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Když se řekne půst, vybaví se lidem zpravidla něco nepříjem-
ného. Máme v podvědomí zapsán postoj, že postní praxe je ně-
čím, co nám ubližuje. Případně považujeme půst za historický
relikt středověku. Ale půst nám přitom vůbec neubližuje, nao-
pak činí nás s jistou námahou svobodnějšími jedinci. Zkuste si
představit, že sedíte ve vězení jako třeba svatý Pavel. Do rukou
se vám zařezávají provazy. Najednou dostanete příležitost
s troškou námahy se těch pout zbavit. Asi jen blázen
by to neudělal a nebo ten, kdo by si myslel, že
tento způsob života s pouty na rukou je to nej-
svobodnější, co může žít. Na první pohled
je to trošku převrácené, ale naše polámané
lidství je k těmto postojům náchylné.
Omlouvám se všem, kteří neviděli film
MATRIX, ale tento film je dobrým příkla-
dem toho, že máme dojem, že žijeme abso-
lutně svobodně, a přitom jsme jen otupová-
ni, abychom si realitu svého otroctví nepři-
pustili. Snad právě proto potřebujeme kou-
sek postní praxe a postního smýšlení,
abychom se dokázali vydat cestou reality,
a ne zdání. K čemu je tedy půst? Cílem pos-
tu je propuštění člověka na svobodu, aby
nebyl v žádném otroctví hmotných skuteč-
ností – v našem pojetí především jídla.

Přemíra jídla činí člověka duchovně lí-

ným a nedovoluje mu vést zápas o dobro. Člověk jakoby otu-
pený je možná zdánlivě v pohodě, ale v nitru je až na žaludek
zcela pustý. Leckdy se můžete setkat i s výrokem: „Když se
řádně najím, tak aspoň nejsem protivný.“ To je ale slabá útě-
cha. Náš život nebyl stvořen jen k pasivnímu nebytí protiv-
ným, ale k obrazu Božímu. Byli jsme posláni přinášet radost-
nou zvěst Evangelia do všech míst tohoto světa. Proto Izajáš

mluví v kapitole 58 o postu jako o službě dobru.
Půst opravdu nemůže být jen jakýmsi trápením

člověka hladem, ale pomocí k znovunastole-
ní Boží spravedlnosti. Půst má tedy několi-
kerý dopad: člověk se stává pevnějším
skrze cvičení v sebezáporu a vůle je lépe
připravena pro obtížnější zápasy o dobro.
To, co člověk ušetří díky postu, může daro-
vat jako almužnu. Tělo paradoxně posílené
postem neotupuje ducha a člověk je pak cit-
livější vůči Božím skutečnostem, řekněme
vnímavější k vanutí Božího Ducha. Přes
všechna tato pozitiva je ale také jasné, že
půst nás nespasí, ale že nás disponuje k vní-
mavosti pro spásu od Boha přicházející, a je
tedy báječným podpůrným programem.

Mgr. Michael Špilar, administrátor 
Římskokatolické farnosti Praha-Stodůlky

K dispozici též na stránkách pražské arcidiecéze www.apha.cz v rubrice Informace pod heslem Arcidiecézní zpravodaj
Vše o postní době na www.vira.cz/postnidoba

ZPRAVODAJ
Půst? Nespasí, ale disponuje…

„Církev je institucí komunikace“
„Svatý Pavel by dnes jistě měl internet. To není přehnané.
Chci tím říct, že byl vždy schopen komunikovat se světem,“
uvedl kardinál Miloslav Vlk na tiskové konferenci doprová-
zející spuštění jeho osobních internetových stránek, které na-
bízejí kardinálův aktuální program, výběr z jeho homilií,
článků a přednášek, zajímavé fotografie i prostor pro dotazy
čtenářů. (Pokračování na str. 3)

Nejlepší nemocnice očima pacientů
Během října 2006 byl mezinárodní organizací HealthCare
Institute realizován celostátní projekt „Nemocnice České re-
publiky 2006“. Přes dvanáct tisíc pacientů odpovídalo na an-
ketní otázky týkající se kvality péče, vstřícnosti personálu
a informovanosti. Díky hlasům tří set lidí z celé České repu-
bliky získala dvě prestižní ocenění – Nejlepší nemocnice
Hlavního města Prahy očima pacientů a Nejlepší nemocnice
České republiky očima pacientů – Nemocnice Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského v Praze. O zodpovězení něko-
lika otázek a o obohacení o pohled „zevnitř“ jsme požádali
sestru Alenu Bártovou, SCB. (Pokračování na str. 3)

Postní rekolekce v Nazaretě
Nabízíme, jako už tradičně, krátké zastavení v postní době.
Letos v termínu 23.–25. 2. Ještě není zcela jisté, kdo exerci-
cie povede, a proto sledujte web http://www.praha.signaly.cz/

Benefiční koncert
Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Pra-
ha-Chodov ve spolupráci s Městskou částí Praha 11 a Arcibi-
skupstvím pražským pořádá dne 13. 2. 2007 v TOP hotelu
Praha od 19:00 Benefiční koncert pro Komunitní centrum
Matky Terezy. (Pokračování na str. 6)

Postní duchovní obnova v semináři
Rektor arcibiskupského semináře v Praze zve mladé muže od
15ti let na postní duchovní obnovu, která se bude konat ve
dnech 16.–18. 3. 2007 v Praze. Tématem setkání je „ZajeP na
hlubinu“. Účastníci budou mít prostor ke ztišení, modlitbě,
rozhovoru, účasti na přednáškách a k setkání se zajímavými
lidmi. Účast je třeba nahlásit do 7. 3. 2007. Více na www.
arcs.cuni.cz
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Ze života arcidiecéze

Vikariáty pražské arcidiecéze. Známe je?
Únorový rozhovor nás uvádí na půdu IV. pražského vikariátu.
Na naše dotazy odpovídá okrskový vikář P. Miroslav Cúth.
� Kolik má IV. pražský vikariát kněží? Jaký počet farností
a kostelů mají na starosti?
V našem vikariátu nás je 26 kněží a máme na starost 17 far-
ností, ve kterých je 39 kostelů a kaplí. Většina farností leží na
pravém břehu Vltavy: Karlín, Libeň, Vysočany, Bohnice, Ko-
bylisy, Prosek, Čakovice, Třeboradice, Kbely, Vinoř, Chvaly-
Horní Počernice, Dolní Počernice, Hloubětín, Kyje a Žižkov.
Na levém břehu Vltavy máme Holešovice, z mimopražských
k nám patří Odolena Voda s přifařenými obcemi.
� Jak ve vašem vikariátu probíhá či proběhlo slučování far-
ností? Jaké s ním máte zkušenosti? Je sloučení farností pro
vikariát úlevou?
Slučování farností proběhlo zatím jen na Žižkově. (sv. Pro-
kop, sv. Anna a sv. Roch) Je to určitě dobře.
� Jaké kulturní památky, které jsou ve vaší péči, se na území
vikariátu nacházejí? Co starost o ně obnáší?
Co se týká kostelů, máme velkou pestrost. Od nově postavené-
ho kostela sv. Alžběty ve Kbelích přes přebudovaný kostel sv.
Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích a kostely ze začátku 20.
století (Žižkov, Holešovice, Libeň), přes sv. Bartoloměje v Ky-
jích z 13. st. až po sv. Václava na Proseku. A samozřejmě je tu
chrám v Karlíně, postavený národem na poděkování za dar ví-
ry v rámci tisíciletého výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje
(1863). Úsloví „práce jako na kostele“ je hodně pravdivé.
� Co pokládáte za specifikum IV. pražského vikariátu, čím je vý-
jimečný? Čím může váš vikariát přispět církvi místní i celkové?
Na území vikariátu (v Kobylisích a Dolních Počernicích) sí-
dlí salesiáni, kteří bezpochyby přispívají svým charismatem
k výchově mládeže. Totéž platí o Dcerách Panny Marie Po-
mocnice (lidově salesiánkách). Např.
tady v Karlíně mají školku pro děti
a školu pro děvčata „nestudijního ty-
pu“. Ve Vinoři je zase formační cen-
trum Díla Mariina. V Libni sídlí Misio-
nářky lásky Matky Terezy. A to není ce-
lý výčet. Samozřejmě všichni máme
přinášet do společnosti hodnoty evan-
gelia. Myslím, že farnosti, by měly více
cítit jako nedobré to, že kostely jsou
často zavřené. Neměli bychom se růz-
nými útoky na naše kostely nechat do-
hnat k tomu, že se uzavřeme. Platí to
o člověku jako takovém a platí to i kos-
telu jako o jednom z vyjádření života
církve. Svět umění byl a stále je jedním
ze způsobů, jak se Pán dotýká lidského
srdce. Žehráme, že lidé chodí do super-
marketů jako do moderních chrámů,
a zapomínáme se zamyslet, jestli nedr-
žíme naše chrámy až příliš zavřené, pří-
padně se vážně zamyslet nad tím, co
bychom pro to mohli udělat.
� Jak funguje komunikace mezi jednot-
livými farnostmi a s ostatními vikariáty?
V Praze se příslušnost k určitému vika-

riátu moc neprožívá a je to pochopitelné, o komunikaci se ne-
dá mluvit. Určitě by se mohla zlepšit komunikace mezi far-
nostmi. Říká se, že farář by měl vidět dál, než kam dopadá stín
jeho kostela. Ale totéž platí o všech. Umět podpořit radost
i starost jiné farnosti. Ježíš říká: Dávejte a bude vám dáno
(tedy i účast, čas, podporu). My často smýšlíme spíš podle he-
sla: Co je doma, to se počítá.
� Čím může Pastorační středisko přispět k usnadnění či
zlepšení vaší práce, vašich aktivit?
Nejvíc zatím využíváme nabídku různých formačních kurzů.
Prostě akce, na které farnost ani vikariát nemají kapacitu.
� Co je největší radostí a co naopak největší starostí IV.
pražského vikariátu?
Radostí jsou noví lidé, kteří se hlásí k víře. A velkou radostí
a povzbuzením je věrnost těch, kteří už víru mají a slouží ve
společnosti nebo ve farnosti. Mám radost, že se podařilo do-
končit stavbu kostela ve Kbelích. Čeká nás podobný úkol na
Černém Mostě. Ten bude mnohem obtížnější. Starostí? Aby-
chom stále hlouběji poznávali Pána Ježíše a abychom se ne-
báli Mu půjčit své ruce, nohy, mysl i srdce. Pak to bude On,
kdo bude působit – i v našich vikariátech.

