
pražské arcidiecéze č. 2, únor 2005
Postní doba je šance
Pohodlně si sedněte a na chvilku odložte své starosti. Chtěl bych vám
něco říci o lásce. Máte někoho rádi a očekáváte jeho lásku. V tom je
naplnění lidského života. Cítíte to také tak? Jestliže ano, pak je důle-
žité dobře porozumět tajemství lásky. V postní době se nám – víc než
kdy jindy – odkrývá velikost Boží lásky v Ježíši Kristu. Její velikost
spočívá v ceně, kterou je schopen dát za naše vykoupení. A tou cenou
je, že dává SÁM SEBE. Zkuste si to představit: mám někoho rád ne-
bo ráda. Myslím na něj, chci být s ním. Chci mu dát všechno pro to,
aby byl š3astný. (...) Ale dám za něj život, i když mě zradí, nebude
o mě stát, bude chtít žít podle svého a v okamžiku zapomene na vše,
co jsem pro něj kdy udělal? Obětuji svůj život za někoho, komu to bu-
de lhostejné a ještě se mi bude do očí vysmívat? Každý si v duchu při-
znejme, že naše sebeláska možná vítězí častěji a snadněji, než by-
chom si přáli. A co dělá milující Bůh? Z lásky ke mně na sebe bere
všechny moje zrady, mou ukrývanou pýchu, pro kterou nechci vidět,
co ode mne žádá. Protože právě hledání toho, co ode mě očekává
Bůh, je někdy obtížné, volím pro sebe bu7 snadnější cesty, nebo se po
jeho vůli přestávám ptát úplně. Postní dobou prozařuje postava milu-
jícího Pána, který se z lásky k nám zříká sám sebe a bere na sebe
všechno, čím jsme porušili lásku vůči němu, vůči lidem kolem nás
i vůči sobě. A nabízí nám svou blízkost. V ní máme získat sílu k pře-

máhání strachu a k pravdivému pohledu do vlastního nitra. Máme možnost obnovit všechny vztahy lásky, které prožíváme.
– Nebojme se toho!

(Z knihy brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho ...aby mohlo vyrůst něco krásnějšího, Cesta 1999)

Rozhovor s Mons. Alešem Opatrným
o Roku eucharistie
Papež vyhlásil v říjnu 2004 Rok eucharistie. Co to zname-
ná? K čemu nás papež vybízí a co z toho vyplývá pro kaž-
dého z nás? Zeptali jsme se biskupského vikáře pro pastora-
ci Mons. Aleše Opatrného Th.D. (Více na str. 2)

Předběžné výsledky Tříkrálové sbírky
V Praze se zúčastnilo sbírky celkem 811 skupin koledníků.
Úředně bylo otevřeno 480 kasiček. K 16. 1. 2005 se částka
vykoledovaná v Praze pohybuje okolo 1 400 000 Kč, vý-
sledky mimopražských farností zatím nejsou k dispozici.
Celkem se ale mimo Prahu zúčastnilo sbírky 48 farností.

Postní duchovní obnova pro katechety
pražské arcidiecéze
Na postní duchovní obnovu zveme letos katechety v sobotu
12. 2. 2005 od 8:50 do Pastoračního střediska sv. Vojtěcha
v Praze - Dejvicích. V průběhu setkání je zajištěna možnost
přijetí svátosti smíření. Ukončení předpokládáme kolem 13.
hodiny. Více informací: Arcidiecézní katechetické středis-
ko, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, tel.: 220 181
317, email: adks@apha.cz

Víkendovka v Nazaretě na téma svědomí
Od 11. do 13. 2. 2005 proběhne v Nazaretě (Kostelní nám.
16, Praha 4 - Kunratice) víkendovka na téma: „Hlas nitra“.
Člověk obdržel od Boha jeden úžasně velký dar – svědomí,
kterého si bohužel často neváží. Co je to svědomí? Může se
svědomí mýlit? Jak máme své svědomí vychovávat? Na ty-
to a další otázky budeme společně hledat odpovědi. Zváni
jsou všichni, kterým je mezi 12–15 lety a mají chu3 se něco
nového dozvědět. Více informací na http://www.nazaret.
signaly.cz/vikendy/nitro.html

Duchovní obnova pro manželské páry 
ve Vlašimi popáté!
Obnova se uskuteční v sobotu 5. 2. (od 8:30 po celý den)
a v neděli 6. 2. (od 9 do cca 12 hodin) v DO Blaník a v kos-
tele sv. Jiljí. Na programu budou tři přednášky (kněz, psy-
choterapeut, manželé), práce ve skupinkách a mše svatá
s obnovou manželských slibů. Hlídání předem nahlášených
dětí bude během programu zajištěno! Dále je možné si ob-
jednat sobotní jídlo. Hlásit se mohou manželské páry nejen
z vlašimského vikariátu! Přihlášky obdržíte na faře ve Vla-
šimi nebo na mailové adrese hana.krejcirova@tiscali.cz



Z diáře otce kardinála
2. 2. 18:00 kolokvium ČKA, Emauzy,

Praha 2
3. 2. 9:30 Kněžský den, Pastorační

středisko, Praha 6 - Dejvice
4.–5. 2. volno

5. 2. 17:00 mše sv., Unie katolických
žen, kostel sv. Vojtěcha, Praha 6 -
Dejvice

6. 2. 10:00 mše sv., kostel Nanebevze-
tí P. Marie, Praha 9 - D. Počernice

7. 2. kanonická vizitace farnosti, Pra-
ha - Dolní Počernice

9. 2. 18:00 mše sv., katedrála, Pope-
leční středa, Praha 1

11. 2. 16:00 mše sv., kostel P. Marie pod
Řetězem, Den nemocných, Praha 1

13. 2. 12:00 mše sv., kostel sv. Jiljí, Pra-
ha 1, vyhlášení nově zřízené pol-
ské farnosti

14.–18. 2. exercicie, Velehrad
19.–26. 2. setkání biskupů, Castelgan-

dolfo, Itálie

Z diáře biskupa Malého
3. 2. Kněžský den, Pastorační středisko,

Praha 6 - Dejvice
5.–13. 2.     dovolená
14.–19. 2.   Velehrad – biskupské exercicie

23. 2. Svatý Jan pod Skalou – vizitace
školy

24. 2. 16:00 Iustitia et Pax – zasedání rady

Z diáře biskupa Herbsta
1. 2. 9:30 mše sv. v Kralupech nad

Vltavou a vikariátní konference
podřipského vikariátu

3. 2. 9:30 Kněžský den, Pastorační
středisko, Praha 6 - Dejvice

4. 2. 16:30 mše sv. za povolání v kos-
tele sv. Ludmily v Praze 2

5. 2. 9:00 účast na 13. sněmu Unie
katolických žen, Praha 6 - Dejvice,
Thákurova ul.

6. 2. 9:30 mše sv. ve Všeradicích
9. 2. 17:00 mše sv. v kostele sv. Jindři-

cha v Praze 1, Popeleční středa
11. 2. 15:00 mše sv. v kostele sv. Karla

Boromejského v Praze a návštěva
nemocných

12. 2. Arcidiecézní centrum pro mládež
v Praze - Kunraticích, víkendovka
pro 12–16leté

13. 2. 9:00    mše sv. v Novém Strašecí
13.–19. 2.        exercicie biskupů, Velehrad

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře

zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)
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Ze života arcidiecéze
Rozhovor s Mons. Alešem Opatrným o Roku eucharistie

Můžete nám v prvé řadě připomenout význam eucharistie?
Zkusím to říct co možná nejobyčejnějšími slovy: slavení eucharistie, čili mše svatá,
je vrcholným a nejplnějším setkáním, které v církvi konáme, a to hned několikaná-
sobným. Setkáváme se při ní jako Ježíšovo společenství v jeho jménu a on, jak slíbil,
je uprostřed nás. Setkáváme se ke slyšení Božího slova a k vrcholné oslavě Boží,
k největšímu díkůvzdání, jakého jsme schopni. Setkáváme se s Ježíšem, naším Vyku-
pitelem, pod způsobou chleba a vína. Setkáváme se s tajemstvím našeho vykoupení
– s působící Ježíšovou obětí. Náš problém: nenechat si toto úžasné setkání – pro
mnohé z nás tak snadno dostupné – zevšednět nebo překrýt druhořadými věcmi.

V čem má být Rok eucharistie jiný, výjimečný?
Jan Pavel II. ve svém listě Mane nobiscum Domine, který vydal k zahájení Roku
eucharistie, v podstatě nevyzývá k ničemu výjimečnému, spíš k tomu, co by mělo
být „normální“. Totiž k co nehlubšímu porozumění této svátosti, k překonání
povrchní zvykovosti a nedbalosti všeho druhu, k ušlechtilému a pravdivému slave-
ní a k prohloubenému chápání tohoto nevyčerpatelného tajemství Kristovy lásky.
Jinak řečeno: vyzývá nás k výjimečně dobrému chápání, slavení a prožívání toho,
co má být a mnohdy je v životě katolíka „normální“ (přičemž „normální“ zde ne-
znamená „obyčejné“ nebo „bezcenné“!).

Papež vkládá ve svém listě iniciativu do rukou „pastýřů místních církví“. Jak te-
dy Rok eucharistie probíhá v naší arcidiecézi?
Papež ve svém listě píše, že slavení Roku eucharistie nemá rušit diecézní pastorační
program. Proto se v pražské arcidiecézi nechystají k Roku eucharistie žádné mimo-
řádné a nápadné akce a snažíme se sladit program Roku eucharistie s probíhajícím
dlouhodobým programem „Obnova farnosti“, kde jsou pro toto období hlavními té-
maty pokání, Boží slovo, modlitba a sdílení. Tedy témata s eucharistií související.

Těžiště slavení tohoto roku by mělo být ve farnostech, případně vikariátech. Pro
kněze jsou připravována na kněžské dny témata přednášek, uvažujících o eucharis-
tii z různých aspektů, pro vikariátní konference podněty, které se budou realizovat
ve farnostech podle jejich možností a potřeb. Tím samozřejmě není dotčena mož-
nost farnosti připravit si i vlastní téma. Na červen bychom rádi připravili témata
adorací, které by měly na mysli zejména prosbu za povolání ke kněžství a zasvěce-
nému životu a které by se konaly bu7 jako farní nebo jako vikariátní akce.

