
pražské arcidiecéze č. 2, únor 2003
Mezi vůněmi a zážitky naplněnou vánoční dobou a vážnou postní dobou je ně-
kolik týdnů, které liturgický kalendář nazývá „mezidobím“. Na první pohled je

to čas obyčejný, snad jakási výplň mezi velkými tématy Vánoc a postu. A přece je to doba, která pro nás nemá být marná
a kterou nemáme přehlédnout. Můžeme ji pochopit jako čas, který nám není dán ani tak ke slavení, jako Vánoce, ani k ob-
nově základu naší křes,anské existence, jako postní doba, ale k rozvoji našeho učednictví. Bereme-li vážně Boží slovo jak
nám jej podává liturgie nedělí i všedních dnů tohoto období a snad i naše osobní čtení Písma, podobáme se tomu shluku
lidí kolem Ježíše, kteří s ním chodili, poslouchali ho a snažili se mu porozumět – tedy učili se od něho. Učednictví je ce-
loživotní úkol. A proto na něm má člověk začít pracovat už dnes, ne až zítra, nebo za měsíc. Učit se můžeme ve dnech oby-
čejných, všedních, šedých, protože je nám stále nabízeno zcela nevšední Boží slovo. Svěřuje nám své bohatství, je vždy
znovu příležitostí k rozhovoru s Ježíšem – naším Mistrem a Pánem. Vyzývá k odpovědi modlitbou i životními činy. Byla
by škoda nechat tento čas plynout a nevyužívat toho, co nabízí. Vždy, uplynulý čas se nevrací! A. Opatrný

Za Mons. Josefem
Hermachem
Vynikající kazatel a zpovědník, spiri-
tuál, vysokoškolský pedagog, kanov-
ník kapituly u Všech svatých, pilný
překladatel, ale také mnohokrát nemo-
cemi trpící, několikrát v životě na ved-
lejší kolej odstrčený věrný kněz. To je
jen několik charakteristik této vynika-
jící kněžské postavy, které by bylo
možné doplnit řadou dalších. Narozen
29. 5. 1924 v Písku, vysvěcen na kněze
roku 1949 v Praze, zemřel 25. 12. 2002
v nemocnici ve Slaném.

Jeho kněžská životní dráha charak-
terizuje osudy církve v naší zemi
v druhé polovině dvacátého století. Po
velmi úspěšném působení zejména ja-
ko farář u sv. Gottharda v Praze - Bu-
benči přichází o tzv. státní souhlas
a šest let slouží na dráze jako hradlař.
V období uvolňování v roce 1967 začí-
ná působit jako spirituál v litoměřic-
kém semináři a později jako pedagog
na tamní teologické fakultě a v průbě-
hu normalizace v roce 1974 ztrácí
z rozhodnutí ministerstva kultury mož-
nost působit na fakultě i v semináři. Po
velkých zdravotních těžkostech odchá-
zí do důchodu a je mnohými k naleze-
ní a vždy k dispozici ve svém miniatur-
ním bytečku v Praze na Smíchově.
Studuje, překládá, zpovídá, utěšuje, ra-
dí. Mnozí ho vyhledávají a jsou mu
vděční. 

(pokračování na straně 2)

Tříkrálová sbírka
Počátkem ledna proběhla po celé
naší zemi již tradiční Tříkrálová
sbírka. V pražské arcidiecézi na
začátku sbírky požehnal kolední-
kům otec biskup Karel Herbst
v pátek 3. 1. při mši sv. v kostele
sv. Ludmily v Praze 2.

Na tisíc koledníků v naší arcidi-
ecézi vyšli do ulic a domovů, aby
pomohli svojí koledou na financo-
vání charitních sociálních projektů.
Významné dále je, že tito koledníci
oslovovali ve velké míře přede-
vším ty, kteří do kostelů převážně
nikdy nechodí a mohli s nimi hovo-
řit o smyslu sbírky. Představovali
tak těmto lidem sociální práci
církve v praxi.

V Praze se do 206 zapečetěných
kasiček podařilo vybrat částku
752 281,40 Kč. V době uzávěrky
tohoto čísla nebyly známy kom-
pletní výsledky mimopražských
kasiček. O tom, kolik do nich bylo
vybráno budeme informovat
v březnovém čísle Arcidiecézního
zpravodaje. 

Kompletní výsledky Tříkrálové
sbírky budou známy patrně v květ-
nu. Tříkrálové sbírky se totiž týka-
jí i údaje o vybraných penězích po-
mocí složenek, které byly spolu
s informačním letáčkem rozdávány
do mnoha poštovních schránek na-
šich domácností.

(pokračování na straně 2)

Obyčejný čas

Farní pastorační
rady – zkušenosti 
z Irska
Pokud je životě farnosti vůbec něco jisté-
ho, pak je to skutečnost, že věci nemohou
běžet stále stejným způsobem jako dříve.
Církev na přelomu století je na hony vzdá-
lená církvi let padesátých a vyžaduje radi-
kálně odlišný pastorační přístup. Žádné
jednoznačné předem dané postupy zde
však neexistují. Cestu, po které máme jít,
nacházíme krok za krokem tím, že si pos-
tupně skládáme střípky moudrosti, které
na této cestě posbíráme.

Jeden z těchto střípků, který se zdá být
v současnosti zcela jednoznačný a ne-
zvratný je skutečnost, že cesta nějaké far-
nosti kupředu je spojena s určitou formou
týmového vedení, které přivádí dohroma-
dy farníky (včetně řeholníků) a kněze
k pastorační spolupráci na vedení farnosti.
To však od kněží vyžaduje velkou odvahu.
Mnozí se rozhodli „nechat tuto módu ode-
znít“ doufajíce, že to všechno zase pomine
nebo že stačí odejít do důchodu dříve, než
se tento styl vedení farnosti stane všeobec-
nou realitou.

S týmovým vedením farností se může-
me setkat pod různými názvy. Nejčastěji
jsou takovéto skupiny označovány jako
„farní základní skupina“, „farní pastorační
rada“ nebo „farní tým“. Mnohé farnosti
zvolily název „pastorační rada“, protože je
to termín užívaný v kodexu církevního
práva. 

(pokračování na straně 3)



Z diáře otce kardinála
1. 2. 10:00 mše sv. a setkání s řeholní-

ky a řeholnicemi v kostele sv. Ka-
rla Boromejského (pod Petřínem),
Praha - Malá Strana

2. 2. 8:30 mše sv. v kostele sv. Fabi-
ána a Šebestiána, Praha - Liboc

9. – 16. 2. účast na mezinárodním
setkání biskupů, Itálie, Castel
Gandolfo, Řím

21. 2.–2. 3. návštěva charitního pro-
jektu „Adopce na dálku“, Indie,
Bombay, Shimoga

Z diáře biskupa Malého
2. 2. 9:30 mše sv. katedrála
5. 2. Návštěva mateřských škol Hole-

šovice, Stodůlky, Beroun
9.–16. 2.  dovolená

22. 2. 9:00 Unie katolických žen –
přednáška – arcibiskupský semi-
nář

26. 2. Návštěva škol Jabok, Základní
škola sester voršilek

Z diáře biskupa Herbsta
2. 2. 10:00 mše sv., Neratovice, kostel

sv. Vojtěcha
7. 2. 16:30 mše sv. s adorací, kostel

sv. Ludmily, náměstí Míru
9. 2. 9:30 mše sv. Týnec nad Sáza-

vou, kostel sv. Šimona a Judy
11. 2. 15:00 mše sv., kostel Karla Bo-

romejského, návštěva nemocnice
16. 2. 10:00 účast na setkání animátorů

mládeže, ADCM Nazaret
22. 2. 17:30 mše sv. u příležitosti sně-

mu UKŽ, sv. Vojtěch,
23. 2. 9:30 mše sv., Žižkov, kostel sv.

Prokopa

ACTA CURIE
Věstník kanceláře pražského

arcibiskupství
Arcibiskupství pražské, 
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Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře

zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)

Za Mons. Josefem Hermachem
(dokončení ze strany 1) 

V létech 1972–1997, jak mu to zdraví dovoluje, se opět vrací k pedagogické-
mu působení na teologické fakultě. Ale to už mu síly ubývají a nemoci se dál hlá-
sí o slovo. Zpovědníkem, rádcem a překladatelem však stále zůstává. Několik
týdnů pobývá v nemocnici, kde snáší značné utrpení a přitom ještě mnohé, kteří
ho navštíví, obdaruje laskavým přijetím, trvajícím třeba jen několik minut. Zá-
stup kněží, přátel a vděčných posluchačů jeho kázání se s ním přišel rozloučit
7. ledna do kostela sv. Václava na Smíchově, který zcela zaplnili. Pohřben je v ro-
dinném hrobu v Praze na Malvazinkách.