Děkujeme za rozhovor (kh)

Statistické údaje
farností celkem: 19
farností celkem: 17
farností spravovaných přímo: 12
farností spravovaných excurrendo:  5
kněží: 26
jáhnů: 2
pastoračních asistentů: 4
kostelů a kaplí: 39
celkem obyvatel: 338 924
z toho římských katolíků:  57 776
v průměru připadá na 1 kněze 2 222 věřících

Sídlo arcibiskupství

kapituly

farnosti

hranice vikariátů
hranice farností
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„Církev je institucí komunikace“
(pokračování ze str. 1)
Základní informace jsou k dispozici také v anglické, němec-
ké a italské verzi. Jak pan kardinál doplnil: „Nově otevírané
webové stránky www.kardinal.cz nemají suplovat či nahradit
stránky arcibiskupství www.apha.cz, které jsou oficiální in-
formační cestou úřadu arcibiskupa, souboru úřadů, které arci-
biskupství tvoří, ani několik webových stránek pastoračního
střediska, které slouží k prezentaci jejich práce a zvláště
k evangelizaci. Všechny zmíněné webové stránky tvoří jeden
celek prezentující komplexně činnost celého arcibiskupství.
Mé osobní stránky budou sloužit mému virtuálnímu dialogu
s arcidiecézí, s veřejností o duchovních věcech, o osobních
zkušenostech, o mé práci pro diecézi.“

Foto: MAFA – Nguyen Phuong Thao

Uvedení Páně do chrámu – Den zasvěceného
života
Svátek Uvedení Páně do chrámu, 2. února, připomíná událost
popsanou v Lukášově evangeliu (Lk 2,22–38) – Maria s Jose-
fem přinášejí malého Ježíše do chrámu, aby jej zasvětili Bohu,
jak předepisoval Zákon, a setkávají se se starcem Simeonem,
který Ježíše označuje za „světlo k osvícení pohanům“ – tato
Simeonova slova pravděpodobně stála v počátku tradice svě-
cení svící. Tento svátek, jenž je podobenstvím ochoty zasvětit
svůj život vyšším ideálům, je zároveň Dnem zasvěceného ži-
vota – jako takový jej před deseti lety oficiálně vyhlásil Svatý
otec Jan Pavel II., čímž stvrdil mnohaletou církevní tradici –
už několik desetiletí se scházejí členové různých řeholních
společenství i sekulárních institutů s papežem a se svými die-
cézními biskupy, aby při společné bohoslužbě poděkovali Pá-
nu za dar svého povolání, aby dali najevo svou ochotu a při-
pravenost ke službě Bohu a místní církvi a vzájemně se po-
vzbudili k věrnosti a horlivosti ve svém poslání.

Podle posledních statistik v pražské arcidiecézi v řádech,
sekulárních institutech a společnostech apoštolského života
papežského i diecézního práva žije a působí celkem 324 ře-
holnic a 237 řeholníků, z nichž je 172 kněží. V České repub-
lice je Den zasvěceného života slaven již od r. 1990, kdy se,
ještě před první návštěvou papeže Jana Pavla II., řehole před-
stavily po „vyjití z podzemí“.

3. února v 10:00 bude biskup Karel Herbst spolu se zasvě-
cenými osobami slavit mši svatou v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie na Strahově.

Nejlepší nemocnice očima pacientů
(pokračování ze str. 1)
� Nač konkrétně byli pacienti dotazováni?
Při soutěži nemocnic pacienti vyplňovali dotazník na internetu,
kde byly např. tyto otázky: Podle čeho se rozhodujete při výbě-
ru nemocnice? Jaké informace osobně považujete za nejdůleži-
tější při volbě zdravotnického zařízení (o počtech ošetřených
pacientů, o prostředí v nemocnici, o komplexnosti péče,
o ochotě personálu…)? Představili se vám v této nemocnici
ošetřující lékaři? Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřují-
cími lékaři? Představily se vám v této nemocnici ošetřující
zdravotní sestry? Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřují-
cími zdravotními sestrami? Byli jste dostatečně seznámeni
s možnými riziky lékařského zákroku? Jak hodnotíte vstřícnost
personálu? Jak hodnotíte pozitivní povzbuzování ze strany
personálu vůči vám? Jak hodnotíte možnost častých návštěv
v nemocnici? Jak hodnotíte čistotu v nemocnici? Jak hodnotíte
útulnost prostředí v nemocnici? Jak podle vás hodnotí vaše
okolí kvalitu poskytované péče v této nemocnici? V čem je po-
dle vás tato nemocnice lepší než jiné? Co navrhujete v této ne-
mocnici zlepšit? Kdy proběhla vaše poslední hospitalizace
v této nemocnici? Na dotazy začínající otázkou „jak“ se vybí-
ralo z odpovědí: výborně, dobře, dostatečně, nedostatečně.
� Co je podle vás hlavním důvodem, že vás pacienti označi-
li za nejlepší?
Pacienti od personálu zakoušejí vstřícnost, vlídné zacházení,
laskavé slovo a osobní zájem o ně samotné. Toto vše vytváří
atmosféru důvěry a pohody a přispívá také k jejich psychic-
kému i fyzickému zdraví. Touto cestou bychom rády poděko-
valy zaměstnancům nemocnice, kteří s námi spolupracují na
našem poslání. Právě oni si zaslouží obrovskou pochvalu
a uznání za svou mimořádnou obětavost a nasazení pro dru-
hé. Toto ocenění, které velice potěšilo a povzbudilo naše za-
městnance, mohou vnímat jako odměnu nebo satisfakci za
nízké finanční ohodnocení. Jsme nestátní zdravotnické zaří-
zení a protože nedostáváme provozní dotace ani dotace na in-
vestice a rekonstrukci, personál u nás má oproti státním ne-
mocnicím nízké platy.
� Co je specifikem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského? Je služba, která je zde nemocným poskytová-
na, něčím výjimečná?
Myslím, že oproti ostatním nemocnicím je jiná motivace její-
ho založení a provozování. Je založena jako místo, kde se
můžeme skrze nemocné setkávat s živým a trpícím Kristem.
Kontemplovat trpícího Krista a sloužit mu. Nemocnice se tak
stává nejen místem služby člověka člověku, ale také služby
člověka Bohu – BOHOSLUŽBY.

Je sice pravda, že v naší nemocnici nepracují jen věřící
lidé, ale doufáme, že se nám daří vnášet do celého kolektivu
ducha „bohoslužby“, a tak se pak mnozí budou ptát: „A kdy
jsme tě viděli nahého, nemocného…?“ A společně uslyšíme
Ježíšovu odpověP: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto
mých nejmenších bratří, pro mne jste udělali… Vejděte do ra-
dosti!“ (srov. Mt 25,40; 25,23)

Po odborné zdravotnické stránce naše nemocnice vyniká
v gastroenterologii, endoskopii a chirurgii (jak v kompletním
kýlním programu a komplexních operacích zažívacího traktu,
tak i v ambulantním odstraňování kamenů ve žlučových ces-
tách). Poskytuje na akreditovaném oddělení široce žádanou
komplexní rehabilitaci, dále má i následnou ošetřovatelskou
péči. Byl zahájen projekt pro vytvoření oddělení paliativní
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péče. Jsme velice rády, že s pomocí Správní rady a vedení ne-
mocnice se nám podařilo před třemi lety otevřít jediné dětské
a dorostové detoxikační centrum v celé ČR.

Kromě odborné péče ze strany lékařů a zdravotního perso-
nálu patří neodmyslitelně k naší nemocnici i rozměr péče du-
chovní. Každodenní svátostnou i nesvátostnou duchovní
službu zajiš[ují především bratři premonstráti ze Strahova. Za
to bychom jim také rády upřímně poděkovaly.

Nemocnice je propojena ve dvou podlažích s kostelem
svatého Karla Boromejského. Pacienti, pokud mají zájem,
mají možnost tiché modlitby v chóru kostela, každou středu
adorace nebo se mohou každý den účastnit bohoslužeb v kos-
tele. Ty lze také poslouchat na lůžku v přímém přenosu do
sluchátek, stejně tak je jim umožněn i poslech Radia Proglas.
� Co pro vás, tedy pro nemocnici, ale i pro Kongregaci Milo-
srdných sester sv. Karla Boromejského, znamená toto ocenění?
I když nemocnice dostala toto ocenění, které nás potěšilo,
jsme si vědomy toho, že není vše ideální a že je stále co zlep-
šovat. Toto ocenění pacientů je pro nás všechny hodně zavazu-
jící. Je to pro nás výzva: „Nezklamat očekávání nebe i země“
(podle odkazu naší Matky Vojtěchy). Proto si vás, milí čtená-
ři, dovolujeme touto cestou poprosit o modlitbu, protože víme,
že „bez Božího požehnání marné lidské namáhání.“ Děkujeme
vám všem za jakoukoliv pomoc a ujiš[ujeme vás, že na všech-
ny dobrodince pamatujeme v modlitbě a také každý měsíc mší
svatou. (Více o sestrách boromejkách se můžete dozvědět na
jejich webových stránkách www.nmskb.cz a www. boromej-
ky.cz – pozn. red.) Děkujeme za rozhovor (kh)

Bohoslužby v rozhlase   Římskokatolické mše v únoru 2007
přenáší Český Rozhlas 2 Praha vždy v 9:00 takto:
� 4. 2. 2007, 5. neděle v mezidobí: kostel sv. Tomáše, Brno
(P. Mgr. Petr Vrbacký)
� 18. 2. 2007, 7. neděle v mezidobí: kostel Nejsvětějšího
Srdce Páně, Praha-Vinohrady (P. MUDr. Jiří Slabý)

15. světový den nemocných
V neděli 11. 2. 2007, v den památky Panny Marie Lurdské, se
bude slavit patnáctý Světový den nemocných. K této příležitos-
ti bývá již tradičně zveřejňováno poselství Svatého otce – letos
papež Benedikt XVI. mimo jiné také povzbuzuje nemocné, aby
„rozjímali o Kristově utrpení… a důvěřovali v to, že jejich utr-
pení spojené s utrpením Kristovým přinese ovoce všem potřeb-
ným v církvi i ve světě… Skrze své kněze a pastorační pomoc-
níky vás chce církev podpořit a stát při vás, pomoci vám ve
chvíli, kdy to budete potřebovat, a tak uskutečňovat Kristovo
milující milosrdenství ke všem, kdo trpí.“ Papež rovněž vyzý-
vá k podpoře takové politiky, která bude vytvářet podmínky
nabízející lidem možnost důstojně snášet i situaci nevyléčitel-
ně nemocných a blízké smrti. Podtrhuje také nutnost středisek
paliativní péče, která budou zajiš[ovat jak zdravotnické, tak du-
chovní služby nemocným. Dodává: „Podle příkladu dobrého

Samaritána vždy církev projevovala zvláštní zájem o nemoc-
né… Mnozí jednotlivci – zdravotníci, pastýři i dobrovolníci –
i instituce po celém světě neúnavně slouží nemocným v ne-
mocnicích, domovech pro umírající, na ulicích, ve farnostech.“

S nemocnými i těmi, kdo jim slouží, bude v neděli 11. 2.
2007 slavit mši svatou v kostele sv. Karla Boromejského
v Praze (Vlašská ulice) biskup Karel Herbst. Navštíví také
nemocné v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromej-
ského (pod Petřínem) a v Domově svaté Rodiny v Řepích.

