
Jednou jsem v první školní den pozoroval, jak
maminka táhla za aktovku na zádech své
brečící dítě do první třídy základní ško-
ly. Tehdy jsem si pomyslel: chudák
dítě – ani netuší, kolik roků školy
má před sebou. Jsou jistě i jiné dě-
ti, které se do školy těší, některé
jen do první třídy, jiné i do dal-
ších…

Později jsem poznal, že něco
podobného prožívají i učitelky
a učitelé (někdy o týden dříve),
někteří se také do školy těší… Jed-
no však mají společné: pro těšící
i netěšící se – pro pedagogy i žáky –
bude škola zabírat velkou část dne.
A pro všechny zúčastněné to NEbude jen
příprava na něco: pro žáky na život a pro
vyučující na dovolenou. Škola není jen přípra-
vou na život, škola je součástí života! A bylo by nepo-
chopením životního poslání, kdyby to přijímali jinak.

Každý z nás, kdo má cestu do první třídy za sebou, se mů-
že pousmát nad naivitou onoho dětského vzdoru. Ale přesto se
mnohdy chováme podobně. Odmítáme přijmout realitu, že
škola je součástí života – místem, kde se máme rozvíjet a rea-

lizovat, v pravém slova smyslu žít, a to i svůj
křes5anský život, svou víru. Děti i dospě-

lí se někdy vzdorovitě vzpírají při-
jmout tuto Boží výzvu: Čím školu

naplníš? Dobrem? Bude to jen čas
čekání na prázdniny či dovole-
nou? Nebo příležitost žít s Bo-
hem? Vydávat o Bohu svědec-
tví – třeba i tím, že přemáháme
svoji nechu5 či nesympatii?

Začíná školní rok. Všem,
kterým to přináší do života ně-

jakou změnu, přeji, aby ji nepři-
jímali otrocky, ale jako lidé svo-

bodní v Kristu. I v této události je
totiž s námi Pán! I nyní nás posiluje,

abychom evangelium – radostnou
zvěst ohlašovali tomuto světu: třeba i teh-

dy, když sami objevujeme tajemství přírody,
zákonitosti stvoření i krásu a harmonii – a v tom

všem i Boha, nebo tehdy, když k tomu přivádíme druhé.
Bu=me křes5any – vždy a všude. I na začátku školního

roku!
P. Dr. Vojtěch Eliáš, 

vyučující na katedře pastorálních oborů KTF UK

K dispozici též na stránkách Pastoračního střediska http://ps.apha.cz v rubrice Zpravodaj pražské arcidiecéze

ZPRAVODAJ

Jáhenské svěcení
V sobotu 8. 9. 2007 v 10:00 udělí kardinál Miloslav Vlk v ka-
tedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha jáhenské svěcení připra-
veným kandidátům, jimiž jsou Piotr Adamczyk a Martin
Vlček. Srdečně zveme k účasti.

Pozvání na svatováclavskou pou�
do Staré Boleslavi
Národní pou5 ke sv. Václavu do Staré Boleslavi se tak jako
každoročně koná 28. 9., slavnostní mše sv. na staroboleslav-
ském náměstí začíná jako tradičně v 10:00.

I letos jsou srdečně zváni k přímé účasti kněží i se svými
farníky, aby se vydali na pou5 a nabídli své modlitby, čas
a energii za náš národ. I letos bude bohoslužba přenášena
v přímém televizním i rozhlasovém přenosu. Dejme slovo re-
žiséru České televize, Janu Brichcínovi, který společně s ce-
lým televizním štábem redakce náboženského vysílání
a s pracovníky z řad města Brandýs nad Labem – Stará Bole-
slav i církve celou pou5 připravují. Jsou to lidé, kteří nám zůs-

távají skrytí, i když jsme zvyklí velmi zblízka sledovat vý-
sledky jejich práce a navíc se velmi často díváme na skuteč-
nost kolem nás jejich očima. (pokračování na str. 3)

Moje noc nezná temnotu: počátek kultury
vzkříšení
Takový je název 26. mezinárodního ekumenického setkání
biskupů, přátel Hnutí fokoláre, které letos poprvé hostí Praha
ve dnech 20.–27. 9. 2007. Očekává se účast více než 40 bis-
kupů různých církví ze 4 kontinentů. 

(pokračování na str. 3)

Latinská mše?
K apoštolskému listu papeže Benedikta XVI. vydaného motu
proprio Summorum pontificum, který rozšiřuje možnosti uží-
vání předkoncilních liturgických knih (misálu i textů k udíle-
ní svátostí), bylo možné číst v našich novinách většinou ne-
zasvěcené komentáře nebo zmatené zprávy. 

(pokračování na str. 4)

Být křes�any i na začátku školního roku
pražské arcidiecéze č. 7, září 2007



Ze života arcidiecéze

Vikariáty pražské arcidiecéze. Známe je?
V prvním poprázdninovém čísle se vydáváme na severozá-
pad arcidiecéze, do vikariátu Kladno. Na naše otázky odpoví-
dá kladenský okrskový vikář P. Jaroslav Kučera.
� Kolik má kladenský vikariát kněží? Jaký počet farností
a kostelů mají na starosti?
V kladenském vikariátu působí 12 kněží. V Kladně městě jsou
dva trvalí jáhnové. Ve Slaném a na Peruci pomáhají dva pas-
torační asistenti. Historických farností je opravdu dost – 39.
Vikariát Kladno co do počtu farností, počtu kostelů a rozlohy
území patří mezi největší vikariáty v naší arcidiecézi.
� Jak ve vašem vikariátu probíhá či proběhlo slučování far-
ností? Jaké s ním máte zkušenosti?
Kladenský vikariát se teprve na slučování připravuje. V tom-
to procesu se jedná o připojení některých farností, které sou-
sedí s Prahou a mají spád do Prahy k II. pražskému vikariátu.
� Jaká je ve vašem vikariátu religiozita – řadíte se k oblas-
tem spíše „zbožným“, nebo nábožensky vlažným? Čím, mys-
líte, je to způsobeno?
Podíváme-li se na účast věřících na nedělních bohoslužbách,
je to celkem pěkné číslo – 1507 věřících, avšak k počtu oby-
vatel, kterých je zde 154 tisíc, zůstáváme u 1 %. Patříme tedy
mezi nábožensky vlažné vikariáty, měříme-li zbožnost čísly.
Čísla jsou ukazatel, ale zbožnost nevystihují.

