
pražské arcidiecéze č. 2, únor 2004

Ale může mít. Úvaha k světovému dni nemocných 11. 2.
Ve skautu jsem se jako malý kluk naučil (údajné) indiánské názvy pro jednotlivé měsíce

roku. Vycházely z indiánské zkušenosti s přírodou a životem. Únor byl nazýván „měsícem
smrti“. Pamatuji si, jak mě jako malého kluka fascinoval znak tohoto měsíce: lebka se zkří-
ženými kostmi. Uběhlo několik let (resp. desetiletí), které i mně, jako každému člověku, na-
dělily nějaké osobní i zprostředkované zkušenosti se životem, ne-mocí, bez-mocí a smrtí.

Jeví se mi jako vhodné, že za datum světového dne nemocných byl zvolen právě 11.
únor. Tedy období vrcholící zimy, kdy je organismus po zimě vyčerpaný a více zranitelný
(alespoň na severní polokouli). Zároveň je 11. únor svátkem „Panny Marie z Lurd“, kde se
setkávají nemocní z celého světa.

„Světový den nemocných“ připomíná utrpení a nemoc jako všudypřítomnou veličinu
lidského života. Veličinu, se kterou si ani jako křes7ané mnohdy nevíme co počít. Proto ji
někdy podvědomě ze své mysli bu8 vytlačujeme, nebo „z nouze děláme ctnost“ – prohlašu-
jeme utrpení jako od Boha seslané k naší nápravě.

Utrpení a nemoc jsou ale zlem, proti kterému vystupoval i Ježíš. Není tedy Božím zámě-
rem, aby člověk trpěl. Trápení do světa vstoupilo až odloučením člověka od Boha! Pravdou
ale je, že až právě v utrpení, ne-moci a slabosti mnohdy člověk zahlédne důležité a podstat-
né věci. Zahlédne pravdu o sobě, svých blízkých i o podstatě života. Jedině v tom může mít
– a asi má utrpení svůj zprostředkovaný význam. Asi až v utrpení lze pochopit i to, že Kris-
tus se nám připodobnil ve všem, že šel před námi až k bráně smrti, kterou svým vzkříšením
otevřel.

Pro nás. 
Máme tedy naději! Ignác Mucha

Co se skrývá pod názvem Svatojánská kolej?
Co jsou svatojánští broučci, nebo svatojánská noc možná

víte, ale co je to Svatojánská kolej? (Více se dozvíte v rozho-
voru na straně 3.)

Děti sponzorují děti, aneb ve farnosti Benešov spon-
zoruje 42 dětí sedmileté ugandské děvče

Farníci z Benešova podporují v rámci projektu „Adopce
na dálku“ asi 12 indických dětí vždy roční částkou 4.900,-
Kč. O misijní neděli bylo navrženo i dětem, zda by si ze své-
ho kapesného nechtěly měsíčně ušetřit asi 20,- Kč. Pokud by
tak učinilo přes dvacet dětí, ušetřily by tak částku na podpo-
ru jednoho dalšího indického dítěte. (Pokračování na str. 2)

Obnova našich farností –
první organizační změny

K 1. lednu 2004 provedl arcibiskup pražský některé orga-
nizační změny v uspořádání farností (Více na str. 3).

Pěšky z Levého Hradce na Velehrad,
pozvání na 23. etapovou pěší pou7 začínající 14. 2. 2004

v 9:30 u sv. Klimenta na Levém Hradci. 
(Pokračování na str. 2)

Postní setkání v Arcibiskupském semináři
v Praze

V budově Arcibiskupského semináře se uskuteční ve
dnech 5. – 7. března 2004 Postní setkání pro mladé muže od
15ti let, kteří chtějí poznávat Boží vůli pro svoji životní ces-
tu a přemýšlejí o svém povolání. (Pokračování na str. 2)

Film „Ježíš“ v Praze
Mezidenominační organizace Nový život o.p.s. připravu-

je na období 12. – 26. února t.r. v Praze velkou evangelizač-
ní akci. Ve všech pražských čtvrtích bude v řadě kin promí-
tán film Ježíš, který bude krátce uveden živým slovem a po
promítání bude divákům nabídnuta možnost osobních roz-
hovorů s členy společenství a církví, kteří se promítání zú-
častní. (Pokračování na str. 2)

Osamělé maminky
Pravidelná setkání osamělých maminek pokračují v Ko-

munitním centru sv. Prokopa, Praha – Nové Butovice (metro
B – Hůrka) v sobotu 7. 2. od 14 do 17 hodin přednáškou
MUDr. Ludmily Stajnerové: „Emoce – dobrý sluha, špatný
pán“ s možností následných osobních rozhovorů. 

(Více na str. 8)

Má nemoc a utrpení nějaký smysl? Nemá!



Z diáře otce kardinála
1. 2. 15:00 mše sv. ze svátku Uvedení

Páně do chrámu a setkání s řehol-
níky a řeholnicemi v kostele Panny
Marie Sněžné, Praha 1

8. 2. 9:00 mše sv. v kostele sv. Jakuba
St., setkání s animátory mládeže
(Arcidiecézní centrum pro mládež
Nazaret), Praha, Kunratice

14. – 21. 2. účast na mezinárodním set-
kání biskupů, Itálie, Castel Gan-
dolfo

22. 2. účast na sympoziu věnova-
ném biskupovi Klausu Hemmerle-
mu (10. výročí úmrtí), Alghero,
Sardinie

23. 2. 17:00 koncelebrovaná mše sv.
s kardinálem Tomášem Špidlíkem
SJ, v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha, Praha

25. 2. 18:00 mše sv., udílení popelce
v katedrále svatých Víta, Václava
a Vojtěcha, Praha

28. 2. 10:30 biskupské svěcení Mons.
Pavla Posáda v katedrále sv. Ště-
pána, Litoměřice

Z diáře biskupa Malého
4. 2. Arcibiskupské gymnázium

– vizitace
6. 2. 16:30 sv. Ludmila – mše sv. za

povolání
7. 2. 9:00 Unie katolických žen

– přednáška
17. 2. 9:30 Nymburk – vikariátní kon-

ference staroboleslavského vikari-
átu

20. 2. 12:00 Zlín – gymnázium, setkání
se studenty
16:00 Zlín přednáška

23. 2. 17:00 koncelebrovaná mše sv.
v katedrále s kardinálem Špidlí-
kem SJ

24. 2. 9:00 Křes7anské gymnázium
– vizitace

28. 2. 10:30 Litoměřice – biskupské
svěcení

29. 2. 9:30 katedrála sv. Víta, Václava
a Vojtěcha – mše sv.

Z diáře biskupa Herbsta
1. 2. 10:00 mše sv. v Českých Budějo-

vicích

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře

zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)

Děti sponzorují děti, (Dokončení ze str. 1)
Kdo z dětí chtěl, mohl se pak v kostele, nebo na náboženství napsat na stranou

položený list papíru (nešlo o nijak povinnou či automatickou akci!). Přihlásilo se
nakonec 38 dětí z Benešova a 4 z Okrouhlice. Počet dětí tak předčil očekávání.
Protože se s vyšším počtem dětí vybere i více peněz, přijaly děti návrh, aby namís-
to indického dítěte podporovaly dítě z Ugandy, kde podpora činí 7.000,- Kč ročně.

Každé z dětí tedy ušetří 180,- Kč za rok, což je 15,- Kč měsíčně. Podle svého
rozhodnutí splácí některé dítě částku měsíčně, někdo za delší období. Rodiče by
neměli vzhledem k nevelkému obnosu kapesné dětem zvyšovat. Dětem byla pak
přidělena 7letá Jovia Namuzimule, jejíž rozmnoženou fotografii každé dítě dosta-
lo. Jí pak poslaly svou společnou fotografii a drobné pozdravy. Dvě maminky,
které učí angličtinu, se nabídly, že budou pomáhat s překlady. Děti mají radost, že
za malou částku mohou společně dělat dobrou věc. Říkají si „adoptivní sourozen-
ci“. A je to samozřejmě důvod k radosti i pro celou farnost.

Dětem byla též promítnuta kazeta o centrech Adopce na dálku v Indii. Kazeta
o Ugandě však už bohužel není k dostání. Proto se na čtenáře obracíme s prosbou,
zda by někdo neměl kazetu „Adopce na dálku v Ugandě“ a nebyl ji ochoten naší
farnosti zapůjčit, aby mohla být dětem promítnuta. Byli bychom vděční a v po-
řádku bychom ji vrátili. Kontakt: P. Jindřich Krink, tel.: 317 721 359, email: far-
nost.benesov@tiscali.cz (redakčně zpracováno dle textu P. J. Krinka).

Film „Ježíš“ v Praze (Dokončení ze str. 1)
Na celé akci, které předchází propagace různými prostředky (ve sdělovacích

prostředcích, letáčky do bytových schránek, atd.) se podílí řada křes7anských spo-
lečenství, mezi jinými i několik katolických. Důležitou přípravou i doprovodem
celé akce je modlitba. Proto jsou pražští křes7ané všech konfesí zváni ke společné
modlitbě a to v pondělí 19. ledna a ve středu 4. února vždy mezi 19. a 21. h. v kos-
tele sv. Martina ve zdi, Martinská 8, Praha 1 (metro B – Národní třída). Ačkoliv lze
mít na úspěšnost takovéto akce, jakým je promítání filmu Ježíš, různé názory, jde
bezesporu o upřímnou evangelizační iniciativu a proto je vhodné se zúčastnit jak
modliteb, tak promítání filmu a hlavně podpořit její průběh modlitbou.