čerpáno z Tiskového střediska České biskupské konference

O službě nemocničních kaplanů
V naší arcidiecézi jsme ustanoveni dva nemocniční kaplani,
oba jsme ustanoveni pro Prahu. Nemáme Prahu nějak oficiál-
ně rozdělenou, v praxi chodíme do některých nemocnic pra-
videlně a rozdělení máme podle toho.

Nemocničnímu kaplanovi je svěřena péči o ty, kteří jsou
v nemocnicích, ale to neznamená, že by tam jiný nesměl. Tato
péče se koná ve spolupráci s místním farářem (např. vojenská
nemocnice – farnost Břevnov). Pochopitelně tam docházejí
i jiní kněží, třeba faráři konkrétních pacientů. Lze říci, že jsme
v nemocnicích určeni „lepit to, co ostatní nepokryjí“. Někdy
nás volají kněží, jindy příbuzní na pokyn pana faráře, zdravot-
nického personálu nebo po zhlédnutí informace vyvěšené
v nemocnici. V některých nemocnicích sloužíme mše svaté,
které jsou přístupné nejen lidem z nemocnice, ale i těm „z ven-
ku“. Hlavní náplní je „práce“ s jednotlivci – nejčastěji svátost
smíření, svátost nemocných, eucharistie, občas křest v nebez-
pečí smrti anebo před vážnou operací (např. operací srdce).

Někteří věřící prožijí v nemocnici návrat ke svátostné pra-
xi. (Jedna žena mi řekla, že je ráda, že se dostala do nemocni-
ce, protože tam znovu nalezla Boha – je tam nejméně tři ro-
ky). Na druhou stranu někteří lidé bohužel odmítají svátosti
s tím, že když přestali před 30–60 lety praktikovat, tak už to
nemá cenu měnit.

Je časté mylné chápání svátosti nemocných: že už pak do-
tyčný rychle zemře, a on chce ještě žít; jiný názor: přijímal
jsem tuto svátost před půl rokem, ještě mi platí (svátost není
jako dálniční známka). Z toho někteří vyvodí, že jsou „pojiš-
těni“ a kdyby zemřeli, „tak je to dobrý“.

Můj nejsilnější loňský zážitek: křtil jsem muže, který za
hodinu zemřel. V takové situaci si člověk uvědomí, že není
dobré věci odkládat. Zavolat lze v případě akutní potřeby
kdykoliv, i v noci (lékaře si také člověk zavolá).

Jsem vděčný všem, kteří se za naši práci modlí.
Kontakty: P. Miroslav Chlupsa O.Cr., tel.: 602 310 145

P. Jaroslav Miškovský, tel.: 724 027 326
P. Jaroslav Miškovský, nemocniční kaplan

Mše svaté v pražských nemocnicích
Fakultní Thomayerova nemocnice
s poliklinikou

Ústřední vojenská nemocnice
Praha-Střešovice

Nemocnice Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského

Nemocnice na Františku s polikl.

Fakultní nemocnice na Bulovce

Fakultní nemocnice Motol

Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady

středa
(kromě prázdnin)

pondělí

neděle
pondělí–pátek
sobota

sobota

pátek

sobota

čtvrtek, (střídá se
mše sv. s bohosl.
slova)

16:00 

15:00

10:00
5:30,15:00
7:45

15:00

15:30 

15:00

15:00

kaple

pavilon uby-
tovny sester

pavilon LDN

pavilon M,
1. patro
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Redakce si dovoluje připojit přepis textu
Dohody:
Česká biskupská konference, zastoupená
jejím předsedou Mons. Janem Graubne-
rem a Ekumenická rada církví v ČR,
zastoupená jejím předsedou ThDr. Pavlem
Černým, ThD., vědomy si společného po-
slání sloužit potřebným, uzavírají doho-
du o vysílání nemocničních kaplanů
a dobrovolníků do zdravotnických zaří-
zení s cílem prospět trpícím v těžkých si-
tuacích bez ohledu na jejich vyznání.

Vysílání kaplanů a dobrovolníků se
děje tam, kde došlo ke vzájemné dohodě
mezi zdravotnickým zařízením a zástup-
cem ČBK nebo ERC. Zdravotnické zaří-
zení a vysílající církev potom uzavírají
vlastní dohodu, upravující činnost vysla-
ného spirituálního pracovníka v konkrét-
ním zařízení.

Nemocničním kaplanem se v této do-
hodě rozumí osoba (muž nebo žena),
která poskytuje duchovní péči pacien-
tům, personálu a návštěvníkům, řídí prá-
ci dobrovolníků v oblasti duchovní péče
a zajiš[uje kontakt s duchovními ostat-
ních církví podle přání pacienta.

Dobrovolníkem vyslaným ČBK a ERC
ve smyslu této dohody se rozumí osoba
(muž nebo žena), která se ve svém volném
čase podílí na spirituální péči o nemocné
pod vedením nemocničního kaplana.

Osoby, vyslané podle této dohody
církvemi, musí splňovat kvalifikační
předpoklady uvedené v této dohodě
a dodržovat etický kodex, který je sou-
částí této dohody.

Způsob vyslání a dobu jeho platnosti si
jednotlivé církve upraví podle svých řádů.
Vyslání se zúčastní zástupci ČBK a ERC
na místní úrovni. Vyslaní pracovníci jsou
vázáni touto dohodou a řády své církve.

Vyslaného pracovníka odvolává vysí-
lající církev, v případě hrubého porušo-
vání této dohody tak učiní neprodleně.

Pastorační péče o nemocné, uskuteč-
ňována jednotlivými církvemi, případě
jimi zřizovanými subjekty, zůstává ne-
dotčena. 

Podepsáno v Praze dne 20. 11. 2006

Součástí dohody jsou také přílohy, 
které zde v graficky upravené podobě
předkládáme (pozn. red.)

1. Kvalifikační předpoklady
nemocničního kaplana
� dokončené obecně uznávané teologic-
ké vzdělání na magisterském stupni;
� speciální kapitoly z religionistiky: ná-
boženství a náboženská hnutí (sekty);
� kurz pastorační péče; � podrobné zna-
losti o duchovní péči v jednotlivých
církvích v ČR (včetně přesného názvo-

sloví); � znalost organizace zdravotnic-
tví a nemocnice; � ovládání „právního
minima“ v oblastech sociální péče
a zdravotnictví; � absolvování kurzu kri-
zové intervence; � absolvování kurzu
komunikace, zejména v obtížných situa-
cích; � praxe předchozí i praxe v průbě-
hu přípravy; � obecné zásady spirituální
péče; � schopnost komunikovat v někte-
rém ze světových jazyků; � základní
orientace ve zdravotnických oborech;
� základní znalosti z lékařské a zdravot-
nické etiky; � pověření vlastní církví.

2. Kvalifikační předpoklady
dobrovolníka
� teologické minimum (je v kompetenci
jednotlivých církví – např. dle ŘKC zahr-
nuje: komentovaný výklad Kréda, Desa-
tera, svátostí, zásad duchovního života);
� speciální kapitoly z religionistiky: ná-
boženství a náboženská hnutí (sekty);
� kurz pastorační péče; � podrobné zna-
losti o duchovní péči v jednotlivých
církvích v ČR (včetně přesného názvo-
sloví); � znalost organizace zdravotnictví
a nemocnice; � ovládání „právního mini-
ma“ v oblastech sociální péče a zdravot-
nictví; � absolvování kurzu krizové inter-
vence; � absolvování kurzu komunikace,
zejména v obtížných situacích; � základ-
ní znalosti z lékařské a zdravotnické eti-
ky; � praxe předchozí i praxe v průběhu
přípravy; � obecné zásady spirituální
péče; � pověření vlastní církví.

3. Etický kodex nemocničního kapla-
na a dobrovolníka – poskytovatele 
spirituální péče vyslaného církví
Kodex vychází z mezinárodních i národ-
ních dokumentů. Mezinárodní deklarace
a úmluvy o lidských právech vytvářejí
obecné standardy a poukazují na práva, kte-
rá jsou globální společností akceptována1.

Spirituální péčí v širším slova smyslu
rozumíme takové jednání s člověkem, ve
kterém ho respektujeme v jeho jedineč-
nosti, přistupujeme k němu s úctou k důs-
tojnosti lidské osoby z pozice věřících
křes[anů, věnujeme pozornost jeho soci-
álnímu okolí, doprovázíme ho v jeho ob-
tížích, nemoci, utrpení či umírání a pomá-
háme mu k lidsky důstojnému zvládnutí
jeho životní situace včetně smrti, a to na
jemu dostupné úrovni víry s perspektivou
jejího možného rozvoje.

Pracovníci, kteří o něj v různých
zdravotnických zařízeních pečují, se mu
s ohledem na existenciální, duchovní
a náboženské potřeby snaží zprostředko-
vat zdroje víry, kulturní hodnoty i pod-
poru společenství2.