Ptáte se, čím je to způsobeno? Je to dnešní realita. Pohled
do minulosti a historie důležitý je, ale dnes už jsme jinde než
v 15. století či v roce 1921. Na místě je zde otázka: „Jak na
to?“ Pěkně to uměl kdysi svatý Pavel.
� Jaké kulturní památky, které jsou ve vaší péči, se na území
vikariátu nacházejí? Co starost o ně obnáší?
Mám-li připomenout některé z mnoha kulturních památek
našeho vikariátu, pak je to jistě
staroslavná Budeč se svojí rotun-
dou svatých Petra a Pavla. Za
zhlédnutí stojí i perla baroka, kos-
tel Nanebevzetí Panny Marie ve
Zlonicích, kde hrával na varhany
Antonín Dvořák. Renesanční var-
hany v kostele Nejsvětější Trojice
na Smečně stojí za to vidět i slyšet.
A starobylý dub na Stochově ná-
městí připomíná místo narození
svatého Václava.

Kulturních památek je i zde
dost, i když nevím, zda se může
hovořit ve vztahu k nim vždy o pé-
či. Jistě mnohé se udělalo, ale…
systém péče o památky skřípe, ne-
bo je nedostatečný. Také z našich
řad ubývají ochotní lidé, kteří by
se starali o vnitřek a okolí kostelů.
� Co pokládáte za specifikum vi-
kariátu Kladno, čím je výjimečný?
Čím může váš vikariát přispět
církvi místní i celkové?
Vikariát Kladno tvoří velké město
Kladno (70 000 obyvatel) menší
Slaný (15 000 obyvatel) a venkov.

Máme zde malé poutní místo Tuřany s kostelem Navštívení
Panny Marie. Na hranicích vikariátu u Unhoště je františkán-
ský klášter Hájek, který si také oblíbili někteří věřící a rádi se
zde scházejí. Ve vikariátu máme ve Slaném karmelitánský
klášter – komunitu tvoří osm bratří, a v Tuchoměřicích u Pra-
hy novější komunitu Chemin Neuf. Na Kladně působí farní
charita, Církevní mateřská školka Radost a Základní škola
Maltézských rytířů.
� Jak funguje komunikace mezi jednotlivými farnostmi
a s ostatními vikariáty?
Komunikace se zdůrazňuje, jenže… To není otázka telefonu,
faxu, internetu atd. Není v ní jen složka technická, ale právě
i lidská. Otázkou je, zda spolu lidé chtějí mluvit, zda k sobě
mají důvěru, mají-li si co dát, chtějí-li se sdílet…, nebo se
druhých obávají.
� Co je největší radostí a co naopak největší starostí kladen-
ského vikariátu?
Je mi líto, zde musím být stručný. A sice z toho důvodu, že ve
vikariátu Kladno působím krátkou dobu. Jistě mnohem fun-
dovaněji by představil vikariát bývalý vikář P. Jiří Neliba,
který je i kladenským rodákem a ve funkci zde byl více než
10 let. Děkujeme za rozhovor. kh

Statistické údaje
farností celkem: 39
farností spravovaných přímo: 7
farností spravovaných excurrendo: 32
kněží: 12
jáhnů: 2
pastoračních asistentů: 2
kostelů a kaplí: 96
celkem obyvatel: 154 102
z toho římských katolíků: 19 423
v průměru připadá na 1 kněze1619 věřících
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Pozvání na pou� … (pokračování ze str. 1)

Svatováclavská pou& očima filmaře
Především je tento rok mimořádně v předstihu a s velkým na-
sazením zúčastněných projednáváno nové pojetí slavnosti.
Množství i obsah setkání s partnery z médií rozhlasových
a tiskových nás dovedl k rozhodnutí, že budeme letos věnovat
celému projektu neobvyklou péči. Pro televizní práci to zna-
mená, že jsme požádali významného českého skladatele sou-
časnosti, pana Miloše Boka, o vytvoření hudební znělky, která
v sobě obsahuje Svatováclavský chorál i segmenty národní
hymny. Dílo je dokončeno, nahráno v hudebním studiu ČT
a souběžně je vytvářeno obrazové logo slavnosti pod vedením
výtvarníka Jáchyma Šerých, nyní ve fázi schvalování, aby-
chom mohli vyrobit úvodní obrazově-hudební znělku a sjed-
notit se s rozhlasem i tiskem na používání těchto prvků
i v dalších letech. Tzn. LOGO by mělo na první pohled upou-
tat na plakátech i v novinách, budeme je opakovat v úvodních
titulcích přímého přenosu a ve zmenšené podobě použijeme
jako podklad informační lišty na obrazovce, nesoucí kon-
taktní údaje komentované během přenosu. Poprvé, co mi pa-
měB sahá, se přímý přenos bohoslužebné slavnosti chystá
v takovém předstihu a invenci. Musí to být zřejmě energie z ji-
né dimenze, která má za úkol povzbudit sebevědomí našeho
národa, a tak dala do pohybu jinak statické vztahy odlišných
profesí a osobností. To, co jindy bývalo společenskou konven-
cí, se nyní projevuje jako záživná spolupráce týmu, který ne-
byl nikým donucen spolupracovat, a snad proto je počáteční
ostych, možná i rivalita, PROMĚŇOVÁNA do vztahu vskutku
kamarádského putování STEJNÝM SMĚREM. Nejedná se
o běžné plnění úkolů. Každý přináší to nej ze svých nápadů
a jde nad obvyklou hranici svých výkonů. Nedíváme se na to
pateticky ani ryze pragmaticky. Protože do našich setkání
vstupuje neobvyklý host: vzájemný respekt, víme, čím je kdo
jedinečný, a spoléháme na splnění slibů. Lidsky obyčejně se
vyskytují drobná zpoždění i hlučnější vylaKování názorů. To
ale zklidní fakt, že každý má prostor dovysvětlit svůj názor
a nikdo jej neuráží ani nepřekřikuje. Je to pěkná práce. Pro-
tože CÍL nás nutí jít aspoň na chvíli stejnou cestou.