Záměrem organizátorů je také filmem oslovené diváky vyzvat k účasti na tzv.
„kurzech Alfa“, které dávají další příležitost k prohloubení zájmu a k poznání ví-
ry. Kurzy Alfa jsou opět mezidenominační iniciativou, která se konkrétně usku-
tečňuje v různých církvích. V Praze jsou tyto kurzy v katolické církvi organizo-
vány např. ve farnosti sv. Františka na Jižním Městě, ve farnosti sv. Jakuba ve
Stodůlkách a komunitou Chemin Neuf v Misijním centru u sv. Apolináře.

Postní setkání v Arcibiskupském semináři v Praze
(Dokončení ze str. 1)

Součástí programu tohoto setkání, na kterém se z větší části podílejí samotní
bohoslovci, jsou meditace i setkání ve skupinách, liturgie i sport. Je možné si vzít
ministrantské i sportovní oblečení. Účast je třeba nahlásit do 29. února 2004 na
adresu: Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181 599
(404), e-mail: arcs.vicerektor@arcs.cuni.cz. Více informací o semináři včetně
programu obnovy najdete na www.arcs.cuni.cz. Začátek setkání je v pátek 5. 3.
v 18:00, oficiální program končí nedělním obědem.

Pěšky z Levého Hradce na Velehrad (Dokončení ze str. 1)
Jak to všechno začalo. V roce 1981 byl otec kardinál Tomášek na jedné z ná-

vštěv v Římě, které využíval i k návštěvě vatikánského rozhlasu, nebo7 jeho pro-
střednictvím mohl promluvit k věřícím v tehdejším komunistickém Českosloven-
sku. Tenkrát nás vyzval, abychom putovali na místa s cyrilometodějskou tradicí:
Velehrad – Levý Hradec – Řím. Proto, když se vrátil, navštívila ho malá skupin-
ka laiků a členů tajného III. františkánského řádu a přednesla následující návrh:
Řím je pro nás zatím nedostupný, ale obě další místa, Velehrad a Levý Hradec,
bychom mohli spojit jednou poutí o 11 etapách (330–340 km, tj. průměr 30 km
na etapu). Vycházelo by se z Levého Hradce v únoru a každý měsíc by se ušly dvě
(v květnu tři) etapy, tak aby se před 5. červencem doputovalo na Velehrad.

2



14:00 návštěva Salesiánského
střediska v Českých Budějovicích

7. 2. 10:00 mše sv. na Lomci
8. 2. 9:00 mše sv. v Poříčí n. Sázavou

11. 2. 13:00 návštěvy u nemocných
v Nemocnici milosrdných sester
pod Petřínem
15:00 mše sv. v kostele sv. Karla
Boromejského pod Petřínem u pří-
ležitosti Světového dne nemoc-
ných

15. 2. 9:00 mše sv. v kostele sv. Vojtě-
cha v Praze na Starém Městě

18. 2. 18:30 „večery ve středu“ – klub
u kostela Panny Marie Sněžné

(pořádá ADCM )
19. 2. 9:00 vikariátní konference vik.

Jílové (Říčany)
22. 2. 8:30 mše sv. v Mníšku pod Brdy
28. 2. 10:30 účast na biskupském svěce-

ní P. Posáda
29. 2. 8:00 mše sv. v Úhonicích

ACTA CURIAE
Věstník kanceláře pražského

arcibiskupství
Arcibiskupství pražské, 

Hradčanské nám. 16, 
119 02 Praha 1-Hradčany, 

tel.: 220 392 111, fax: 220 514 647 
www.apha.cz, 

e-mail: apha@apha.cz.

Obnova našich farností –
první organizační změny
K 1. lednu 2004 provedl arcibiskup
pražský některé organizační změny
v uspořádání farností, zejména ve vika-
riátu Rakovník. Zde z dosavadních 26
farností zůstávají od počátku ledna
pouze farnosti čtyři: Rakovník, Nové
Strašecí, Petrovice u Rakovníka
a Zbečno. Jedná se vlastně o ty farnos-
ti, kde sídlí kněz. Uvědomujeme si, že
takto dochází k významné historické
změně. Většina farností, které byly roz-
hodnutím arcibiskupa včleněny do no-
vých celků, má počáteční zmínky o své
existenci již v polovině 14. století, far-
nost Děkov je dokonce tradována již
k roku 1037. Téměř u všech však rov-
něž najdeme v análech i zmínky o je-
jich opětovném obnovování v polovině
19. století: je tedy zřejmé, že v průběhu
času také tyto farnosti zanikaly.

Co současná organizační změna
znamená? Již shora zmíněný historic-
ký poukaz svědčí, že se současnou

Kardinál Tomášek souhlasil a doporučil pou7 začít mezi 14. únorem (úmrtní
den sv. Cyrila) a 19. únorem (den, kdy na Levém Hradci byl zvolen sv. Vojtěch za
prvního českého biskupa). A tak to tehdy začalo. 19. února (v pátek) 1982, přes-
ně na tisícileté výročí zvolení sv. Vojtěcha biskupem, sloužil kardinál Tomášek
slavnou mši svatou odpoledne na Levém Hradci. A mezi četnými účastníky byli
i první poutníci na Velehrad. Sebou měli i příslušné poutní vybavení: poutnickou
hůl a archu (tj. tlumok s Písmem svatým a cihlou, do které bylo vyryto:
C+M+P 1+9+8+2). Po mši svaté (asi v 18 hod.) se skupinka vydala na první pou7
do Roztok a potom přes Prahu až do Písnice (ve 22 hod.). Druhý den (v sobotu)
do Velkých Popovic, atd. ...

Současně o této akci byli informováni přátelé na Severní Moravě. Přidali se
s vlastním nápadem: vyjdeme též v únoru, ale z místa narození současného (též
tehdy jediného) českého biskupa – Františka kardinála Tomáška - ze Studénky.
Budeme dodržovat stejný program a sejdeme se společně na mši svatou v 10 hod.
v neděli kolem 10. června na Velehradě. První ročník jsme tedy zakončili společ-
ně. A podobně se z Levého Hradce a ze Studénky putovalo každý rok... Během
90. let pak tyto poutě zaznamenaly útlum, aby byly znovu obnoveny roku 2002.
Letos pou7 začíná 14. 2.

(Redakčně zpracováno dle textů Františka Reichla a Libora Gottfrieda)
Pozvání na tento rok

Tradiční zahájení XXIII. ročníku se koná při mši svaté v sobotu 14. února
2004 v 9:30 u sv. Klimenta na Levém Hradci (odjezd vlaku z Masarykova nádraží
je v 8:34 /příjezd do st. Roztoky-Žalov v 8:55 hod./, nebo autobusem č. 350
z Dejvic v 8:15 /příjezd rozcestí Žalov v 8:37/)

– 1. etapa 14. 2. pokračuje pěší poutí přes Prahu (Strahov) až do Komořan ke
kostelu. Pro poutníky z Moravy zajistíme nocleh u pražských poutníků.

– 2. etapa v neděli 15. 2. Odchod od konečné autobusů v Komořanech asi
v 9:00 do Dolních Břežan a Kostelce u Křížků, kde bude na závěr mše svatá. Pak
odjezd vlaky a auty do Prahy.

– 3. etapa se koná 27. 3. (sobota). Odchod od kostela v Kostelci u Křížků (je
možné se sem z Prahy dopravit autobusy č. 335 a 334 z Budějovické) asi v 9:00 -
jde se do Poříčí nad Sázavou, kde v kostele sv. Havla bude asi v 13:00 mše sv.

(přislíbil posloužit biskup J. Hrdlička) a po mši modlitba u hrobu dr. Noska. Pak
se pokračuje Měsíčním údolím do Benešova. Návrat vlaky a auty do Prahy.

Podrobnosti i o dalších etapách (zasíláme poštou nebo e-mailem): Marie Do-
ležalová, tel.: 272 911 693, 732 572 319. Internetové stránky: www.volny.cz/sfr

Sbírka na Svatopetrský haléř
Při bohoslužbách v neděli 22. února 2004 se opět uskuteční sbírka na Haléř sv.

Petra. Při loňské Svatopetrské sbírce bylo v naší arcidiecézi vybráno celkem
1 198 191,34 Kč. Tato částka byla zaslána Svatému stolci na dobročinné dílo pa-
pežovo. Předem děkujeme Vám, kteří papežovo dobročinné dílo podpoříte i letos.

Ze života arcidiecéze
Co se skrývá pod názvem Svatojánská kolej?

Co jsou svatojánští broučci, nebo svatojánská noc možná víte, ale co je to Sva-
tojánská kolej? Více se dozvíte v následujícím rozhovoru s Michaelem Němeč-
kem, spirituálem Svatojánské koleje.

Co je to Svatojánská kolej?
Jde o Vyšší odbornou školu pedagogickou ve Svatém Janu pod Skalou. Není to

tedy „pouze“ kolej, jak jsme zvyklí nazývat ubytovnu pro studenty. Název kolej
byl zvolen více s ohledem na anglické školy typu „college“, kde studenti zároveň
studují i bydlí.

Proč zrovna ve Svatém Janu pod Skalou?
Je to místo, které má již skoro sto let učitelskou tradici. V prvních desetiletích

20. století zde totiž byl učitelský ústav, který založila kongregace Školských bra-
trů. Navíc ve Svatém Janu pod Skalou je jedinečné prostředí, které byste v Če-
chách asi nikde jinde nenalezli.
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změnou neděje nic, s čím by církev ne-
měla dějinně zkušenost. Také tím ne-
dochází k pastorační revoluci, nebo7
rozsah pastorační péče se touto úpra-
vou na rakovnickém vikariátu vlastně
nemění. Rozšířenou obavu, že slouče-
ním farností končí pastorační odpo-
vědnost církve za zde žijící lidi, anebo
že přímým důsledkem toho bude ome-
zení počtu bohoslužeb, je třeba odmít-
nout a energicky vyvracet.