Nemocniční kaplani a dobrovolníci
jsou ve vztahu k pacientům, příbuzným,

jiným jim blízkým osobám i pracovní-
kům ve zdravotnických zařízeních zavá-
záni dodržovat tyto etické zásady:

1. proklamovat, respektovat a chránit
nedotknutelnou hodnotu a důstojnost
každé osoby; 2. s úctou respektovat exi-
stenciální a duchovní rozměr utrpení, ne-
moci a smrti; 3. bez vnucování přibližo-
vat uzdravující, podpůrnou, usměrňující
a smiřující sílu náboženské víry; 4. dbát
na to, aby spirituálním potřebám lidí
z různých náboženských nebo kulturních
prostředí bylo vyhověno při respektová-
ní osobního přesvědčení pacienta a i pra-
covníka; 5. chránit pacienty před ne-
vhodnou duchovní vtíravostí nebo pro-
selytismem; 6. poskytovat podpůrnou
spirituální péči zejména empatickým na-
sloucháním a s porozuměním vnímat sta-
vy úzkosti, obav a znejistění; 7. zpro-
středkovat či poskytovat bohoslužbu,
obřady a svátosti podle potřeb pacienta
a svých vlastních možností, daných řá-
dem té které církve; 8. přijímat případné
úkoly v multidisciplinárním zdravotnic-
kém týmu, jsou-li do něho zařazeni3; 9.
působit jako zprostředkující a smírčí
osoby v konfliktních situacích; 10. nevy-
užívat těžké situace pacienta ani infor-
mací, přijatých v souvislosti se spirituál-
ní péčí, ve svůj prospěch; 11. zachovávat
mlčenlivost o svěřených důvěrných in-
formacích 12. rozvíjet a udržovat poža-
dované znalosti, dovednosti a kompeten-
ce v oblasti své práce; 13. v případě po-
třeby zprostředkovat kontakt s duchov-
ními vlastní církve; 14. chápání služby
nemocničního duchovního je primárně
neevangelizační
1 Dokumenty relevantní pro pastoraci v ne-
mocnicích jsou: Všeobecná deklarace lidských
práv; Mezinárodní pakt o občanských a politic-
kých právech; Mezinárodní pakt o hospodář-
ských, sociálních a kulturních právech; Mezi-
národní úmluva o odstranění všech forem raso-
vé diskriminace; Úmluva o odstranění všech
forem diskriminace žen; Úmluva o právech dí-
těte; Helsinské deklarace Světové lékařské or-
ganizace. Revidovaná verze 2000.09.01; Úmlu-
va o lidských právech a biomedicíně. (1. 10.
2001); Etický kodex práv pacientů. (1992);
Ochrana lidských práv a důstojnosti nevyléči-
telně nemocných a umírajících. Rada Evropy
(červenec 1999); Pařížská charta proti rakovi-
ně; Charta práv dětí v nemocnici; Standardy pro
zdravotní kaplanství v Evropě. (2002); Meziná-
rodní akreditační standardy pro nemocnice;
Doporučení Rec (2003) 24 Výboru ministrů
Rady Evropy členským státům Organizace pa-
liativní péče a Příloha k Doporučení; Charta
práv duševně nemocných; Charta práv seniorů.
2 Srov. Standardy pro zdravotní kaplanství
v Evropě 1
3 Srov. Standardy pro zdravotní kaplanství
v Evropě 3.

Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí 
a Ekumenickou radou církví v České republice



Z biskupských diářů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity

biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost
mohou setkat. Rozhodně se nejedná 

o výčet celé náplně jejich práce. 
Jde o dlouhodobě plánované akce, 
mohou se tedy příležitostně změnit. 

Z diáře pana kardinála

11. 2. 8:30 Zruč nad Sázavou, kostel Po-
výšení sv. Kříže – mše sv., pastorační
návštěva

13. 2. 19:00 Praha-Jižní Město, TOP Hotel,
benefiční koncert s výtěžkem na Ko-
munitní centrum Matky Terezy

16. 2. 9:00 farnost Praha-Liboc, kanonic-
ká vizitace

17. 2. 9:00 Praha-Dejvice, kostel sv. Voj-
těcha – zahájení sněmu Unie katolic-
kých žen

18. 2. 15:00 Praha-Jižní Město – masopust
v Komunitním centru Matky Terezy

19. 2. 18:00 katedrála – mše sv., výročí bi-
skupské volby sv. Vojtěcha

20. 2. 14:00 Katolická teologická fakulta
Univerzity Karlovy – Sympozium
Česká katolická ekleziogogie druhé
poloviny 20. století u příležitosti
devadesátých narozenin Mons. Oto
Mádra

21. 2. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála –
mše sv., Popeleční středa

25. 2. 8:30 farnost Praha-Liboc – mše sv.,
závěr kanonické vizitace,

25. 2. – 3. 3. Svatý Hostýn – biskupské
exercicie

Z diáře biskupa Malého

3. – 5. 2. Paříž – přednáška
6. 2. 9. 30 Kralupy n. Vlt. – vikariátní

konference
10. – 18. 2. dovolená
19. 2. Praha – přednáška pro karmelitky
20. 2. Linec – zasedání Iustitia et Pax – čes-

ko-rakouské rozhovory
25. 2. 11:00 Praha, Staroměstské nám. –

setkání politických vězňů
26. 2. – 3. 3. Svatý Hostýn – biskupské

exercicie

Z diáře biskupa Herbsta

2. 2. 16:30 mše sv. za povolání, kostel sv.
Ludmily, Praha – Vinohrady

3. 2. 10:00 oslava Dne zasvěcených osob
(2. 2.), mše sv. v bazilice Nanebevze-
tí Panny Marie, Praha-Strahov

4. 2. 8:00 mše sv., Sedlčany
11. 2. 8:30 návštěva nemocných v ne-

mocnici sester boromejek
10:00 mše sv., kostel sv. Karla Boro-
mejského, Praha-Malá Strana
14:00 návštěva nemocných v Domo-
vě sv. Rodiny, Praha-Řepy

13. 2. 10:00 mše sv., klášterní kostel v Ko-
líně

15. 2. 18:00 mše sv., kostel Panny Marie
Sněžné, Praha-Nové Město

17. 2. 17:30 mše sv. pro Unii katolických
žen, kostel sv. Vojtěcha, Praha-Dejvice

18. 2. 11:00 mše sv., Veltrusy
24. 2. duchovní obnova pro katechety, Pra-

ha-Kobylisy
25. 2. 9:00 mše sv., Středokluky

Z Act Curiae
Věstník kanceláře pražského

arcibiskupství
Arcibiskupství pražské 

Hradčanské nám. 16 
119 02 Praha 1-Hradčany 

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

e-mail: apha@apha.cz

Sbírka „Haléř sv. Petra“
Při bohoslužbách v neděli 18. 2. 2007 se
v kostelech pražské arcidiecéze koná
sbírka „Svatopetrský haléř“. V roce
2006 bylo v pražské arcidiecézi celkem
vybráno 1.024.803 Kč a celá částka by-
la odeslána Svatému Stolci prostřednic-
tvím České biskupské konference.

Sloučení farností do farnosti
Hořovice
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 Mi-
loslav Vlk dle ust. kán. 121 CIC ke dni

1. ledna 2007 Římskokatolickou farnost
Svatá Dobrotivá-Zaječov, se sídlem:
Zaječov 1, PSČ: 267 63, IČ: 26522926,
s Římskokatolickou farností Hořovice,
se sídlem: Praskolesy 33, PSČ: 267 54,
IČ: 69057087.

Postavení farního kostela Panny Ma-
rie (Zvěstování Páně) a sv. Benigny
(Svatá Dobrotivá) bylo stanoveno sa-
mostatným rozhodnutím.

Statut kostela Panny Marie
(Zvěstování Páně) a sv. Benigny
(Svatá Dobrotivá)
V návaznosti na rozhodnutí o sloučení
evidovaných právnických osob vyhlásil
arcibiskup pražský, kardinál Miloslav
Vlk s účinností od 1. ledna 2007 statut
kostela Panny Marie (Zvěstování Páně)
a sv. Benigny (Svatá Dobrotivá) jako
klášterní kostel Panny Marie (Zvěstová-
ní Páně) a sv. Benigny (Svatá Dobroti-
vá), jehož rektor bude rektorem klášter-
ního kostela ve smyslu kán. 557 § 2 CIC
a bude konat svou službu pod autoritou
diecézního biskupa ve smyslu kán. 678
§ 1 CIC ve spolupráci s farářem, resp.
administrátorem Římskokatolické far-
nosti Hořovice ve smyslu kán. 680 CIC.

Benefiční koncert
(pokračování ze str. 1)
Na koncertu vystoupí Pražská komorní
filharmonie pod vedením dirigenta Davi-
da Švece a sólisté Jiří Kabát (viola)
s Eduardem Bayerem (housle). Zazní zde
skladby Josefa Suka, Bohuslava Martinů
a Wolfganga Amadea Mozarta. Večerem
provede textař Michal Horáček. Výtěžek
koncertu bude věnován na financování
dostavby tohoto komunitního centra.
Bližší informace na www.kcmt.cz.

Mons. Michael Slavík, generální vikář

P E R S O N A L I A

Jmenování profesorem
Univerzity Karlovy
P. Prof. JUDr. Rajmund Jiří Tretera OP
obdržel dne 6. listopadu 2006 z rukou
prezidenta České republiky dekret, jímž
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Eucharistický výstav v Praze
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

15:00–18:00
1.–5. 2. So: 9:00–12:00 Matky Boží před Týnem (Staroměstské nám.) Staré Město

Ne: 10:30–12:00
11.–15. 2. 10:30–15:30 sv. Kříže (Na Příkopě) Nové Město
21.–25. 2. 10:00–17:00 sv. Bartoloměje (Prelátská) Kyje
26. 2.–2. 3. 8:00–17:00 sv. Ignáce (Karlovo náměstí) Nové Město



byl jmenován profesorem Univerzity
Karlovy. Blahopřejeme.