Konkrétní úkoly koordinuje především vedoucí výroby ČT
pan Jan Čumpelík s Lucií Piherovou, a proto se nepouštím do
podrobných popisů faktů a jmenování kolegů. Můj pohled je
pouze popisem dosud proběhlých pracovních setkání, při kte-
rých si většinou každý bere nějakou práci NAVÍC. A pro přes-
nost by správně měli být jmenováni členové týmu i jejich přínos.

Zmiňme jen rámcově, jak různorodé skupiny se na pří-
pravě národní poutě do Staré Boleslavi pracují: město Bran-
dýs n. Labem, tamní Česká křesBanská akademie, dobrovol-
níci z místního gymnázia již zmíněný štáb České televize
a Český rozhlas – redakce náboženského vysílání, za církev
Arcibiskupství pražské, Česká biskupská konference, staro-
boleslavská Kolegiátní kapitula u sv. Kosmy a Damiána,
brandýská farnost a vikariát, staroboleslavští otcové pallo-
tini, Arcibiskupský seminář, největší české poutní místo Svatá
Hora, které má s Boleslaví patronát. Za svou vzali celou pouB
ovšem také Policie ČR a Městská policie Brandýs a nezastu-
pitelnou roli hraje rovněž Armáda ČR.

Významnou novinkou je náročný pokus zachytit v doku-
mentární podobě putování lebky sv. Václava z katedrály do
Boleslavi, a to za mimořádných bezpečnostních i slavnost-
ních postupů. (Jan Brichcín)

P. Tomáš Roule, ceremonář 
Národní svatováclavské pouti 2007

…rozpomeň se na své plémě, nedej zahynouti
nám ni budoucím…
Nejen slovy hymnů a tradičních písní k svatému Václavu mů-
žete vyprošovat požehnání pro sebe, své rodiny, náš národ na
Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.

Organizovaný program začíná ve čtvrtek 27. 9. v 18:00
mší svatou, na niž ve 20:00 navazuje slavnostní svatováclav-
ský koncert s nešporami.

V den slavnosti hlavního českého patrona bude program
probíhat na třech místech:

Bazilika sv. Václava
6:30 modlitba se čtením
7:00 latinská mše v kryptě
7:45 ranní chvály
8:00, 9:00      mše svatá v kryptě
14:30 prohlídka baziliky s výkladem
16:30 mše svatá v kryptě
Mariánské náměstí
10:00 slavnostní koncelebrovaná poutní bohoslužba, před-

sedá kardinál Miloslav Vlk
12:00 hudební a divadelní programy na koncertních pódiích
20:00 ohňový průvod svatého Václava a ohňostroj
Bazilika Panny Marie
12:00 duchovní programy s uctíváním Palladia; program

diecézního centra Hradec Králové pro seniory 
17:00 chrámový koncert Hudby Hradní stráže

U příležitosti slavnosti bude převezena a při hlavní mši
svaté vystavena lebka svatého Václava. V kryptě baziliky sv.
Václava budou k uctění vystaveny svatováclavské relikvie.
Chrámy budou otevřeny k prohlídkám s výkladem průvodců
mimo časy bohoslužeb do 19:00. Svátost smíření mohou
poutníci přijmout dopoledne v bazilice sv. Václava a během
celého dne v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.

Ti z vás, kdo se staroboleslavské pouti nebudou moci zú-
častnit, mají možnost prožít svatováclavskou slavnost v Pra-
ze: 27. 9. se v 17:00 koná na Václavském náměstí pod sochou
svatého Václava „Svatováclavské duchovní zastavení“. V pá-
tek 28. 9. bude v 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00 v katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha slavena mše svatá, na niž jste srdeč-
ně zváni. kh

Moje noc nezná temnotu: počátek kultury vzkříšení
(pokračování ze str. 1)
Moderátorem je pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.
Z České republiky se zúčastní také předseda České biskupské
konference (ČBK) arcibiskup Jan Graubner a delegát ČBK
pro ekumenismus biskup František Radkovský.

Tato ekumenická setkání se každoročně konají v různých
státech Evropy, aby účastníci měli možnost poznat odlišnou
situaci z hlediska ekumenického dialogu. V minulých letech
se biskupové sjeli v Augsburgu, Jeruzalémě, Curychu, Istan-
bulu, Bukurešti, Ženevě, Stokholmu a také v Římě.

Pro Prahu se biskupové letos rozhodli „jednak pro určitou
ekumenickou zkušenost našeho národa, ale i pro její centrál-
ní polohu a povědomí, že Praha je krásné město“, jak vysvět-
lil kardinál Vlk.

Historie setkávání biskupů sahá až do roku 1977, kdy se
poprvé sešlo patnáct katolických biskupů, přátel Hnutí foko-
láre, z deseti zemí. Teolog Klaus Hemmerle, který už jako
kněz znal Hnutí, se totiž stal biskupem v Cáchách a také



4

prvním koordinátorem této iniciativy. Tehdejší papež Pa-
vel VI. při této příležitosti v následujícím roce řekl: „Jako
hlava Apoštolského kolegia vás povzbuzuji, podněcuji a na-
bádám, abyste v této iniciativě pokračovali.“

V roce 1982 přijal skupinu katolických biskupů Jan Pavel II.
a vyzval je, aby svou zkušenost bratrského společenství rozšíři-
li i na biskupy jiných církví. A tak se již dvacet pět let každoroč-
ně scházejí i biskupové různých křes5anských denominací.

Hlavním plodem této iniciativy je hluboké duchovní bratr-
ské společenství mezi biskupy různých církví v duchu Ježíšo-
va nového přikázání: „Milujte se navzájem, jak jsem já milo-
val vás.“ (Jan 15,12) Aniž by se přehlíželo to, co církve ještě
dělí, vystupuje do popředí především to, co již mají společné
„bez směšování a přizpůsobování“ (Benedikt XVI.).