Ti, kdo ho zažili jako spirituála nebo zpovědníka, si nesmírně cenili jeho taktu,
rozhledu, duchovní hloubky a také náročnosti. Autor těchto řádků ho zažil jako pe-
dagoga na teologické fakultě a je mu nesmírně vděčný za uvádění do krásy
a hloubky textů Nového zákona i do orientace v otázkách duchovního doprováze-
ní. Učitelem byl náročným jak při výkladu (říkali jsme, že při jeho přednáškách si
člověk nedovolil ani na něco jiného myslet, natož se něčím jiným zabývat), tak při
zkoušení. Ale jeho výklad zapaloval a v nejlepším slova smyslu poučoval. A jaké-
koliv setkání s ním v dalších létech bylo zážitkem duchovním i intelektuálním. A,
už mi přiblížil knížku pohádek pro děti, z níž vyčetl nádherné poselství, nebo vy-
právěl o tom jakým dobrodružstvím je po něho číst Nový zákon – který tak dobře
v řeckém originále znal – v hebrejském překladu. Díky Bohu za bohatství, které
nám zprostředkoval a kterým pro mnohé byl! Aleš Opatrný

Následující úryvek z dopisu, který napsal přátelům, charakterizuje jak jeho jem-
nost, tak zvláštní osamělost člověka, který byl tak mnohým k dispozici:

... Kdyby měla být slavná instalace za kanovníka ve Všech svatých dovršením
celé mé kariéry, bylo by to katastrofální. Jenomže – já jsem viděl skutečně „Ne-
besa otevřená“. Ta instalace byla podivuhodná: veřejná i skrytá ušla pozornosti
širší veřejnosti. Byla tam hrstka mých přátel z údobí téměř 50ti let mého kněžské-
ho života. Ale nad tím sychravým kouskem české země bylo „otevřené nebe“. Byl
jsem zmrzlý a současně blažený. Země + nebe! Rád bych ještě poznamenal, že
poustevník, monachos, není Jidáš, kdosi, kdo zradil tuto zemi. Jidášova smrt je
příznačná. Je to oběšenec. Ztratil kontakt se zemí. Jeho nohy se houpaly – lhostej-
no zda 2 cm nebo 2 m nad zemí. Zemi opustil a nebe nedosáhl. Monachos naopak
stojí pevně na zemi a hlavou je v nebi, spojuje nebe se zemí. Rád přenechávám
všem Petrům a Kaifášům a Pavlům i Pilátům jejich názory na spásu této země.
Nechci z nich udělat poustevníky. Mají své vlohy, svou intuici a kéž by byli vždy
dost citliví k volání Božího hlasu! Současně si však svou „klausuru“ od nich vzít
nedám. I mne Bůh volá k určitému způsobu života a já se snažím ho slyšet.

V Praze, 14. března 1998

Tříkrálová sbírka
(dokončení ze strany 1) 

Využití takto získaných peněz je následující: část prostředků bude moci být
využita ve farnostech, kde byla sbírka prováděna. Až 80% (po odečtení režijních
nákladů za sbírku) může být použito ve prospěch schváleného sociálního projek-
tu. Zbytek peněz bude určen na dva projekty Arcidiecézní charity Praha. Na bu-
dování sociální jídelny při Azylovém domě ADCH Praha v Praze 8 Karlíně (Per-
nerova ul.) a na výstavbu stacionáře pro postižené děti v Berouně.

Všem, kteří se do Tříkrálové sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili, nebo ji
podpořili, patří velký dík. Věříme, že jsme zahájili novou tradici. Jejím cílem je
ukázat lidem kolem nás sociální práci církve a zároveň společně dělat něco pro ty,
kteří jsou na naši pomoc odkázáni. Mgr. Pavel Šimek

farnost suma počet skupinek
sv. Prokop – Žižkov 142 631,00 31
sv. Markéta – Břevnov 69 482,10 13
sv. František z Assisi – Chodov 61 826,40 17



Nová kněžská rada
Pražský arcibiskup svolal podle Stanov
kněžské rady Arcidiecéze pražské na
4. března 2003 v 9:30 hod. ustavující za-
sedání nové kněžské rady, která tím za-
hájí své pětileté funkční období. Kněž-
ská rada je jeho poradním orgánem ve
smyslu CIC a arcibiskup jí předsedá.

Novou kněžskou radu budou tvořit
členové „ex offo“ v počtu 5, členové
volení v počtu 9 a členové svobodně
jmenovaní arcibiskupem v počtu 4.

Volby členů se zúčastnilo celkem
68 kněží a volen mohl být podle Sta-
nov kněžské rady každý kněz působící
v Arcidiecézi pražské. Prvních deset
obdrželo mezi 19 a 10 hlasy.

Úkoly kněžské rady určuje Kodex
kanonického práva (kán. 495 –501
a další) a Stanovy kněžské rady Arci-
diecéze pražské.

Členové kněžské rady:
biskup Václav Malý, biskup Karel

Herbst, generální vikář – Michael Sla-
vík, rektor semináře – Arthur Matus-
zek, biskupský vikář – Aleš Opatrný,
Jerzy Gapski, Stanislaw Góra, Libor
Bulín, Antonín Doležal, Jan Baxant,
Jiří Pecka, Bořivoj Bělík, Miroslav
Vágner, Jiří Neliba, Ondřej Pávek,
Václav Chroust, Miroslav Cúth, Vladi-
mír Kellnar

Upozornění Apoštolské peni-
tenciérie ze dne 23. 10. 2002
Jeho Excelence Mons. Luigi de Magis-
tris, vyšší propenitenciář, žádá biskupy
a vyšší řeholní představené o sdělení
všem svým kněžím, aby se při řešení
otázek souvisejících se svátostí smíře-
ní a při komunikaci s Apoštolskou pe-
nitenciérií zcela vyhnuli používání
moderních komunikačních prostředků,
jakými jsou fax, internet, elektronická
pošta apod. Důvodem je skutečnost, že
se jedná často o případy svěřené do
zpovědního tajemství, do věci svědomí
nebo které je třeba řešit ve skrytosti
a při použití výše zmíněných prostřed-
ků by mohlo dojít k porušení těchto ta-
jemství. Proto se má nadále používat
jen běžného poštovního styku.

Upozornění týkající se provo-
zování hřbitovů
Vzhledem k dotazům souvisejícím
s vlastnictvím hřbitovů upozorňujeme
znovu na ustanovení zákona č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví, v platném znění.
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farnost suma počet skupinek
sv. Jakub Starší – Stodůlky 50 883,30 13
sv. Jindřich – N. Město 39 946,60 14
sv. Martin – Řepy 32 831,00 10
sv. Mikuláš a sv. Václav – Vršovice 31 049,60 10
Nejsvětější Trojice – Košíře 30 153,40 12
ADCH 26 791,60 16
sv. Tomáš – M. Strana 23 640,80 7
sv. Antonín – Holešovice 21 973,00 4
sv. Prokop – Braník 21 939,00 5
Panna Maria Sněžná – N. Město 21 318,30 5
sv. Petr a Pavel – Vyšehrad 19 779,20 7
sv. Václav – Nusle 15 887,70 3
sv. Terezie od Dítěte Ježíše – Kobylisy 15 738,00 4
sv. Václav – Dejvice (urbanky) 15 018,10 2
sv. Ludmila – Vinohrady 13 046,00 4
sv. Fabián a Šebestián – Liboc 11 947,60 4
sv. Ignác – N. Město 10 345,10 4
sv. Bartoloměj – Kyje 9 650,90 2
sv. Ludmila – Chvaly 9 304,90 1
Panna Maria Vítězná – M. Strana 8 503,60 2
Nanebevzetí Panny Marie – D. Počernice 7 662,10 2
sv. Václav – Smíchov 5 988,60 1
sv. Cyril a Metoděj – Karlín 5 575,90 3
sv. Jiljí – St. Město 5 045,40 3
Nanebevzetí Panny Marie – Modřany 4 997,20 4
Neposkvrněného Početí P. Marie – Strašnice 4 980,00 2
Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice 4 726,50 1
Libor David – Vinohrady 3 971,30 1
sv. František z Assisi – křižovníci 3 908,50 1
Miloš Kříž – skauti Hloubětín 1 738,70 1

Farní pastorační rady – zkušenosti z Irska
(dokončení ze strany 1) 

Avšak existuje mnoho dokladů o tom, že pastorační rady nefungují vždy nej-
lépe. Některé samozřejmě ano, avšak mnohem větší počet ne (navíc mnoho far-
ností se pastorační radu ani nepokusilo založit). Výsledné zkušenosti těch, kteří
se v takových radách pokoušeli pracovat, nejsou v mnoha případech vůbec růžo-
vé. Důvodem tohoto stavu je podle mého fakt, že realita je hodně vzdálená smy-
slu a účelu pastoračních rad tak, jak jsou ve své podstatě míněny.

Jaký je tedy smysl a účel farní pastorační rady? Kodex církevního práva příliš
orientace v této otázce nenabízí – pouze se zde mluví o věřících, kteří „pomáhají
k rozvoji pastýřské péče“. Mnohem více může naší otázku osvětlit reflexe zkuše-
ností, které konkrétní farnosti udělaly s nějakou podobou týmového vedení a ná-
sledné rozlišování, co nám Duch chce skrze tyto zkušenosti říci. Nedílnou sou-
částí těchto zkušeností jsou dva pojmy: plánování a spoluzodpovědnost. Nebo,
chcete-li, „poslání“ a „spolupráce“. Cestu kupředu je tedy možné vidět ve farnos-
ti, která uzná fakt, že žije v novém misijním kontextu a objeví potřebu pastorač-
ního plánování. A tato cesta pak spočívá v zodpovědné reakci na tento nový kon-
text tím, že kněží i ostatní lidé budou sdílet společnou zodpovědnost tak, že bu-
dou spolupracovat na pastoračním vedení farnosti.

Vidět a uznat tuto potřebu je jedna věc, avšak dát ji strukturální výraz ve far-
nosti je věc druhá. Farní pastorační rada je jeden způsob, jedna možná struktura
pro pastorační plánování a vyjádření spoluzodpovědnosti...

(Převzato z: Donal Harrington, „Parish Pastoral Councils – do they work?“,
FURROW, A Journal for the Contemporary Church, Volume 50/5, May 1999, str.
269 – 277. Z angličtiny přeložil a doplňujícími poznámkami opatřil Petr Hruška)

Celý text pojednání naleznete na internetu: www.pastorace.cz/tema/farnost



Podle ust. § 16 je provozování ve-
řejného pohřebiště (hřbitov) službou
ve veřejném zájmu zajiš,ovanou obcí.
Kromě toho zákon poukazuje na
oprávnění obce provozovat veřejné po-
hřebiště na pozemku ve vlastnictví
církve i nadále, pokud ke dni účinnosti
zákona jej provozovala.

Protože provozováním veřejného
pohřebiště se ve smyslu § 18 cit. zák.
rozumí i „správa a údržba veřejného
pohřebiště, včetně komunikací a okol-
ní zeleně“, je nutno chápat toto ustano-
vení tak, že správa a údržba se týká
všeho, co je součástí veřejného pohře-
biště, tj. i ohradních zdí hřbitovů, ale
i např. márnic umístěných na pozem-
ku, který je veřejným pohřebištěm.