Nová předsedkyně KVPŽŘ
S. Václava Dudová SCM, provinční
představená České provincie Kongregace
sester sv. Cyrila a Metoděje, byla 6. září
2006 zvolena novou předsedkyní Konfe-
rence vyšších představených ženských
řeholí v ČR. Nahradila v této funkci dosa-
vadní předsedkyni, S.M. Mgr. Miladu
Annu Kopeckou OSF. Místopředsedkyní
KVPŽŘ zůstává i nadále S. Terezie Bo-
žena Poštulková SCSC, provinční před-
stavená České provincie Kongregace Mi-
losrdných sester sv. Kříže.

Změny kontaktů
Římskokatolická farnost Štěchovice bu-
de nadále místo dosavadní pevné tele-
fonní linky používat pouze mobilní tele-
fonní číslo 724 791 848.

J u b i l e á ř

Životní jubilea
Václav Divíšek, kněz pražské arcidiecé-
ze ve výslužbě 4. 2. 1920 (87 let)
Pavel Kuneš, farář v Praze-Vršovicích

6. 2. 1937 (70 let)
P. Josef Hladiš SJ, farní vikář u Nejsv.
Trojice v Kolíně 11. 2. 1932 (75 let)
Mons. ThDr. Oto Mádr, prelát, kanov-
ník 15. 2. 1917 (90 let)
Tomáš Vlasák, kněz pražské arcidiecé-
ze ve výslužbě 15. 2. 1932 (75 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

U s t a n o v e n í
Miroslav Cúth, okrskový vikář, byl
s účinností od 15. prosince 2006 ustano-
ven a jmenován nesídelním kanovní-
kem Kolegiátní kapituly sv. Kosmy
a Damiána ve Staré Boleslavi. Ostatní
ustanovení se tímto nemění.
Ing. Mgr. Robert Hanačík byl s účin-
ností od 1. ledna 2007 do 31. prosince
2013 jmenován a ustanoven farářem
Římskokatolické farnosti Řevnice.
Tímto ustanovením se nemění ani neru-
ší ostatní ustanovení.
Alois Kánský byl s účinností od 1. led-
na 2007 uvolněn z funkce administráto-
ra excurrendo a výpomocného duchov-
ního Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Gotharda Praha-Bubeneč. Ostatní
ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
Dr. Bogdan Stanis�aw Pelc byl s účin-
ností od 1. ledna 2007 uvolněn z funkce

výpomocného duchovního Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Antonína
Praha-Holešovice a Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Gotharda Praha-
Bubeneč a s účinností od téhož data byl
jmenován a ustanoven administrátorem
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Gotharda Praha-Bubeneč.
P. Antonio Francisco Rivas Gonzáles
OSA, jehož funkce administrátora ex-
currendo Římskokatolické farnosti Sva-
tá Dobrotivá-Zaječov zanikla s účinnos-
tí od 1. ledna 2007 vzhledem ke slouče-
ní uvedené farnosti s Římskokatolickou
farností Hořovice, byl s účinností od té-
hož data jmenován a ustanoven rekto-
rem klášterního kostela Panny Marie
(Zvěstování Páně) a Sv. Benigny (Svatá
Dobrotivá).

Úmrtí
Mgr. Ing. Miroslav Krejčík, trvalý já-
hen pražské arcidiecéze, zemřel 8. ledna
2007 ve věku 84 let, v 10. roce své já-
henské služby. Poslední rozloučení se
konalo 12. ledna 2007 v kostele sv. Pan-
kráce v Praze 4, pohřben byl na Vino-
hradském hřbitově v Praze. R.I.P.

Programy středisek 
Arcibiskupství pražského

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel.: 220 181 754(705), fax: 224 314 258
e-mail: kancelar.ps@vira.cz; 
www.vira.cz; www.pastorace.cz

4. 2. 18:00 Modlitební večer Cha-
rismatické obnovy
5. 2. 19:00 Kurz pro služebníky
eucharistie (3/4)*, P. Aleš Opatrný
6. 2. 19:30 Příprava na manžel-
ství (3/8)*, pořádá Centrum pro rodinu
7. 2. 9:30 Akademie nejen pro
seniory, Teresie Bečková na téma „Nábo-
ženství a víra v prostoru veřejné služby“
13. 2. 19:30 Příprava na manžel-
ství (4/8)*, pořádá Centrum pro rodinu
14. 2. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
15. 2. 19:00 Ekumenické setkání
s biskupem Radkovským, pořádá Misij-
ní centrum při AP a komunita Chemin
Neuf
16. 2. 20:00 Modlitba Taizé
17. 2. 9:00 15. sněm Unie katolic-
kých žen

19. 2. 19:00 Kurz pro služebníky
eucharistie (4/4)*, Ing. Martin Opatrný
20. 2. 19:30 Příprava na manžel-
ství (5/8)*, Pořádá Centrum pro rodinu
21. 2. 9:30 Akademie nejen pro
seniory, Leoř Ryška, TV Noe
24. 2. 9:00 Pomocníci v pastoraci
(4/7)*
27. 2. 19:30 Příprava na manžel-
ství (6/8)*, Pořádá Centrum pro rodinu
28. 2. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
vstup do místa konání akcí je z Kolejní
ulice č. 4;
* jen pro přihlášené

Teologie těla podle Jana Pavla II.
Ve čtvrtek 1. 3. 2007 v 19:00 se v sále
Pastoračního střediska uskuteční před-
náška nazvaná Teologie těla Jana Pa-
vla II. Přednášejícím bude Mgr. Karel
Skočovský, doktorand psychologie na
Filozofické fakultě Masarykovy univer-
zity v Brně, který loni vydaný soubor
promluv papeže Jana Pavla II. „Teolo-
gie těla“, redakčně připravoval. Na
přednášku Vás srdečně zve nakladatel-
ství Paulínky a PS.

Katechetické středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 - Dejvice,
tel.: 220 181317, e-mail: adks@apha.cz

Bůh mluví ke svým dětem –
biblické texty pro děti
Mezinárodní katolické dílo Kirche in
Not nám poskytlo větší množství nově
vydané knížky „Bůh mluví ke svým dě-
tem“. Jde o ilustrované převyprávění
textů Starého i Nového zákona vhodné
pro děti mladšího školního věku. Za do-
brovolný příspěvek má být knížka do-
stupná všem zájemcům.

Publikaci můžete obdržet v našem
středisku v návštěvních hodinách (stře-
da 16:00–18:00; čtvrtek 10:00–12:00)
nebo v jinou dobu po předchozí domlu-
vě. Doporučujeme příspěvek 10 Kč za
jeden výtisk.

Duchovní obnova pro katechety
Katecheté pražské arcidiecéze budou
mít postní duchovní obnovu vedenou bi-
skupem Karlem Herbstem. Tato reko-
lekce je součástí trvalé katechetické for-
mace a uskuteční se v sobotu 24. 2. 2007
od 8:45 do 13:00 v kostele sv. Terezie od
Dítěte Ježíše v Praze-Kobylisích.
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Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel.: 220 181 777, e-mail: cpr@apha.cz,
http://cpr.apha.cz

Přípravy na manželství
Jarní osmidílná společná příprava se
uskuteční opět v pražském Pastoračním
středisku v termínu 10. 4. – 29. 5. 2007.
Setkání jsou vždy v úterý od 19:30 do
21:30 a mají informační a zážitkovou
část. Na přípravě se podílí tým dobrovol-
ných spolupracovníků Centra tvořený
manželskými páry, psychologem, jáh-
nem a knězem. Snoubenci, hlaste se co
nejdříve telefonicky nebo mailem v Cen-
tru pro rodinu. Následující termín spo-
lečné přípravy je 9. 10. – 27. 11. 2007.

Kromě této formy přípravy je možné
absolvovat i přípravu v rodině pod ve-
dením manželského páru, který má k té-
to činnosti pověření biskupského vikáře
pro pastoraci.

O různých formách přípravy na man-
želství pořádaných Centrem pro rodinu
nebo jinými subjekty se můžete infor-
movat telefonicky nebo na adrese
http://cpr.apha.cz/snoubenci/. Tam na-
leznete i mnohé odpovědi na otázky,
které souvisejí s uzavřením manželství
v katolické církvi.

Program efektivního
rodičovství krok za krokem
se koná vždy v sobotu 3., 10. a 17. 3.
2007 od 9:00 do 17:00 v prostorách Ma-
teřského centra Domeček na pražském
Jižním Městě. Kurz je určen především
rodičům předškolních dětí, kterým na-
bízí podněty, jak z domova vytvořit pro
děti zázemí podpory, porozumění a lás-
ky, jak rozumět chování svých dětí, jak
ho ovlivňovat, jak vést děti k zodpověd-
nosti, samostatnosti, spolupráci, zvládá-
ní těžkostí … prostě jak zkvalitnit vlast-
ní rodičovskou roli. Třídenní trénink
obsahuje přednášky, diskuze, případové
studie, techniku hraní rolí s praktickým
nácvikem. Doporučený účastnický po-
platek je 800 Kč na osobu. Program po-
řádá občanské sdružení Rodinné cen-
trum Praha. Přihlášky a bližší informace
je možné si vyžádat na telefonním čísle
220 181 777 nebo na mailu info@rodin-
necentrum.cz. Pozor – kapacita kurzu je
omezena!

Sobota pro manželky
Celodenní setkání žen žijících v manžel-
ství v sobotu 17. 3. od 9:00 do 17:00
v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Pra-
ha 6. Na programu budou přednášky
P. Cyrila Vojtěcha Kodeta O.Carm na té-
ma „Marta a Marie trochu jinak“, násled-
né sdílení ve skupinkách, ztišení. Setkání
volně navazují na program Manželská
setkání. Polední občerstvení bude zajiš-
těno, na závěr programu bude mše svatá.
Zájemkyně se mohou hlásit již nyní tele-
fonicky nebo mailem v Centru anebo na
http://cpr.apha.cz/manky/. Vzhledem
k předpokládanému velkému zájmu
účast nepřihlášených nebude možná!

Osamělé maminky
� Pravidelná sekání osamělých mami-
nek se uskuteční 10. 2. v sobotu od
14:00 do 17:00 v Komunitním centru sv.
Prokopa v Praze-Nových Butovicích.
Na setkání bude vedle společné modlit-
by a sdílení probíhat výtvarná dílna –
háčkování. Účast s dětmi je po předcho-
zí telefonické dohodě s Centrem pro ro-
dinu možná. Další termíny setkání jsou:
10. 3. a 19. 5. Srdečně zveme vdovy,
rozvedené a svobodné maminky!
� 21. 4. se pro maminky uskuteční jed-
nodenní duchovní obnova s P. Vojtěchem
Kohutem OCD. Obnova se bude konat
ve farním centru v Liboci, Praha 6. Je
třeba se předem přihlásit v Centru pro ro-
dinu na tel. 220 181 777 nebo na mailu
cpr@apha.cz. Účast maminek bez dětí.