Jaké z toho vyplývají konkrétní úkoly pro farní společenství?
Začnu trochu školometsky. Ve farnosti by bylo opravdu dobré a užitečné začít

tím, co Jan Pavel II. doporučuje – studiem současně platných Všeobecných poky-
nů k římskému misálu (český překlad vydala Česká biskupská konference, k dispo-
zici také na internetu na www.cirkev.cz). Studium by mělo začít u pana faráře a je-
ho nejbližších spolupracovníků v liturgii. S tím, co se jich týká, by měli být sezná-
meni postupně všichni, kdo se na liturgii podílejí, tedy nejen kostelník, varhaník,
lektoři a žalmista, ale prakticky všichni účastníci bohoslužeb. Snadno se při tom
zjistí, co se v liturgii koná tak, jak se konat má, a co jen tak, „jak se to dělalo vždyc-
ky“ (ale nesprávně) nebo co se nekoná. Třeba si potom někdo všimne, že se při sla-
vení mše opravdu nemá poklekat při všech možných a nemožných příležitostech,
ale že se má pokud možná vždy podávat z hostií při mši proměněných a jen v nou-
zi ze zásoby ve svatostánku ... abych uvedl aspoň něco konkrétního.

V papežově listě najdeme pojem „eucharistický postoj“ – co to znamená?
Nebudu se snažit o definici, dal bych spíš impuls k jednání. Společenství nebo jed-
notlivec si může otevřít Katechismus katolické církve, číst si v něm pasáž o eucharis-
tii (od čl. 1322), přemýšlet a povídat si o tom. Tak nenásilně ale dobře můžeme roz-
šířit své chápání eucharistie a můžeme také vidět, jak daleko jsme se ve vlastním ži-
votě dostali ke skutečnému eucharistickému postoji, který by se podobal postoji Je-
žíšovu. On se v Eucharistii dává a nemá zajištěno, že bude pochopen a že na jeho
štědrost bude příjemce reagovat také štědrostí k bližním. A přece se stále dává...

Mane nobiscum Domine – Apoštolský list papeže Jana Pavla II. biskupům, kně-
žím a věřícím laikům k Roku eucharistie – je k dispozici v Centrální katolické kni-
hovně, Thákurova 3, Praha 6 nebo na internetové adrese http://tisk.cirkev.cz v rub-
rice Dokumenty. (red.)



20. 2. 10:00 mše sv. v Praze - Záběhlicích
22. 2. 7:00 mše sv. v Arcibiskupském

semináři, Praha 6 - Dejvice
26. 2. 16:00 mše sv. v Kamenici
27. 2. 10:45 mše sv. v Praze - Kyjích

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.

Teologická konference
o služebném kněžství
Ve dnech 21.–23. února 2005 pořádá
Diecézní teologický institut v Hradci
Králové teologickou konferenci zamě-
řenou na tématiku služebného kněž-
ství. Konference se koná v Novém
Adalbertinu v Hradci Králové (Velké
nám. 32) a je určena všem zájemcům
z řad kněží, jáhnů a pastoračních pra-
covníků, studentům teologie i dalším
zájemcům činným v odborně-teologic-
ké či pastorační oblasti.

Cílem konference je ukázat zakotve-
ní služebného kněžství v tajemství Kris-
tově a přispět tak k hlubšímu poznání
teologických základů církevní služby.

Konference nejprve představuje bib-
lická novozákonní východiska k tématu
(J. Brož). Na jejich základě dále ukazu-
je systematicko-teologické vymezení
služebného úřadu v církvi (R. Machan).
V následující úvaze se zabývá vybraný-
mi aspekty kněžské služby z pohledu
dogmatického teologa (C. V. Pospíšil).
Ve dvou kratších příspěvcích poté při-
pomíná jednotlivá svědectví o hierar-
chickém kněžství v patristice (D. Vo-
přada) a v dokumentech II. vatikánské-
ho koncilu. Způsob, jakým téma kněž-
ství reflektuje literatura 20. stoletní,
sleduje konference na příkladu díla
G. Bernanose (D. Halasová). V další
části se program věnuje vztahu kněžské
a jáhenské služby (J. Kaňa), vztahu hie-
rarchického kněžství a ostatních služeb
v církvi, jako jsou např. služby pasto-
račního asistenta nebo člena pastorač-
ních či ekonomických rad (A. Opatrný).
Nakonec má konference ukázat význam
kolegiality pro kněžskou spiritualitu
(V. Kohut) a připomenout, že právě kul-
tura tvoří cestu evangelizace.

Přihlášky k účasti je možné podávat
do 7. února 2005 na adresu DTI. V při-
hlášce je třeba uvést přesný požadavek
na zajištění stravy a ubytování v jed-
notlivých dnech. Ubytování je posky-
továno ve dvou a třílůžkových poko-
jích. V případě žádosti na společné
ubytování je třeba přihlášky podávat
společně (s výslovným uvedením to-
hoto požadavku).

Příspěvek účastníků, kteří nejsou
zaměstnanci Biskupství královéhra-
deckého, činí za celý kurz 960 Kč.
Cena jednoho noclehu se snídaní je
360 Kč, oběd anebo večeře stojí 60 Kč.

Adresa: Diecézní teologický institut
– Biskupství královéhradecké, Velké
nám. 35, 500 01 Hradec Králové, tel.:
495 063 428, e-mail: dti@diecezehk.
cz, http://dti.diecezehk.cz

Haléř sv. Petra
Při bohoslužbách v neděli 20. února
2005 proběhne v naší arcidiecézi sbír-
ka „Svatopetrský haléř“. K této sbírce
byl vydán dopis českých a moravských
biskupů. Jeho text bude přečten ve
všech kostelích arcidiecéze na konci
bohoslužeb v neděli 13. února 2005.

Sloučení farností – Římskoka-
tolická farnost Český Brod
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. 7560/2004 dle ust. kán. 121 CIC ke
dni 1. ledna 2005 Římskokatolickou
farnost Lstiboř, Římskokatolickou far-
nost Přistoupim a Římskokatolickou
farnost Tismice s Římskokatolickou
farností Český Brod se sídlem Náměs-
tí Husovo 78, 282 01 Český Brod.
Tímto sloučením se ruší a zanikají slu-
čované církevní právnické osoby bez
likvidace a veškerý jejich majetek –
věci, pohledávky a jiná práva, nároky,
penězi ocenitelné jiné hodnoty a zá-
vazky – přechází na nástupnickou cír-
kevní právnickou osobu. Přitom je do-
držena vůle zakladatelů a dárců co do
určení majetku a plnění závazků a jsou
zachována získaná práva. Římskokato-
lická farnost Český Brod je tímto slou-
čením právním nástupcem slučova-
ných církevních právnických osob.
Území této farnosti zahrnuje od 1. led-

na 2005 území následujících obcí: Če-
ský Brod, Chráš3any, Klučov, Kšely,
Mrzky, Přehvozdí, Přistoupim, Rosto-
klaty, Tismice, Tuchoraz a Vrátkov.

Sloučení farností – Římskoka-
tolická farnost Kolín
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. 7563/2004 dle ust. kán. 121 CIC ke
dni 1. ledna 2005 Římskokatolickou
farnost Křečhoř, Římskokatolickou
farnost Lošany, Římskokatolickou far-
nost Nebovidy, Římskokatolickou far-
nost Nová Ves I, Římskokatolickou
farnost Ovčáry, Římskokatolickou far-
nost Předhradí u Nymburka, Římsko-
katolickou farnost Ratboř, Římskoka-
tolickou farnost Solopysky, Římskoka-
tolickou farnost Starý Kolín, Římsko-
katolickou farnost Suchdol, Římsko-
katolickou farnost Velim a Římskoka-
tolickou farnost Veltruby s Římskoka-
tolickou farností Kolín se sídlem Bran-
dlova 25, 280 02 Kolín. Tímto slouče-
ním se ruší a zanikají slučované cír-
kevní právnické osoby bez likvidace
a veškerý jejich majetek – věci, pohle-
dávky a jiná práva, nároky, penězi oce-
nitelné jiné hodnoty a závazky – pře-
chází na nástupnickou církevní práv-
nickou osobu. Přitom je dodržena vůle
zakladatelů a dárců co do určení majet-
ku a plnění závazků a jsou zachována
získaná práva. Římskokatolická far-
nost Kolín je tímto sloučením právním
nástupcem slučovaných církevních
právnických osob. Území této farnosti
zahrnuje od 1. ledna 2005 území násle-
dujících obcí: Bečváry, Břežany I, Bý-
chory, Červené Pečky, Dolní Chvatli-
ny, Kbel, Kolín, Kořenice, Křečhoř,
Lošánky, Miskovice, Nebovidy, Nová
Ves I, Onomyšl, Oseček, Ovčáry, Pa-
šinka, Pňov-Předhradí, Polepy, Polní
Voděrady, Radovesnice I, Rašovice,
Ratboř, Sokoleč, Starý Kolín, Suchdol,
Velim, Velký Osek, Veltruby a Vidice.

Sloučení farností – Kostelec
nad Černými Lesy
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
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sloučil arcibiskup pražský, kardinál
Miloslav Vlk, svým rozhodnutím
č.j. 7565/2004 dle ust. kán. 121 CIC ke
dni 1. ledna 2005 Římskokatolickou
farnost Konojedy u Kostelce n. Č. L.,
Římskokatolickou farnost Kouřim,
Římskokatolickou farnost Malotice,
Římskokatolickou farnost Oleška,
Římskokatolickou farnost Svojšice
u Kostelce n. Č. L. a Římskokatolic-
kou farnost Vitice s Římskokatolickou
farností Kostelec nad Černými Lesy se
sídlem nám. Smiřických 23, 281 63
Kostelec nad Černými Lesy. Tímto
sloučením se ruší a zanikají slučované
církevní právnické osoby bez likvidace
a veškerý jejich majetek – věci, pohle-
dávky a jiná práva, nároky, penězi oce-
nitelné jiné hodnoty a závazky – pře-
chází na nástupnickou církevní práv-
nickou osobu. Přitom je dodržena vůle
zakladatelů a dárců co do určení majet-
ku a plnění závazků a jsou zachována
získaná práva. Římskokatolická far-
nost Kostelec nad Černými Lesy je
tímto sloučením právním nástupcem
slučovaných církevních právnických
osob. Území této farnosti zahrnuje od
1. ledna 2005 území následujících ob-
cí: Barchovice, Černé Voděrady, Jeva-
ny, Klášterní Skalice, Konojedy, Kos-
telec nad Černými Lesy, Kouřim, Ko-
zojedy, Krupá, Krychnov, Libodřice,
Malotice, Nučice, Oleška, Oplany, Pla-
ňany, Prusice, Stříbrná Skalice, Svojši-
ce, Štíhlice, Toušice, Třebovle, Vitice,
Výžerky, Vyžlovka, Zalešany, Zásmu-
ky a Ždánice.