V tomto smyslu je proto nutné za-
stávat stanovisko při jednání s obcí
v případě, že požadují, aby farnost
opravila výše uvedené stavební objek-
ty (ze[, márnice), prořezala stromy
apod. Současně je zřejmé, že z výše
uvedených ustanovení vyplývá povin-
nost obce zajiš,ovat správu veřejného
pohřebiště nezávisle na tom, kdo je
vlastníkem příslušného pozemku. Po-
žadovat převedení pozemku hřbitova
(z důvodu např. získání dotací na opra-
vu) do majetku obce je nedůvodné.

Vyhlášení soutěže o texty
ke zhudebnění
Interdiecézní liturgická komise praž-
sko-plzeňská spolu se Společností pro
duchovní hudbu vyhlašují soutěž
o texty určené pro zhudebnění, které
by mohly sloužit jako mešní propria
(zpěvy ke vstupu, k přípravě darů a ke
sv. přijímání).

Soutěž je vyhlašována s tématy:
a) mariánské proprium, b) proprium ke
slavnosti sv. Josefa, c) proprium na ne-
děli Dobrého Pastýře, a ve dvou kate-
goriích – strofický text a volná tvorba.
Texty budou posouzeny jak z hlediska
literárního, tak z hlediska liturgické
vhodnosti, a nabídnuty skladatelům.

Bližší informace a propozice mohou
zájemci najít na internetových strán-
kách Společnosti pro duchovní hudbu
(www.sdh.cz) nebo si o ně napsat na
adresu SDH, Kolejní 4, 160 00 Praha 6,
nebo e-mailem na kub@sdh.cz. Uzá-
věrka soutěže je 1. 3. 2003. Soutěž je
dotována celkovou částkou 10 000 Kč.

Prosíme o rozšíření této informace
ve Vašich farnostech.
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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
Informace pro adepty kněžství
Ten, který poznává povolání ke kněžství, podává přihlášku do kněžského semi-
náře prostřednictvím duchovního správce své farnosti. Formulář přihlášky je
k dispozici na faře, v semináři nebo na arcibiskupství v sekretariátu o. biskupa
V. Malého. Je možné si jej vyzvednout osobně nebo o něj požádat písemně na ad-
rese: Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1, nebo telefo-
nicky na tel.: 220 392 108.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku včetně všech potřebných dokladů (rodný
list, potvrzení o křtu, o biřmování, o církevním sňatku rodičů, životopis žadatele
s fotografií formátu na OP, maturitní vysvědčení, lékařské vysvědčení) pro školní
rok 2003/2004 je třeba odevzdat do konce února 2003 na arcibiskupství u o. bi-
skupa V. Malého prostřednictvím duchovního správce, který připojí své tes-
timonium o uchazeči. Je žádoucí, aby duchovní správce při předávání přihlášky
na arcibiskupství představil uchazeče. Je potřeba zavčas domluvit termín.

V březnu se plánují psychotesty a rozhovor s psychologem. Jedná se o posou-
zení lidské a psychické připravenosti kandidáta k budoucí kněžské službě.

Přijímací řízení probíhá po zpracování testů. Předsedá mu sám arcibiskup za
účasti rektora Arcibiskupského semináře v Praze, rektora Teologického konvik-
tu v Olomouci a dalších členů určených arcibiskupem.

O přijetí kandidáta rozhodne arcibiskup. Podle usnesení ČBK, v souladu s po-
žadavkem „Pastores dabo vobis“ (čl. 62) i po získaných zkušenostech mají kan-
didáti nejdříve absolvovat přípravný ročník v Teologickém konviktu v Olomou-
ci, kde má dozrát jejich rozhodnutí.

Výzva ministrantům
Milí ministranti a milé ministrantky, obracím se na vás s nabídkou spolupráce ve
vznikajícím středisku pro ministranty naší arcidiecéze. Středisko má hned něko-
lik cílů. Na prvním místě je to vzdělávání v liturgii, a, už formou přednášek nebo
praktického nácviku. Toto vzdělávání nebude v žádném případě nudné, protože
bude doplňováno hrami, soutěžemi a podobně. Cílem Střediska je i umožnění se-
tkávání ministrantů z různých farností, aby tak mohli získat pocit sounáležitosti
a navázat nová přátelství. To je důležité zejména v těch farnostech, kde je minis-
trantů málo, nebo dokonce jeden samotný ministrant.

Z těchto věcí bude vycházet nabídka našeho střediska. V plánu jsou přednáš-
ky, rekolekce, hry, výlety, soutěže mezi ministranty různých farností, velká hro-
madná setkání, pouti nebo oblíbené sportovní turnaje. „Tribunou“ Střediska bude
časopis, který budou z větší části vytvářet sami ministranti. Pokud máte svoje mi-
nistrantské internetové stránky, nebo pokud nějaké plánujete vytvořit, můžete je
umístit na doménu www.ministrant.cz, která byla zaregistrována a v současné
době se vytváří její obsah.

Všichni, kdo byste se chtěli do zapojit do týmu střediska, jste srdečně zváni.
Hledám hlavně vedoucí ministrantů v jednotlivých farnostech a dále tvůrčí typy,
kteří by se chtěli podílet na práci redakce plánovaného časopisu. Kontakty: 603
100 166 (mobil), 233 336 351 (fara u sv. Matěje), nebo e-mail: metodej@minis-
trant.cz.

P. Metoděj Kočí, pověřený péčí o ministranty pražské arcidiecéze, Římsko-
katolická farnost u kostela sv. Matěje, U Matěje 2, 160 00 Praha - Dejvice

Pozvánka na letní ministrantský tábor
Pater Metoděj Kočí, pověřený péčí o ministranty v pražské arcidiecézi, pořádá
v červenci a v srpnu tábor pro ministranty a ministrantky.

1. Tábor pro mladší děti od 6 do 12 let. Koná se v Nové Říši na Moravě od
29. 6. do 12. 7.

Bydlíme v premonstrátském klášteře, ale v táborových podmínkách. Hrajeme
hry, celotáborovou etapovku, na jejímž konci objevíme poklad. Každý den máme
mši svatou, učíme se ministrovat. Tento tábor je celkem pro 25 účastníků. Je tedy



PERSONALIA:

Vedoucí Provozního odboru
Arcibiskupství pražského
S účinností od 1. ledna 2003 je do
funkce vedoucího Provozního odboru
Arcibiskupství pražského jmenován
Pavel Kosmák.

Oznámení
Mons. Ing. Aleš Opatrný obhájil na
Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci di-
sertační práci na téma: Kardinál Tomá-
šek a pokoncilní proměna pražské arci-
diecéze a byl 21. listopadu 2002 pro-
mován doktorem teologie v oboru
praktická teologie. Blahopřejeme.

Změny a opravy adres, 
tel. čísel a e-mailových adres
� Římskokatolická farnost, Mníšek
pod Brdy, tel.: 318 592 619
� Římskokatolická farnost u kostela
sv. Václava Praha - Nusle, e-mail:
fu_pha_nusle@cbox.cz
� Římskokatolická farnost Kolín, 
e-mail:  farnost-kolin@volny.cz,
www.volny.cz/farnost/kolin

Rozhodnutí
Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup
pražský, odňal P. Josefu Zlámalo-
vi O. Melit. svým rozhodnutím ze dne
18. 11. 2002, č.j. arc/330/02, ve smyslu
kán. 974, § 2 CIC dovolení udílet
v pražské arcidiecézi svátost smíření
a ve smyslu kán. 1336, § 1, 2 právo
sloužit veřejně mši sv. ve všech koste-
lích pražské arcidiecéze.

Ustanovení
Mgr. Jan Baxant, kněz pražské arcidi-
ecéze, byl vzhledem ke svému odcho-
du do diecéze českobudějovické
s účinností od 1. ledna 2003 uvolněn
z úřadu faráře farnosti u kostela Matky
Boží před Týnem Praha - Staré Město.
S účinností od téhož data byl uvolněn
z funkce okrskového vikáře I. pražské-
ho vikariátu. 
Libor Bulín, kněz pražské arcidiecé-
ze, byl s účinností od 1. ledna 2003
jmenován na dobu 3 let okrskovým
vikářem vikariátu Kolín. Dosavadní
ustanovení zůstává nadále v platnosti. 
P. Wladyslaw Jan Ciaglo MIC byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. ledna 2003 uvolněn
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třeba se přihlásit co nejdříve, nejpozději do 31. 5. 2003. Všem, kteří to včas stih-
nou, pošleme v červnu závaznou přihlášku. Už te[ ale víme, že tábor bude stát
2000 korun, doprava po vlastní ose.

2. Tábor pro starší – od 12 let. Koná se od 11. 8. do 16. 8. Ještě nevíme kde, ale
to se včas dovíte. Náplň bude podobná, ale úměrná vyššímu věku účastníků. Ce-
na bude přibližně 1000 korun, doprava také vlastní. I na tento tábor posílejte při-
hlášky včas, nejpozději do 31. 5. 2003. Můžeme vzít nejvýše 15 dětí.

Pokud chcete jet s námi, pošlete svoje jméno, adresu a věk na adresu: P. Meto-
děj Kočí, U Matěje 2, 160 00 Praha 6 - Dejvice.

Nový pořad na vlnách Vatikánského rozhlasu
Na vlnách českého vysílání Vatikánského rozhlasu mohou posluchači od nového
roku slyšet nový cyklus pořadů „Čeští teologové 50. let 20. století“.

Nový cyklus se snaží posluchačům přiblížit významné postavy českých teolo-
gů z doby pronásledování katolické církve komunistickým režimem. Autorem
jednotlivých dílů je historik Mgr. Jaroslav Cuhra, který pracuje v Ústavu pro sou-
dobé dějiny AV ČR. Cyklus byl zahájen příspěvkem o jezuitovi A. Kajprovi, od
jehož narození uplynulo na podzim loňského roku sto let.

Více naleznete na internetu: http://www.radiovaticana.cz.

