. října 1865 Pražský arcibiskup
Bedřich Schwarzenberk slavnostně vy-
světil Pražský orloj na Staroměstské
radnici v Praze.
21. října 1125 Zemřel Kosmas, dě-
kan svatovítské kapituly, kronikář, za-
kladatel starší české historiografie, au-
tor latinsky psané České kroniky (* ko-
lem r. 1045).
23. října 1990 Pražský arcibiskup
a kardinál Miloslav Vlk zřídil v Čes-
kých Budějovicích biskupské gymnazi-
um a založil časopis „Setkání“.
24. října 1925 Zemřel Jindřich Ši-
mon Baar, katolický kněz, spisovatel,
roku 1918 předsedou Jednoty ducho-
venstva českého (* 7. 2. 1869).

24. října 2000 Svatá Zdislava z Lem-
berka prohlášena patronkou litoměřické
diecéze.
27. října 1760 Zemřel Antonín Ko-
niáš, jezuitský kazatel a misionář, autor
náboženských spisů a soupisů nekato-
lických knih, spisovatel (* 13. 2. 1691).

Arnošt Kelnar

Oznámení

Hledáme pomocníky
pro duchovní péči na letišti
Hledáme schopné lidi, kteří mají komu-
nikační schopnosti, rádi mluví s lidmi
a jsou schopni vést duchovní rozhovo-
ry. V praxi se jedná zejména o přítom-
nost takového člověka v blízkosti ka-
ple, která je umístěna v tranzitním pro-
storu, o hovory s lidmi, kteří se zastaví,
ale i o oslovení těch, kteří se necítí dob-
ře (strach z letu, dlouhé čekání na pří-
poj, pomoc s bagáží). Přihlásit se mo-
hou i ti, kteří by rádi pracovali jen jeden
nebo dva dny v týdnu.
Požadavky na člena týmu:
� Pevně zakotvená křesAanská víra.
� Ekumenické smýšlení.
� Vyzrálá osobnost – nejlépe se zkuše-
nostmi v oblasti duchovní péče.
� Schopnost komunikovat s lidmi všech
společenských vrstev a postavení.
� Schopnost sdílet a dělit se o svou
víru, jestliže taková potřeba nastane.
� Schopnost pracovat v týmu.
� Znalost angličtiny (další světový
jazyk je výhodou).
Kontakt: Marie Kolářová, tel.: 220 392
102, 724 091 828, e-mail: kolarova@
apha.cz

Úmysly apoštolátu modlitby
Úmysl všeobecný
Za křesAany, aby neztráceli odvahu
při útocích zesvětštělé společnosti,
ale plni naděje svědčili o své víře.
Úmysl misijní
Za věřící, aby kromě základní povin-
nosti modlitby za misie na ně také
přispívali peněžními dary.
Úmysl národní
Za starší generaci, aby i skrze mod-
litbu růžence nacházela hluboký
smysl tohoto období života.