Sloučení farností – Římsko-
katolická farnost Pečky
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. 7567/2004 dle ust. kán. 121 CIC ke
dni 1. ledna 2005 Římskokatolickou
farnost Dobřichov, Římskokatolickou
farnost Plaňany, Římskokatolickou
farnost Ratenice a Římskokatolickou
farnost Skramníky s Římskokatolic-
kou farností Pečky se sídlem Tř. Jana
Švermy 50, 289 11 Pečky. Tímto slou-
čením se ruší a zanikají slučované cír-
kevní právnické osoby bez likvidace
a veškerý jejich majetek – věci, pohle-
dávky a jiná práva, nároky, penězi oce-

nitelné jiné hodnoty a závazky – pře-
chází na nástupnickou církevní práv-
nickou osobu. Přitom je dodržena vůle
zakladatelů a dárců co do určení majet-
ku a plnění závazků a jsou zachována
získaná práva. Římskokatolická far-
nost Pečky je tímto sloučením právním
nástupcem slučovaných církevních
právnických osob. Území této farnosti
zahrnuje od 1. ledna 2005 území násle-
dujících obcí: Břežany I, Cerhenice,
Dobřichov, Hořany, Chotutice, Chráš-
3any, Klučov, Milčice, Pečky, Plaňany,
Radim, Ratenice, Tatce, Třebovle,
Vrbčany, Zalešany, Žabonosy.

Sloučení farností – Římskoka-
tolická farnost Uhlířské 
Janovice
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. 7560/2004 dle ust. kán. 121 CIC ke
dni 1. ledna 2005 Římskokatolickou
farnost Dolní Chvatliny, Římskokato-
lickou farnost Drahobudice, Římsko-
katolickou farnost Horní Kruty, Řím-
skokatolickou farnost Košice, Římsko-
katolickou farnost Sudějov, Římskoka-
tolickou farnost Vavřinec a Římskoka-
tolickou farnost Zásmuky s Římskoka-
tolickou farností Uhlířské Janovice se
sídlem Václavské náměstí 1, 285 04
Uhlířské Janovice. Tímto sloučením se
ruší a zanikají slučované církevní
právnické osoby bez likvidace a veške-
rý jejich majetek – věci, pohledávky
a jiná práva, nároky, penězi ocenitelné
jiné hodnoty a závazky – přechází na
nástupnickou církevní právnickou oso-
bu. Přitom je dodržena vůle zakladate-
lů a dárců co do určení majetku a plně-
ní závazků a jsou zachována získaná
práva. Římskokatolická farnost Uhlíř-
ské Janovice je tímto sloučením práv-
ním nástupcem slučovaných církev-
ních právnických osob. Území této far-
nosti zahrnuje od 1. ledna 2005 území
následujících obcí: Barchovice, Beč-
váry, Církvice, Čestín, Dolní Chvatli-
ny, Drahobudice, Horní Kruty, Chlís-
tovice, Maletov, Nepoměřice, Onomy-
šl, Rašovice, Skvrňov, Staňkovice, Su-
dějov, Toušice, Uhlířské Janovice,
Vavřinec, Vidice, Zásmuky a Zbizuby.

P E R S O N A L I A

J u b i l e á ř
Výročí svěcení
Jiří Kusý, farář v Praze - Nuslích 

11. 2. 1985 (20 let)
P. Mgr. Antonín Sokol ISch 

26. 2. 2000 (5 let)

Životní jubilea
Václav Divíšek, kněz arcidiecéze praž-
ské na odpočinku 4. 2. 1920 (85 let)
Mgr. Karel Biško, administrátor
v Nymburku 7. 2. 1950 (55 let)
Václav Kulhánek, kancléř českobudě-
jovické diecéze, kanovník, soudce ICS

14. 2. 1930 (75 let)
Mons. ThDr. Oto Mádr, prelát, šéfre-
daktor Teologických textů

15. 2. 1917 (88 let)
Mgr. Tomáš Roule, sekretář pražského
arcibiskupa 16. 2. 1975 (30 let)
Ing. Marek Čihař, diecézní organolog

23. 2. 1950 (55 let)
P. Ing. Dr. Ladislav Heryán SDB

24. 2. 1960 (45 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Ukončení studia
Doc. JUDr. Ignác Antonín Hrdina
O.Praem., kněz Královské kanonie
premonstrátů na Strahově, byl po ob-
hajobě disertační práce na Katolické
universitě v Lublinu doktorským bire-
tem a prstenem promován na doktora
právních věd v oblasti kanonického
práva. Blahopřejeme.

Ustanovení
Mgr. Michał Antoni Bator, jehož
funkce administrátora excurrendo
Římskokatolické farnosti Lstiboř
a Římskokatolické farnosti Přistoupim
zanikla s účinností od 1. ledna 2005
v souvislosti se sloučením farností,
zůstává nadále administrátorem Řím-
skokatolické farnosti Český Brod
s tím, že územní rozsah jeho jurisdikce
od 1. 1. 2005 plyne z rozhodnutí.
Bedřich Blažek, jehož funkce admini-
strátora Římskokatolické farnosti Vel-
truby a administrátora excurrendo
Římskokatolické farnosti Nová Ves I,
Římskokatolické farnosti Lošany,
Římskokatolické farnosti Křečhoř
a Římskokatolické farnosti Starý Kolín
zanikla s účinností od 1. ledna 2005
v souvislosti se sloučením farností, byl
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s účinností od téhož data jmenován
osobním arciděkanem a s účinností od
1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 byl
jmenován a ustanoven farním vikářem
Římskokatolické farnosti Kolín. 
Mgr. Ing. Petr Bouška byl s účinností
od 15. prosince 2004 jmenován a usta-
noven administrátorem excurrendo
Římskokatolické farnosti Mukařov.
Dosavadní ustanovení administrátorem
Římskokatolické farnosti Říčany u Pra-
hy a administrátorem excurrendo Řím-
skokatolické farnosti Velké Popovice,
Římskokatolické farnosti Jažlovice,
Římskokatolické farnosti Popovičky
a Římskokatolické farnosti Kostelec
u Křížků zůstává nadále v platnosti.
Libor Bulín, jehož funkce administrá-
tora excurrendo Římskokatolické far-
nosti Ovčáry, Římskokatolické farnos-
ti Velim, Římskokatolické farnosti
Předhradí u Nymburka, Římskokato-
lické farnosti Nebovidy, Římskokato-
lické farnosti Ratboř, Římskokatolické
farnosti Suchdol a Římskokatolické
farnosti Solopysky zanikla s účinností
od 1. ledna 2005 v souvislosti se slou-
čením farností, zůstává nadále farářem
Římskokatolické farnosti Kolín s tím,
že územní rozsah jeho jurisdikce od 1.
ledna 2005 plyne z rozhodnutí
č.j. 7570/2004. Dosavadní ustanovení
okrskovým vikářem vikariátu Kolín,
členem kněžské rady a členem sboru
poradců zůstává nadále v platnosti.
Zdzisław Ciesielski byl s účinností od
15. prosince 2004 uvolněn z funkce
administrátora excurrendo Římskoka-
tolické farnosti Mukařov, farního viká-
ře Římskokatolické farnosti Říčany
u Prahy a farního vikáře excurrendo
Římskokatolické farnosti Kostelec
u Křížků, Římskokatolické farnosti
Popovičky, Římskokatolické farnosti
Jažlovice a Římskokatolické farnosti
Velké Popovice a s účinností od téhož
data byl jmenován a ustanoven admi-
nistrátorem Římskokatolické farnosti
Čechtice a administrátorem excurren-
do Římskokatolické farnosti Křivsou-
dov, Římskokatolické farnosti Borov-
nice a Římskokatolické farnosti Zhoř.
Mgr. Marek Halas byl s účinností od
15. prosince 2004 uvolněn z funkce
administrátora Římskokatolické far-
nosti Čechtice a administrátora Řím-
skokatolické farnosti Křivsoudov,
Římskokatolické farnosti Borovnice
a Římskokatolické farnosti Zhoř