A jaký budou mít biskupové program? Kromě společných
zasedání, která se budou odehrávat v Mezinárodním baptis-
tickém teologickém semináři, navštíví biskupové Pražský
hrad a v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha budou slavit
mši svatou, v pravoslavné katedrále sv. Cyrila a Metoděje se
zúčastní pravoslavné liturgie a vymění si svoje zkušenosti
s představiteli a věřícími řeckokatolické církve i členy Eku-
menické rady církví. Mezinárodní společenství biskupů

Pozvánka na program
V rámci ekumenické neděle jste srdečně zváni na odpolední
program s účastníky tohoto setkání, který započne v neděli
23. 9. 2007 v 16:00 v Komunitním centru Matky Terezy, Na
Sádce 18, Praha-Chodov (konečná stanice metra C – Háje)

Program setkání: o svém životě promluví biskupové,
účastníci setkání; připomínka setkání „Společně pro Evro-
pu“ ve Stuttgartu 2007; informace o III. evropském ekume-
nickém shromáždění v Sibiu; ekumenický dialog v ČR;
„Zlatá Praha“ jako projekt evangelizace města; setkání bude
provázet hudební vystoupení
Kontakt: Vít Valtr, 274 817 141, www.focolare.cz

Latinská mše?
(pokračování ze str. 1)
Především je třeba říci, že podle listu Benedikta XVI. jde v zá-
sadě o volnou možnost slavit liturgii podle liturgických knih,
zavedených v římskokatolické církvi po tridentském koncilu
(konec 16. století), nikoliv o plošné zavedení liturgie v latině,
nebo dokonce o plošné zavedení předkoncilní liturgie. Litur-
gické knihy, jejichž vydání inicioval po tridentském koncilu
(1545–1563) papež Pius V. a které se s mírnými úpravami uží-
valy do 70. let 20. století, byly po II. vatikánském koncilu na-
hrazeny knihami revidovanými, přepracovanými, případně do-
plněnými. Takto postupně přepracovávané liturgické knihy
(misál, breviář a rituál čili kniha s texty pro udílení svátostí
a svátostin) a z nich vyplývající obnovená liturgie byly zavede-
ny v církvi celoplošně. Nahradily tak knihy i liturgii stávající
a používat „předkoncilní“ liturgické knihy a slavit liturgii podle
nich už nebylo dovoleno. Až v roce 1988 papež Jan Pavel II.
vydal Motu proprio Ecclesia Dei, kterým dal biskupům mož-
nost dovolit za určitých podmínek některým skupinám věřících
slavit mešní liturgii podle „tridentského misálu“, přesněji podle
verze Římského misálu, která byla schválena roku 1962. Tyto
liturgické texty existovaly a mohly být používány pouze v lati-
ně, by5 existují jejich překlady v lidových misálcích.

Zde je třeba připomenout, že je zcela nepřesné mluvit v sou-
vislosti s vydáním motu propria Benedikta XVI. o znovuzave-

dení latiny. Latinský jazyk z římské liturgie nezmizel ani po
II. vatikánském koncilu, ale míra jeho užívání se po zavádění
misálu a lekcionáře a textů udílení svátostí v národních jazy-
cích podstatně zmenšila. Předkoncilní mešní liturgie, liturgie
hodin i většina svátosti byly a jsou slaveny v západní církvi
pouze latinsky (s výjimkou mše ve staroslověnštině).

Bohatá publikační činnost kardinála Ratzingera, nynějšího
papeže Benedikta XVI., nám umožňuje pokus o vystižení
hlavních motivů, které papeže k vydání tohoto dokumentu ve-
dly: Papež Benedikt XVI. má zjevně „starou“ liturgii rád, vel-
mi si jí váží a nesouhlasil již dlouho s tím, že byla de facto za-
kázaná. Sám opakovaně zdůrazňuje kontinuitu života církve,
kterou koncil nepřerušil. Nezná tedy „předkoncilní“ a „pokon-
cilní“ církev, kdy by koncil znamenal ostré dělítko mezi obě-
ma. Právě tak nechce mluvit o předkoncilní a pokoncilní teo-
logii a liturgii jako o dvou oddělených skutečnostech, u nichž
by byla porušena kontinuita. Proto chce zachovat i formu litur-
gie, která sice není původní (netrvá od počátku církve), ale pro
svou starobylost (užívala se v podstatě čtyři staletí) je úcty-
hodná. A chce udělat všechno pro to, aby ti, kdo se oddělují od
celku katolické církve kvůli pokoncilní liturgii, neměli k to-
muto oddělování důvod. Jinými slovy řečeno, chce vyjít vstříc
těm, kdo chtějí být katolíky a lpí na předkoncilní liturgii.

Papež ale jasně říká, že na platnosti II. vatikánského kon-
cilu se nic nemění a že pokoncilní čili současná liturgie (mše,
liturgie hodin, liturgie svátostí) – a5 už v latinském nebo v ná-
rodním jazyce – zůstává řádnou formou slavení v katolické
církvi. Liturgie v předkoncilní podobě je pak formou mimo-
řádnou a existuje jen v latinském jazyce. (Motu proprio ale
dovoluje používání národního jazyka při předčítání biblic-
kých čtení u liturgie v předkoncilním tvaru.)

Mons. Aleš Opatrný, biskupský vikář pro pastoraci
České překlady dokumentu Summorum pontificum a dopisu biskupům
v plném znění najdete na adrese: http://www.radiovaticana.cz/ Obsáhlejší
komentář autora najdete na www.pastorace.cz

Kardinál Tomášek a koncil
Letošního čtvrtého srpna jsme si připomínali patnácté výročí
úmrtí pražského arcibiskupa kardinála Tomáška. Mladší z nás
ho mají asi nejvíc v paměti jako protagonistu kroků ke svo-
bodě nejen církve, ale i občanů této země z konce osmdesá-
tých let minulého století. Podíváme-li se na jeho život a dílo
vcelku, vidíme, že biskup a později kardinál Tomášek byl pře-
devším mužem koncilu. Nejen že byl jako jediný z našich bis-
kupů účastníkem všech zasedání II. vatikánského koncilu, ale
byl jednoznačným zastáncem uvádění závěrů koncilu do živo-
ta církve v naší zemi, a to nejen v oblasti liturgie.