Sloučením dochází k přiblížení se
realitě – snížení počtu farností odpoví-
dá jak počtu katolíků v tomto vikariá-
tu, tak i počtu a silám kněží, kteří zde
slouží. Očekávaným přínosem této
změny bude přehlednější administrati-
va a tím i určitá úleva kněžím spravují-
cím toto území. Jistě tato změna neřeší
problém evangelizace a misie na ra-
kovnicku, může však pastýřům přinést
možnost věnovat se o něco více pasto-
raci a budování životaschopných spo-
lečenství křes7anů.

I když se jedná jen o administrativní
opatření, které samo o sobě – jak víme
– změnu pastorační a náboženské situa-
ce nezpůsobí, udělali jsme důležitou
zkušenost. Jak jsme toto sloučení při-
pravovali, ukazovalo se, že i administ-
rativní změna, která je pouze jedinou
a nikoli nejdůležitější vrstvou procesu
obnovy našich farností, je nesmírně
komplikovanou záležitostí. Proto za se-
psáním několika dekretů je třeba vidět
mnohaměsíční úsilí řady lidí, kteří tuto
změnu na poli majetkovém, církevně
i státně právním a v neposlední řadě
pastoračním připravovali – a to nejen
z AP, ale především místních kněží
a okrskového vikáře. Jim patří dík.

I na území Prahy nastaly určité
změny. Byla zrušena Římskokatolická
farnost u kostela sv. Jakuba Staršího
Praha – Staré Město a samostatná Řím-
skokatolická duchovní správa u koste-
la sv. Josefa Praha – Nové Město. Obo-
jí se stalo na žádost příslušných řehol-
ních představených. Oba kostely pova-
žujeme za „kostely klášterní“, tímto
označujeme kostely „připojené k domu
řeholní společnosti“ (srov. kán. 611,
934 CIC). Jmenování a odvolávání
rektorů takových kostelů (kaplí) se řídí
ustanovením kán. 557; 2 a 682 CIC.
Úkony farní správy (srov. kán. 530
CIC) se v takovém kostele nekonají,
při zachování kán. 558, 559 CIC a dal-
ších souvisejících předpisů.
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V čem je tedy toto místo jedinečné?
Příroda si v tomto údolí loděnického potoka doslova pohrála s krasovými skal-

ními útvary, a tak vzniklo uzounké údolí obklopené vysokými skalními štíty. Do to-
hoto místa se v 9. století uchýlil podle legend poustevník sv. Ivan. Na tuto poustev-
nickou tradici záhy navázali benediktinští bratři z ostrova u Davle. Ti zde také za-
ložili klášter. Neblaze do dějin tohoto místa zasáhl Josef II. a později komunistická
vláda. Tedy na tomto nepatrném kousku naší země lze sledovat celé naše dějiny.

Jaké jsou na škole formy studia?
Denní forma pro ty, kdo po ukončení střední školy chtějí pokračovat ve vzdě-

lávání. Dálková forma studia pro všechny pedagogy, kteří již působí v praxi
a chtějí si doplnit kvalifikaci.

Co se konkrétně vyučuje?
Vše, co musí pedagog znát. Kromě pedagogiky či psychologie se naše škola

zaměřuje na výuku teologických předmětů tak, aby absolvent měl základy dog-
matiky, biblistiky či morálky a tak uměl předávat dětem víru založenou na solid-
ním základě.

Kromě toho také klademe velký důraz na praktické předměty (výtvarná, hu-
dební a pracovní výchova). V neposlední řadě také věnujeme značnou pozornost
ekologii.

Pro koho je škola určena a pro koho naopak ne?
Studium ve Svatojánské koleji je zaměřeno na výchovu křes7anských pedago-

gů! Po roce 1989 se začalo obnovovat církevní školství a tehdy se ukázalo, že ve
školství chybí křes7ansky vzdělaní a zformovaní učitelé. To byl tedy důvod vzni-
ku naší školy.

Škola svým zaměřením je vhodná pro všechny učitele a učitelky, kteří chtějí
působit v mateřských školách nebo jako vychovatelé v nejrůznějších zařízeních.
Naše perspektivy sahají i dále na první stupeň základních škol. V současné době
hledáme možnost, jak umožnit našim studentům získat bakalářský titul a tím vy-
sokoškolské vzdělání.

Čím je škola a učební program zajímavý, výjimečný oproti jiným školám?
Asi málokde najdete spojení teoretické a praktické výuky (snažíme se nepře-

dávat jen teorii, ale připravujeme studenty také v metodice a nabízíme formou se-
minářů mnoho alternativních metod výuky).

Jak se absolventi školy uplatňují?
Uplatnění našich studentů je překvapivě široké. Od mateřských škol přes růz-

ná centra volného času až k sociální práci mezi romskými dětmi či mentálně po-
stiženými. Výjimku netvoří ani absolventi, kteří nastoupili jako pastorační pra-
covníci v některé z farností v Čechách či na Moravě.

Kdo je zřizovatelem školy?
Naším zřizovatelem je Arcibiskupství pražské.
Jak je to se školným?
Dnes je již naprosto běžné, že se ve většině vyšších škol platí školné. U nás jde

spíš o nižší částku ve srovnání s ostatními VOŠ. Platí se 500 Kč měsíčně.
Říkal jste, že v koleji lze bydlet. Za jakých podmínek?
Ano, bydlet zde lze! Je to dokonce jakýsi prvotní záměr, aby studenti mohli ve

škole zároveň bydlet i studovat. Vzniká tím jedinečná příležitost zažít kolektiv li-
dí, mezi nimiž je řada praktikujících věřících křes7anů. Myslím, že to je také jed-
na z výjimek, kterou sotva jinde potkáte.

Je možné školu nějak podporovat? Jak konkrétně?
Podpora je pro nás skutečně důležitá. A to jak hmotná tak také duchovní. Pů-

vodní záměr vytvořit v naší zemi školu připravující křes7anské učitele není vůbec
jednoduché realizovat. Mnoho věcí stojí a padá s penězi, ale také mnoho záleží na
kvalitních lidech. Prostředky se snažíme získávat organizováním různých víken-
dů, seminářů a v době prázdnin i ubytováním.

Ve Svatém Janu působí několik organizací, které mají rozdílné zaměření čin-
nosti. Návštěvníci tohoto místa často rádi přispějí na chátrající kostel, ale je nám
trochu líto, že si nevšimnou školy stojící hned vedle. Pokud by nám někdo z čte-
nářů chtěl pomoci, pak nejlépe účastí na některé z našich akcí, nebo při návštěvě
školy.



Kostel sv. Jakuba, nyní na území
Římskokatolické farnosti u kostela
Matky Boží před Týnem Praha – Staré
Město, je datován spolu s klášterem
k roku 1232 a přibližně po pěti stech
letech své existence se stal i kostelem
farním (kolem 1710). Současná pasto-
rační potřeba nevyžaduje existenci této
samostatné farnosti a novým uspořádá-
ním se otevírá možnost intenzivnější
soustředěnosti na apoštolát, jak to od-
povídá vlastnímu charakteru a charis-
matu zdejší komunity.

V případě kostela sv. Josefa se jed-
ná o návrat do původního stavu. Kláš-
terní kostel, nacházející se na území
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Petra Praha – Nové Město, je zde zří-
zen spolu s konventem od roku 1653
a dosavadní existence zdejší samostat-
né duchovní správy byla pozůstatkem
uměle vynuceného řešení kvůli něk-
dejšímu komunistickému zákazu ve-
řejné činnosti řeholních společenství.
Rozhodnutí o zrušení duchovní správy
je tedy nastolením normálního stavu.

Pro uskutečnění výše zmíněných
změn jsme zvolili takové farnosti, kde
situace nejvíce dozrála a kde se tento
úkol jevil jako nejméně rizikový a nej-
jednodušší. Nicméně jsme poznali, že
jeho náročnost je značná. Vidíme však,
že v procesu obnovy našich farností je
třeba pokračovat, neustále spolu o něm
komunikovat a vysvětlovat jeho smysl
a principy věřícím, kteří se mnohdy cí-
tí značně znepokojeni. Existují obavy,
že právě tato změna přinese omezová-
ní bohoslužeb. Je potřeba jasně říci, že
případné omezování rozsahu bohoslu-
žeb se neděje v důsledku probíhajících
nebo plánovaných organizačních
změn, ale v důsledku nedostatku věří-
cích v nominálně existujících farnos-
tech a následně nedostatku povolání,
která by vyrůstala z živých komunit
věřících. Hlavní smysl procesu obnovy
našich farností je tedy vytvořit i for-
mální podmínky k obrácení a nastarto-
vání nového žádoucího vývoje.

Poděkování Státního sekreta-
riátu předsedovi ČBK
Mons. Leonardo Sandri, substitut Stát-
ního sekretariátu, ve svém dopise arci-
biskupovi Janu Graubnerovi, předse-
dovi ČBK, (č. 551.405 z 20. prosince
2003) vyjadřuje poděkování Svatého
otce za zaslání částky 374 729 $, která
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Pořádá škola nějaké akce, aktivity pro veřejnost?
Ano, jak jsem již uvedl pořádáme vzdělávací akce pro učitele, přednášky

z ekologie, kulturní akce (například v prosinci zde byly dva koncerty nebo výsta-
va vánocemi motivovaných ručních prací).