a s účinností od téhož data byl jmeno-
ván a ustanoven farním vikářem Řím-
skokatolické farnosti u kostela Nane-
bevzetí Panny Marie Praha - Modřany,
farním vikářem excurrendo Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Prokopa
Praha - Braník a výpomocným du-
chovním III. pražského vikariátu.
Mgr. Martin Janata, jehož funkce ad-
ministrátora excurrendo Římskokato-
lické farnosti Vitice, Římskokatolické
farnosti Kouřim, Římskokatolické far-
nosti Svojšice u Kostelce n. Č. L.,
Římskokatolické farnosti Konojedy
u Kostelce n. Č. L. a Římskokatolické
farnosti Oleška zanikla s účinností od
1. ledna 2005 v souvislosti se slouče-
ním farností, zůstává nadále farářem
Římskokatolické farnosti Kostelec nad
Černými Lesy s tím, že územní rozsah
jeho jurisdikce od 1. ledna 2005 plyne
z rozhodnutí č.j. 7571/2004.
P. Jan Komárek SDB byl na žádost
svého řeholního představeného s účin-
ností od 1. ledna 2005 na dobu určitou
do 30. června 2005 jmenován a ustano-
ven výpomocným duchovním Římsko-
katolické farnosti u kostela sv. Petra
a Pavla Praha - Bohnice.
P. ThLic. Piotr Krysztofiak OP byl se
souhlasem svého řeholního představe-
ného s účinností od 1. ledna 2005 jme-
nován a ustanoven farářem Polské řím-
skokatolické farnosti. Dosavadní usta-
novení farním vikářem Římskokatolic-
ké farnosti u kostela sv. Jiljí Praha -
Staré Město zůstává nadále v platnosti. 
P. Vincenc Mrtvý SDB, jehož funkce
administrátora excurrendo Římskokato-
lické farnosti Tismice zanikla s účin-
ností od 1. ledna 2005 v souvislosti se
sloučením farností, zůstává nadále fará-
řem Římskokatolické farnosti Hradešín.
P. Stanislav Muzikář CSsR byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 1. ledna 2005 na dobu
do 31. prosince 2005 jmenován a usta-
noven farním vikářem Římskokatolic-
ké farnosti u kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie Příbram - Svatá Hora.
Václav Nekolný, jehož funkce faráře
Římskokatolické farnosti Zásmuky
a administrátora excurrendo Římsko-
katolické farnosti Dolní Chvatliny,
Římskokatolické farnosti Drahobudice
a Římskokatolické farnosti Vavřinec
zanikla s účinností od 1. ledna 2005
v souvislosti se sloučením farností, byl
s účinností od téhož data jmenován

osobním arciděkanem a s účinností od
1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 byl
jmenován a ustanoven duchovním
správcem in solidum Římskokatolické
farnosti Uhlířské Janovice. 
Mgr. Josef Nerad, jehož funkce admi-
nistrátora excurrendo Římskokatolické
farnosti Malotice, Římskokatolické
farnosti Košice, Římskokatolické far-
nosti Horní Kruty a Římskokatolické
farnosti Sudějov zanikla s účinností od
1. ledna 2005 v souvislosti se slouče-
ním farností, byl s účinností od téhož
data jmenován a ustanoven moderáto-
rem Římskokatolické farnosti Uhlířské
Janovice s tím, že územní rozsah jeho
jurisdikce plyne z rozhodnutí č.j.
7573/2004. Dosavadní ustanovení ad-
ministrátorem excurrendo in materiali-
bus Římskokatolické farnosti Rataje
nad Sázavou zůstává nadále v platnosti.
P. Petr Paschal Novák, jehož funkce
farního vikáře excurrendo Římskoka-
tolické farnosti Ovčáry, Římskokato-
lické farnosti Velim, Římskokatolické
farnosti Předhradí u Nymburka, Řím-
skokatolické farnosti Nebovidy, Řím-
skokatolické farnosti Ratboř, Římsko-
katolické farnosti Suchdol a Římsko-
katolické farnosti Solopysky zanikla
s účinností od 1. ledna 2005 v souvi-
slosti se sloučením farností, zůstává
nadále farním vikářem Římskokatolic-
ké farnosti Kolín.
P. Mgr. Martin Pastrňák O.Cr. byl se
souhlasem svého řeholního představe-
ného s účinností od 1. prosince 2004
jmenován a ustanoven administráto-
rem Římskokatolické farnosti Tursko.
Dosavadní ustanovení administráto-
rem Římskokatolické farnosti u koste-
la sv. Františka z Assisi Praha - Staré
Město zůstává nadále v platnosti.
Mgr. Josef Ptáček byl s účinností od
15. prosince 2004 jmenován a ustano-
ven metodikem informačních techno-
logií Arcidiecéze pražské. Dosavadní
ustanovení administrátorem Římsko-
katolické farnosti Kralupy nad Vltavou
a administrátorem excurrendo Řím-
skokatolické farnosti Nelahozeves,
Římskokatolické farnosti Zeměchy,
Římskokatolické farnosti Chvatěruby,
Římskokatolické farnosti Velvary,
Římskokatolické farnosti Veltrusy,
Římskokatolické farnosti Chržín
a Římskokatolické farnosti Vepřek
zůstává nadále v platnosti.
Mgr. Zdeněk Skalický byl s účinností
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od 1. ledna 2005 jmenován a ustanoven
administrátorem excurrendo Římsko-
katolické farnosti u kostela sv. Petra
Praha - Nové Město. Dosavadní usta-
novení farním vikářem Římskokatolic-
ké farnosti u kostela sv. Matěje Praha -
Dejvice zůstává nadále v platnosti.
Vladimír Valenta, jehož funkce admi-
nistrátora excurrendo Římskokatolické
farnosti Dobřichov, Římskokatolické
farnosti Plaňany, Římskokatolické far-
nosti Ratenice a Římskokatolické far-
nosti Skramníky zanikla s účinností od
1. ledna 2005 v souvislosti se slouče-
ním farností, zůstává nadále farářem
Římskokatolické farnosti Pečky s tím,
že územní rozsah jeho jurisdikce od
1. ledna 2005 plyne z rozhodnutí č.j.
7572/2004.
Kamil Vrzal, jáhen, jehož ustanovení
k jáhenské službě v Římskokatolické
farnosti Ovčáry, Římskokatolické far-
nosti Velim, Římskokatolické farnosti
Předhradí u Nymburka, Římskokato-
lické farnosti Nebovidy, Římskokato-
lické farnosti Ratboř, Římskokatolické
farnosti Suchdol a Římskokatolické
farnosti Solopysky zaniklo s účinností
od 1. ledna 2005 v souvislosti se slou-
čením farností, zůstává nadále ustano-
ven k jáhenské službě v Římskokato-
lické farnosti Kolín.

Pastorační
středisko
sv.Vojtěcha

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

fax: 224 314 258
e-mail: kancelar.ps@centrum.cz
www.vira.cz, www.pastorace.cz

1. 2. 19:30 Příprava na život v manžel-
ství – CPR

2. 2. 9:30 Akademie nejen pro senio-
ry – Benediktinská spiritualita
(P. Prokop Petr Siostrzonek OSB)

5. 2. 16:00 Unie katolických žen – mše
sv. na závěr plenárního sněmu UKŽ

12. 2. 8:00 Duchovní obnova pro kate-
chety – ADKS

14. 2. 19:30 Biblické hodiny na téma
„Pokání v Písmu“ – P. Jaroslav
Brož, Th.D. (1/6)

15. 2. 19:30 Příprava na život v manžel-
ství – CPR

16. 2. 9:30 Akademie nejen pro senio-
ry – Premonstrátská spiritualita
(P. Mgr. Gereon Tomáš Biňovec
OPraem.)

18. 2. 20:00 Modlitba Taize
19. 2. 9:00 Duchovní obnova pro man-

želské páry – CPR
21. 2. 19:00 Biblické hodiny na téma

„Pokání v Písmu“ – P. Jaroslav
Brož, Th.D. (2/6)

21. 2. 20:00 ČKA Praha 6 – panelová
diskuze

21. 2. 18:30 Kurz služebníků eucharis-
tie (4/4)

26. 2. 9:30 Kurz pro pomocníky v pas-
toraci (5/6)

28. 2. 19:30 Biblické hodiny na téma
„Pokání v Písmu“ – P. Jaroslav
Brož, Th.D. (3/6)

Postní duchovní obnova
5. března 2005 9:00–14:00 se koná
v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha
při Arcibiskupství pražském postní du-
chovní obnova pro farnost u kostela sv.
Matěje, duchovní správu u kostela sv.
Vojtěcha a duchovní správu u kostela
sv. Václava v Praze 6 - Dejvicích.
Obnovu povede P. ThLic. Prokop
Brož. V programu obnovy se počítá ta-
ké se mší svatou. Příležitost ke svátos-
ti smíření je zajištěna. (Čaj a káva bude
k dispozici, svačinu s sebou.) Zváni
jsou nejen farníci, ale i ostatní věřící.

Biblické hodiny
Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha
v Praze - Dejvicích ve spolupráci s Pas-
toračním střediskem sv. Vojtěcha nabí-
zí možnost prohloubení znalosti Písma
v „Biblických hodinách“ na téma „Po-
kání v Písmu“, které povede P. Jaroslav
Brož Th.D. Jedná se o šest setkání – 
14. 2., 21. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3.
a 21. 3. vždy od 19:30 do 20:30 (kromě
21. 2., kdy se bude Biblická hodina ko-
nat výjimečně od 19:00 do 20:00).

Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

email: adks@apha.cz

Katechetické úterý
Katechetické úterý proběhlo podle
plánu a lednové téma bylo věnováno
Týdnu modliteb za jednotu křes3anů.

Připomínáme, že na únorovém úterku
se uvidíme 1. 2. 2005 v ADKS v 17:00.

Tématem bude postní doba v kate-
chezích dětí, mládeže i dospělých. Při

setkání uvítáme osvědčené nápady ka-
techetů.

Soutěž NF (Naše farnost)
Mezi nejčilejší soutěžící patří „Ludmil-
ky 1 a 2“ z Tuchoměřic, které si zaslou-
ží pochvalu za to, že úkoly soutěže plní
jako první ze všech přihlášených týmů.

Protože se závěr soutěže blíží, upo-
zorňujeme všechny skupinky na to,
aby posílaly všechny odpovědi včas.

Výuka náboženství v novém
školském zákoně
Od 1. 1. 2005 platí nový školský zákon
(č. 561/2004 Sb.). V § 14 tohoto záko-
na je nově upravena výuka nábožen-
ství na tzv. státních školách. Od nové-
ho školního roku 2005/2006 se nepo-
vinný předmět náboženství (konkrétní
církve) vyučuje, pokud se na něj při-
hlásí alespoň 7 žáků školy. (Více infor-
mací přímo v zákoně nebo na ADKS –
viz hlavička.)

Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6

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

Přípravy na manželství
Nejbližší společná příprava na život
v manželství začíná v úterý 12. 4. 2005
v 19:30 v Pastoračním středisku sv.
Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Zájemci
z řad snoubenců se mohou přihlásit již
nyní na telefonním čísle 220 181 777
nebo na mailové adrese cpr@apha.cz.
Zájem bývá tradičně značný a kapacita
přípravy je omezená. Přípravu tvoří
osm večerů zaměřených na konkrétní
oblasti života v křes3anském manžel-
ství. Během přípravy snoubence čeká
práce ve skupinách, přednášky i sdíle-
ní v páru. Na kurzu spolupracují man-
želské páry, psycholog, jáhen a kněz.
Jarní příprava končí v úterý 31. 5.
2005. Termín podzimní společné pří-
pravy je 11. 10.–29. 11. 2005.