Čteme z internetu
Několik myšlenek ke světovému dni nemocných – 11. 2.
Pohled na nemoc z hlediska nemocného

Staré indiánské přísloví říká: „Nikoho nesu[, pokud jsi nechodil dva týdny
v jeho mokasínech!“ Tato slova můžeme použít jako výstrahu pro naše setkávání
se s nemocnými. Zpravidla „nechodíme v jejich mokasínech“, mnohdy jsme je
ani nikdy neobuli, a tak si musíme někdy pracně uvědomovat, že nemocný, hlav-
ně vážně nemocný člověk, se dívá téměř na vše z poněkud jiného zorného úhlu,
než člověk zdravý. Neznamená to jednoduché rozdělení, podle kterého musí být
zdravý člověk š,astný a nemocný člověk neš,astný. Takový předpoklad je bludný.
Ale znamená to, že zdravý se musí snažit situaci nemocného pochopit – což není
totéž, jako ve všem s ním souhlasit! Rozhodně si nemá příliš rychle myslet, že
o tom, jak se nemocný cítí a o tom, co má nemocný dělat, ví vše tak dobře, jako
nemocný sám, nebo, že to snad ví lépe.

Nemocný člověk, je-li založením aktivní bojovník, vidí zpravidla v nemoci ne-
přítele, kterým, pokud to půjde, se pokusí pohrdat a nebrat ho vážně, nebo se kte-
rým se chce utkat a zvítězit nad ním v čase co možná nejkratším. Zpravidla odmí-
tá myšlenku, že by také mohl, nebo spíš musel, žít s nemocí v jakémsi „trvalém
svazku“, a že by se tedy měl naučit s ní vycházet.

Naopak povaha lítostivá nebo pasivní bude přijímat nemoc především jako
křivdu (případně spravedlivý trest), bude se ptát, za co si nemoc zasloužila, bude
mít tendenci se nemoci poddat.

V obou popsaných případech jde především o počáteční stadia nemoci. Tato
počáteční stadia nejsou nikdy trvalá; trvá-li nemoc déle, prochází obvykle ne-
mocný různými stadii která jsou charakterizována různým postojem k nemoci.

Ne každý člověk vždy uvádí svou závažnou nemoc do vztahu k Bohu, jsou li-
dé, jejichž životní postoj bychom mohli označit za stoický. Takový člověk se pří-
liš neptá proč trpí a kde se nemoc vzala, spíš se ptá, jak jí má čelit, jak jí co nejlé-
pe přestát. Těmto lidem se ovšem pomáhá snadněji.

Shrňme: pohled konkrétního nemocného na jeho nemoc nás má zajímat a mě-
li bychom se mu snažit porozumět. Sami bychom stav nemocného neměli ani ba-
nalizovat, ani dramatizovat. Spíš pochopit, akceptovat postoj, který nemocný
k nemoci zaujímá a snažit se mu pomoci k lidsky důstojnému překonávání a pro-
žívání nemoci.

Výběr z publikace Aleše Opatrného: Péče o nemocné, kterou vydalo Pastorač-
ní středisko. Celý text naleznete zde: www.pastorace.cz/tema/nemoc

Další odkazy k tématu nemoc, utrpení: 
www.pastorace.cz/tema/nemoc; www.vira.cz/glosar/utrpeni; www.hospice.cz



z funkce administrátora excurrendo
farností Trhový Štěpánov a Soutice
a s účinností od téhož data byl ustano-
ven farním vikářem excurrendo far-
ností Soutice a Trhový Štěpánov. Do-
savadní ustanovení administrátorem
farnosti Hrádek bylo s účinností od té-
hož data změněno na ustanovení fará-
řem této farnosti.
Antonín Doležal, probošt Královské
kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na
Vyšehradě, byl s účinností od 1. ledna
2003 ustanoven administrátorem excu-
rrendo farnosti u kostela Matky Boží
před Týnem Praha - Staré Město.
S účinností k témuž datu byl odvolán
z funkce okrskového vikáře III. praž-
ského vikariátu. Dosavadní ustanovení
zůstává nadále v platnosti. 
Jan Houkal, kněz pražské arcidiecéze,
byl s účinností od 1. prosince 2002
ustanoven výpomocným duchovním
farnosti sv. Mikuláše a sv. Václava
Praha - Vršovice. Dosavadní ustanove-
ní farním vikářem farnosti Neposkvr-
něného početí Panny Marie Praha -
Strašnice zůstává nadále v platnosti. 
P. Wojciech Kubrak SAC, byl se sou-
hlasem svého řeholního představeného
s účinností od 1. prosince 2002 ustano-
ven výpomocným duchovním farností
Budeničky, Kmetiněves a Vraný u Sla-
ného. Dosavadní ustanovení zůstává
nadále v platnosti. 
Václav Nekolný, okrskový vikář, byl
s účinností od 1. ledna 2003 uvolněn
z funkce okrskového vikáře vikariátu
Kolín. Dosavadní ustanovení zůstává
nadále v platnosti.
Mgr. Jiří Neliba, okrskový vikář, byl
s účinností od 1. prosince 2002 ustano-
ven administrátorem excurrendo far-
ností Budeničky, Vraný u Slaného
a Kmetiněves. Dosavadní ustanovení
zůstává nadále v platnosti.
Mgr. Antonín Pavlas, kněz pražské
arcidiecéze, byl vzhledem ke svému
odchodu do diecéze královehradecké
s účinností od 15. prosince 2002 uvol-
něn z úřadu faráře farnosti Nebovidy
a administrátora excurrendo farností
Ratboř, Suchdol a Solopysky.
Mgr. Michal Procházka, kněz praž-
ské arcidiecéze, byl na návrh okrsko-
vého vikáře vikariátu Stará Boleslav
s účinností od 1. ledna 2003 jmenován
sekretářem okrskového vikariátu Stará
Boleslav. Dosavadní ustanovení zůstá-
vá nadále v platnosti.

P. Mgr. Jiří Ptáček MIC byl na žádost
svého řeholního představeného s účin-
ností od 1. ledna 2003 uvolněn
z funkce farního vikáře farností Trho-
vý Štěpánov a Soutice a s účinností od
téhož data byl ustanoven administráto-
rem excurrendo farností Trhový Štěpá-
nov a Soutice.
Mgr. Josef Ptáček, kněz pražské arci-
diecéze, byl s účinností od 1. ledna
2003 ustanoven farním vikářem excu-
rrendo farnosti u kostela Matky Boží
před Týnem Praha - Staré Město. Do-
savadní ustanovení zůstává nadále
v platnosti.
Pavel Semela, kněz pražské arcidiecé-
ze, byl s účinností od 1. ledna 2003
ustanoven farním vikářem excurrendo
farnosti u kostela Matky Boží před Tý-
nem Praha - Staré Město. Dosavadní
ustanovení zůstává nadále v platnosti.
ThDr. Jiří Skoblík, kanovník Metro-
politní kapituly u sv. Víta, byl s účin-
ností od 1. ledna 2003 uvolněn
z funkce kanovníka penitenciáře kate-
drály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Do-
savadní ustanovení zůstává nadále
v platnosti.
Mgr. Jacek Strachowski, kněz arcidi-
ecéze Lublin, byl s účinností od 15.
prosince 2002 ustanoven administráto-
rem excurrendo farností Nebovidy,
Ratboř, Suchdol a Solopysky. Dosa-
vadní ustanovení zůstává nadále
v platnosti.
Miroslav Vágner, kanovník Metropo-
litní kapituly u sv. Víta, byl s účinností
od 1. ledna 2003 jmenován kanovní-
kem penitenciářem katedrály sv. Víta,
Václava a Vojtěcha v Praze. S účinnos-
tí od téhož data byl jmenován na dobu
1 roku okrskovým vikářem I. pražské-
ho vikariátu. Dosavadní ustanovení
zůstává nadále v platnosti.
Mgr. Michal Vaněček, kněz pražské
arcidiecéze, byl s účinností od 1. pro-
since 2002 uvolněn z úřadu administ-
rátora farnosti Osov a administrátora
excurrendo farností Hostomice pod
Brdy, Všeradice a Neumětely. S účin-
ností od téhož data byl ustanoven far-
ním vikářem farnosti Ondřejov u Pra-
hy a farním vikářem excurrendo far-
ností Chocerady a Stříbrná Skalice.
Zdeněk Vodička, osobní arciděkan,
byl s účinností od 1. prosince 2002
uvolněn z funkce administrátora far-
nosti Budeničky a administrátora ex-
currendo farností Vraný u Slaného

a Kmetiněves a s účinností od téhož
data byl ustanoven výpomocným du-
chovním farnosti Budeničky. 
Mgr. Bedřich Vymětalík, kněz praž-
ské arcidiecéze, byl s účinností od 1.
ledna 2003 na dobu 3 let jmenován
okrskovým vikářem III. pražského vi-
kariátu. S účinností k témuž datu byl
uvolněn z funkce administrátora far-
nosti u kostela Panny Marie Královny
Míru Praha - Lhotka a současně usta-
noven farářem této farnosti.

Z Act Curiae č. 1/03
ze dne 15. 1. 2003

Upozornění na nevhodné petice
V poslední době se v různých kostelích
naší arcidiecéze rozšiřují k podpisová-
ní petice adresované našim představi-
telům, v nichž se od nich žádají zásad-
ní a důsledná stanoviska k závažným
etickým otázkám – potraty, homosexu-
ální partnerství, eutanázie – před vstu-
pem naší republiky do Evropské unie.
V podtextu těchto petic je často nepří-
mo vyjadřován a zpochybňován náš
vstup do EU. Všichni biskupové v naší
vlasti se při vědomí mnohých etických
i sociálních problémů staví pozitivně
k evropskému procesu sjednocování.
Náš vstup znamená i spoluodpověd-
nost a spoluúčast při budování Evropy
v oblasti její duchovní dimenze. Proto
není vhodné právě nyní vystupovat ta-
kovým způsobem, který před červno-
vým referendem zeslabuje důvěru to-
muto procesu, jemuž vyslovil mnoho-
krát své ano i papež Jan Pavel II. Žádá-
me všechny duchovní správce, aby
zamezili v kostelních prostorách pod-
pisové akce tohoto druhu.