Je možné školu navštívit?
Ano, v letošním roce budou dny otevřených dveří (především pro zájemce

o studium) ve dnech: 9. 2.; 16. 3. a 14. 4. vždy od 8:30 do 16:00 nebo po předcho-
zí domluvě i v jiných termínech.

Podělil byste se s námi ještě o nějaké zajímavosti, případně „špeky“?
Největší „špek“ vám nemohu popsat. Ten se totiž dá pouze zažít. Je to okam-

žik, který známe již z řady případů. Totiž moment, kdy před vašima očima
z mnohdy nejistého nově příchozího člověka vyroste člověk zralý a dospělý. Ne-
lze to slovy popsat, ale přál bych vám zažít některé předávání diplomů absolven-
tům. To je chvíle, kdy slzí studenti i kantoři. Důkazem jsou nám mnozí absolven-
ti, kteří se i přes značnou vzdálenost do školy znovu a znovu rádi vrací.

Jak lze školu kontaktovat?
Tel.: 311 672 461, e-mail: info@svatojanskakolej.cz, webové stránky:

www.svatojanskakolej.cz
Děkuji za rozhovor (-IM-)

WWWybíráme z internetu:
k tématu Světového dne nemocných 11. 2. „nemoc a utrpení“

www.vira.cz/glosar/utrpeni www.vira.cz/glosar/nemoc
www.pastorace.cz/tema/nemoc www.pastorace.cz/tema/utrpeni
www.hospice.cz www.cestadomu.cz

Přečtěte si
Kolektiv autorů: Teologické texty 5/2003 – o modlitbě
Poslední číslo Teologických textů ročníku 2003 je věnováno tématu modlitby, ne-
se podtitul „křes7anská spiritualita“. Tématu modlitby jsou věnovány téměř
všechny články čísla. Časopis, 44 str., 30 Kč.

Fiala Petr, Hanuš Jiří, Vybíral Jan: Katolická sociální nauka a současná věda
Sborník nabízí první domácí pokus o kritické posouzení jednotlivých aspektů en-
cyklik nejen z hlediska teologických disciplin, ale i z hlediska sociálně-vědních
oborů. brož., 208 str., 229 Kč. Vydalo nakladatelství Vyšehrad.

Beneš Albert Josef: Soukromá zjevení v současné teologické literatuře
V knize se autor zamýšlí nad povahou a významem soukromých zjevení. Vyklá-
dá pojem soukromé zjevení podle dokumentů I. a II. vatikánského koncilu.

brož., 168 str., 170 Kč. Vydala MCM.

Rotter Hans: Sexualita a křesKanská morálka
Autor se nevyhýbá žádným z kontroverzních témat současného života (předman-
želské sexuální vztahy, nemanželské životní partnerství, církev a druhé manžel-
ství, homosexualita, znásilnění a potrat). Těžiště knihy tvoří současný pohled na
základní otázky sexuality a její funkce v mezilidských vztazích.

brož., 128 str., 138 Kč. Vydalo nakladatelství Vyšehrad.

Šimandl J., Mádr O., Bartoň J., Hlavsová J.:
Jak zacházet s náboženskými výrazy (Pravopis, výslovnost, tvary, význam)

Příručka je malým slovníkem pojmů z náboženské literatury, je doplněním
standardních příruček (Pravidel českého pravopisu, Slovníku spisovné češtiny
pro školu a veřejnost a Akademického slovníku cizích slov). 

váz. lamino, 128 str., 125 Kč. Vydalo nakladatelství Academia.



byla vybrána v diecézích České repub-
liky v roce 2003 jako příspěvek na
Svatopetrský haléř:

„Jeho Svatost srdečně děkuje bisku-
pům za toto významné gesto církevní
solidarity, plodu štědrosti českých ka-
tolíků, a zatímco prosí Pána, aby od-
platil hojností svých darů diecézím Va-
ší milované země, rád uděluje Vám,
členům České biskupské konference
a všem věřícím svěřeným do Vaší pas-
torační péče, apoštolské požehnání.“

Žádáme duchovní správce, aby
s poděkováním seznámili vhodnou for-
mou věřící.

Sloučení farností Hředle,
Lány, Mšec, Řevničov a Srbeč
s Římskokatolickou farností
Nové Strašecí
Na základě 4, odst. 3 zák. č. 3/2002 Sb.,
v souladu s oprávněním stanoveným
1 kán. 381 CIC a 2 kán. 515 CIC a po
projednání v kněžské radě sloučil arci-
biskup pražský, kardinál Miloslav Vlk,
svým rozhodnutím č.j. 8032/2003 dle
ust. kán. 121 CIC ke dni 1. ledna 2004
Římskokatolickou farnost Hředle,
Římskokatolickou farnost Lány, Řím-
skokatolickou farnost Mšec, Římsko-
katolickou farnost Řevničov a Řím-
skokatolickou farnost Srbeč s Římsko-
katolickou farností Nové Strašecí se sí-
dlem U školy 124/13, 271 01 Nové
Strašecí, IČO: 47018569. 

Sloučení farností Děkov,
Kněževes u Rakovníka,
Kolešovice, Panoší Újezd,
Rousínov, Senomaty a Slabce
s Římskokatolickou farností
Petrovice u Rakovníka
Na základě 4, odst. 3 zák. č. 3/2002 Sb.,
v souladu s oprávněním stanoveným
1 kán. 381 CIC a 2 kán. 515 CIC a po
projednání v kněžské radě sloučil arci-
biskup pražský, kardinál Miloslav Vlk,
svým rozhodnutím č.j. 8033/2003 dle
ust. kán. 121 CIC ke dni 1. ledna 2004
Římskokatolickou farnost Děkov,
Římskokatolickou farnost Kněževes
u Rakovníka, Římskokatolickou far-
nost Kolešovice, Římskokatolickou
farnost Panoší Újezd, Římskokatolic-
kou farnost Rousínov, Římskokatolic-
kou farnost Senomaty a Římskokato-
lickou farnost Slabce s Římskokatolic-
kou farností Petrovice u Rakovníka se

sídlem 270 35 Petrovice 31, IČO:
47018542.

Sloučení farností Kounov,
Lišany, Lužná, Mutějovice
a Olešná s Římskokatolickou
farností Rakovník
Na základě 4, odst. 3 zák. č. 3/2002 Sb.,
v souladu s oprávněním stanove-
ným 1 kán. 381 CIC a 2 kán. 515 CIC
a po projednání v kněžské radě sloučil
arcibiskup pražský, kardinál Miloslav
Vlk, svým rozhodnutím č.j. 8034/2003
dle ust. kán. 121 CIC ke dni 1. ledna
2004 Římskokatolickou farnost Kou-
nov, Římskokatolickou farnost Lišany,
Římskokatolickou farnost Lužná,
Římskokatolickou farnost Mutějovice
a Římskokatolickou farnost Olešná
s Římskokatolickou farností Rakovník
se sídlem Žižkovo nám. 189, 269 01
Rakovník, IČO: 47018593.

Sloučení farností Bratronice,
Křivoklát, Městečko, Nezabu-
dice a Skryje s Římskokato-
lickou farností Zbečno
Na základě 4, odst. 3 zák. č. 3/2002 Sb.,
v souladu s oprávněním stanoveným 
1 kán. 381 CIC a 2 kán. 515 CIC a po

projednání v kněžské radě sloučil arci-
biskup pražský, kardinál Miloslav Vlk,
svým rozhodnutím č.j. 8035/2003 dle
ust. kán. 121 CIC ke dni 1. ledna 2004
Římskokatolickou farnost Bratronice,
Římskokatolickou farnost Křivoklát,
Římskokatolickou farnost Městečko,
Římskokatolickou farnost Nezabudice
a Římskokatolickou farnost Skryje
s Římskokatolickou farností Zbečno se
sídlem 270 24 Zbečno 1, IČO:
47018551.

Změna organizačního řádu
Arcibiskupství pražského
S účinností od 1. ledna byly odbory
kancléřství a právní sloučeny v jeden
odbor s názvem Kancléřství, v jehož
čele stojí kancléř ve smyslu kán.
482n CIC. Tento sloučený odbor zajiš-
7uje nadále agendu slučovaných odbo-
rů kancléřství a právního.

Jmenování delegáta Apoštol-
ského stolce
Mons. Jaroslav Škarvada, emeritní
biskup, byl dekretem Kongregace pro
instituty zasvěceného života a pro

společnosti apoštolského života
č.j. 36291/2001 z 18. prosince 2003
s okamžitou účinností jmenován a usta-
noven delegátem Apoštolského stolce
pro Rytířský řád křižovníků s červenou
hvězdou. Z ustanovení plyne moc řídit
s autoritou nejvyššího představeného
uvedený řád, dokud nebude Apoštol-
ským stolcem ustanoveno jinak.

P E R S O N A L I A

J u b i l e á ř

Výročí svěcení
ThMgr. Zbigniew Grzyb, farář
v Krásné Hoře nad Vltavou 6. 2. 1999
MUDr. Vojtěch Novák, administrátor
v Keblově a diecézní ředitel Papež-
ských misijních děl 13. 2. 1999

Životní jubilea
P. Jeroným Josef Ertelt OCarm.