Kromě toho nabízíme přípravy na
manželství, které probíhají v rodinném
prostředí pod vedením manželů pro
skupinky tří až šesti párů snoubenců.
Vedoucí páry mají k této práci pověře-
ní od arcibiskupa. Setkání probíhají
jednou za 2 až 3 týdny. Do skupinky,
která bude začínat v únoru, se mohou
hlásit snoubenci, kteří plánují svatbu
v červnu či později.
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Programy pro mladé manžele
Manželům z řad bývalých účastníků
společných příprav na manželství nebo
v rodinách v uplynulých 4 letech jsou
určena následující akce:

Setkání s duchovním programem
v sobotu 5. března od 9:30 do cca
13:00 v prostorách zázemí kostela sv.
Ignáce v Praze 2, Ječná 2. Kromě zku-
šeného kněze P. Josefa Čunka SI se bu-
dou moci bývalí snoubenci setkat
s manžely, kteří je provázeli přípravou.
Určeno pro ty, kteří se nemohli zúčast-
nit setkání v listopadu.

Nejen o slučitelnosti kariéry a rodi-
čovství bude setkání v sobotu 23. 4.
2005 v Komunitním centru sv. Proko-
pa, Praha - Nové Butovice (metro
B – Hůrka) předběžně od 9 do 16 ho-
din. Účast na setkání přislíbil speciální
pedagog, psycholog a rodinný terapeut
v jedné osobě Dr. Michael Chytrý.

„Mladým manželům třetího tisícile-
tí“ dále nabízíme dva termíny letních
exercicií od 27. 5. do 31. 5. 2005
s P. Vladimírem Málkem a od 8. 7. do
12. 7. 2005 s P. Josefem Čunkem SI.
Začíná se v pátek večeří a končí úter-
ním obědem.

Exercicie proběhnou v objektu ČM
Fatimy v Koclířově u Svitav; přítomen
bude vedle kněze i manželský pár,
účast s dětmi je možná, pokud si zajis-
títe hlídání a vezmete s sebou. Hlaste
se v Centru!

Osamělé maminky
Pravidelná setkání osamělých mami-
nek pokračují v Komunitním centru sv.
Prokopa, Praha - Nové Butovice (me-
tro B – Hůrka) 19. 2. a 12. 3. 2005
vždy od 14:00 do 17:00.

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 15. 4. do nedělní-
ho oběda 17. 4. 2005. Obnovu povede
P. Petr Blecha OCD. Účast dětí není
možná. Přihlásit se můžete již nyní te-
lefonicky nebo mailem v Centru. Na
základě vašeho zájmu vám pošleme
bližší informace.

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.

Stručně o dalších akcích, 
které proběhly
V rámci programu celoživotního vzdě-
lávání na KTF UK proběhl 11. 1. semi-
nář pro jáhny na téma pastorace rozve-
dených a osamělých.

Tentýž den se konalo modlitebně
pracovní setkání manželů, kteří připra-
vují snoubence na manželství.

18. 1. proběhla přednáška MUDr. L.
Bartůškové na téma Cesta k dospělosti
pro rodiče a děti. Přednáška byla
v rámci setkání osamělých maminek.

PouQ rodin pražské arcidiecéze
Pou3 rodin se letos uskuteční v sobotu
28. 5. 2005 v pražské Loretě a v přile-
hlém exercičním domě kapucínského
kláštera. Mši svatou v 10:00 bude cele-
brovat pražský arcibiskup Miloslav
kardinál Vlk. Ve spolupráci s kapucíny
připravujeme bohatý doprovodný pro-
gram pro rodiče, děti i „náctileté“ (pro-
gram pro ně chystáme v nedalekém vo-
jenském kostele sv. Jana Nepomucké-
ho). Podrobnosti o pouti průběžně do-
plňujeme na adrese http://cpr.apha.cz/
marodi/.

Arcidiecézní
centrum pro mládež

Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 -
Kunratice, tel: 244 910 469

fax: 244 912 713 
e-mail: adcm-pha@volny.cz 
http:// www.praha.signaly.cz

Večery ve Středu
Konají se každou třetí středu v měsíci
v areálu františkánského kláštera při kos-
tele Panny Marie Sněžné na Jungman-
nově náměstí (stanice metra Můstek).

Začínáme společnou adorací
v 18:30, následuje kulturní program
(koncert, divadelní představení, před-
náška...). Během celého večera můžete
posedět s přáteli a občerstvit se v klubu
nebo si prohlédnout výstavu.

Je zde také možnost svátosti smíře-
ní a osobního rozhovoru s knězem.

Program jednotlivých večerů na
http://www.praha.signaly.cz/vecery.
html

III. Nazaretský Miniples
V pátek 21. 1. 2005 se v domě Nazaret
od 18:00 bude konat již III. Nazaretský
Miniples. Počet účastníků je omezen,
proto je nutné se včas přihlásit a objed-
nat si vstupenky a to nejpozději do 19. 1.
2005.

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

Úterý
Abeceda víry
Pravidelně každé úterý v 19:00 probíhá
v domě Michael Abeceda víry, tj. více
než jednoletý cyklus hlubšího pozná-
vání víry skrze studium a sdílení nad
Katechismem Katolické církve.
V tomto cyklu, určeném lidem na za-
čátku víry nebo toužícím po prohlou-
bení své víry, nejde jen o vyučování,
ale o konkrétní zkušenost se životem
církve založeném na naslouchání Bo-
žímu slovu, tj. modlitbě, společném lá-
mání chleba, což znamená společné
stolování a službě lásky, v našem pří-
padě služba při přípravě večeře.
Všechny tyto základní prvky života
církve by měly vést k vytváření spole-
čenství bratrů a sester sjednocených
v Kristu. Do tohoto cyklu je možné se
přihlásit i v průběhu roku, ale jen po
předchozí konzultaci a to jen na celý,
uzavřený tématický celek trvající při-
bližně dva až tři měsíce. Pro katechu-
meny, tj. ty, jenž se připravují na křest,
je účast v celém rozsahu povinná.
Modlitební společenství
Pravidelně každé úterý v 19:30 začíná
v domě Michael v Apolinářské ulici
č. 10 společná modlitba chval, díků,
rozjímání Božího slova a přímluv. Toto
modlitební společenství je otevřené
všem bez rozdílu věku, vzdělání či při-
náležitosti k nějaké spiritualitě, hnutí
nebo komunitě. Přítomnost i toho nej-
menšího a nejchudšího z nás je velmi
důležitá pro vytváření společenství, sítě
modlitby, živého chrámu Božího.
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Středa
� Mše svatá + duchovní služba
� V kapli sv. Kříže v porodnici
v 16:30 každou lichou středu v měsíci
� Tvořivé skupinky
� První středa v měsíci – umělecká
sdílecí skupinka pro všechny, kdo se
zajímají o uměleckou tvorbu jakého-
koli žánru (hudba, výtv. umění, litera-
tura, fotografie, divadlo atd.)
� Druhá a čtvrtá středa – divadelní
a choreografická dílna pro ty, jež mají
zájem skrze skupinovou práci spoluvy-
tvářet všední i méně všední formy di-
vadla.

Komunita
Chemin
Neuf

Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, 
tel.: 220 199 441-2, 224 921 314, 

email: sekretariat@chemin-neuf.cz
http//www.chemin-neuf.cz

Otevřené víkendy v Tuchoměřicích:
12.–13. 2. 2005 Ekumenismus (A. – K.
Graber z Francie, pastorka menonits.
církve), 19.–20. 3. 2005 Úvod do ži-
dovství (E. Panier, člen komunity
z Francie), začátek v sobotu v 9:30, ko-
nec v neděli po obědě.
Otevřená Neděle s Mezinárodní eku-
menickou fraternitou 27. 2. 2005 set-
kání lidí různého věku ke společnému
prožívání nedělního dne. Součástí je
modlitba, sdílení o konkrétních věcech
ze života v malých skupinkách. Bude
též prostor k naslouchání svědectvím
a ke shlédnutí filmu. Hlídání dětí zajiš-
těno.
Víkend pro mládež (18–30 let) na fa-
ře v Bartošovicích v Orlických horách,
18.–20. 2. 2005. Téma: Když Duch
Hospodinův vede svůj lid aneb Du-
chovní rozlišování v životě s Bohem
(nejzákladnější principy rozlišování
Božího vedení ve všedním životě).
Ora et Labora – víkend pro práci,
modlitbu, vzájemné setkávání a odpo-
činek 5.–6. 3. 2005. Témata: Potřebu-
jeme svátost smíření? Různé pohledy
na osobní modlitbu III.
Již nyní upozorňujeme na setkání Ká-
na pro manžele 18.–24. 7. 2005 v Tu-
choměřicích.

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

Recitál
Zveme vás na hudební recitál ve
čtvrtek 24. 2. 2005 od 20:00 v Komu-
nitním centru sv. Prokopa na Sluneč-
ním náměstí Prahy 13. Vstupné: 
50 Kč.