Ve svém poselství z Říma roku 1965 napsal: „II. vatikán-
ský koncil je ve svém čtvrtém a posledním pracovním obdo-
bí. Jeho úkol je nemalý: má obnovit náboženský život jak
u duchovních, tak u věřících, má sblížit křes5any všech vy-
znání na cestě k sjednocení a má ukázat lidem celého světa
cestu k poznání pravdy, k pravému bratrství, k vzájemné po-
moci, k spravedlivému a tím trvalému míru … Jak dopadne
toto úsilí koncilu? To rozhodneme nejen my, na koncilu v Du-
chu svatém shromáždění. O tom spolurozhoduje každý z Vás.
Je to koncil nejen biskupů, je to koncil celé církve, tedy i kon-
cil Váš. Vaše odpovědná účast na koncilu je velmi důležitá,
a to především modlitbou, věrným plněním všech denních
povinností, dobrými skutky, obě5mi…“

Koncil nechápal jen jako odbornou nebo organizační zále-
žitost, ale jako událost víry. Ve svém Poselství k zakončení
koncilu v listopadu 1965 napsal:
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„ … Usnesení koncilu jsou a budou navždy svědectvím
naší víry. Tím se však smysl a úloha koncilu neskončí. Je po-
třebí, aby se slova církevního sněmu stala tělem, aby se stala
viditelnými a hmatatelnými, aby přešla do života a aby se sta-
la účinnou silou ke spáse nesmrtelných duší a světa. K tomu
je však zapotřebí horlivých, hluboce věřících, čistých duší,
které podle vzoru Matky Boží také vyřknou svoje: ,Staň se
podle slova‘, slova Kristova, které se projevuje v usneseních
církevního sněmu. Slovo Kristovo je slovo Boží. Slovo Boží
je samo o sobě silou a zákonem, který vnáší pořádek do vidi-
telného hmotného světa a celého vesmíru, a tento se tomu po-

drobuje jako nutnosti. Totéž Slovo Boží žádá od člověka, by-
tosti obdařené rozumem a svobodnou vůlí, poslušnost, jejíž
pohnutkou je láska, a takováto poslušnost je dobrovolná.
V tomto duchu je třeba přijímat usnesení církevního sněmu,
v tomto duchu uvádět je do života.“

Úkol, který zde biskup Tomášek vytyčuje, není ukončen.
Týká se i dneška, týká i nás.

Mons. Aleš Opatrný, biskupský vikář pro pastoraci
Citace z Tomáškových textů jsou převzaty z publikace: Pastýřské listy
1945–2000, kterou připravilo a vydalo Arcibiskupství pražské, Pastorač-
ní středisko roku 2003.

2. 9. 2007 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: kostel Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město (P. Vladimír Kelnar)
16. 9. 2007 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: kostel sv. Františka, Tanvald (P. Michal Podzimek)
28. 9. 2007 SLAVNOST SV. VÁCLAVA, Stará Boleslav – přenos Národní svatováclavské pouti (kardinál Miloslav Vlk)

Bohoslužby v rozhlase
Katolické mše v září 2007 přenáší Český rozhlas 2 Praha vždy v 9:00 takto:

Eucharistický výstav v Praze
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

10. – 13. 9. 16:30 – 17:30 Nejsvětější Trojice (U Trojice) Košíře
14. – 17. 9. 12:00 – 16:00 Svaté Rodiny (K Šancím) Řepy
18. – 21. 9. 16:00 – 18:00 sv. Jiří (Hloubětínská) Hloubětín
24. – 27. 9. 8:00 – 17:30 sv. Antonína (Strossmayerovo nám.) Holešovice

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 otce kardinála

1. 9. 10:00 mše sv., kostel sv. Fabiána
a Šebestiána, Stará Živohoš5, 950 let
první zmínky o obci
17:00 mše sv., Lomec

2. 9. 11:00 mše sv., pastorační návštěva,
kostel sv. Bartoloměje, Kosova Hora,
požehnání řeholního domu sester sv.
Kříže, fara Kosova Hora

8. 9. 10:00 mše sv., jáhenské svěcení, ka-
tedrála Praha

9. 9. 10:30 poutní mše sv., kostel Naroze-
ní P. Marie, Mnichovice

14. 9. převzetí prestižní ceny Ulrichspreis,
Německo

17. 9. slavnostní požehnání sochy Panny
Marie z Apparecida v Brazílii, kostel
P. Marie Vítězné

19.–27. 9.  Ekumenické setkání biskupů, Praha
27. 9. 9:00 soudní jednání o katedrále,

Obvodní soud pro Prahu 1
17:00 svatováclavský program, Vác-
lavské náměstí, Praha
20:00 přivítání lebky sv. Václava,
slavnostní nešpory, koncert, bazilika
sv. Václava, Stará Boleslav

28. 9. 10:00 Národní svatováclavská pou5,
Stará Boleslav

29. 9. 10:30 mše sv., svatováclavská pou5,
kostel sv. Petra a Pavla, Budeč
17:30 mše sv., instalace P. Prokopa
Brože kanovníkem Vyšehr. kapituly,
bazilika sv. Petra a Pavla, Vyšehrad

30. 9. 10:00 mše sv., 100. výročí posvěcení
kostela Nejsv. Trojice, Dobříš

Z diáře biskupa Malého

6. 9. 10:30 Veni Sancte, Olomouc – konvikt
8. 9. 10:00 mše sv., Olešky
9. 9. 10:00 mše sv., Suchdol

15. 9. 10:00 diecézní pou5 škol, Tetín
19. 9. vizitace, Praha-Petrovice

18:30 mše sv. tamtéž
21.–24. 9. evropské setkání Iustitia et

Pax, Kiev
28. 9. 9:30 mše sv., katedrála
30. 9. 9:30 biřmování, Praha – sv. Prokop

Z diáře biskupa Herbsta
2. 9. 8:00 mše sv. s biřmováním, Koste-

lec nad Černými lesy
3. 9. 8:30 mše sv., zahájení školního ro-

ku, kostel sv. Voršily, Praha 1
7. 9. 16:30 mše sv., adorační den za povo-

lání, k. sv. Ludmily, Praha-Vinohrady
8. 9. Mladočov u Litomyšle, Staré Páky
9. 9. 10:45 mše sv., Veltruby

13. 9. II. vědecká katechetická konference,
České Budějovice

15. 9. 7:30 mše sv., 80. výročí založení,
sestry Apoštolátu sv. Františka

16. 9. 9:00 mše sv., Říčany
23. 9. 9:00 mše sv. s biřmov., Praha-Košíře
26. 9. 15:00 mše sv. se Zasvěc. pannami
28. 9. oslava výročí 80 let příchodu salesiá-

nů do České republiky, Fryšták
30. 9. 9:00 mše sv. s biřmov., Křečovice
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P E R S O N A L I A

Ustanovení
Mgr. Ing. Václav BOHÁČ, trvalý jáhen,
byl s účinností od 1. 7. 2007 uvolněn z já-
henské služby v ŘK farnosti u kostela
Matky Boží před Týnem, Praha-Staré
Město a s účinností od téhož data byl
ustanoven k jáhenské službě v ŘK farnos-
ti u kostela sv. Ludmily Praha-Vinohrady.
Mgr. Ludmila BÖHMOVÁ, persona-
listka Arcibiskupství pražského, byla
s účinností od 1. 5. 2007 jmenována
a ustanovena místokancléřkou Arcibis-
kupství pražského.