2. 2. 1969
P. Ing. Josef Večeřa SDB 7. 2. 1929
ICLic. Mgr. Miloš Szabo, administrá-
tor u sv. Prokopa Praha – Žižkov

19. 2. 1964
Cyril Kubánek, farář ve Smečně

21. 2. 1969

Ustanovení
S.M. JUDr. Jana Civínová byla v ná-
vaznosti na rozhodnutí o změně Organi-
začního řádu Arcibiskupství pražského
č.j. 8545/2003 s účinností od 1. ledna
2004 odvolána z funkce vedoucí práv-
ního odboru Arcibiskupství pražského.
JUDr. Ing. Marie Kolářová byla roz-
hodnutím arcibiskupa s účinností od 1.
ledna 2004 jmenována a ustanovena
kancléřkou Arcibiskupství pražského.
Slib podle kán. 471 CIC složila do ru-
kou kardinála Miloslava Vlka, arcibis-
kupa pražského, dne 18. prosince
2003.
Mgr. Vladimír Koronthály byl v ná-
vaznosti na rozhodnutí o změně Orga-
nizačního řádu Arcibiskupství praž-
ského č.j. 8545/2003 s účinností od 1.
ledna 2004 odvolán z úřadu kancléře
Arcibiskupství pražského a s účinností
od téhož dne byl jmenován a ustano-
ven místokancléřem Arcibiskupství
pražského.
Václav Kružík, byl potvrzen ve
funkci faráře Římskokatolické farnosti
Petrovice u Rakovníka v jejím novém
územním vymezení.
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Jaroslav Kučera, okrskový vikář vi-
kariátu Rakovník, byl potvrzen ve
funkci faráře Římskokatolické farnosti
Rakovník v jejím novém územním vy-
mezení. Ustanovení okrskovým viká-
řem vikariátu Rakovník zůstává nadále
v platnosti.
Ján Petrovič byl potvrzen ve funkci
faráře Římskokatolické farnosti Zbeč-
no v jejím novém územním vymezení. 
Mgr. Mariusz Andrzej Przygoda byl
potvrzen ve funkci farního vikáře Řím-
skokatolické farnosti Rakovník v jejím
novém územním vymezení.
Ing. Josef Rendl byl na základě výbě-
rového řízení s účinností od 1. ledna
2004 jmenován a ustanoven vedoucím
stavebního odboru Arcibiskupství
pražského.
Vít Uher byl potvrzen ve funkci admi-
nistrátora Římskokatolické farnosti
Nové Strašecí v jejím novém územním
vymezení.
Mgr. Tomáš Valer byl potvrzen ve
funkci pastoračního asistenta Římsko-
katolické farnosti Petrovice u Rakovní-
ka v jejím novém územním vymezení.

Úmrtí
P. Rudolf Chytil CSsR. zemřel dne 1.
ledna 2004 ve věku nedožitých 94 let.
Prel. Prof. ThDr. Jaroslav Kadlec,
zemřel dne 3. ledna 2004 ve věku nedo-
žitých 94 let.
MVDr. František Krátký zemřel dne
28. prosince 2003 ve věku 63 let.
Mons. ThLic. Jiří Reinsberg zemřel
dne 6. ledna 2004 ve věku nedožitých
86 let.

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 3. 2. 19:00 Příprava na život
v manželství, CPR. Téma: Vztahy
k rodičům, přátelům a okolnímu světu.
St 4. 2. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi.

18:30 Kurz pro služebníky
Eucharistie.
Út 10. 2. 19:30 Příprava na život

v manželství, CPR. Téma: Konflikty
a jejich řešení.
St 11. 2. 9:30 Teologicko-filoso-
fická akademie nejen pro seniory. Té-
ma: Pastorační péče o nemocné dříve
a nyní – Mons. Aleš Opatrný Th.D.
So 14. 2. 9:00 – 14:00 Prohlubova-
cí kurz pro Pomocníky v pastoraci.
Út 17. 2. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR. Téma: Jak prožívat
v manželství vztah k Bohu.
St 18. 2. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi.
Út 24. 2. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR. Téma: Manželství
a sexualita.

Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

email: adks@apha.cz

Katechetické úterý
První katechetické úterý v ADKS na-
vštívilo šest katechetů. Při těchto
schůzkách se snažíme vytvořit prostor
pro vzájemné sdělování zkušeností
a nápadů, nabídku knižních novinek,
videonahrávek a potřeb pro katechezi.

Účastníci projevili zájem o předem
známé téma setkání (katecheze dětí,
seniorů, mládeže, problémy s hodno-
cením, kázní, spolupráce s rodiči...).

Příští setkání 3. 2. 2004 bude opět
od 17:00 – 19:00 v ADKS. Tématem
budou metody pro přiblížení postní do-
by dětem (6 – 12 let).

Některé z přednášek IV. CKS
na internetu
Na internetových stránkách Kateche-
tické sekce České biskupské konferen-
ce http://katechet.cirkev.cz v rubrice
Vzdělávání katechetů je možné najít
některé přednášky /na příklad vídeň-
ského arcibiskupa kardinála Christop-
ha Schönborna/ ze IV. celostátního set-
kání katechetů v Hradci Králové z října
2003.

Biskup v naší církvi
Letošní soutěž ADKS úspěšně pokra-
čuje. Hodnotící komise konstatovala
v mnoha případech velkou odpověd-
nost, s kterou soutěžící pod vedením

svých kontaktních osob úkoly prvního
kola plnili, a proto do druhého kola po-
stoupilo 402 soutěžících ve 102 tý-
mech.

Arcidiecézní 
centrum pro mládež

Kostelní nám. 16, 148 00 
Praha 4 - Kunratice, 

tel: 244 910 469, fax: 244 912 713,
e-mail: adcm-pha@volny.cz, 

www.praha.signaly.cz

II. nazaretský miniples aneb
„manifest proti pověrám“
V pátek 13. února 2004 v domě Naza-
ret od 18:00 hod. Místa není mnoho!
Proto se, prosíme, předem přihlaste!

Večery ve středu 18. února
Jedná se o nabídku, jak si jednou v mě-
síci během školního roku zpříjemnit
večer a pobýt s přáteli.

Začínáme společnou adorací
v 18:30, následuje kulturní program,
diskuse se zajímavými hosty, posezení
s občerstvením v klubu, možnost svá-
tosti smíření a osobního rozhovoru
s knězem.

„Večery ve středu“ se konají kaž-
dou třetí středu v měsíci v areálu fran-
tiškánského kláštera při kostele Panny
Marie Sněžné na Jungmannově náměs-
tí ve středu Prahy (stanice metra „Můs-
tek“).

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

Kurz pro vedoucí táborů
Asociace křes7anských sdružení mláde-
že (AKSM) spolu se Sekcí pro mládež
ČBK organizuje kurz pro vedoucí tábo-
rů či jiných prázdninových pobytů pro
děti (AKSM je držitelem akreditace
Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy pro pořádání tohoto školení).

Náplní kurzu jsou právní předpisy
(včetně hygienických) při práci s dětmi
a mládeží, základy první pomoci, bez-
pečnostní pravidla, táborové hospoda-
ření a organizační příprava tábora.
Kurz je zakončen testem; absolventi
obdrží osvědčení.

Kurz se koná 19. – 21. března 2004
v Praze 4 – Kunraticích na faře (v Na-
zaretě), začátek je v pátek v 19:00
hod., ukončení v neděli v 16:30 hod.
Cena 300 Kč (zahrnuje částečně uby-
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tování, stravování a studijní materiály,
část dotována MŠMT).

Přihlášky zasílejte do 10. března na
adresu: Sekce pro mládež ČBK, ing.
Marie Světničková, Thákurova 3, 160
00 Praha 6 – Dejvice nebo e-mail:
svetnickova@cirkev.cz. Přihlášeným
budou zaslány podrobné informace
a studijní materiály.

Oslava XIX. světového dne
mládeže
Světový den mládeže (SDM) slaví
mladí lidé každým rokem na Květnou
neděli ve všech diecézích se svými bi-
skupy a Svatý otec společně s nimi ve
stejný den v Římě. V pražské arcidie-
cézi budeme tento XIX. SDM slavit
v sobotu před Květnou nedělí, tedy 3.
dubna 2004 od 9:30 hod. v Salesián-
ském středisku mládeže Praha 8 – Ko-
bylisy.

Téma, které zvolil Svatý otec a kte-
ré nás bude provázet v tomto roce, tedy
i při Oslavě XIX. SDM, je: „Chceme
vidět Krista“ (Jan 12,21).

PouK národů v Mariazell
21. – 23. května 2004
Středoevropské katolické dny je roční
projekt osmi zemí Evropy. Smyslem
celého dění je ukázat sobě i druhým, že
Kristus je zdrojem naděje pro Evropu.
Vyvrcholením všech aktivit je pou7 ná-
rodů do rakouského Mariazell. Tato
pou7 umožní setkání různých národů
a generací. Kromě společných částí
programu – především sobotní mše
svaté od 11:00 – se pro mladé lidi při-
pravuje modlitební setkání v pátek ve-
čer (od 20:00), různé možnosti progra-
mu v sobotu odpoledne (od 16:00), ve-
černí sobotní představení národů
(19:00) a nedělní dopolední mše svatá
(10:00). Nejedná se však o setkání
mládeže, jde o pou7 všech generací.

Je několik možností, jak do Maria-
zell putovat. Podrobné informace:
www.signaly.cz a ADCM Praha, tel.
244 910 469. Přihlásit se můžeš do 31.
března 2004.

Víkendovky v Nazaretě
„S čistým srdcem“. Vztah chlapce
a děvčete, muže a ženy je často disku-
tované téma. Co o něm říká Písmo? Co
říká církev? Víkendové setkání je při-
pravované pro 12 – 15leté ve dnech 20.
– 22. 2. 2004.

„Poslední večeře“. Nejde o to osla-
vit Velikonoce dva týdny předem, ale
připravit se na největší svátky církev-
ního roku. Víkendové setkání je při-
pravované pro 16 a víceleté ve dnech
26. – 28. 3. 2004.