Kurzy Alfa – dopolední i večerní
Dopolední – 4. běh kurzu Alfa (nejen)
pro maminky s dětmi začíná ve středu
23. března v 9:45 a potrvá do 8. června
2005. Dopolední kurzy probíhají kaž-
dou středu od 9:45 do 12:00 v sále KC.
Občerstvení a hlídání dětí je zajištěno.
Uve7te, prosíme, věk dětí, které bude
třeba hlídat v klubovně. Je též možné,
aby děti byly spolu s maminkami v sá-
le, kam je možné s sebou vzít i kočá-
rek. Součástí kurzu je i společná sobo-
ta – 14. května. Fotografie z minulých
kurzů Alfa si můžete prohlédnout na
našich stránkách v rubrice „fotogale-
rie“. Na dopolední kurzy Alfa se mů-
žete přihlásit bu7 telefonicky na tel.
č. 251 613 969 nebo mailem na adrese
knihovna@centrumbutovice.cz, pří-
padně písemně či osobně na adrese
Komunitní centrum sv. Prokopa
V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha
5 - Nové Butovice (trasa B – stanice
metra Hůrka). Vedoucí kurzu je Marie
Průchová. Za kurzy Alfa se nic neplatí.
Podle uvážení a vašich možností mů-
žete přispět na občerstvení. Přihlásit se
je možné jen na úvodní dopoledne
nebo na celý kurz.
Večerní kurzy Alfa – 10. běh – začína-
jí v pondělí 21. března v 19:00 úvodní
večeří. Budou probíhat každé pondělí
od 19:00 do 21:45 od 21. března do 13.
června 2005. Součástí kurzu je společ-
ný víkend 13.–15. května, případně so-
bota 14. května. Na večerní kurzy Alfa
se můžete přihlásit na tel. č. 251 615
468 od 19:00 nebo na tel.: 251 610 850
od 8 do 16:00 nebo na mobilu 731 205
542 a též mailem na adrese eva-hruba
@seznam.cz. Vedoucí kurzu je Eva
Hrubá. Je též možné se přihlásit dopi-

sem nebo osobně na adrese Komunitní-
ho centra sv. Prokopa (uvedena u infor-
mací o dopol. kurzech). Za kurzy Alfa
se nic neplatí. Je možné přispět podle
uvážení na večeři. Můžete se přihlásit
na úvodní večeři nebo na celý kurz.
Více informací na www.centrumbutovice.
cz nebo www.kurzyalfa.cz

Katolická
Charismatická
obnova

Koordinátor obnovy: P. Pavel 
Semela, Pastorační středisko, 

Kolejní 4, Praha 6, 160 00, 
obnovach@cbox.cz, 
http://www.cho.cz

Otevřená společenství
� Praha 5 - Smíchov, úterý 20:00–
21:30 na nové faře, která je za koste-
lem, Nám. 14. října, kontaktní osoba:
Hana Schmittová.
� Praha 10 - Vršovice, úterý 19–21 h.,
zadní vchod do kostela sv. Václava,
Nám. Svat. Čecha, kontaktní osoba:
Václav Novák.

Křes9anské
centrum –

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

KřesQanský sportovní klub
(informace Ing. J. Olšanský – 603 256
411, jaroslav.olsansky@intax.cz)
� 4.–6. 2.  Trojdenní lyžařský výcvik
� 11.–13. 2. Seminář pro vedoucí
� 19. 2.     Jednodenní lyžování s mož-
ností výuky
� Průběžně: přihlašování na prázdni-
nový lyžařský výcvik 12.–19. 3. 2005

KAMÍNEK, společenství
pracující s dětmi a mládeží
Jste dobrá (možná začínající) skupina,
která chce koncertovat? Vytváříte al-
ternativní divadlo? Chystáte zajíma-
vou akci pro veřejnost? Nabízíme vám
prostory v klubu Na dně! Volejte, mai-
lujte na číslo a adresu o.s. Kamínek!!

Dixie klub
� nízkoprahový klub pro děti školní-
ho věku
� otevřeno – pondělí, středa a čtvrtek
od 15:30 do 18:30
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� volnočasové aktivity a zážitková
pedagogika: činnosti uplatňující a pod-
porující různé druhy tvořivosti, zábav-
né učení hrou, odreagování a relaxace
formou spontánních, radostných čin-
ností (hry, soutěže, sport, práce s hlí-
nou a keramickými dlaždicemi, malo-
vání, batikování, ping-pong, modelaře-
ní, elektronika, programování a další).
� sobotní a víkendové výlety
� vstup zdarma

Klub Na dně
Otevřený klub ve stylu čajovny s dopro-
vodným programem. Vstup volný (ne-
ní-li uvedeno jinak). Vchod E, přízemí
� Pá  18. 2. 18:30 Koncert punkových
skupin IMUNITA, K.R.A.P. a STŘE-
PY (vstup 20 Kč)

Římskokat. 
akademická 
farnost
Praha a VKH 

Akademický kostel Nejsv. Salvátora, 
Křižovnické nám. 2 Praha 1

tel: 222 221 339
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz

http://salvator.farnost.cz, 
http://vkhcr.org/praha

Pravidelný program kostela
� Neděle 14:00 mše sv.
� Neděle 20:00 studentská mše sv.
� Úterky 19:00 mše sv. studentských
cechů (1. 2. přírodovědců a mediků, 8.
2. ekonomů a právníků, 15. 2. matema-
tiků, zemědělců a techniků, 22. 2.
umělců a humanitních oborů), 20:00
následuje kurs Základy víry (příprava
na křest a biřmování – v únoru dokon-
číme nauku o svátostech a přikročíme
k výkladu Desatera)
� Čtvrtky 20:00 – adorace s možností
svátosti smíření nebo duchovního roz-
hovoru

9. 2. 17:00 Popelec umělců (lite-
rárně-hudební večer pražských umělců
v sakristii – připravil Přemysl Rut), po-
té v 19:00 mše sv. s udílením popelce

16. 2. 19:00 1. část cyklu seminá-
řů o rodině – Rodina jako civilizační
problém – PhDr. J. Zeman, CSc.

23. 2. 19:00 Filmový klub – Mo-
derní doba (Modern Times, Charles
Chaplin, USA, 1936, 87 min)

Program probíhá v sakristii, kam se
lze dostat z nádvoří Klementina

Studentské cechy
Stále se můžete hlásit do cechů svým
mistrům! Ekonomicko-právnický cech
(vedoucí Petra Ležáková – xlezp01@
vse.cz), umělecko-humanitní (Markéta
Francová – mafrancova@hotmail.com),
přírodovědně-medicínský (Jiří Šedo –
jisedo@seznam.cz) a zemědělsko-ma-
tematicko-technický (horackob@vscht.cz).

Cechy se podílejí na úterních stu-
dentských bohoslužbách, mistři nabí-
zejí svoji pomoc zejména prvákům
v orientaci na škole, v Praze a v koste-
le. Akce pro cechy (vzájemné vzdělá-
vání, víkendy, soutěže) jsou pravidelně
zveřejňovány.

Kurzy německého jazyka
Pro začátečníky je určen kurz každou
středu 16:00–17:30, zájemci o konver-
zaci mohou přijít každý čtvrtek od
18:30–20:00 (vede J. Štefková).

Knihovna Betánie
Vysokoškolské katolické hnutí (klub
Betánie) má svoji knihovnu, která se
nachází v chodbě za sakristií kostela,
a do které jste všichni srdečně zváni.
Nebojte se využívat vyhledávání na
www stránkách VKH, rezervační
schránky a elektronické adresy kni-
hovny určené především pro prodlužo-
vání výpůjček a Vaše dotazy.

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

Katalog dostupný z www.vkhcr.org/
praha nebo z odkazu na www.salvator.
farnost.cz
Další informace na betanie.knihovna@
centrum.cz

Teologický seminář nejen pro
studenty
Jedná se o úvod do systematické teolo-
gie zaměřený spirituálně – měl by vést
k teologickému prožívání víry. Semi-
nář vede jezuita jáhen Jan Regner SJ,
absolvent Gregoriánské papežské uni-
verzity v Římě. Koná se každou dru-
hou středu v kostele sv. Ignáce v Ječné
ulici – v únoru to bude 2. 2. (Christolo-
gie II.) a 16. 2. od 17:00 do 18:30. Zá-
jemci nech3 se hlásí Tomáši Jajtnerovi
na tomas.jajtner@seznam.cz

Salvátorská schola
zkouší pravidelně každé úterý v od
17:30 do 18:45 v sakristii. Případní zá-
jemci o zpívání nech3 se hlásí sbormis-

trům Michalu Reiserovi (michalrei-
ser@centrum.cz) nebo Tomáši Jajtne-
rovi (tomas.jajtner@seznam.cz).

Poutní místo
Svatá Hora

Římskokatolická farnost
u kostela Nanebevzetí

Panny Marie Příbram - Svatá Hora
261 80 Příbram II - 591, 

tel: 318 626 351, fax 318 624 744, 
e-mail: basilica@svata-hora.cz, 

http://www.svata-hora.cz

Pravidelné bohoslužby
� Po–So: 6:00, 7:00, 9:00, 17:00
� Ne: 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:30
� Neděle a slavnosti 16:15 – nešpory
� Příležitost ke svátosti smíření půl
hodiny před bohoslužbou, jinak na po-
žádání

21.–25. 2. Exercicie pro ženy
(vede P. Stanislav Muzikář, CSsR).
Exerciční dům. Exercicie začínají
v 18:00 v refektáři proboštství a končí
poslední den mší svatou.

Česká
křes9anská
akademie
Vyšehradská 49

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

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

� 8. 2. 17:30 Ekologická sekce.
Dana Němcová: Život v Praze 2, mezi-
lidské vztahy a hodnoty pro budouc-
nost. Přednáška se koná za podpory
MČ Praha 2 a hl. m. Prahy. Klášter
Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2.
� 15. 2. 17:30 Přírodovědná sekce.
Prof. Jan Bednář: Meteorologie a Pra-
ha. Přednáška se koná za podpory MČ
Praha 2 a hl. m. Prahy. Klášter Emau-
zy, Vyšehradská 49, Praha 2.
� 17. 2. 15:30 Historická sekce. Po
stopách křes3anství v Praze 2 – kostel
sv. Ignáce na Karlově náměstí. Mgr.
Petra Nevímová Ph.D. – historička
umění. Přednáška se koná za podpory
MČ Praha 2 a hl. m. Prahy. Kostel sv.
Ignáce, Karlovo nám, Praha 2.
� 23. 2. 18:30 Kolegium katolic-
kých lékařů. Česká duchovní hudba
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kdysi a dnes. MUDr. Jaroslav Eliáš –
společnost pro duchovní hudbu.
Klub III. interní kliniky 1. LF UK
a VFN, Praha 2, U nemocnice 1 (býva-
lá jesuitská kolej na Karlově náměstí
vchod ze dvora) v 1. patře.