ThLic. Prokop BROŽ, odb. asistent
KTF UK, kněz královéhradecké diecéze,
byl s účinností od 14. 5. 2007 ustanoven
a jmenován sídelním kanovníkem Krá-
lovské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pa-
vla na Vyšehradě.
P. Francis Hoa DANG CSsR byl na
návrh svého řeholního představeného
s účinností od 1. 6. 2007 jmenován
a ustanoven farním vikářem ŘK farnosti
u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Pří-
bram-Svatá Hora.
ThMgr. Jerzy GAPSKI byl s účinností
od 1. 5. 2007 jmenován a ustanoven vý-
pomocným duchovním ŘK farnosti
u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Pra-
ha-Modřany. Tímto ustanovením se ne-
mění ani neruší ostatní ustanovení.
Stanislav GLAC byl s účinností od 1. 7.
2007 uvolněn z funkce farního vikáře ŘK
farnosti Roudnice nad Labem a s účinnos-
tí od téhož data byl jmenován a ustanoven
administrátorem ŘK farnosti Hostivice
a administrátorem excurrendo farností
Rudná-Hořelice a Tachlovice.
Benedikt HUDEMA byl s účinností od
1. 7. 2007 uvolněn z funkce farního viká-
ře ŘK farnosti u kostela sv. Františka
z Assisi, Praha-Chodov a s účinností od
téhož data byl jmenován a ustanoven far-
ním vikářem ŘK farnosti Beroun a kapla-
nem Svatojánské koleje – VOŠ pedago-
gické ve Svatém Janu pod Skalou.
P. Daniel Peter JANÁČEK O.Praem.
byl se souhlasem svého řeholního před-
staveného s účinností od 1. 7. 2007 uvol-
něn z funkce administrátora excurrendo
ŘK farnosti Hostivice. Dosavadní usta-
novení zůstává nadále v platnosti.
RNDr. Mgr. Vladimír KALÍK byl
s účinností od 1. 7. 2007 uvolněn
z funkce farního vikáře ŘK farnosti
u kostela sv. Antonína, Praha-Holešovice
a farního vikáře excurrendo ŘK farnosti
u kostela sv. Gotharda, Praha-Bubeneč
a s účinností od téhož data byl jmenován
a ustanoven farním vikářem ŘK farnosti
u kostela Neposkvrněného Početí Panny
Marie, Praha-Strašnice.
Ing. Vladimír KOMÁREK byl s účin-
ností od 1. 7. 2007 uvolněn z funkce ad-
ministrátora excurrendo in materialibus
ŘK farnosti u kostela Povýšení sv. Kříže,
Praha-Koloděje. Dosavadní ustanovení
zůstává nadále v platnosti.
Pavel KOPAČKA byl v návaznosti na
rozhodnutí o zřízení funkce správce majet-
ku Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
s účinností od 1. 6. 2007 na dobu tří let
jmenován a ustanoven správcem majetku
Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.
Mgr. Jan KOTAS S.L.L. byl s účinností
od 1. 7. 2007 uvolněn z funkce výpomoc-
ného duchovního ŘK farnosti Štěchovice

a výpomocného duchovního vikariátu Jí-
lové a s účinností od téhož data byl jme-
nován a ustanoven administrátorem ŘK
farnosti u kostela Povýšení sv. Kříže, Pra-
ha-Koloděje a administrátorem excurren-
do in spiritualibus ŘK farnosti Sluštice.
Mgr. Peter KOVÁČ byl s účinností od
1. 7. 2007 uvolněn z funkce farního viká-
ře ŘK farnosti u kostela Neposkvrněného
Početí Panny Marie, Praha-Strašnice
a s účinností od téhož data byl jmenován
a ustanoven administrátorem ŘK farnos-
ti Nymburk.
P. MUDr. Zdeněk KRÁLÍK ISch byl se
souhlasem svého řeholního představené-
ho s účinností od 1. 7. 2007 uvolněn
z funkce farního vikáře ŘK akademické
farnosti Praha.
Jindřich KRINK byl s účinností od 1. 7.
2007 jmenován na dobu 5 let okrskovým
vikářem vikariátu Příbram. Tímto se ne-
mění ani neruší ostatní ustanovení.
Mons. Pavel KUČERA, kněz diecéze
Bamberg, byl s účinností od 29. 5. 2007
ustanoven a jmenován sídelním kanovní-
kem Metropolitní kapituly u sv. Víta
v Praze.
Pavel KUNEŠ byl na základě své rezig-
nace s účinností od 1. 7. 2007 uvolněn
z funkce faráře ŘK farnosti u kostelů sv.
Mikuláše a sv. Václava, Praha-Vršovice
a s účinností od téhož data byl jmenován
a ustanoven výpomocným duchovním
IV. pražského vikariátu.
Krzysztof LACH byl s účinností od 1. 7.
2007 uvolněn z funkce administrátora ex-
currendo in spiritualibus farností Jirny,
u kostela Povýšení sv. Kříže, Praha-Kolo-
děje a Sluštice a z funkce výpomocného
duchovního těchto farností. Dosavadní
ustanovení zůstává nadále v platnosti.
Josef MOULÍK byl s účinností od 1. 7.
2007 uvolněn z funkce administrátora
excurrendo farností Rudná-Hořelice
a Tachlovice a z funkce výpomocného
duchovního těchto farností. Dosavadní
ustanovení zůstává nadále v platnosti.
Mgr. Ing. Michal NĚMEČEK byl
s účinností od 1. 7. 2007 uvolněn z funkce
farního vikáře ŘK farnosti Beroun a kap-
lana Svatojánské koleje – VOŠ pedago-
gické ve Svatém Janu pod Skalou
a s účinností od téhož data byl jmenován
a ustanoven administrátorem ŘK farnosti
Dobříš a administrátorem excurrendo ŘK
farnosti Svaté Pole a filiálního kostela sv.
Petra a Pavla v Rosovicích.
RNDr. Mgr. Ladislav SOUČEK byl
s účinností od 1. 7. 2007 uvolněn
z funkce administrátora excurrendo ŘK
farnosti u kostela sv. Bartoloměje, Praha-
Kyje a z funkce výpomocného duchovní-
ho této farnosti a s účinností od téhož da-
ta byl jmenován a ustanoven administrá-