(Víkendovky začínají vždy v pátek
v 18:00 a končí nedělním obědem a do
Nazareta se dostaneš trasou metra C na
stanici „Kačerov“, a pak autobusem
č. 114 na zastávku „Kunratice“. Naza-
ret stojí hned vedle kostela.)

Společenství v Nazaretě
Pro 12 – 16leté v pondělí od 18:00 hod.
„Aa“ především pro středoškoláky
v úterý od 18:00 hod.
Pro 19 a víceleté v úterý od 19:30 hod.
Každý čtvrtý čtvrtek v měsíci od 18:00
hod. adorace pro mládež.

Cestou Čtvrtého krále
aneb Divadlo, 
od slova dívat se a divit se

Pro všechny, kteří se chtějí vyjádřit
pohybem, tancem, slovem nebo hud-
bou... V Nazaretě vždy každý lichý ví-
kend. Sraz v pátek v 19:00, zakončení
v sobotu večer (je možné zůstat do ne-
děle). Kontakt: Mgr. et MgA. Andrea
Hýblová, e-mail: tebe@centrum.cz

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

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

Přípravy na manželství
Zatímco v době, kdy čtete tyto řádky,
je v plném proudu zimní společná pří-
prava na život v manželství, již nyní je
možno se hlásit na nejbližší další pří-
pravu, která začíná v úterý 13. 4.
v 19,30 v Pastoračním středisku sv.
Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Zájemci
z řad snoubenců se mohou přihlásit
nejpozději týden předem na telefonním
čísle 220 181 777 nebo na mailové ad-
rese cpr@iol.cz. Přípravu tvoří osm
večerů zaměřených na konkrétní ob-
lasti života v křes7anském manželství.
Během přípravy snoubence čeká práce
ve skupinách, přednášky i sdílení v pá-
ru. Na kurzu spolupracují manželské
páry, psycholog, jáhen a kněz. Jarní
příprava končí v úterý 1. 6. Termín
podzimní přípravy je 12. 10. – 30. 11.

Kromě toho nabízíme průběžně pří-
pravy na manželství, které probíhají
v rodinném prostředí pod vedením
manželů. Informujte se v Centru!

Osamělé maminky
Pravidelná setkání osamělých mami-
nek pokračují v Komunitním centru sv.
Prokopa, Praha – Nové Butovice (me-
tro B – Hůrka) v sobotu 7. 2. od 14 do
17 hodin přednáškou MUDr. Ludmily
Stajnerové: „Emoce – dobrý sluha,
špatný pán“ s možností následných
osobních rozhovorů.

Březnové setkání proběhne 20. 3.
v rámci akce otevřené pro všechny ma-
minky s dětmi (viz článek „Hrajeme si
u maminky“).

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

Tradiční víkendová duchovní obno-
va pro osamělé maminky se uskuteční
v Exercičním domě při kapucínském
klášteře v Praze 1, Loretánské nám.
6a od páteční večeře 23. 4. do nedělní-
ho oběda 25. 4. 2004. Obnovu povede
P. Dominik Josef Doubrava, O.Praem.
ze Svatého Kopečku u Olomouce.
Účast dětí není možná. Přihlásit se mů-
žete již nyní telefonicky nebo mailem
v Centru. Na základě vašeho zájmu
vám pošleme bližší informace.

„Hrajeme si u maminky“
je název výpravné knížky profesorky
Jiřiny Rákosníkové, kterou v loňském
roce vydala společně s ilustrátorem
J. Kudláčkem v nakladatelství Vyše-
hrad. V sobotu 20. března od 14 do 17
hodin pořádáme v Komunitním centru
sv. Prokopa, Praha – Nové Butovice
(metro B – Hůrka) setkání maminek
s dětmi s paní profesorkou Rákosníko-
vou na téma „Předávání tradice v rodi-
ně“. Tak jako v loňském roce bude set-
kání vyplněno praktickými ukázkami
práce s dětmi. Je možné i v dnešní do-
bě smysluplně využívat tradice našich
předků ve výchově dětí a životě rodi-
ny? Přij8te se přesvědčit! Srdečně zve-
me všechny maminky s dětmi od 3 do
18 let, ty které žijí v manželství i ty,
které z různých důvodů vychovávají
děti samy.
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Soutěž „List z naší rodinné
kroniky“
První polovina ledna byla pro nás do-
bou, kdy do centra přicházely výtvarné
a literární práce do soutěže „List z naší
rodinné kroniky“. Naše první postřehy
ještě před hodnocením: 1) Nesmírná
vynalézavost dětských autorů! 2) Sou-
těžní práce z křes7anských škol tvoří
pouze menší část došlých prací.
I v tomto „nesystematickém sociolo-
gickém průzkumu“ (za který s trochou
nadsázky soutěž můžeme považovat)
se ukazuje, že přes všechny krize a cí-
lené snahy o relativizování je tradiční
rodina stále jednou z nejvyšších hod-
not. Již nyní se těšíme na výstavu nej-
lepších děl, která se uskuteční po 20.
březnu pod záštitou pražského primá-
tora. Bližší informace uvedeme v příš-
tím Zpravodaji. Na krajském kole pro
Prahu a Středočeský kraj se organizač-
ně společně podílejí občanské sdružení
Rodinné centrum Praha (jehož členy
jsou spolupracovníci Centra pro rodinu
při Arcibiskupství pražském) společně
s YMCA – Živá rodina. Velký dík pat-
ří všem učitelům a profesorům, kteří
děti k účasti na soutěži povzbudili
a vytvořili jim k tvorbě prostor.

Psychologická poradna
Své bezplatné služby nabízí Psycholo-
gická poradna při Centru pro rodinu.
Věřící odborníci, psychologové a psy-
choterapeuti poskytují klientům po-
moc při řešení osobních i partnerských
problémů. Ke konzultacím je třeba se
předem objednat na telefonním čísle
220 181 777.

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

Večer uctívání a chval
(ekumenický)
Každé první úterý v měsíci od 17 do
19 hod.

Biblické hodiny
Konají se v liché úterky v měsíci od 19

hod. na faře u kostela sv. Jakuba St. ve
Stodůlkách (Kovářova 21). Provází ji-
mi P. Angelo Scarano.

Škola modlitby
Máš problémy s modlitbou? Nevíš jak
se modlit? Modlitba tě přestala bavit?
Chtěl(a) bys prohloubit svoji modlit-
bu? Pak jsi srdečně zván na školu mo-
dlitby. Ukážeme si různé způsoby mo-
dlitby (modlitba s Písmem, adorace,
růženec). Scházíme se v sudé úterky
od 19 hod. na faře u kostela sv. Jakuba
St. ve Stodůlkách (Kovářova 21).

„Prokopská zastavení“
Další přednáška z tohoto cyklu se
uskuteční v Komunitním centru sv.
Prokopa v úterý 17. února 2004
v 18:30. Hostem bude Ing. Daniel Ku-
chyňka, ředitel Sekce pro církevní
školství ČBK. Téma: Církevní školy
v ČR.

Kurzy Alfa – jaro 2004
Na jaře začnou opět probíhat v Komu-
nitním centru sv. Prokopa kurzy Alfa
– praktický úvod do křes7anství. Večer-
ní kurz (v pořadí 6. běh): 15. 3. – 31. 5.
2004, pondělky 19:00 – 21:45

Dopolední kurz (v pořadí 2. běh):
17. 3. – 2. 6. 2004, středy 9:45 – 12:00

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

Svoboda Božích dětí
Akce Komunity 13. – 14. března v Os-
travě na téma „Nepřijali jste přece du-
cha otroctví“ (Řm 8,15). Víkend věno-
vaný svobodě. Co je to pravá lidská
svoboda, co znamená být opravdu svo-
bodným člověkem v dnešní společnos-
ti? Jak se aktivně postavit k realizaci
základního lidského povolání: svobo-
dě Božího dítěte? Na víkendu přislíbil
účast P. Vincent Breynaert, řeholní
kněz komunity Chemin Neuf a odpo-
vědný za mezinárodní misii mládeže
pořádané komunitou.

Každý týden v Misijním centru
Neděle
Mše svatá
Každou neděli i přes zimní období se
mše svatá koná v kostele sv. Apolináře
vždy v 18:00 hod.

Pondělí
Francouzština
Od konce ledna začne Odpoledne
s francouzštinou. Podle zájmu budou
sestaveny jedna nebo dvě skupiny (za-
čátečníci a pokročilí) po pěti až deseti
lidech, jenž se budou moci každý tý-
den po dobu asi tří měsíců zdokonalo-
vat v jazyku s francouzským lektorem.
Cena 90 Kč/60 min.

Úterý
Abeceda víry
V 18:30 začíná v domě Michael Abece-
da víry, tj. více než jednoletý cyklus
hlubšího poznávání víry skrze studium
a sdílení nad Katechismem katolické
církve. V tomto cyklu, určeném lidem
na začátku víry nebo toužícím po pro-
hloubení své víry, nejde jen o vyučová-
ní, ale o zkušenost se životem církve
založenou na naslouchání Božímu slo-
vu (modlitbě), společném lámání chle-
ba (společné stolování) a službě lásky
(příprava večeře). Všechny tyto základ-
ní prvky života církve by měly vést
k vytváření společenství bratrů a sester
sjednocených v Kristu. Do tohoto
cyklu je možné se přihlásit i v průběhu
roku, ale jen po předchozí konzultaci
s P. Kamilem Novákem a to jen na celý,
uzavřený tématický celek trvající při-
bližně dva až tři měsíce. Vstup je mož-
ný od února anebo od dubna. Pro kate-
chumeny, tj. ty, kdo se připravují na
křest, je účast v celém rozsahu povinná.