Pozvání
Chtěli bychom již nyní předběžně po-
zvat všechny ty, kterým rodina není
lhostejná, na diecézní pou[ rodin, která
se uskuteční v sobotu 2. června 2007 na
Tetíně. Doprovodný program „Den pro
rodinu na Tetíně“ zajiš[uje občanské
sdružení Rodinné centrum Praha.

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10
128 00 Praha 2 
tel./fax: 224 920 598,732 775 730
e-mail: mail@misie.cz, www.misie.cz
� Modlitební setkání – úterý vždy
v 19:30. Společná modlitba chval, díků
a přímluv. Modlitební společenství je
otevřené všem bez rozdílu věku, vzdělá-
ní či přináležitosti k nějaké spiritualitě,
hnutí nebo komunitě. Přítomnost i toho
nejmenšího a nejchudšího z nás je velmi
důležitá pro vytváření společenství, sítě
modlitby, živého chrámu Božího.

� Společenství mládeže – každý čtvr-
tek vždy v 19:30. Pro všechny ve věku
17–30 let. Společné večery s různým te-
matickým zaměřením, čas pro budování
přátelství, prohlubování života ve víře
a hledání pravdy o Bohu a o člověku.
Před tímto setkáním, v 19:00, vás zve-
me do kostela sv. Apolináře k účasti na
modlitbě za jednotu křes[anů.
� Mše svatá v kapli MC – každý čtvr-
tek v 7:15
� Mše svatá v kostele sv. Apolináře –
každou neděli vždy v 18:00
� Společenský večer v neděli 11. 2. po
mši svaté (18:00) v Misijním centru,
Apolinářská 10
� Adorace před Nejsvětější svátostí –
každé pondělí od 15:30 do 16:00
� Otevřený kostel – k zastavení, rozjí-
mání, ztišení. Každé pondělí od 15:00 do
16:00 je možné zhlédnout nově zrestau-
rovaný interiér, stálou expozici výtvarné-
ho umění, fotografií, poezie a prózy.
Vystavovatelem může být každý z nás,
kdo by rád představil svá díla a skrze ně
se podělil se svým pohledem na svět. Po-
kud máte kolem sebe někoho, kdo tvoří,
oslovte ho a kontaktujte jej s námi. Kon-
takt: Kamil Novák, tel. 774 241 991
� 15. 2. se v Misijní centrum AP koná
Ekumenický večer na téma „Spolupráce
mezi církvemi“. Ekumenické večery
jsme začali organizovat proto, abychom
se mohli společně modlit se členy ji-
ných církví a lépe je poznat. Zveme
k nám zajímavé hosty z různých církví,
aby nás povzbudili na této cestě jednoty.
Tentokrát bude naším hostem Mons.
František Radkovský, plzeňský biskup
a předseda Rady pro ekumenismus
ČBK, po přednášce bude prostor pro
otázky a odpovědi.
� 22. 2. se v Misijním centrum koná
„Setkání MEF“ . Členové Mezinárodní
ekumenické fraternity zvou každý mě-
síc na program, který je určený všem,
kdo mají zájem společně s ostatními
hledat cestu porozumění a jednoty (me-
zi církvemi, v rodině, v manželství, me-
zi lidmi, národy). Členové MEF si uvě-
domují, že základem k budování jedno-
ty mezi lidmi a ve světě jsou ekumenic-
ké vztahy mezi křes[any. Nedílnou
součástí neděle je společné jídlo, čas
k vzájemnému seznámení, krátký film
rozebírající aktuální téma a společná
modlitba. Začneme v 19:00 v kostele sv.
Apolináře večerními chválami za jedno-
tu křes[anů.
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Programy farností
a dalších organizací

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
Jako každý měsíc i tentokrát nabízíme
21. 2. „Večery ve středu“ v areálu Fran-
tiškánského Klubu u Panny Marie Sněž-
né. Z programu – adorace, katecheze,
film, možnost svátosti smíření, občers-
tvení a mnoho dalšího. Začínáme
v 18:30 adorací.

Jarní prázdniny v Příchovicích
Nejen lyžařský zájezd na faru do Přícho-
vic pro mládež od 9 do 24 let. Od neděle
11. 2. do pátku 16. 2. 2007. V neděli je
sraz v Nazaretě ve 14:20 nebo na Čer-
ném Mostě v 15:45, návrat do Nazareta
v pátek v 17:00 nebo na Černý Most
v 15:55. Bližší informace na webu www.
praha.signaly.cz/ nebo telefonicky.

Arcidiecézní setkání mládeže
V sobotu 31. 3. 2007 v 9:00 se v Salesi-
ánském středisku mládeže v Praze
8 – stanice metra „C“ Kobylisy uskuteč-
ní Arcidiecézní setkání mládeže. Z pro-
gramu: katecheze otce biskupa Káji
Herbsta, přednášky, povídání, tvořivé
dílny, sport, možnost svátosti smíření,
mše svatá s otcem kardinálem, kon-
cert… Srdečně zveme!

Komunita
Chemin
Neuf

Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, 
tel.: 220 199 441–2,
email: sekretariat@chemin-neuf.cz,
http://www.chemin-neuf.cz

� Bratrství Kána (společenství pro
manželské páry, které absolvovaly letní
setkání Kána, informace – Bl. Ješutová
220 199 441, kana@chemin-neuf.cz)
� Společenství MEF (společenství pro
všechny bez rozdílu věku, informace –
Pavla Strettiová, 732 775 730, netforgod
@chemin-neuf.cz)

� Mládež Chemin Neuf (společenství
mladých, kteří chtějí spolupracovat blí-
že s bratry a sestrami z Komunity, mož-
nost závazku na dva roky, informace
Pavla Strettiová 732 775 730, mladez@
chemin-neuf.cz)
� Modlitební setkání v úterý vždy ve
20:15. Společná modlitba chval, díků
a přímluv. Modlitební společenství je
otevřené všem bez rozdílu věku, vzdělá-
ní či přináležitosti k nějaké spiritualitě,
hnutí nebo komunitě. Přítomnost i toho
nejmenšího a nejchudšího z nás je velmi
důležitá pro vytváření společenství, sítě
modlitby, živého chrámu Božího.
� Možnost strávit několik dní v tichu
s účastí na modlitbách s Komunitou
(informace 220 199 441, sekretariat@
chemin-neuf.cz)
� 2.–4. 2. se koná Duchovní obnova
pro mládež (14–18 let). Proč přijet?
Abyste si odpočinuli, pobavili se a získa-
li nové přátele, možná na celý život.
Jsme ze všech koutů ČR, parta věřících
i hledajících, kteří spolu chtějí trávit vol-
ný čas. Hrajeme hry, chodíme na výlety,
modlíme se, mluvíme o Bohu. Začátek je
v pátek v 18:00, konec v neděli ve 14:00.
� 17.–18. 2. se koná pro mládež
(18–30 let) víkend na téma Životní po-
volání a jak následovat Krista. Základní
principy rozlišování Božího vedení na
cestě všedním životem: jak se v něm
orientovat a jak rozpoznat Boží vůli? Jak
nalézt plnost života, abychom se mohli
realizovat a vydat úrodu v pravý čas?
Jak následovat Krista? Víkend začíná
v sobotu v 8:30, končí v neděli ve 14:00.
� 25. 2. se koná „Neděle MEF“. Čle-
nové Mezinárodní ekumenické fraterni-
ty zvou každý měsíc na program, který
je určený všem, kdo mají zájem společ-
ně s ostatními hledat cestu porozumění
a jednoty (mezi církvemi, v rodině,
v manželství, mezi lidmi, národy). Čle-
nové MEF si uvědomují, že základem
k budování jednoty mezi lidmi a ve svě-
tě jsou ekumenické vztahy mezi křes[a-
ny. Nedílnou součástí neděle je společ-
né jídlo, čas k vzájemnému seznámení,
krátký film rozebírající aktuální téma
a společná modlitba. Začneme v 10:30
mší svatou v kostele.
� 24.–30. 3. se koná Týdenní škola
evangelizace. O víkendu bude probíhat
příprava divadla, hudby, zpěvu, tvoři-
vých dílen, technického zabezpečení
k následujícímu týdnu evangelizace.
Součástí bude čas společné a osobní
modlitby, také sdílení a povídání o smy-
slu evangelizace v rámci duchovní pří-

pravy. Večer bude společenství a poví-
dání nad fotkami z poslední evangeliza-
ce. V průběhu necelého týdne si bude-
me vždy dopoledne povídat o tom, co je
to evangelizace a jak lze dnes předávat
evangelium. V odpoledních hodinách
budeme organizovat duchovně kulturní
program na Náměstí Míru v Praze. Ten-
to program organizujeme společně
s Komunitou Chemin Neuf, Misijním
centrem Arcibiskupství pražského
a Městskou částí Praha 2. Součástí bude
večerní program v kostele sv. Ludmily
na Náměstí Míru, který bude zaměřen
na přiblížení Boha a křes[anství hledají-
cím formou slova, divadla, hudby. Tý-
denní program bude tvořit celek. Všem
nabízíme možnost spát v klášteře v Tu-
choměřicích. Je také možné pomoci jen
v některých dnech. K tomu, aby Evan-
gelizace splnila své poslání, potřebuje-
me každého, kdo má chu[ se zapojit – je
spousta možností. Služba nespočívá jen
v samotné evangelizaci, ale v celé mate-
riální přípravě, přímluvné modlitbě, vý-
robě pozvánek, přípravě občerstvení,
atd. Samozřejmě, že potřebujeme také
pomoci s hudbou, zpěvem, tancem, svě-
dectvími, osobním rozdáváním pozvá-
nek a s navazováním osobního kontaktu
s lidmi, které oslovíme. Prostě a jedno-
duše jste všichni vítáni, potřebujeme
vaši pomoc!!!
� 2.–4. 3. se v Bartošovicích v Orlic-
kých horách koná „Zážitkový víkend“
(téma bude včas upřesněno). Zážitkové
víkendy jsou určeny pro věřící i nevěřící,
kteří se mohou přidat ke svým věřícím
kamarádům. Jsou zaměřeny zážitkově.
Kdo nechce odjet zklamaný, musí do
programu vložit sám sebe a všechny své
schopnosti. Náplní je pohyb v přírodě,
hry, soutěže, zábava, povídání o životě
a jeho smyslu. Začneme v pátek večer
okolo 20:00, skončíme v neděli ve 14:00.