+ Václav Malý, biskup

Poděkování Státního sekreta-
riátu předsedovi ČBK
Substitut Leonardo Sandri ve svém do-
pise předsedovi ČBK, arcibiskupu
Janu Graubnerovi z 9. prosince 2002
vyjadřuje poděkování Svatého otce za
340 206,28 USD, příspěvek na Svato-
petrský haléř, který byl vybrán v diecé-
zích České republiky v roce 2001.

„Svatý otec si přeje vyjádřit svou
srdečnou vděčnost za tuto hmatatelnou
církevní spolupráci. Prosí nebeského
Otce, jehož milosrdná tvář září ve vtě-
leném Slovu, o překypující dar míru
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a křes,anské radosti, zasílá Vám
a všem členům České biskupské kon-
ference s potěšením své apoštolské po-
žehnání a rozšiřuje ho na jednotlivá di-
ecézní společenství.“

Úřad kanovníka penitenciáře
S účinností od 1. ledna 2003 byl jme-
nován metropolitní kanovník Miroslav
Vágner penitenciářem katedrálního
kostela. Tím má z moci svého úřadu
řádné pověření absolvovat při slavení
svátosti asmíření z nevyhlášených cen-
sur latæ sententiæ, nevyhrazených
Apoštolskému stolci.

Setkání lektorů
Pro muže a ženy, kteří při bohosluž-
bách zastávají službu lektorů (tedy ne
jen pro ty, kdo přijali oficiálně službu
lektora) pořádá Pastorační středisko
sv. Vojtěcha ve svých prostorách (Ko-
lejní 4, Praha 6, poblíž stanice metra
A – Dejvická) setkání v sobotu 15.
února od 10 do 14 hod. Bude mít tři
části: biblickou, spirituální a praktic-
kou a mělo by posloužit těmto mužům
a ženám ke zkvalitnění jejich služby
a k větší radosti z Božího slova.

Kurs pro laiky – služebníky
eucharistie
Pro ty, kdo mají být pověřeni eucharis-
tickou službou (podávání sv. přijímání
při mši, donášení eucharistie nemoc-
ným) bude pořádán kurs v Pastoračním
středisku sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Pra-
ha 6. Sestává se ze tří setkání o sobo-
tách a to 8. února, 22. února a 8. břez-
na vždy od 9 do 13 hod.

Účastníci mají být na kurz vybráni
duchovním správcem, který potřebuje
jejich pomoc. Podobně v řeholi mají
být vybráni řeholním představeným
(představenou), podle potřeb farnosti,
nebo komunity. Mají být biřmováni,
svobodní, nebo žijící v církevně plat-
ném manželství (příp.ovdovělí), ve
farnosti známí jako solidní a nekontro-
verzní osoby, starší devatenácti let.

Přihlášku s uvedením jména, data
narození a bydliště, opatřenou doporu-
čením duchovního správce a jeho vyjá-
dřením, pro jaké služby (donášení ne-
mocným, pomoc při mši, vystavení
Nejsvětější svátosti k adoraci) a kde
(farnost, sociální ústav, komunita
apod.) se zejména jejich služba před-
pokládá, si přinesou účastníci na prvé
setkání. Není třeba se hlásit předem.
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Kurs je nutným kvalifikačním před-
pokladem pro pověření touto službou.
Organizuje ho Pastorační středisko sv.
Vojtěcha při Arcibiskupství pražském,
kam můžete směřovat případné dotazy.

Příručka pro veřejné pobožnosti
Pro všechny diecéze ČR byla vydána
Pastorační příručka pro veřejné pobož-
nosti. Je to první kniha tohoto druhu,
která u nás vychází po koncilu a nahra-
zuje tak prastarou příručku, kterou star-
ší generace zná pod názvem „Minařík“.
Příručka má tři části. Prvá se týká po-
božností, spojených s jednotlivými
svátostmi (svatodušní novéna, obnova
závazků svátosti biřmování, eucharis-
tické adorace a eucharistické procesí,
atd.), druhou část tvoří texty litanií
a pobožnosti, seřazené podle průběhu
liturgického roku. Kniha má 305 stran.
Příručka má být v každém kostele kde
se konají pravidelné bohoslužby.

Veřejné sdružení katolických
neslyšících – zrušení
Vzhledem k tomu, že Veřejné sdružení
katolických neslyšících Arcidiecéze
pražské se sídlem 120 00 Praha 2 - Vi-
nohrady, Jugoslávská 27, které bylo
zřízeno Zřizovací listinou č.j. 225/95
ze dne 10. dubna 1995, prokazatelně
nejméně po dobu dvou posledních let
nevyvíjí žádnou činnost a nemá usta-
veny žádné orgány podle Stanov Veřej-
ného sdružení katolických neslyšících
Arcidiecéze pražské ze dne 1. dubna
1995, bylo s účinností od 23. 12. 2002
zrušeno.

Nabídka plakátů pro katechezi
Biskupství brněnské vydalo ve spolu-
práci s nakladatelstvím Portál plakáty
pro názornou katechezi a náboženskou
výchovu dětí. Plakáty o velikosti 48 x
67 cm jsou barevné, na křídovém papí-
ře, složené do formátu B5. Jsou uspořá-
dány do dvou sad. První obsahuje 10
plakátů a je vhodná zvláště pro nižší
školní věk. Druhá obsahuje 5 plakátů
pro střední školní věk, příp. i mládež.
Ke každé sadě přísluší brožura s výkla-
dovými a pomocnými texty, které u ně-
kterých témat obsahují mj. také kvíz
k procvičení a ověření znalostí.

Plakáty a text brožur zpracovala na
základě italských originálů (vyd. Elle-
dici Torino) Mgr. Marie Špačková. Lze
je objednat na adrese: Biskupství br-

něnské, Katechetické centrum, Petrov
8, 601 43 Brno, tel. 543 235 030,
e-mail: kc.brno@biskupstvi.cz. Jsou
rovněž k nahlédnutí, příp. k zakoupení
na Diecézním katechetickém středisku
každé diecéze.

Sada 10 plakátů stojí 200 Kč, sada
5 plakátů 150 Kč. Cena obou sad do-
hromady je 320 Kč (sleva). Tato po-
můcka může být dobrou pomocí pro
každého, kdo se jakýmkoliv způsobem
podílí na katechezi nebo náboženské
výchově dětí či mládeže. Zvláště pro
současnou generaci formovanou audi-
ovizuálními médii je škola bez názor-
ných materiálů nemyslitelná.

Upozornění na podvodníka
P. Alberto Girarda Cid, M.Id., předsta-
vený pražské komunity „Misioneras
y Misioneros Identes de Cristo Crusifi-
cado“ a farář Římskokatolické farnosti
Praha - Michle upozorňuje touto ces-
tou na podvodníka:

„Zjistili jsme, že se na území Slo-
venska, Rakouska a České republiky
vydává v různých souvislostech za čle-
na katolického institutu Misionářů
Identes slovenský občan vystupující
pod křestním jménem Maximilian.
Někdy žádá pouze nocleh, jindy o sobě
tvrdí, že je představený institutu a vy-
stupuje jakoby jeho jménem (dokonce
se snaží jednat s biskupy).“

Změny a opravy adres, 
tel. čísel a e-mailových adres
� Doc. JUDr. Ignác A. Hrdina JCL.,
O.Praem., email: i.a.hrdina@volny.cz
� Římskokatolická farnost Sedlec -
Prčice, tel. 317 834 208 (chybně uve-

dené číslo v ACAP 9/2002)
� Římskokatolická farnost u kostela
sv. Václava Praha - Smíchov, e-mail:
farnost.smichov@centrum.cz
� II. pražský vikariát, e-mail: vikari-
at.praha2@centrum.cz

PERSONALIA:

Jubileář

Výročí svěcení
P. William Robert Stanislav Faix OSA

9. 2. 1963
Ing. Karel Dachovský, kněz pražské
arcidiecéze 12. 2. 1993
ThLic. Bohumil Kolář, kanovník

21. 2. 1948



Josef Horník SDB 22. 2. 1963
Jan Píška, kněz pražské arcidiecéze 

23. 2. 1978

Životní jubilea
Vít Uher, kněz pražské arcidiecéze

12. 2. 1973
P. Jan Josef Kohl OSB 21. 2. 1928
Jaroslav Brož Th.D., kněz královehra-
decké diecéze 22. 2. 1963

Ustanovení
Mgr. Krzystof Drzazga, kněz arcidie-
céze Lublin, byl s účinností od 1. pro-
since 2002 ustanoven administrátorem
excurrendo farností Osov, Hostomice
pod Brdy, Všeradice a Neumětely. Do-
savadní ustanovení zůstává nadále
v platnosti.
P. Miroslav Chlupsa O.Cr. byl se sou-
hlasem svého řeholního představeného
s účinností od 1. ledna 2003 uvolněn
z funkce farního vikáře Římskokatolic-
ké farnosti u kostela sv. Františka z As-
sisi Praha - Staré Město a s účinností od
téhož data byl ustanoven nemocničním
kaplanem pro hlavní město Prahu.
P. Mgr. Kryštof Jiří Javůrek OFM
Cap. byl na žádost svého řeholního
představeného s účinností od 1. ledna
2003 ustanoven výpomocným duchov-
ním Klášterního kostela Panny Marie
Královny Andělů Praha - Hradčany. 
Jiří Jeřábek, kněz arcidiecéze Olo-
mouc, byl s účinností od 1. ledna 2003
ustanoven nemocničním kaplanem pro
hlavní město Prahu. Dosavadní usta-
novení zůstává nadále v platnosti.
Josef Nerad, kněz pražské arcidiecé-
ze, byl s účinností od 1. ledna 2003
uvolněn z jáhenské služby ve vikariátu
Kolín a z funkce administrátora excu-
rrendo in materialibus farností Maloti-
ce, Horní Kruty, Sudějov a Košice.
K témuž datu byl ustanoven administ-
rátorem Římskokatolické farnosti Uh-
lířské Janovice a administrátorem ex-
currendo farností Malotice, Horní Kru-
ty, Sudějov a Košice. Dosavadní usta-
novení zůstává nadále v platnosti. 