Alfa
V Domě Michael proběhne od 6. 4.
kurz Alfa. Je to tříměsíční cyklus pro
všechny nepokřtěné mající zájem po-
znat a porozumět smyslu křes7anství
a církve. Začátek je vždy v 18:30 hod.
Pozvěte své blízké, kteří hledají prav-
du o Bohu.

Modlitební společenství
Pravidelně v 19:30 hod. začíná v kapli
sv. Kříže v porodnici v Apolinářské
ulici společná modlitba chval, díků,
rozjímání Božího slova a přímluv. Toto
modlitební společenství je otevřené
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všem bez rozdílu věku, vzdělání, či
přináležitosti k nějaké spiritualitě,
hnutí, komunitě nebo církvi. Přítom-
nost i toho nejmenšího a nejchudšího
z nás je velmi důležitá pro vytváření
společenství, sítě modlitby, živého
chrámu Božího, jenž tvoří lidé vzájem-
ně propojeni, kteří se vzájemně podpí-
rají, ochraňují a povzbuzují.

Středa
Mše svatá, adorace
Vždy v 17:30 hod. adorace a v 18:00
hod. mše svatá, konající se v kapli sv.
Kříže v porodnici.

Čtvrtek
Modlitba za jednotu křesKanů
Tento den je věnován z největší části
práci s mládeží od 18ti do 30ti let. Před
společenstvím mládeže, začínajícím
v 19:30 v Domě Michael, bude probí-
hat od 19:00 v kostele sv. Apolináře
modlitba za jednotu křes7anů zahrnují-
cí zpěv žalmů, biblické čtení a rozjí-
maní spjaté s tématem jednoty, v prvé
řadě mezi křes7any, ale také mezi ná-
boženstvími a lidmi obecně.

Společenství mládeže
Každý čtvrtek od 19:30 hodin jsou ote-
vřeny mládeži od 18ti do 30ti let dveře
Misijního centra Domu Michael. Jde
o otevřené společenství, kam mohou
přijít i nevěřící lidé. Program je uzpů-
soben tak, aby i tito lidé našli to, co je
může oslovit. Každý čtvrtek je téma-
ticky odlišný. Jednou je to setkání nad
filmem, jindy sdílení nad tématem,
o kterém se mluví, stůl otázek, či škola
práce s Biblí a společná modlitba. Ne-
chybí tzv. dílny hudby, zpěvu, tance,
divadla.

Křes<anské
centrum –

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

St 4. 2. 19:00 Modlitební setkání
„Velká středa“
Čt 5. 2. 19:00 PO KAPKÁCH –
nevšední koncert (folk, pop, rock,
obrazová projekce, verše)
Po 9. 2. 19:00 Beseda s VÁCLA-
VEM VĚTVIČKOU, ředitelem Bota-
nické zahrady UK

Pá 13. 2. 19:00 NARCIS (folkový
koncert)
Ne 15. 2. 18:00 Ekumenická boho-
služba

19:30 Literární večery II.
Po 23. 2. 18:00 Psycho kurz pro
mládež „Cesta k sebepoznání“

Nabídka lyžařských zájezdů
pro děti i rodiče od společnos-
ti Kamínek
So 14. 2. Jednodenní lyžařský zájezd
s výcvikem; Cena: Kč 250,- (možnost
slevy)*
Ne-Ne 19. 2. – 7. 3. Týdenní ly-
žařský tábor v Jizerských Horách; Ce-
na: Kč 2 500,-**
So 13. 3. Lyžařské závody ve sjezdo-
vém lyžování – Krušné Hory; Cena:
Kč 250,-*
So 20. 3. Jednodenní zájezd se soutě-
ží o nejlepší techniku lyžování; Cena:
Kč 250,-*
So 16. – 18. 4. Lyžování na ledovci
– Kaprun; Cena: Kč 650,-*
So-Po 1. – 3. 5. Víkend terénního ly-
žování pro zdatné sportovce; Cena: Kč
500,-**

Důležité poznámky: Místo lyžování:
tam, kde není uvedeno, bude upřesněno
na www.kaminek.org. Cena: * Cena
zahrnuje pouze dopravu (stravu, vleky,
event. připojištění si hradí účastník
sám) **Cena zahrnuje dopravu, ubyto-
vání, stravu, připojištění. Možnost sle-
vy: Na jednodenní lyžařské výcviky
poskytneme slevu až 100% z ceny dle
sociální situace účastníka do 18-ti let.
Přihlášky: písemně: KAMÍNEK, Mo-
dletická 1401, 149 00 Praha 4, e-mail:
kaminek@kaminek.org – s uvedením:
jména účastníka, bydliště, rodného čí-
sla, zdravotní pojiš7ovny, úrovně lyžo-
vání, způsobu placení. Placení: na jed-
nodenní 7 dní předem, třídenní 3 týdny
předem, tábor do konce ledna. Storno
podmínky: 50% ceny – 7 a méně dní
před začátkem akce.

Centrální katolická
knihovna

Thákurova 3, Praha 6

Vás zve na výstavu KAREL KRYL
(1944-1994). Výstava je otevřena ve
dnech 13. 2. – 12. 4. 2004, přístupná
denně od 9 do 17 hodin, v úterý a ve
středu do 20 hodin.

Česká
křes<anská
akademie
Vyšehradská 49

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

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

10. 2. 17:30 Ekologická sekce
– Mgr. Viktor Třebický: Ekologická
stopa dopravy. Benediktinský kláš-
ter Emauzy, Praha 2 – Vyšehradská 49.
19. 2. 17:00 Historická sekce – Dr.
Lenka Kusáková: Evangeličtí duchov-
ní v českém národním obrození. Kle-
mentinum – Národní knihovna, před-
náškový sál č. 136 v 1. patře
24. 2. 17:30 Ekologická sekce
– Představení knihy „Ekolístky“ od
Mgr. Kateřiny Jančaříkové. Benedik-
tinský klášter Emauzy, Praha 2 – Vyše-
hradská 49.

Studentský kostel
Nejsvětějšího

Salvátora
a Vysokoškolské 
katolické hnutí
Praha (VKH)

Křižovnické nám. 2 Praha 1
tel: 222 221 339

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

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

Aktuální program
úterý 3. 2. 20:00 po studentské mši sv.
liturgická přednáška P. Ing. Ladislava
Štefka ISch. – Mše svatá, I. část – bo-
hoslužba slova
středa 18. 2. 19:00 Debata na téma při-
rozené právo – s PhDr. Petrem Dvořá-
kem a prof. Tomášem Halíkem (pořádá
VKH ve spolupráci s ČKA)
neděle 22. 2. 21:00 po studentské mši

10
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sv. vystoupí dámské uskupení Laven-
tana s jihoamerickou lidovou hudbou

středa 25. 2. 19:00 Filmový klub
– F. T. Fridriksson: Děti Země (Island,
1991, 85 min.). Pořádá VKH.

Divadlo 
Miriam

Ke Strašnické 10, 
Praha 10 – Strašnice, 

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

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

Ne 8. 2. 15:00 Jan Vladislav: Po-
hádka za tři facky. – Volné zpracová-
ní italské lidové pohádky pro dě-
ti od 5 let.
Čt 12. 2. 19:30 Po nás a7 přijde po-
topa! – Recitál z písní Petra Traxlera,
Růženy Sršňové a Jana Vrkoče na ver-
še „ze století dvou nesmrtelných veli-
čin: vynálezů a jazzu“.
So 14. 2. 19:30 E - E . S c h m i t t :
Návštěvník. – Fiktivní setkání slavné-
ho rakouského psychiatra Sigmunda
Freuda s neznámým návštěvníkem.
So 28. 2. 19:30 F. M. Dostojevskij:
Bílé noci. – Jedna z nejslavnějších no-
vel ruské klasické literatury.

YMCA Kluby
křesKanská zájmová
činnost pro děti
a mládež, 

Na Poříčí 12, 
115 30 Praha 1, 

tel.: 224 872 407, 224 872 163 – 
zázn., e-mail: kluby@ymca.cz

Kurz Manželských setkání
YMCA-Živá rodina pořádá letos již
poosmé letní kurz Manželských setká-
ní, který se uskuteční ve dnech 23.
– 31. 7. 2004 v Čáslavi. Kurz je zamě-
řen 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, 115 30 Praha 1, tel.: 224
872 421, 606 745 048, e-mail: ha-
na.pistorova@familia.cz nebo Zdena
a Ludvík Hegrlíkovi, tel.: 284 690 020,
602 212 734.

Letní tábor rodin
Konají se v termínech 7. – 14. srpna

2004 a 14. – 21. srpna 2004 na Pavlá-
tově louce u Nového Města nad Metu-
jí. Objekt nabízí sportovní halu, jídel-
nu a sociální zařízení se sprchami. Dá-
le je možno využít hřiště na fotbal
a volejbal i menší bazén. Stravování
bude zajištěno čtyřikrát denně. Ubyto-
vání nabízíme v šestilůžkových chat-
kách a ve zděném domku (pokoje se
třemi a šesti lůžky).

Program: dopoledne probíhají dis-
kuse dospělých ve skupinkách, děti od
3 let mají vlastní program zajištěný pe-
čovateli, mladší mohou tábor absolvo-
vat u maminky. Odpoledne se pořádají
různé sportovní hry a soutěže, kterých
se účastní celé rodiny. Večer probíhají
besedy na různá témata, dále se může-
te těšit na táboráky a noční bojovku.
Součástí programu je i celodenní výlet,
dětská pou7, olympiáda apod. Chystá-
me také batikování a vyrábění z kůže.