Kostel sv. Víta při klášteře
komunity Chemin Neuf 
v Tuchoměřicích
� Mše svatá v neděli v 10:30
� pondělí: adorace a modlitba breviáře
ve 12:00
� mše svatá: 18:15
� středa–pátek: ranní chvály v 7:30,
mše svatá ve 12:00, večerní chvály
a adorace v 18:15 v kapli kláštera (pokud
není změna, kterou si můžete ověřit na
tel.: 220 199 441)
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Komunitní
centrum 
sv. Prokopa

V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5,
tel.: 251 610 850, 251 627 400, 
e-mail: mail@centrumbutovice.cz,
http://www.centrumbutovice.cz

„Prokopská zastavení“
Srdečně vás zveme na další pokračová-
ní přednáškového cyklu „Prokopská za-
stavení“, tentokrát na téma: „O otcov-
ství“ v podání Karla Řežábka, pastora
Křes[anského společenství v Plzni.
Přednáška bude doplněna písněmi s do-
provodem kytary a bude se konat v Ko-
munitním centru sv. Prokopa v úterý
13. 2. 2007 od 18:30.

Prodejní výstava
Srdečně vás zveme na prodejní výstavu
obrazů Pavla Dvořáka, která bude insta-
lována od 18. 2. do 15. 3. 2007 v sále
Komunitního centra sv. Prokopa. Verni-
sáž výstavy se uskuteční v neděli 18. 2.
v 10:30. Výstava bude přístupná v nedě-
li od 9:30 do 12:30 a ve středu od 14:00
do 19:00.

Křes3anské
centrum –
Jižní Město

Modletická 1401, Praha 11, 
tel.: 774 171 556; e-mail: krestanske@
centrum.cz; www.kcjm.duch.cz

5. 2. Mgr. M. Šlaisová: Záda a cvi-
čení, beseda z cyklu „Jak na to“ (Mateř-
ské centrum Domeček)
7. 2. 19:30 Modlitební setkání,
zváni jsou všichni, kdo se chtějí společ-
ně modlit (kaple)
12. 2. 16:00 Otec Benedikt: Křes-
[anské hřbitovy (římské katakomby),
přednáška v rámci setkání Sdružení
křes[anských seniorů (Klub Na Dně)
19. 2. 9:30 H. Korcová: Děti
a vstup do školy, beseda z cyklu „Jak na
to“ (Mateřské centrum Domeček)
21. 2. 17:00 Bezplatná právní porad-
na. Nutno objednat se na tel. 774 171 556
26. 2. 9:30 P. Vobořil: Děti a hra-
nice, beseda z cyklu „Jak na to“ (Mateř-
ské centrum Domeček)
� Psychoterapie, rodinná terapie, ob-
jednání i bez doporučení lékaře na tel.
605 461 494, Mgr. Těšínská

� Keramická dílna pro veřejnost
a možnost točení na hrnčířském kruhu,
návštěvu domluvte na tel. 603 180 180,
K. Sehnoutková (Altera Pars)
� Anonymní alkoholici 9. a 23. 2. od
17:00

Akademická 
farnost Praha
a VŠ katolické
hnutí 

Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižov-
nické nám. 2, Praha 1, tel.: 222 221 339,
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz,
salvator. farnost.cz; vkhcr.org/praha

1. 2. 19:00 „Teologický seminář“.
Koná se u sester karmelitek v Jinonické
22 v Praze-Košířích. Je otevřen všem,
kdo chtějí hlouběji proniknout do ta-
jemství víry. Kontaktní osoba Tomáš
Jajtner (tomas.jajtner@seznam.cz)
15. 2. 19:00 „Teologický seminář“.
Koná se u sester karmelitek v Jinonické
22 v Praze-Košířích. Je otevřen všem,
kdo chtějí hlouběji proniknout do ta-
jemství víry. Kontaktní osoba Tomáš
Jajtner (tomas.jajtner@seznam.cz)
16. 2. 19:00–01:00 II. salvátor-
ské soirée, aneb Ples Akademické far-
nosti Praha a VKH. Koná se v Kultur-
ním domě Novodvorská. K tanci hrají
Los Amigos (latina) a Trombenik (klez-
mer). Čeká vás předtančení, minidiva-
dlo i bohatá tombola. Vstupenky jsou
k dostání v kostele Nejsv. Salvátora
21. 2. 18:00 Popelec umělců (tra-
diční literárně hudební sérii připravil
Přemysl Rut). V 19:00 navazuje v kos-
tele bohoslužba s udílením popelce. Pří-
mý přenos České televize
27. 2. 20:00 Projekce unikátního
dokumentu Philipa Gröninga o kartuzi-
ánském klášteře Grande Chartreuse
s názvem „Die grosse Stille“ (Velké ti-
cho). Německo 2005, 161 min. Doku-
ment získal řadu ocenění (nejlepší ev-
ropský dokument)
28. 2. 19:00 Filmový klub na téma
Ctnosti. Tentokrát na téma Mírnost.
Film Babettes gaestebud, Dánsko 1987,
režie Gabriel Axel. Kontaktní osoba Jo-
zef Murin (jozef@murin.net)

Ostatní program (jazykové kurzy, pří-
prava na svátosti, duchovní cvičení, me-
ditace a další) najdete na našem webu
www.salvator.farnost.cz

Pastorační
centrum
sv. Tomáše

Řk farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650,
263 01 Dobříš, tel.: 318 521 677, 
e-mail: pcstomas@volny.cz; 
http://dobris.farnost.cz
� Každé úterý do 27. 3. 2007 se koná
seminář s PhDr. Kateřinou Lachmano-
vou, Th.D. na téma „Růst a překážky
růstu duchovního života“ vždy od 19:30.
� Čtvrtek 8. 2. v 19:30 se koná diskus-
ní setkání s P. Ivo Prokopem na téma
„Křižácké výpravy – mýty a realita“.
� 8. a 22. 2. v 18:00 se konají „Rozho-
vory o víře“ s P. Stanislawem Górou pro
ty, kteří se chtějí seznámit s křes[anstvím.

Unie
katolických
žen

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel./fax: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz

15. sněm UKŽ
Unie katolických žen zve všechny zá-
jemce na výroční 15. sněm Unie kato-
lických žen, který se bude konat v sobo-
tu 17. 2. v Pastoračním středisku (kostel
sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha 6 - Dej-
vice. Téma sněmu: Žena v církvi dnes
a zítra. Úvodního slova se ujme náš mi-
lý host kardinál Miloslav Vlk. Součástí
sněmu budou mj. dvě přednášky: Ing.
JUDr. M. Kolářová: Žena v církvi z po-
hledu kanonického práva a MUDr.
M. Opatrná: Klinická pastorační práce.

KřesWanská 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 hod. na tel.: 220 181
329.
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Provincie  
kapucínů v ČR, 
Loreta

Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, 
tel.: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz

V únoru sice již má být opravdová
zima, ale přesto vaše srdce mohou roze-
hřát zvonky, které rozezní ruce kario-
nistů Radka Rejška, Aleny Michálkové
a Víra Janaty:
2. 2. 16:30 Anonym: Pulcherrima
Rosa
4. 2. 12:00 a 19:00 Anonym: Stella
splendes a improvizace
8. 2. 16:30 G. F. Händel: Preludi-
um c moll, Hymnus Ave virgo gloriosa
10. 2. odpol: M. A. Charpentier: Pre-
ludium z Te Deum
11. 2. 12:00 a 19:00 Duchovní píseň:
Slyš, jaký to nad řekou
18. 2. 12:00 a 19:00 Duchovní píseň:
Zdrávas, hvězdo skvoucí
22. 2. 16:30 Duchovní píseň: Na
skále založena jest, M. Ucellini: Sinfonia
25. 2. 12:00 a 19:00 K. V. Holan Ro-
venský: Kde jste, kde, císařové? – im-
provizace.

Hodinový stroj také hraje každý den
od 9:00 do 18:00 píseň „Tisíckráte poz-
dravujem tebe“. Loreta je otevřena od
úterý do neděle od 9:00 do 12:15 a od
13:00 do 16:30.

K návštěvě Lorety i poslechu zvonků
zvou bratři kapucíni.

Divadlo
Miriam

Ke Strašnické 10, Praha 10 - Strašnice
www.volny.cz/divadlo.miriam

3. 2. 19:00 Michel Marc Bou-
chard: Osiřelé múzy. Hra renomované-
ho kanadského autora pojednává a čty-
řech sourozencích, kteří se po letech se-
tkají na rodinném statku uprostřed sava-
ny a na pozadí velikonočního příběhu
procházejí křížovou cestou své minu-
losti.
4. 2. 15:00 Perutinka. Pohádka
o holčičce Perutince, které se splnil sen
létat. Pohádka je určena dětem od 3 let.
10. 2. 19:00 E r i c - E m m a n u e l
Schmitt: Oskar a Růžová paní. Pozoru-
hodný text Erica-Emmanuela Schmitta
hovoří s laskavým humorem o základ-
ních otázkách lidského života.

14. 2. 19:00 Michel Marc Bou-
chard: Osiřelé múzy.
17. 2. 19:00 E r i c - E m m a n u e l
Schmitt: Návštěvník. Setkání slavného
psychiatra Sigmunda Freuda s nezná-
mým návštěvníkem.
25. 2. 15:00 O pyšné noční košilce.
Pohádka pro nejmenší děti o Pyšné noč-
ní košilce Parádyji, která si nechce hrát
s chudou košilkou Bělinkou (na námět
pohádek bratří Čapků).