Úmrtí
Mons. ThDr. Josef Hermach, kanov-
ník Kolegiátní kapituly Všech svatých
na Pražském hradě, zemřel dne 25.
prosince 2002 ve věku 78 let. Rozlou-
čení se konalo 7. ledna 2003 v kostele
sv. Václava v Praze na Smíchově a po-
hřben byl do rodinného hrobu na hřbi-
tově na Malvazinkách. 

Pastorační
středisko
sv.Vojtěcha

Kolejní 4, 160 00 Praha 6
tel: 220 181 754, 220 181 705

fax: 224 31 42 58
e-mail: kancelar.ps@centrum.cz
www.vira.cz, www.pastorace.cz

Út 4. 2. 19:30 Příprava na Život
v manželství, CPR – Vztahy k rodi-
čům, přátelům a okolnímu světu

St 5. 2. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
19:30 Beseda s prof. P. Filipim, dě-
kanem ETF UK

So 8. 2. 9:00–12:00 Kurs pro slu-
žebníky eucharistie

Ne 9. 2. 16:00 Nedělní setkávání –
téma: Jak vydržet s některými křes-
Tany

St 12. 2. 9:30 Teologicko-Filoso-
fická akademie nejen pro seniory –
téma: Vývoj liturgie, prof. ThDr.
Jan Matějka

So 15. 2. 10:00–14:00 Setkání lek-
torů

Út 18. 2. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR – Konflikty a je-
jich řešení

St 19. 2. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi

Pá 21. 2. 20:00 Modlitba Taizé
So 22. 2. 9:00–12:00 Kurs pro slu-

žebníky eucharistie
Út 25. 2. 19:30 Příprava na život

v manželství, CPR – Jak proží-
vat v manželství vztah k Bohu

St 26. 2. 9:30 Teologicko-filosofic-
ká akademie nejen pro seniory – té-
ma: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy
a Damiána ve Staré Boleslavi,
P. Mgr. Vladimír Kellnar

CPR – Centrum pro rodinu při Arcibi-
skupství pražském

Centrum pro rodinu
Ing. Jiří Musil, Thákurova 3

160 00 Praha 6
tel: 220 181 777, 220 181 613

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

Příprava na manželství
Příští společná příprava na život v man-
želství začíná v úterý 8. 4. 2003
v 19:30 v Pastoračním středisku sv.

Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Snouben-
ci se přihlašují předem telefonicky ne-
bo mailem v Centru pro rodinu, nejpoz-
ději do pátku 4. 4. 2003. Snoubencům
zašleme formulář přihlášky, vstupní
dotazník a informace o přípravě. Závě-
rečný večer se uskuteční v úterý 27. 5.
2003. Následující společná příprava
bude začínat 7. 10. 2003.

O dalších formách přípravy na man-
želství pořádaných Centrem pro rodinu
nebo jinými subjekty se můžete infor-
movat telefonicky nebo na našich in-
ternetových stránkách.

Postní rekolekce
Centrum pro rodinu pořádá postní reko-
lekci pro manželské páry v sobotu 22. 3.
2003 od 9:00 do 16:00 v Pastoračním
středisku sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha
6. Obnovu povede P. Vladimír Málek.
Zájemci se přihlašují předem telefonic-
ky nebo mailem v Centru pro rodinu.

PouO rodin pražské arcidiecéze
S předstihem upozorňujeme, že tak ja-
ko v loňském roce se uskuteční pou,
rodin do Jablonného v Podještědí v so-
botu 24. 5. 2003. Kromě poutní mše
svaté, kterou bude celebrovat otec bis-
kup Karel Herbst, počítáme s dopro-
vodným programem pro děti i dospělé.
Na našich internetových stránkách na-
leznete fotografie a informace od orga-
nizátorů i účastníků loňské pouti rodin
do Jablonného. Průběžně tam budou
také zveřejňovány aktuální informace
k programu pouti letošní. Povzbuzuje-
me všechny rodiny, aby si termín pouti
rodin poznamenali již nyní do svých
diářů a kalendářů.

Setkání rozvedených
Srdečně zveme všechny rozvedené,
kteří uzavřeli nový sňatek na setkání,
které se uskuteční v sobotu 8. 3. 2003
od 14:00 do 17:00 v Křes,anském cen-
tru Jižní Město, Modletická 1401, Pra-
ha 4. Účast přislíbil P. Václav Chroust
a psycholog PhDr. Petr Goldmann.
Bližší informace rádi poskytneme na
telefonním čísle Centra, nebo je nalez-
nete na našich internetových stránkách.

Osamělé maminky
Příští setkání osamělých maminek se
bude konat v sobotu 1. 3. 2003 v Komu-
nitním centru sv. Prokopa, Praha - Nové
Butovice (metro B – Hůrka) od 14:00 do
cca 17:00. Srdečně zveme rozvedené,
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svobodné a vdovy, které žijí se svými
dětmi samy bez partnera. Program tvoří
modlitba, vzájemné sdílení a informace
o dalších programech. Hlídání dětí je
možné zajistit pouze po předchozím te-
lefonickém oznámení v Centru (220 181
777) minimálně týden předem.

Aktuální rychlé informace o akcích
pro osamělé maminky získáte na adre-
se www.acein.cz/19606, nebo na tele-
fonním čísle 12612, kde se ptejte na
„OSAMĚLÉ MAMINKY PRAHA“.

Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

e-mail: adks@apha.cz

Nabídka dětských katechismů
Pro křes,anské vychovatele a rodiče dětí
předškolního a mladšího školního věku
nabízí naše středisko za symbolický do-
brovolný příspěvek dvoudílný dětský
katechismus České biskupské konferen-
ce (Já jsem s vámi a Poj[te za mnou).

Vyzvednout si je můžete v ADKS
každou středu odpoledne od 14:00–
18:00, případně jindy po předběžné do-
mluvě na telefonním čísle 220 181 317.

Příspěvky na Papežské misijní dílo
S radostí konstatujeme, že děti z Čer-
nošic, Všenor, Dobřichovic, Řevnic,
Karlštejna, Litně a Mořiny prodaly do-
malovávací vánoční pohledy PMD za
zhruba 4700 Kč! Tato jejich úspěšná
akce si zaslouží velkou pochvalu. Rádi
uveřejníme i další podobně úspěšné
skupiny.

Výtvarná arcidiecézní soutěž
Blíží se ukončení soutěže – konec
března. Nezapomeňte odeslat své prá-
ce pro Skaleckou křížovou cestu do
ADKS do konce března. Podmínky
byly v minulých číslech Zpravodaje,
jinak lze telefonovat ohledně soutěže
do ADKS, tel.: 220 181 317.

Netradiční besídka
v Čerčanech
Kolegyně katechetka V. Apltauerová
a R.D. Pavel Porochnavec z ŘKF Poří-
čí nad Sázavou spolu s panem učitelem
Masnicou ze ZUŠ v Čerčanech nacvi-
čili a uspořádali spolu s dětmi vánoční

besídku, která byla průřezem historic-
kého vývoje vánočních zvyků od dob
svatého Františka do současnosti pro-
střednictvím scének z Itálie, Čech (zde
bylo zastoupeno chození s jesličkami,
doba Jiřího z Poděbrad a doba obroze-
ní), Anglie, Německa a Dánska. Pozor-
ní účastníci měli možnost se zapojit na
konci jednotlivých dramatických výs-
tupů do soutěže, která navazovala na
shlédnuté scénky.

Závěrem měli účastníci společné po-
hoštění v kulturním domě v Čerčanech,
které obětavě přichystali farníci spolu
s maminkami a babičkami účinkujících.

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

Mládež 18–30 let – „Jericho“
(duchovní cvičení)
8.–14. 2. v klášteře v Tuchoměřicích
u Prahy

Týden duchovních cvičení podle sv.
Ignáce, abychom mohli přijmout lásku
Boha Otce, přijmout Ježíše jako svého
Spasitele a nechat se obnovit Duchem
svatým. Může to být důležitý čas pro
ty, kdo touží jít dál ve vztahu k Bohu,
rozlišit své povolání, nebo udělat urči-
té rozhodnutí. Polovina dne probíhá
v tichu. Každé ráno je přednáška a čas
osobní modlitby, v průběhu dne je mše
svatá, duchovní doprovázení a odpoči-
nek. Týden nás povede ke smíření a se-
tkání s Bohem a také k prožívání bratr-
ského života a slavnosti.

Společenství mládeže
čtvrtek v 19:30 v Misijním centru.
Zveme Vás na společenství pro věřící
i hledající mladé lidi. V programu je
společné sdílení, modlitba, povídání,
ale i čajovna a společné promítání fil-
mů – a občas také výlet nebo jiné pří-
jemné akce. Program na tento měsíc:
� 6. 2. Setkání nad filmem
� 13. 2. Společenství se sdílením a mo-
dlitbou
� 20. 2. Setkání nad filmem
� 27. 2. Společenství se sdílením a mo-
dlitbou

Otevřená modlitební skupina
(pro všechny věkové skupiny)
úterý ve 20:00 v 1. p. porodnice (Apo-
linářská 18, Praha 2). Večer se skládá
z chval i proseb, čtení a rozjímání Pís-
ma a naslouchání Pánu. Konec je oko-
lo 21:15.

Kurz ALFA
Úterý v 18:30 v Misijním centru.
Alfa je kurz základů křes,anské víry,
určený pro nevěřící nebo hledající,
a pro věřící, kteří mají touhu po obno-
vení své víry. Večery se skládají
z chutné večeře, krátké přednášky a di-
skuzních skupinek. Uprostřed kurzu je
víkend, který bude 21.–23. 2. v Tucho-
měřicích u Prahy. Kurz je od poloviny
února závazný.