Bližší podrobnosti a přihlášky na
adrese YMCA – Živá rodina.

Unie
katolických
žen

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

e-mail: ukz@volny.cz

středa 18. 2. 2004 – 14:30 – Anglie – 2.
díl (Skotsko, Wales, Londýn) – téma
přeloženo z listopadu 2003 – přednáše-
jící: RNDr. Ondřej Bartušek, Farní
klub u P. Marie Sněžné, Jungmannovo
nám. 18, Praha 1.

Pozvánka na sněm UKŽ
12. sněm UKŽ se bude konat dne 7.
února 2004 v budově Arcibiskupského
semináře, Thákurova 3, Praha 6 (zase-
dací sál, 3. patro) na téma: „Radosti
a starosti naší církve očima ženy.“

Program: 8:00 registrace, 9:00 za-
hájení otec biskup Václav Malý. Z dal-
šího programu: P. A. Zemek „Plánova-
ná reorganizace farností: Jak se dotkne
žen?“, zpráva o činnosti UKŽ, PhDr.
D. Syrůčková „Mezigenerační dialog
v církvi“. 13:00 oběd. Odpoledne:
P. A. Opatrný: „Jsou jenom mladí na-
dějí církve?“; „Co nového na plenár-
ním sněmu?“ (delegátka Marie Kotr-
bová); zprávy z regionů; 18:00 mše sv.
– otec biskup Jaroslav Škarvada.

Informace a přihlášky v kanceláři
UKŽ na výše uvedené adrese.

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

Další zprávy
Provincie kapucínů v ČR –
Exerciční dům
Loretánské nám. 6a, Praha 1 – Hrad-
čany, CZ-118 00
Plán duchovních cvičení na rok 2004

12. 2. – 15. 2. „Svátosti – zdroj du-
chovního života“ – pro ženy a muže.
Duchovní vedení: Štěpán Faber, dia-
kon.

18. 3. – 21. 3. „Jedno pokolení
zvěstuje druhému Hospodinovy činy“
– pro manželské páry. Duchovní vede-
ní: Ing. Martin Opatrný, diakon.

25. 3 – 28. 3. „Neftar – očista (2
Mak 1,36)“ – pro muže a ženy. Du-
chovní vedení: P. Martin Duchoslav,
kněz.

11. 9. – 14. 9. „Manželství – trvalé
svátostné poslání“ – pro manželské
páry. Duchovní vedení: Štěpán Faber,
diakon.

7. 10. – 10. 10. „Služebníku věrný,
poj8 se radovat se svým Pánem“ – pro
pomocníky ve farnosti. Duchovní ve-
dení: Ing. Martin Opatrný, diakon.

25. 10. – 30. 10. „Jsme proměňová-
ni k jeho obrazu mocí Ducha Páně (2
Kor 3,18)“ – pro ženy a muže. Du-
chovní vedení: P. Augustin OFMCap.

9. 12. – 12. 12. „Mesiášská
proroctví a jejich naplnění“ – pro ženy
a muže. Duchovní vedení: P. Rafael
OFMCap.

Začátek exercičního kursu je v prv-
ní uvedený den. Možnost ubytování od
16:00 hod. Zakončení v poslední uve-
dený den kursu do 15:00 hod. Ubyto-
vání je poskytováno na pokojích od



dvou do pěti lůžek se skupinovým soci-
ál. zařízením. Je možnost v omezené
míře dohodnout ubytování i jednotlivě.
Je poskytovaná strava třikrát za den.
Náklady spojené s pobytem a stravou
jsou dotovány z rozpočtu Provincie ka-
pucínů v ČR. Příspěvek účastníka kur-
su na osobu a den je od 320,- Kč. do
400,- Kč., podle četnosti obsazených
lůžek na pokoji. U studujících je mož-
né poskytnout vyšší dotaci. Přijímají se
pouze písemné přihlášky. Informace
– kontakt tel. 233 358 518; 233 355
372, mobil: 603 503 818, e-mail: exer-
cicnidum@kapucini.cz

Hnutí Pro život ČR
Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5,
mobil: 603 976 231, e-mail: info@pro-
life.cz, http://prolife.cz

Hnutí Pro život ČR srdečně zve na
již tradiční Pochod pro život, který se
letos uskuteční v sobotu 27. března
2004 v Praze.

Program bude obdobný jako v mi-
nulých letech: ve 13 hodin bude slave-
na Mše svatá v chrámu Matky Boží
před Týnem na Staroměstském náměs-
tí a po jejím závěru vyjdou účastníci po
pěší zóně směrem k soše sv. Václava na
Václavském náměstí, kde bude krátký
program. Plánovaný konec v cca. 16
hodin. Pro zájemce z řad účastníků Po-
chodu pro život je v dopoledních hodi-
nách umožněna prohlídka Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Na prohlíd-
ku je však nutné se vzhledem k bezpeč-
nostním podmínkám předem ohlásit na
výše uvedené adrese nejpozději do 19.
března 2004.

Farní centrum u sv. Václava
Proboštská 3, Praha 6 – Dejvice, spo-
jení: metro A – Dejvická, tram 20, 26
– stanice Hadovka.
Čtvrtek 12. 2. 2004 v 15:30 hod. MUDr.
Mgr. Marie Opatrná „Byly to však na-
še nemoci, jež nesl, naše bolesti na se-
be vzal“, rozhovor a modlitba s nemoc-
nými a za nemocné. Setkání pokračují
každý druhý čtvrtek v měsíci (11. 3., 15.
4. – třetí čtvrtek, 13. 5., 10. 6.).

Sobota 21. 2. 2004 od 9:00 do 17:00
zamyšlení pro mladé od 18 do 30 let
nad tématem Znáš svou cestu? Kudy
mám jít? v domě Sester Apoštolátu sv.
Františka. Informace a přihlášky do 15.
2. u sestry Michaely, tel.: 224 322 421.

Klub u Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1,
tel: 222 246 243,
e-mail: fara.pms@centrum.cz
Po 2. 2. 19:19 Zpívání s kytarou,
doprovází Markéta a Petr Lutkovi
Út 3. 2. 18:00 Beseda: Zastupitelé
Prahy 1 a nájemníci
St 4. 2. 19:00 Koncert: skupina
„Distance“
Út 10. 2. 19:19 Koncert: Kytara
– Martin Vítek
St 18. 2. 18:30 Večery ve středu
(program pro mládež pořádá ADCM)

Zvonkohra v Loretě
I v chladném únoru jste zváni k posle-
chu loretánských zvonků. Karionisté
Radek Rejšek a Kamil Novák je rozez-
ní v tyto dny:
Neděle 1. 2. 12:00 Improvizace na
nápěvy duchovních písní

18:00 Improvizace na
nápěvy duchovních písní
Neděle  8. 2. 12:00 A. Michna z Otra-
dovic: Výběr z Loutny české, Adam de
la Halle: Hélas

18:00 Hymnus Ave Ma-
ris stella a improvizace
Neděle 15. 2.12:00 Improvizace na
nápěvy mešních písní

18:00 Improvizace na
nápěvy mešních písní
Neděle  22. 2. 12:00 Duchovní pí-
seň Tam kde strmí církve skála,
G. F. Händel: Preludium

18:00 Duchovní píseň
Na skále založena stojí a improvizace
Neděle 29. 2.12:00 J. J. Rousseau: Ca-
rillon milanais, L. Bo llmann: Postlu-
dium 18:00 Duchovní píseň
Sluší se vždy chváliti.
Hodinový stroj také hraje každou celou
hodinu od 9:00 do 18:00 píseň „Tisíc-
krát pozdravujeme tebe“.

Z historického
kalendáře

1. února 1974 Zemřel Jan Dokulil,
katolický kněz, básník, překladatel ná-
boženské poezie (* 13. 7. 1910).
2. února Den zasvěceného ži-
vota (slaví celá církev od roku 1997).
7. února 1869 Narozen Jindřich Ši-
mon Baar, katolický kněz, prozaik, bá-
sník a národopisec († 24. 10. 1925).
9. února 944 Zemřela ctihodná
Mlada Přemyslovna, abatyše, zaklada-
telka ženského kláštera u sv. Jiří na
Pražském hradě.
10. února 1829 Zemřel římský papež
Lev XII. (vl. jm. Anibale della Genga).
Znovu vystavěl basiliku sv. Pavla za
hradbami, nechal rozšířit vatikánskou
knihovnu (* 22. 8. 1760).
12. února 1869 Narozen Kamil Hil-
bert, architekt, dovršitel stavby chrámu
sv. Víta na Pražském hradě. Navrhl
i mnohé církevní stavby († 25. 6.
1933).
14. února 869 Zemřel Konstantin,
jenž v Římě přijal mnišské jméno Cy-
ril, byzantský učenec, misionář a svě-
tec. Sestavil první slovanské písmo
– hlaholici.
15. února 1999 Zemřel v Římě Mons.
ThDr. František Planner, katolický
kněz pražské arcidiecéze a první český
rektor římské papežské koleje Nepo-
mucenum (* 9. 12. 1912).
16. února 1684 Narozen Bohuslav
Matěj Černohorský, hudební skladatel,
člen řádu minoritů. Ředitel kůru
u P. M. před Týnem a u sv. Jakuba
v Praze (* 1. 7. 1742).
26. února 1919 Římský papež Bene-
dikt XV. schválil pro celou církev svě-
tovou prosebnou oktávu za sjednocení
všech křes7anských církví.
27. února 1849 Narozen Václav Be-
neš Třebízský, katolický kněz, prozaik,
tvůrce historických povídek a románů,
kooperátor v Litní u Berouna († 20. 6.
1884). Arnošt Kelnar
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