Divadlo 
Miriam

Ke Strašnické 10, 
Praha 10 – Strašnice, 

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

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

� 3. 2. 19:30 L. Trmíková, J. Ne-
beský: Dny noci. Inscenace přibližuje
události z posledních měsíců života sv.
Terezie z Lisieux.
� 10. 2.  19:30 E r i c - E m m a n u e l
Schmitt: Oskar a Růžová paní. Další
pozoruhodný text francouzského dra-
matika hovoří o základních otázkách
lidské existence.
� 20. 2.  15:00 Perutinka. Pohádka
o holčičce Perutince, které se splnil
její sen létat. Pohádka je určena dětem
od 3 let.
� 27. 2.  15:00 Perutinka. Pohádka
o holčičce Perutince, které se splnil
její sen létat. Pohádka je určena dětem
od 3 let.

YMCA Kluby
křesQanská 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

Lyžařský tábor
O jarních prázdninách P1–P5, tj.
12.–19. 3. 2005 se koná lyžařský tábor
pro děti 6–15 let pod vedením zkuše-
ných vedoucích v Antonínově v Jizer-
ských horách. Sjezdovky na Špičáku,
turistika a hry v zimní přírodě, večerní
zábavný program, drhání náramků, ka-
šírování, zvířátka a náramky z korálků,
malba na hedvábí, muzicírování. Cena:
2000 Kč zahrnuje jídlo 5 x denně, po-
jištění, dopravu, 1000 Kč na vleky.

Tvořivé dílny
Pro děti i dospělé – malba na hedvábí,
korálkování, drátování. Čtvrtek 27. 1.,

3. 2. 16:00–18:00, pátek 4. 2. od 9:30–
12:00 (pololetní prázdniny). Cena: 80
Kč, děti zdarma.

Táboříček
Táboříček pro rodiče a děti do 10 let
v Oldřichově v Hájích u Liberce 9.–15.
5. 2005, ubytování v penzionu s plnou
penzí, výlety, celotáborová hra, výt-
varné dílny.

YMCA – Živá rodina
občanské sdružení, 

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

e-mail: zr@ymca.cz

YMCA-Živá rodina pořádá letos již
podeváté letní kurz Manželských set-
kání, který se uskuteční ve dnech
22.–30. 7. 2005 v Čáslavi. Kurz je za-
měřen na obnovu a prohloubení vztahů
mezi manželi 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.

Unie
katolických
žen

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

e-mail: ukz@volny.cz

16. 2. 14:30 Itálie – přednášející: RNDr.
Ondřej Bartušek (přednáška s diapoziti-
vy), Farní klub u P. Marie Sněžné,
Jungmannovo nám. 18, Praha 1.

Sněm UKŽ 5. 2. 2005
Srdečně zveme všechny zájemce, ne-
jen členky Unie, na 13. sněm UKŽ,
který se bude konat v budově Arcibis-
kupského semináře, Thákurova 3, Pra-
ha 6 (zasedací sál, 3. patro).

Téma: List biskupům o spolupráci
mužů a žen v církvi a ve společnosti.

Program:
Od 8:00 registrace, 9:00 zahájení,

modlitba, uvítání hostů – apoštolský
nuncius Diego Causero – představí
List biskupům o spolupráci mužů a žen
v církvi a ve společnosti; otec biskup
Karel Herbst – duchovní rádce UKŽ.

Další dopolední program: zpráva
o činnosti UKŽ, zprávy z poboček

13:00 oběd
Odpolední program: práce ve sku-

pinkách – témata:
Biblické doklady o rovnosti mužů

a žen (ne soupeření, ale spolupráce)
Jak se ženy mohou zapojovat do ži-

vota společnosti (účast žen v politice)
Jak se ženy mohou zapojovat do ži-

vota práce (jak sladit zaměstnání a pé-
či o rodinu)

Jak se ženy mohou zapojovat do živo-
ta církve (pokora neznamená pasivita)

Reflexe kritiky Listu biskupům ze
strany militantních feministek

17:00 mše sv. v kostele sv. Vojtěcha
– otec kardinál Miloslav Vlk
� Registrační poplatek 200 Kč zahr-
nuje příspěvek na pronájem sálu a spo-
lečný oběd.
� Přihl. obratem na výše uvedené adrese.

KřesQanská poradna pro ženy
nabízí kontakt s těmito odborníky: lékař
(interna, alergologie, gynekologie),
psycholog (sebepřijetí a sebehodnocení,
vztahy a komunikace v rodině i v za-
městnání), právník (civilní, církevní
právo), kněz (morální problémy, otázky
svědomí, duchovní pohovor, problema-
tika sekt). Umožňuje také kontakt s Po-
radnou pro ochranu nenarozeného živo-
ta a s Poradnou domácí hospicové péče.

Volat můžete každé úterý a čtvrtek
od 10:00 do 17:00 na tel.: 220 181 329.

Další zprávy
Farní centrum u sv. Václava
Proboštská 3, Praha 6 - Dejvice, spo-

jení: metro A – Dejvická, tram 2, 20,
26 – stanice Hadovka.
� Středa 9. 2. 2005 v 15:00 se koná
rozhovor a modlitba s nemocnými a za
nemocné – Byly to však naše nemoci,
jež nesl, naše bolesti na sebe vzal –
MUDr. Mgr. Marie Opatrná. Setkání
pokračují každou druhou středu v mě-
síci: 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6. 2005.
� Sobota 12. 2. 2005 od 9:00 do
18:00 duchovní obnova o Eucharistii
pro mladé lidi od 16 do 30 let Přišli
jsme se mu poklonit, vedená P. Jarosla-
vem Brožem, Th.D., v domě Sester
Apoštolátu sv. Františka v Praze 6,
Proboštská 3. Spojení tram. č. 20 a 26,
stanice Hadovka. Informace a přihláš-
ky do 6. 2. u sestry Michaely, tel.: 224
322 421.
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Centrální katolická knihovna
– knihovna KTF UK
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
CKK ve spolupráci s Uměleckou scé-
nou Říše loutek vás zve na výstavu
Vojtěch Sucharda a Svatý Vít. Výstava
se soustře7uje na podíl sochaře, řezbá-
ře, restaurátora a loutkáře V. Suchardy
(1884–1968) při dostavbě chrámu sv.
Víta v Praze. Výstava je přístupna od
5. 1. do 28. 2. 2005 denně od 9:00 do
17:00, v úterý a ve středu do 20:00.

Farnost Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1,
tel: 222 246 243, e-mail: fara.pms@
centrum.cz
Klub u Panny Marie Sněžné
(Najdete ho při vstupu do Františkán-
ské zahrady vlevo.)
� Čt 10. 2. 19:19 Beseda s písnička-
mi: Jaroslav Hutka
� St 16. 2. 14:30 Přednáška s diapozi-
tivy: Itálie (UKŽ)

18:30 Večery ve středu
(nejen pro mládež pořádá ADCM)
� Čt 24. 2. 18:30 Projekce filmu A. Tar-
kovskij: „Stalker“ (Střed na okraji o. s.)

Kostel Panny Marie Královny
v Praze 4 - Lhotce
Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4, tel.
241 490 910, www.lhotecka.farnost.cz
vás zve na svou Farní akademii v nedě-
li 20. 2. 2005 od 16:30. Přednášet bude
apoštolský nuncius J. E. arcibiskup
Diego CAUSERO: „Církev v Sýrii“.

Zvonkohra v Loretě
Karionisté Mgr. Radek Rejšek a Alena
Michálková i v únorových mrazech
(předpokládejme, že budou) vystoupí
do věže pražské Lorety a zahrají pří-
tomným posluchačům na zvonkohru:
� Středa  2. 2. 12:00 D u c h o v n í
písně Mocný všech věcí králi a Jezu
Kriste štědrý kněže.
� Neděle  6. 2. 12:00 A. Michna
z Otradovic výběr z Loutny české
18:00 Improvizace
� Neděle 13. 2. 12:00 Improvizace
na postní písně
18:00 Improvizace na postní písně
� Neděle  20. 2. 12:00 Improvizace
na postní písně
18:00 Improvizace na postní písně
� Úterý  22. 2. 12:00 D u c h o v n í
písně „Na skále založena stojí“ a „Tam
kde strmá církve skála“

� Neděle  27. 2.  12:00 Postní písně
„Buoh věčný a všemohoucí“ a „Křes-
3anská duše“
18:00 Postní píseň Kristus příklad
pokory
� Každý den vždy v celou hodinu od
9:00 do 18:00 můžete také slyšet zvon-
kohru, jak automaticky, díky zařízení
více jak 300 let starém, hraje píseň Ti-
síckrát pozdravujeme tebe.
� Při mši svaté v neděli v 17:00 v kos-
tele Narození Páně je možno slyšet pů-
vodní historické varhany.

Srdečně vás zvou bratři kapucíni.

Arciopatství Břevnov
Římskokatolická farnost Vás zve na
koncert v Tereziánském sále Břevnov-
ského kláštera – Markétská 1, Praha 6,
dne 13. února 2005 od 15:00. Zazní
zde díla J. S. Bacha, C. Bollinga,
G. Gershwina, D. Ellingtona v podání
souboru Barock Jazz Quartett. Vstup-
né dobrovolné. Koncert připravila
agentura Harmonie.

Stručně k jednotlivým
programům TEC
TEC je víkendová rekolekce otevřená
pro všechny. Je založena na prožívání
velikonočního tajemství ve společen-
ství (Jan 12,24). Zprostředkovává uve-
dení do tajemství a do osobního vztahu
s Kristem. Je zaměřena na přítomný
okamžik. Každý den má odlišnou dy-
namiku. Seznamuje se službou ve spo-
lečenství s možností dalšího využití ve
farnosti. Klade důraz na Písmo a na li-
turgii. TEC je pořádán bývalými účast-
níky, kteří jím již prošli a mají ochotu
v něm dále sloužit. Začíná v pátek
v 17:00 a končí v neděli v 17:00 mší
svatou. Duchovním vedoucím je kato-
lický kněz. TEC+ je pro lidi od 23 let
výše.