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

� 6. 2. od 19:00 hod. – Komponovaný
benefiční večer ve prospěch Komunity
Chemin Neuf
� 13. 2. od 18:30 do 22 hod. – Večery
pod Sluncem (večery pro starší mlá-
dež, které organizuje Arcidiecézní cen-
trum pro mládež ve spolupráci s ob-
čanským sdružením Pyramida a Ko-
munitním centrem sv. Prokopa)
� 18. 2. od 18:30 do 20:30 hod. před-
náškový cyklus „Prokopská zastave-
ní“, host: Mons. Pavel Kučera, téma:
Česká duchovní správa v zahraničí
� 22. 2. od 14 do 18 hod. – Celopražské
setkání Katolické charismatické obno-
vy (Program: společná modlitba chval,
díků a proseb, promluva. Zároveň bude
probíhat speciální program pro mládež.
Hlídání dětí a občerstvení zajištěno.)
� Každé sudé úterý v měsíci od 19 do
21 hod. vás zveme na otevřené modli-
tební společenství s tematickými sku-
pinami
� Středy od 20 hod. – přemýšlení nad
Katechismem katolické církve.
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Katolická
Charismatická
obnova
http://www.cho.cz

Koordinátor obnovy: P. Pavel Semela,
Pastorační středisko, Kolejní 4, Praha 6,
160 00, obnovach@cbox.cz,
http://www.cho.cz

Akce:
22.2., 14–18:00 Celopražské setká-

ní KCHO, Komunitní centrum sv. Pro-
kopa, Nové Butovice

4. 2., 19–20:00 Adorace v kostele
sv. Josefa, Josefská 4, Praha 1 - Malá
Strana. Adoraci vede společenství při
farnosti sv. Tomáše

Otevřená společenství:
Praha 5 - Smíchov, úterý 20:00–

22:00, nám. 14. října, boční vchod do
kostela sv. Václava. Kontaktní osoba.
Hana Schmittová

Praha 10 - Vršovice, úterý 19:00–
21:00, zadní vchod do kostela sv. Vác-
lava, nám. Svat. Čecha. Kontaktní oso-
ba: Václav Novák

KřesIanské centrum
Jižní město

Modletická 1401, Praha 4,
el./fax/zázn.: 272 91 98 03

Otevřené společenství pro každého,
kdo hledá společnou modlitbu, četbu
Písma a sdílení se v KC schází každou
středu od 18:45
St  5. 2. 19:00 Modlitební setkání

skupin CHO
Pá 7. 2. 20:00 Promítání filmu Spa-

ce Balls
Pá 14. 2. 19:30 Synovec tety Kateři-

ny (rockový koncert)
Ne 16. 2. 18:45 Církev v Americe

(přednáška)
So 22. 2.  19:30 Rocková mše
Ne 23. 2. 14:00 Plavání v Neratovi-

cích (pro děti)
18:00 Dny noci (divadelní
představení spol. Miriam
o sv. Terezii z Lisieux)

Pá 28. 2. 20:00 The Bastlers (rocko-
vý koncert)
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Česká
křesIanská
akademie
Vyšehradská 49

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

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

5. 2. středa 10:00 Unie katolických
žen, Mgr. Eva Šuvarská: Co to je etic-
ké fórum?, benediktinský klášter
Emauzy, Praha 2 - Vyšehradská 49
11. 2. úterý 17:30 ekologická sekce,
RNDr. Václav Cílek: Země, klima
a budoucnost, benediktinský klášter
Emauzy
13. 2. čtvrtek 17:00 uměnovědná sek-
ce, Mgr. Petra Nevímová Ph.D.:
Pokrm těla a duše aneb výzdoba kláš-
terních refektářů a knihoven, Klemen-
tinum - Národní knihovna, přednáško-
vý sál č. 136 v 1. patře
14. 2. pátek 17:00 psychoterapeutická
sekce, Mgr. Alena Neprašová: Duše
žízní po pravdě a smyslu, čítárna
dominikánského konventu u sv. Jiljí
v 1. patře – Praha 1, Husova 8
20. 2. čtvrtek 17:00 historická sekce,
Mgr. Ondřej Bastl: Církevní poměry
v českých zemích za Marie Terezie a Jo-
sefa II. Klementinum - Národní knihov-
na, přednáškový sál č. 136 v 1. patře
27. 2. čtvrtek 17:30 pedagogická (so-
ciální a výchovná) sekce, Dr. Jiří Ko-
vařík: Etika sociální práce – lidská prá-
va a pomáhající profese, benediktinský
klášter Emauzy

YMCA –
Živá rodina
občanské sdružení,

115 30 Na Poříčí 12,
Praha 1, tel. 224 872 421,

e-mail: zr@ymca.cz

� Hledáme člověka s organizačním ta-
lentem, který by se nebál pustit do
oprašování zašlé slávy prvorepubliko-
vého tábora na Sázavě a pro léto 2003
vytvořit jeho působivou moderní verzi.
Podmínkou je kladný vztah ke křes,an-
ství, sportu, práci s dětmi a mládeží
a tábornictví. Nabízíme možnost zís-
kání zkušeností v zahraničí a odměnu
v závislosti na úspěšnosti tábora.
YMCA Praha, Na Poříčí 12, 110 00

Praha 1, e-mail: praha@ymca.cz, tel:
224 872 128. Těšíme se na vás!
� YMCA – Živá rodina pořádá již po-
sedmé letní týdenní kurz Manželských
setkání, který se letos uskuteční
18.–26. července 2003 v Čáslavi (mís-
to se může ještě změnit z důvodu re-
konstrukce objektu). Kurz je zaměřen
na obnovu a prohloubení vztahů mezi
manžely a v rodině. Účast možná
i s dětmi. Přihlášky a bližší informace:
Hana Pištorová, YMCA – Živá rodina,
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, tel. 224
872 421, 606 745 048, e-mail: 
hana.pistorova@familia.cz.

Unie
katolických
žen

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

e-mail: ukz@volny.cz

UKŽ zve všechny zájemce na únorové
přednášky:

5. 2. 2003 10:00 – Co to je
Etické fórum – přednášející: Mgr.
Eva Šuvarská, refektář Emauzského
kláštera, Vyšehradská 49, Praha 2 (ve
spolupráci s ČKA)

19. 2. 2003 14:30 – Švýcar-
sko – pokračování – přednášející: Dr.
Jiří Hoppe (přednáška s diapozitivy),
Farní klub u P. Marie Sněžné,
Jungmannovo nám. 18, Praha 1

Pozvánka na sněm UKŽ
11. sněm UKŽ se bude konat dne 22.
února 2003 v budově Arcibiskupského
semináře, Thákurova 3, Praha 6 (zase-
dací sál, 3. patro) na téma: „Co očeká-
váme od Evropské unie?“.
Program:
8:00 Registrace
9:00 Slavnostní zahájení
dopoledne: Zpráva o činnosti, volby
výboru UKŽ. Přednášky „Potenciální
ekonomické dopady vstupu ČR do
EU“, „Rodinná politika a EU“, „Být si
vědoma své hodnoty“.
oběd
odpoledne: Práce ve skupinkách v ná-
vaznosti na témata přednášek. Nové
podněty pro práci UKŽ v regionech.
17:30 Mše sv.
Informace a přihlášky v kanceláři
UKŽ.
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Další zprávy
Farní centrum u sv. Václava
Proboštská 3, Praha 6 - Dejvice, spo-
jení: metro A – Dejvická, tram 2, 20,
26 – stanice Hadovka.

Čtvrtek 13. 2. 2003 v 15:30 hod.
MUDr. Mgr. Marie Opatrná „Byly
to však naše nemoci, jež nesl, naše bo-
lesti na sebe vzal“, rozhovor a modlit-
ba s nemocnými a za nemocné. Setká-
ní pokračují každý druhý čtvrtek v mě-
síci (13. 3., 10. 4., 15. 5. – třetí čtvrtek,
12. 6.).

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

vás zve na svou Farní akademii
v neděli 23. 2. v 16:00. Téma: „Laici
ve farní pastoraci“ Jak můžeme pomo-
ci katolické církvi? Je katolický kněz
ve všem nenahraditelný? Na toto téma
bude hovořit František Radkovský, pl-
zeňský biskup.

KřesOanské akademické fórum
Pozvánka na besedu „Evropský a svě-
tový výzkum základních hmotných
struktur“, která se koná ve středu 12.
února 2003 v 18:30 hod v místnosti
č. 24, v I. patře budovy v Ječné ulici
č. 2 Praha 2. Úvodní referát přednese
Dr. Vojtěch Kundrát, DrSc. a Dr. Petr
Závada, CSc., Fyzikální ústav AVČR,
Praha.

Relikviář sv. Valentina
– zřejmě jako jediný mimo Itálii –
vlastní Královská kolegiátní kapitula
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Zre-
staurovaný relikviář bude vystaven
v chrámu sv. Petra a Pavla v pátek 14.
února 2003 od 15 hod. v rámci oslav
stoletého výročí dostavby tohoto kos-
tela podle návrhu Josefa Mockera.
V 16 hod. je mše sv. a po ní od 17 hod.
bude ve spolupráci se Společností pro
duchovní hudbu uspořádán koncert, na
kterém zazní duchovní díla italských
skladatelů. Lavice jsou vyhřívány,
vstupné je dobrovolné. J. Eliáš, SDH

Farnost Říčany
Masarykovo nám. 70, 251 01 Říčany,
tel. 323 602 403, 323 605 403, e-mail:
farar@ricany.cz

Radio Proglas
Srdečně vás zveme na besedu s P. Mar-
tinem Holíkem, ředitelem křes,anské
stanice Radio Proglas, a jeho spolupra-
covníky, která se koná ve středu 12.
února 2003 od 19:00 na faře v Říča-
nech.

Karneval pro děti
Zveme všechny děti i jejich rodiče na
veselý karneval v neděli 16. února
2003 od 14:30 do Sokolovny v Říča-
nech (Strašínská ulice).

Provincie kapucínů v ČR –
Exerciční dům,
Loretánské nám. 6a, Praha 1 - Hrad-
čany, CZ 118 00,
pořádá exercicie pro veřejnost.

Od 2. 3. do 8. 3. 2003 pro ženy
a muže na téma: Těžkosti při modlitbě.
Průvodcem je P. Rafael OFMCap.

Od 23. 3. do 29. 3. 2003 pro ženy
a muže na téma: Jak následovat Krista
a jeho služebníka Františka. Průvod-
cem je P. Augustin OFMCap.