torem excurrendo in spiritualibus ŘK
farnosti Jirny. Dosavadní ustanovení zůs-
tává nadále v platnosti.
Mgr. Pavel STAJNER byl s účinností
od 1. 7. 2007 uvolněn z funkce administ-
rátora a výpomocného duchovního ŘK
farnosti Budyně nad Ohří a s účinností od
téhož data byl jmenován a ustanoven far-
ním vikářem ŘK farnosti Kolín.
Mgr. Mikuláš ULIČNÝ byl s účinností
od 1. 7. 2007 uvolněn z funkce administ-
rátora excurrendo a výpomocného du-
chovního ŘK farnosti Veliš u Vlašimi,
farního vikáře ŘK farnosti Vlašim a far-
ního vikáře excurrendo farností Domašín
a Radošovice a s účinností od téhož data
byl jmenován a ustanoven administráto-
rem ŘK farnosti Budyně nad Ohří.
Petr VONDRÁČEK byl s účinností od
1. 6. 2007 jmenován a ustanoven admini-
strátorem in materialibus ŘK farnosti
Zvoleněves.
P. Mgr. Mariusz Stanisław WALCZAK
FDP byl se souhlasem svého řeholního
představeného s účinností od 1. 7. 2007
uvolněn z funkce farního vikáře ŘK far-
nosti Kolín a s účinností od téhož data do
31. 3. 2008 byl jmenován a ustanoven
farním vikářem ŘK farnosti Roudnice
nad Labem.
ThMgr. Edward WALCZYK byl
s účinností od 1. 7. 2007 uvolněn
z funkce výpomocného duchovního ŘK
farnosti Kralupy nad Vltavou a s účin-
ností od téhož data byl jmenován a usta-
noven administrátorem ŘK farnosti
u kostela sv. Bartoloměje, Praha-Kyje.

Úmrtí
Jaroslav DVOŘÁK, kanovník katedrál-
ní kapituly sv. Ducha v Hradci Králové
a emeritní farář v Sudějově, zemřel 20. 5.
2007 ve věku 94 let, v 70. roce své kněž-
ské služby. Poslední rozloučení se kona-
lo 29. 5. 2007 v kostele sv. Anny v Sudě-
jově, pohřben byl na hřbitově v Petrovi-
cích II. R.I.P.

J U B I L E Á Ř

Výročí svěcení
František Blažek, kněz pražské arcidie-
céze, působící v Kanadě 

2. 7. 1972 (35 let)
Jindřich Krink, farář u sv. Jakuba v Pří-
brami 2. 7. 1977 (30 let)
fra P. Josef Zlámal O.Melit., na odpočin-
ku v Praze 5. 7. 1941 (66 let)
P. Bernardin Josef Mráz OFMConv.,
osobní děkan, výpomocný duchovní u sv.
Jakuba v Praze 1 12. 7. 1931 (76 let)
P. Francisco Antonio Rivas González
OSA, farní vikář u sv. Tomáše v Praze 1,
pověřen péčí o španělsky mluvící věřící 

12. 7. 1992 (15 let)
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Tomáš Vlasák, kněz pražské arcidiecéze
ve výslužbě 18. 7. 1992 (15 let)
P. Jan Vývoda SDB, výpomocný du-
chovní v Praze-Kobylisích 

25. 7. 1967 (40 let)
P. Ing. Vojtěch Ondřej Soudský OP, člen
ekonomické rady AP 22. 8. 1987 (20 let)

Životní jubilea
fra P. Josef Zlámal O.Melit, na odpočin-
ku v Praze 1. 7. 1915 (92 let)
Miroslav Vágner, kanovník, farář u kate-
drály sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

5. 7. 1927 (80 let)
Jan Sokulski CSsR, v jáhenské službě na
Svaté Hoře v Příbrami 4. 7. 1962 (45 let)
Mgr. Jacek Strachowski, administrátor
v Petrovicích u Sedlčan 

8. 7. 1967 (40 let)
Mgr. Pavel Urban, trvalý jáhen v Praze-
Chodově 9. 7. 1947 (60 let)
P. Stanislav Muzikář CSsR, farní vikář
na Svaté Hoře u Příbrami

23. 7. 1932 (75 let)
P. Vladimír Benedikt Holota OFM, na
odpočinku v Praze 5. 8. 1922 (85 let)
P. Prokop Petr Siostrzonek OSB, převor-
administrátor Benediktinského arciopat-
ství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-
Břevnově 9. 8. 1957 (50 let)
Mgr. Josef Nerad, moderátor farnosti
Uhlířské Janovice 10. 8. 1947 (60 let)
Mons. Mgr. Tomáš Holub, externí vy-
učující na KTF UK 16. 8. 1967 (40 let)
doc. ThDr. Jiří Skoblík, kanovník 

16. 8. 1932 (75 let)
Mgr. Josef Š5astný, kněz plzeňské diecé-
ze na odpočinku v Praze 

20. 8. 1942 (65 let)
Jaroslav Kučera, farář v Kladně-Rozdě-
lově 21. 8. 1957 (50 let)
Zdeněk Adler, kanovník, osobní děkan

23. 8. 1920 (87 let)
Akad. sochař Karel Stádník, trvalý jáhen
pražské arcidiecéze ve výslužbě 

24. 8. 1924 (83 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Z Act Curiae 7–8/2007

Kauza P. Stanislav Zápotocký
Tato kauza je v naší arcidiecézi známá,
několikrát jsme se o ní na těchto strán-
kách zmiňovali. Táhne se už od r. 2001.
Východiskem sporu byl dům „Pejšov-
na“, postavený kdysi stejnojmenným
sedlčanským děkanem, který ho odká-
zal farnosti s tím, že bude sloužit chari-
tativním účelům. Po rekonstrukci jsem
dům požehnal a P. Zápotocký ho veřej-
ně slavnostně odevzdal Arcidiecézní
charitě, aby ho provozovala. Ta získala
na provoz ministerskou dotaci. Po čase

ho však P. Zápotocký vzal proti vůli
Arcibiskupství pražského i charity (po
delších tahanicích) zpět s odůvodněním,
že si charita počíná špatně. Vleklý spor
pak provázela řada dalších peripetií.