Z historického
kalendáře

2. února 1990 Tibetský duchovní
Dalajláma se setkal při své návštěvě
bývalého Československa s pražským
arcibiskupem, kardinálem Františkem
Tomáškem.
5. února 1935 Zemřel ThDr. Jan
Hejčl, katolický teolog a biblista, pře-
kladatel Starého a Nového zákona 
(* 15. 3. 1868).

14. února 1990 Papež Jan Pavel II.
jmenoval dalších 5 sídelních biskupů
ve všech dosud neobsazených diecé-
zích v bývalém Československu.
14. února 1915 Narozen P. ThDr. Ja-
rolím Adámek, redemptorista, první
katolický člen ekumenické překlada-
telské komise Nového zákona († 18.
12. 1969).
18. února 1965 Papež Pavel VI. jme-
noval apoštolským administrátorem
pražské arcidiecéze biskupa ThDr.
Františka Tomáška.
19. února 1965 Pražský arcibiskup
ThDr. Josef Beran byl donucen natrva-
lo opustit vlast. Až do své smrti žil
a pracoval v Římě.

Oznámení
Výběrové řízení
Arcibiskupství pražské vyhlašuje vý-
běrové řízení na místo ředitele/ky Cír-
kevní mateřské školy Srdíčko se sí-
dlem v Praze 5 - Lužiny, Podpěrova
1879 s nástupem do funkce od 1. břez-
na 2005 nebo dle dohody. Požadavky:
kvalifikační předpoklady dle zákona
č. 563/2004 Sb. o pedagogických pra-
covnících, znalost problematiky řízení
školství a školských předpisů, organi-
zační a řídící schopnosti, aktivní účast
na životě katolické církve. K přihlášce
přiložte: podrobný životopis, přehled
dosavadní praxe, ověřenou kopii o do-
saženém vzdělání, výpis z trestního
rejstříku (ne starší 3 měsíců), lékařské
potvrzení o zdravotní způsobilosti
k výkonu dané funkce (ne starší 2 mě-
síců). Přihlášky zasílejte do 18. února
2005 na adresu: Arcibiskupství praž-
ské, odbor církevního školství, Hrad-
čanské nám. 16, 119 02 Praha 1.

Naděje pro Srí Lanku
po tsunami
Denní tisk nás informuje, že: „Jednou

z nejhůře postižených zemí je Srí Lan-
ka. Tsunami tam zničila nejen turistic-
ká zařízení, ale také důležité komuni-
kace mezi hlavním městem Colombem
a jihem ostrova.“ Televize nás zahrnu-
je obrázky bědujících rodičů, kteří při-
šli o své děti a příbuzné.

Otázkou je, zda my můžeme nějak
pomoci v této těžké situaci? Zeptali
jsme se Biblické společnosti ve Srí
Lance. Dostali jsme odpově7, že chys-
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ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze

tají vydat brožurku: „Pán je blízko za-
rmouceným“ a rozdávat zdarma Evan-
gelium podle Jana ve dvou hlavních ja-
zycích – sinhala a tamil.

Celkové náklady na vydání brožur-
ky a rozdávání Evangelií jsou 3750 do-
larů (tj. asi 100 000 Kč). Pokud něko-
mu z nás Pán Bůh položí na srdce těž-
ce zkoušené obyvatele Srí Lanky, mů-
žeme přispět na tento dobrý projekt
jakoukoli částkou na účet České bib-
lické společnosti, která je pak odešle
prostřednictvím Spojených biblických
společností Biblické společnosti na Srí
Lance. Vyprošujeme požehnání všem
ochotným dárcům.

Bankovní spojení u ČSOB: č. účtu:
129876273/0300; VS: 9999

Při zasílání darů poštovní poukáz-
kou uvádějte konstantní symbol 0379,
převodním příkazem 0308.

Kontaktní údaje: Náhorní 12, 182 00
Praha 8 - Kobylisy, tel.: 284 693 925,
e-mail: bkm@dumbible.cz, www.
DumBible.cz

Praha Břevnov – 19. 2. v 9:00 se ko-
ná setkání zájemkyň o benediktinskou
spiritualitu s českými benediktinkami.
V programu je přednáška, mše sv.
a diskuse. Po domluvě možnost pře-
spání pro mimopražské. Nahlášení
účasti a případné další informace – 
e-mail: benediktinky@centrum.cz, for-
mou SMS 604 918 825 a také na tel. čí-
sle 220 406 111 (Břevnovský klášter).

Úmysly Apoštolátu
modlitby na únor
Úmysl všeobecný
Za nemocné, především za ty neju-
božejší, aby nezůstali nepovšimnuti
a dostalo se jim lékařské péče odpo-
vídající důstojnosti lidské bytosti.

Úmysl misijní
Za všechny misionáře, muže i ženy,
aby rostlo jejich poznání, že evan-
gelium mohou šířit působivě a pře-
svědčivě pouze plni vášnivé lásky
ke Kristu.

Úmysl národní
Za nové objevení smyslu pro zasvě-
cený život.

23. dubna v 10:00 h.

7. května 

12. května v 18:00 h.

16. května v 18:00 h.

28. května v 10:00 h.
28. května
5. června v 10:00 h.

15. června v 18:00 h.

29. června

3. července v 11:00 h.
5. července v 10:00 h.
10. července v 11:00 h.
17. července v 11:00 h.
7. srpna v 10:30 h.

15. srpna v 9:00 h.
21. srpna v 9:00 h.
14. srpna v 9:00 h.
28. srpna v 11:00 h.

3. září v 9:00 h.

16. září v 17:00 h.

26. září v 18:00 h.
28. září 
28. září

18. října v 18:00 h.

3. listopadu v 18:00 h.

13. listopadu v 8:00, 9:30, 
11:00 h.

Katedrála sv. Václava, Víta 
a Vojtěcha, Praha
Příbram, Svatá Hora

Katedrála sv. Václava, Víta 
a Vojtěcha, Praha
Katedrála sv. Václava, Víta 
a Vojtěcha, Praha
Příbram, Svatá Hora
Praha Loreta, kapucínský klášter
Příbram, Svatá Hora

Katedrála sv. Václava, Víta 
a Vojtěcha, Praha
Basilika sv. Petra a Pavla, 
Praha - Vyšehrad
Hrádek u Vlašimi
Velehrad
Hrádek u Vlašimi
Hrádek u Vlašimi
Příbram, Svatá Hora

Příbram, Svatá Hora
Příbram, Svatá Hora
Kostel Panny Marie, Stará Boleslav
Příbram, Svatá Hora

Příbram, Svatá Hora

Kostel sv. Jiří, Praha - Hrad

Krypta kostela sv. Kosmy a Damiána
Stará Boleslav
Katedrála sv. Václava, Víta 
a Vojtěcha, Praha
Katedrála sv. Václava, Víta 
a Vojtěcha, Praha
Chrám Matky Boží před Týnem,
Praha 1 - Staré Město
Katedrála sv. Václava, Víta 
a Vojtěcha, Praha

Svátek sv. Vojtěcha 

Arcidiecézní pou3 
za duchovní povolání
Slavnost posvěcení katedrály

Svátek sv. Jana Nepomuckého

Pou3 Matice svatohorské
Pou3 rodin
Národní pou3 - 100. výročí
povýšení Svaté Hory na baziliku
Svátek sv. Víta

Slavnost sv. Petra a Pavla

První pou3
Národní cyrilometodějská pou3
Druhá pou3
Třetí pou3
Bavorská pou3 z kraje Freyung -
Grafenau
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Poutní slavnost
Nanebevzetí Panny Marie
Posvěcení nového liturgického
prostoru v bazilice 
Pou3 bývalých Svatohorských
ministrantů
Svátek sv. Ludmily

Svátek sv. Kosmy a Damiána
Svatováclavská pou3
Slavnost sv. Václava

Svátek sv. Lukáše

Připomenutí stržení Mariánského
sloupu
Svátek sv. Anežky České

Římskokatolická farnost u katedrály sv. Václava, Víta a Vojtěcha,
Staré proboštství 48, 119 00 Praha 1 - Hrad
Římskokatolická farnost, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram II.

Římskokatolická farnost u katedrály sv. Václava, Víta a Vojtěcha,
Staré proboštství 48, 119 00 Praha 1 - Hrad
Římskokatolická farnost u katedrály sv. Václava, Víta a Vojtěcha,
Staré proboštství 48, 119 00 Praha 1 - Hrad
Římskokatolická farnost, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram II.
Centrum pro rodinu, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Římskokatolická farnost, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram II.

Římskokatolická farnost u katedrály sv. Václava, Víta a Vojtěcha,
Staré proboštství 48, 119 00 Praha 1 - Hrad
Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 
K rotundě 10, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad
Římskokatolická farnost Hrádek, Hrádek 1, 258 01 Vlašim
Česká biskupská konference, Thákurova 3, 160 00 Praha 6
Římskokatolická farnost Hrádek, Hrádek 1, 258 01 Vlašim
Římskokatolická farnost Hrádek, Hrádek 1, 258 01 Vlašim
Římskokatolická farnost, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram II.

Římskokatolická farnost, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram II.
Římskokatolická farnost, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram II.
Pallotini, Lázeňská 61, 250 02 Stará Boleslav
Římskokatolická farnost, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram II.

Římskokatolická farnost, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram II.

Římskokatolická farnost u katedrály sv. Václava, Víta a Vojtěcha,
Staré proboštství 48, 119 00 Praha 1 - Hrad
Staroboleslavská kapitula, 250 02 Stará Boleslav; tel.: 602 204 213
Staroboleslavská kapitula, 250 02 Stará Boleslav;tel.: 602 204 213
Římskokatolická farnost u katedrály sv. Václava, Víta a Vojtěcha,
Staré proboštství 48, 119 00 Praha 1 - Hrad
Římskokatolická farnost u katedrály sv. Václava, Víta a Vojtěcha,
Staré proboštství 48, 119 00 Praha 1 - Hrad
Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem, Celená 5,
Praha 1 - Staré Město
Římskokatolická farnost u katedrály sv. Václava, Víta a Vojtěcha,
Staré proboštství 48, 119 00 Praha 1 - Hrad

Přehled poutí a významných slavností na poutních místech pro pražskou arcidiecézi v r. 2005
Datum Místo Název Kontakt