Od 3. 4. do 6. 4. 2003 pro manžel-
ské páry na téma: Jedno pokolení zvěs-
tuje druhému Hospodinovy činy. Prů-
vodcem je Ing. Mgr. Martin Opatrný,
diakon.
Datem označený první den je možnost
ubytování od 16:00 hod. Vlastní pro-
gram se zahajuje v 17:00 hod. mší sva-
tou v kostele Panny Marie Královny
Andělů, v 18:00 hod. je večeře a ná-
sledně program, který bude na místě
uveden.
Končí se v poslední datem označený
den obědem. Odbydlení je do 16:00
hod.
Ubytování je ve dvou až pětilůžkových
pokojích.
Náklady spojené s exerciciemi jsou
dotované z rozpočtu Provincie kapucí-
nů.
Příspěvek účastníka na nocleh a stravu
na osobu a den je od 320 Kč. do
400 Kč., podle četnosti ubytovaných
na pokoji.
Kontakt: tel: 233 358 518; e-mail:
ed.praha@volny.cz; mobil: 603 503 818

Zvonkohra v Loretě
Také v únoru bude možno vyslechnout
hru zvonků na Loretě v Praze: Každou
neděli je v 17 hodin mše svatá v koste-
le Narození Páně (kostel v areálu Lore-
ta) a po jejím skončení je krátká pro-

dukce zvonkohry. Hrají karionisté
Mgr. Radek Rejšek anebo Kamil No-
vák.

Dále je také příležitost k vyslechnu-
tí hry na zvonky takto:

Neděle 2. 2. ve 12 h.: Píseň: „Sluší
se vždy chváliti“, G. F. Händel: Prelu-
dium c moll.

Neděle 9. 2. ve 12 h.: Improvizace
na mariánské písně.

Neděle 16. 2. ve 12 h.: Improvizace
na mešní písně

Sobota 22. 2. ve 12 h.: Duchovní
písně: „Na skále založena stojí“
a „Tam kde strmí.“

Neděle 23. 2. ve 12 h.: M. Uccelli-
ni: Sinfonia, L. Boëllmann: Postludi-
um

Cyrilometodějská pouO
XXII. ročník Cyrilometodějské pouti
z Levého Hradce na Velehrad, kterou
pořádá Sekulární františkánský řád,
bude zahájen mší svatou na Levém
Hradci v sobotu 22. února 2003
v 09:30 hod. (vlak z Masarykova ná-
draží odjíždí v 08:40 hod.)

První etapa vede do kostela sv.
Františka z Assisi v Praze 4 - Chodově.
Odtud pokračuje druhá etapa v neděli
23. února (odchod v 08:15 hod.) přes
Říčany, kde bude mše svatá ve 12:00
hod. a dále pak do Mnichovic. Podrob-
né informace zasílá M. Doležalová,
tel.: 272 911 693 nebo 732 572 309
a jsou též na internetových stránkách –
www.volny.cz/sfr a www.katolik.cz.

Dr. František Reichel

Přečtěte si:
Doporučujeme k přečtení (a poslechu):

Gerhard Kroll: Po stopách Ježíšových
Na bohatém fotografickém materiálu
a téměř dvou stovkách fotografií, map
a grafů nám kniha přibližuje duchovní,
společenské a přírodní poměry doby
Ježíšovy. Reedice jedné z nejúspěšněj-
ších knih posledního desetiletí.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství,
cena 529 Kč

Rozhovor s Timothy Radcliffem:
Nazývám vás přáteli
Timothy Radcliffe se narodil v Londý-
ně, je členem dominikánského řádu,
v jehož čele stál jako jeho generální
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ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze

magistr až do r. 2001. Pracoval také ja-
ko univerzitní kaplan v Londýně a po-
tom 18 let přednášel teologii v Oxfor-
du. Bratr Timothy má schopnost vyjá-
dřit katolické pravdy, jakkoli staré
a myšlenkově náročné, slovy srozumi-
telnými dnešnímu duchu. Slovy, jež
probouzejí touhu pokračovat dál a po-
koušet se o lepší porozumění.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství,
cena: 89 Kč

Otto Hermann Pesch: Základní
otázky katolické víry
Přehledný a přístupný souhrn učení ví-
ry na základě moderní teologie.
Vydalo nakladatelství Vyšehrad, cena
88 Kč

Nahrávka zpěvů z Taizé s názvem
„Každý den“
Na vzniku této nahrávky se podílela
stovka mladých lidí ze všech koutů Če-
ské republiky. Jsou na ní zachyceny no-
vé i starší zpěvy převážně s českými
nebo latinskými texty i ty, které u nás
již zdomácněly v původních jazycích
a nyní se dočkaly adaptace do češtiny.
Vydalo vydavatelství Rosa, cena:
MC 189 Kč, CD 289 Kč

Z historického
kalendáře

2. února 1973 Papež Pavel VI. zve-
řejnil jmenování diecézního biskupa
ThDr. Štěpána Trochty kardinálem.
7. února 1878 Zemřel římský papež
Pius IX. (vl. jm. Giovanni Conte Mas-
tai-Ferreti). Za jeho pontifikátu byl
svolán I. vatikánský koncil, jenž byl
zahájen 8. prosince 1869.
9. února 1873 Narozen Josef Flori-
án, vydavatel edic a publikací katolic-
kého směru, překladatel z francouzšti-
ny († 29. 12. 1941)
15. února 1738 Zemřel v Praze Maty-
áš Bernard Braun, sochař českého ba-
roka. Tvůrce sousoší sv. Luitgardy na
Karlově mostě. Podílel se na výzdobě
kostela sv. Klimenta v Klementinu
(* r. 1684).

20. února 1878 Římským papežem
zvolen Lev XIII. (vl. jm. Gioacchino
Vinzenzo de Peci). Autor první sociální
encykliky „Rerum novarum“ (roku
1891).
24. února 1978 Areál Anežského
kláštera v Praze vyhlášen národní kul-
turní památkou.
26. února 1948 Pražský arcibiskup
ThDr. Josef Beran vydal pastýřský list
nazv. „Arcibiskupe nemlč, nesmíš ml-
čet“. Tato výzva byla namířena proti
politické perzekuci a nazákonostem re-
žimu v ČSR.
27. února 1718 Zemřel Václav Karel
Holan Rovenský, varhaník, skladatel
duchovních písní a chrámových kantát.

Arnošt Kelnar

Inzerce

Arcibiskupství pražské
hledá kuchaře se znalostí administra-
tivy kuchyně. Požadavky: řidičský prů-
kaz skupiny B, bydliště v Praze a oko-
lí. Nástup možný ihned. Písemné na-
bídky se strukturovaným životopisem
zasílejte do 10. 2. 2003 na adresu Arci-
biskupství pražské, Mgr. Ludmila Böh-
mová, Hradčanské nám. 16, 119 02
Praha 1, e-mail: bohmova@apha.cz.
hledá údržbáře – zámečníka pro pra-
coviště: Arcibiskupský seminář, Thá-
kurova 3, Praha 6 - Dejvice. Svářečské
zkoušky podmínkou. Nástup možný
ihned. Písemné nabídky se strukturova-
ným životopisem zasílejte průběžně,
nejpozději do 15. 2. 2003. Kontakt:
Arcibiskupství pražské, Mgr. Ludmila
Böhmová, Hradčanské nám. 16, 119 02
Praha 1, e-mail: bohmova@apha.cz
vyhlašuje výběrové řízení na místo
ředitele Církevní základní školy se sí-

dlem v Kladně, Školská 349. Požadav-
ky: VŠ vzdělání pedagogického směru,
minimálně 4 roky pedagogické praxe,
znalost problematiky řízení školství
a školských předpisů, organizační a ří-
dicí schopnosti, občanská a morální
bezúhonnost, praktikující katolík, zna-
lost cizích jazyků vítána. Přihláš-
ku spolu se životopisem, přehledem
dosavadní praxe, výpisem z trestního
rejstříku, lékařským potvrzením o způ-
sobilosti k vykonávání funkce (ne star-
ší 2 měsíců), ověřenou kopii dokladu
o dosaženém vzdělání a návrhem kon-
cepce rozvoje školy (max. rozsah
4 strany formátu A4) zašlete na Arcibi-
skupství pražské, odbor církevního
školství, 11902 Praha 1, Hradčanské
náměstí 16 do 13. února 2003 (tel. 220
392 151). Předpokládaný nástup:
1. dubna 2003. Uchazeči, kteří vyhoví
požadavkům, budou o datu a místě ko-
nání výběrového řízení informováni.Pastorační středisko sv. Vojtěcha

při Arcibiskupství pražském při-
jme mladého muže na výkon civil-
ní služby. 
Informace na tel.: 220 181 705, 754 
nebo e-mail: kancelar.ps@centrum.cz
u pí. Grundové.

Vážení odběratelé Arcidiecézního
zpravodaje, v minulém čísle jste na-
šli vložené poštovní poukázky urče-
né k úhradě ročního příspěvku za od-
běr Zpravodaje. Dovolujeme si při-
pomenout, že náklady na výrobu jed-
noho výtisku činí Kč 8 a poštovné za
každý jednotlivě zaslaný výtisk Kč 10.
Za jeden rok se distribuuje 10 čísel,
takže základní částka na příspěvek
činí 80 + 100 = 180 Kč pro ty, kteří
jej dostávají poštou. Pokud odebíráte
2 čísla, činí poštovné 14 Kč za zásil-
ku. Příspěvky můžete poukázat také
převodem na účet Arcibiskupství
pražského: č.ú.: 45301130/2700,
HVB Praha 1. V obou případech uvá-
dějte laskavě variabilní symbol 7 (far-
nosti z pražské arcidiecéze k němu
připíší ještě kód farnosti podle Kata-
logu) a konstantní symbol 968.

V případě, že máte zájem odběr
zvýšit, snížit nebo zrušit, obracejte
se laskavě na distribuci: Karmelitán-
ské nakladatelství, s. r. o., Kolejní 4,
160 00 Praha 6, tel.: 224 316 029,
fax: 220 181 721. red.