Rezervace vstupenek: denně 16–21 hod.
na tel.: čísle 604 322 969, 274 818 525
nebo na e-mailu: divadlo.miriam@
volny.cz

Domov sv. Karla
Boromejského

K Šancím 50, 163 00 Praha 17 Řepy,
tel: 235 301 238, fax: 235 302 720,
http://www.domovrepy.cz,
http://www.boromejky.cz

Domov sv. K. Boromejského vás zve na
benefiční koncert, který se koná v nedě-
li 25. 2. od 18:00 v kostele sv. Rodiny
v Praze-Řepích. Vystoupí skupina
KRLESS (zabývá se interpretací evrop-
ské hudby období vrcholného středově-
ku, tj. období 13.–15. století). Vstupné
dobrovolné. Výtěžek koncertu bude vě-
nován na nákup a modernizaci vybavení
Domova.

Sestry boromejky
Nemocnice Milosrdných sester sv. Ka-
rla Boromejského pořádá každý rok ně-
kolik kulturních a benefičních akcí, kte-
rými se snaží prezentovat svoji práci
a nabízené služby a také odměnit své
partnery, sponzory, dárce, dodavatele
a přátele, setkat se s nimi a poděkovat
jim. Kromě pravidelných akcí, jako jsou
dny otevřených dveří, dětský den a dra-
kiáda, pořádají v nemocnici také něko-
lik benefičních koncertů. Jedním z nich
bude i koncert, na kterém vystoupí só-
listky státní opery Zdenka Belas
a Andrea Kalivodová. Tento koncert se
uskuteční ve čtvrtek dne 15. 2. 2007 od
18:00 v kostele sv. Karla Boromejského
a bude součástí programu „Setkání přá-
tel a sponzorů NMSKB.“

Další zprávy
TECy
� TEC+ je určen lidem zhruba od 22 let
a má za cíl otevřít nové cesty k uchope-
ní a prožití velikonočního tajemství.
Probíhá ve třech dnech nazvaných Den
umírání, Den vzkříšení a Den rozeslání.
Obvyklé schéma křes[anské rekolekce
částečně nahrazují dramatickými prvky
společných prožitků. Součástí programu
je modlitba, promluvy, obřady vycháze-
jící z katolické liturgie, hry, tvořivá čin-
nost a plno překvapení. Zveme tedy na
další TEC+, který proběhne v termínu
23.–25. 2. 2007 v Praze-Vinoři na faře.
Program začíná v pátek v 17:00 a končí
v neděli kolem 17:00 po společně slave-
né mši svaté. Stravování je zajištěno na
místě. Cena programu je 400 Kč.
� TEC je určen lidem zhruba od 16 do
22 let a má za cíl otevřít nové cesty
k uchopení a prožití velikonočního ta-
jemství. Probíhá ve třech dnech nazva-
ných Den umírání, Den vzkříšení a Den
rozeslání. Součástí programu je společ-
ná modlitba, promluvy, obřady vychá-
zející z katolické liturgie, hry, tvořivá
činnost a plno překvapení. Zveme tedy
na další TEC, který proběhne v termínu
16.–18. 3. 2007 v Praze-Vinoři na faře.
Program začíná v pátek v 17:00 a končí
v neděli kolem 17:00 po společně slave-
né mši svaté. Stravování je zajištěno na
místě. Cena programu je 400 Kč.

Informace a přihlášky na oba TECy:
Pavla Fabianová, mobil 776 712 084, 
e-mail: p.f.2000@seznam.cz. Podrobné
informace na http://web.katolik.cz/TEC/

Krátká sdělení
� Kostel Panny Marie Královny v Pra-
ze 4 (Ve Lhotce 36) pořádá přednášku
Ing. Petra Běhounka, na téma „Estonsko
– vzdálená země, ve které působí i české
sestry františkánky“, která se bude konat
v 16:30, v neděli dne 4. 2. 2007.
� Hnutí fokoláre, Fokoláre Praha, Kar-
melitská 29, 118 00 Praha 1, tel.: 257
534 739, fax/zázn.: 257 534 738, e-
mail: ffprg@focolare.cz vás zve na dal-
ší setkání cyklu „Zlatá Praha“, které se
bude konat v neděli 18. 2. 2007 od
16:00 do 18:00 v zasedacím sále úřadu
Městské části Praha 5, Štefánikova 15,
Praha 5 - Smíchov (MHD Anděl, napro-
ti vchodu do kostela sv. Václava) pod
názvem „Konec rodiny v Čechách?“.
Hudbou doprovází Traditional Jazz Stu-
dio Pavla Smetáčka. Bližší informace�������
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na adrese http://www.focolare.cz/.
Chcete-li dostávat pozvánky pravidelně
elektronickou poštou, můžete se obrátit
na adresu zlata.praha@focolare.cz
� Farní společenství Praha-Dolní Po-
černice pořádá IV. benefiční farní ples.
Na toto „společenské setkání pro všech-
ny“ jste srdečně zváni 10. 2. 2007 od
19:00 do hotelu Svornost, Novozámec-
ká 284, proti vlakové zastávce. Vstu-
penky 160 Kč, 80 Kč – v předprodeji
(do 31. 1. 2007) sleva 25% – lze zakou-
pit na faře v Dolních Počernicích a na
místě. Kontakt: mobil 604 898 198, 737
128 608; e-mail farnost.dp@atlas.cz
Zisk ze vstupného bude věnován na
„Adopci na dálku“.

Co nového v knižním světě

Co je spirituální teologie? 
(Pavel Vojtěch Kohut)
Publikace seznamuje s předmětem spi-
rituální teologie a vztahem tohoto oboru
k ostatním teologickým a humanitním
disciplínám.

Brož., 143 str., 199 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Víš, jak žít? (Vladimír Smékal)
Kiplingova báseň už od svého vzniku
na počátku 20. století do současnosti
provází mnoho lidí inspirativními verši,
které jsou s to povzbudit a dodat odvahu
v kritických životních situacích a které
posilují i vědomí pokory a úcty k životu
a vědomí sounáležitosti s lidmi.

Brož., 60 str., 59 Kč
Cesta

Základní fenomény lidského
bytí očima filozofie
(Georg Scherer)
Autor z filozofické perspektivy pojed-
nává o tématech týkajících se každého
lidského života. Publikace představuje
kompaktní úvod do filozofického myš-
lení a je určena čtenářům, kteří jsou už
seznámeni se základy filozofie.

Brož., 168 str., 249 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Jedna Církev
(Alexej S. Chomjakov)
Zralá studie obsahuje cenné myšlenky
ruského teologa o sobornosti (církev
Božího lidu jako dokonalá a kreativní
jednota, která prýští ze vztahovosti:
„Kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho
srdce“ [Sk 4,32]). Když se Chomjakov
zaobírá podstatou křes[anství, klade na
první místo pilíř nerozlučného propojení
lásky a svobody. Brož., 80 str., 80 Kč

Nakl. Refugium, www.refugium.cz

Co víme o smrti (Miroslav Sígl)
Autor se pokouší o komplexní pohled
na otázky stárnutí, umírání a smrti. Pro-
vází čtenáře chronologicky od dob po-
hanských, antických, středověkých
a novověkých, kam až dospělo filozo-
ficko-teologické poznání této oblasti.

Váz., 416 str., 349 Kč
Nakl. Epocha, www.epocha.cz

Z historického kalendáře

3. února 1997 v Praze se konala 8.
mezinárodní konference vedoucích vo-
jenských duchovních evropských zemí
a Severní Ameriky (do 7. února)
4. února 1677 narodil se Giovanni
Santini, český architekt italského půvo-
du. Nejoriginálnější architekt středoev-
ropského vrcholného baroka. Pracoval
zejména pro církevní řády – cisterciáky
(klášter v Sedlci u Kutné Hory, na Zbra-
slavi, v Plasech), premonstráty (klášter
v Želivi) a benediktiny (klášter v Kla-
drubech), († 7. 12. 1723)
6. února 1182 zemřel Valentin (Va-
liš), 15. pražský biskup, mnich premon-
strátského kláštera na Strahově
6. února 1777 vydán dekret o jezuit-
ských knihovnách, které měly být po
zrušení řádu svezeny do Prahy a na je-
jich podkladě měla být zpřístupněna
univerzitní knihovna
6. února 1922 Pius XI. (vlastním
jménem Achille Ratti) zvolen papežem
(* 31. 5. 1857)
7. února 1882 zemřel Josef Ehren-
berger, katolický kněz, básník, spisova-
tel historických pojednání, sídelní ka-
novník na Vyšehradě, též zbraslavský
vikář (* 21. 7. 1815)

14. února 1932 zemřel ThDr. Antonín
Podlaha, katolický teolog, světící bis-
kup pražský, historik a editor, člen Čes-
ké akademie věd a umění (* 22. 1.
1865)
15. února 1917 narozen Oto Mádr, če-
ský katolický kněz a teolog, šéfredaktor
Teologických textů
19. února 982 Slavníkovec Vojtěch
zvolen na Levém Hradci nástupcem
prvního pražského biskupa Dětmara
21. února 1997 papež Jan Pavel II. zří-
dil na Slovensku nový řeckokatolický
apoštolský exarchát se sídlem v Koši-
cích v čele s biskupem Milanem Chautu-
rem
23. února 1322 narozen Jan Neplach,
mnich benediktinského kláštera v Opa-
tovicích nad Labem, v roce 1340 jme-
nován opatem. Autor latinské kroniky
nazvané Summula chronicae tam roma-
nae quam bohemicae (1355–1362) 
(† 6. 1. 1368)
24. února 1582 papež Řehoř XIII. vy-
dal bulu Inter gravissimas o úpravě
kalndáře, zavedl „gregoriánský kalendář“
26. února 1997 poprvé v historii na-
vštívili zástupci Evangelického týdení-
ku Kostnické jiskry redakci Katolické-
ho týdeníku Arnošt Kelnar

Omluva
V minulém vydání Zpravodaje byly
chybně uvedeny úmysly apoštolátu na
měsíc leden, redakce se za omyl velmi
omlouvá a děkuje za pochopení.
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Uzávěrka dalšího čísla 13. 2. 2007

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby bohatství země sloužilo spra-
vedlivě všem, protože je Božím da-
rem pro všechny.
Úmysl misijní
Aby se vlády všech národů spojily
v boji proti nemocem a epidemiím
třetího světa.
Úmysl národní
Abychom dokázali vidět nejen těles-
né, ale i duchovní potřeby nemoc-
ných ve svém okolí.