Poněvadž byla celá věc medializová-
na v místním tisku, vytvářela animozitu
proti diecéznímu biskupovi, proti chari-
tě a postupně i rozdělovala farnost, pro-
to jsem řádným kanonickým postupem
zbavil P. Zápotockého úřadu faráře
a přeložil ho. On můj dekret odmítl
a podal v září r. 2004 rekurs k vatikán-
ské Kongregaci pro klérus, což jistě by-
lo jeho právo, jestliže byl přesvědčen
o nesprávnosti postupu biskupa. Kon-
gregace pak dopisem z 27. 6. 2005 re-
kurs odmítla. Tak vstoupil v platnost
můj dekret, takže jsem jmenovaného
přeložil na místo farního vikáře, což on
odmítl a onemocněl.

Následoval nový rekurs P. Zápotoc-
kého z 12. 8. 2005 proti rozhodnutí
Kongregace k Apoštolské signatuře,
který dne 21. 12. 2005 Apoštolská sig-
natura odmítla. P. Zápotocký podal dal-
ší rekurs „ad Congressum“ prefekta
Apoštolské signatury proti dekretu její-
ho sekretáře. Ke dni 11. 9. 2006 P. Zá-
potocký rozvázal civilněprávní pracov-
ní smlouvu s Arcibiskupstvím praž-
ským, ale faru v Sedlčanech dále bloko-
val. Dne 1. 6. 2007 se konalo „plenární
zasedání“ před prefektem Apoštolské
signatury kard. Vallinim, které podrob-
ně projednalo podaný rekurs a rozhodlo
takto: „Rekurs proti dekretu, který bis-
kup-sekretář Apoštolské signatury dne
21. 12. 2005 vynesl, je nutno odmítnout
a skutečně se odmítá. Rekurs pak není
možno připustit a skutečně se nepři-
pouští k rozpravě před pleno titulo
soudci Apoštolské signatury, poněvadž
zjevně postrádá jakéhokoliv základu.“
Tím celý spor o platnost mého rozhod-
nutí odstranit P. Zápotockého z úřadu
faráře skončil. P. Zápotocký byl zbaven
úřadu faráře.

kardinál Miloslav Vlk, 24. 7. 2007

Svatováclavská sbírka
na církevní školství
V rámci bohoslužeb v neděli 23. 9. 2007
se bude konat Svatováclavská sbírka na
církevní školství. V loňském roce bylo
vybráno 462 099 Kč a prostředky byly
rozděleny církevním školám a škol-
ským zařízením působícím v arcidiecé-
zi. Částka ve výši 592 150 Kč byla za-
slána školám na úhradu provozních ná-
kladů a na nákup učebních pomůcek

a vybavení. Dále byla zaslána částka
23 530 Kč jako příspěvek České bis-
kupské konferenci do fondu církevních
škol. Za 30 800 Kč byl uspořádán vzdě-
lávací blok pro ředitele církevních škol
a odborná přednáška, za 10 600 byly na-
koupeny tiskoviny a brožury pro učitele
náboženství. Protože výdaje přesahova-
ly příjmy ze sbírky, byly pokryty i pří-
spěvkem Arcibiskupství pražského.

Pou� církevních škol
a berounského vikariátu
ke sv. Ludmile na Tetín
V rámci oslavy Dne církevních škol zve
biskup Mons. Václav Malý všechny žá-
ky a studenty, pedagogy a zaměstnance,
rodiče a přátele církevních škol a škol-
ských zařízení pražské arcidiecéze na
poutní mši svatou ke cti sv. Ludmily
v sobotu 15. 9. 2007 v 10:00 na Tetíně
a následně na přátelské společně prožité
odpoledne na téma Setkání – vzájemné
poznání. V odpolední části pouti cca od
12:30 do 14:30 budou připravena stano-
viště k prezentaci škol s nabídkou pro-
gramu, např. pro rodiny s dětmi, pro
mladší žáky (výtvarné dílny, sportovní
soutěže), pro starší studenty (prezentace
uměleckých aktivit, vystoupení pěvec-
kých sborů) apod. Těšíme se, že se všich-
ni navzájem zase o něco lépe poznáme
a společně si vyprosíme požehnání do
nového školního roku 2007/2008.

Mgr. Eva Tomášková, 
vedoucí odboru církevního školství AP

P E R S O N A L I A

Ustanovení
MUDr. Věra BENEŠOVÁ byla s účin-
ností od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2012, jmeno-
vána a ustanovena soudním znalcem
Interdiecézního církevního soudu České
provincie.
P. Mgr. Gereon Tomáš BIŇOVEC
O.Praem. byl s účinností od 1. 7. 2007
uvolněn z funkce výpomocného duchov-
ního ŘK farnosti u kostela sv. Ludmily,
Praha-Vinohrady. Ostatní ustanovení
zůstávají nadále v platnosti.
Mgr. Karel BIŠKO byl s účinností od
1. 7. 2007 uvolněn z funkce administrá-
tora a výpomocného duchovního ŘK far-
nosti Nymburk a s účinností od téhož
data byl jmenován a ustanoven farním
vikářem ŘK farnosti Řevnice.
Mgr. Ing. Václav BOHÁČ, trvalý jáhen,
byl s účinností od 1. 7. 2007 uvolněn
z jáhenské služby v I. pražském vika-
riátu. Ostatní ustanovení zůstávají nadále
v platnosti.
P. Władysław Jan CIĄGŁO MIC byl na
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žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. 7. 2007 uvolněn z funkce
faráře ŘK farnosti Hrádek, farního vikáře
excurrendo farností Soutice a Trhový Ště-
pánov a z funkce výpomocného duchovní-
ho všech uvedených farností.
JCLic. Vladimír GAJDUŠEK, kněz pl-
zeňské diecéze, byl s účinností od 1. 7.
2007 do 31. 12. 2007 jmenován a ustano-
ven zástupcem soudního vikáře Interdie-
cézního církevního soudu České provincie.
Mgr. Jan GERNDT byl s účinností od
1. 7. 2007 do 30. 6. 2012, jmenován
a ustanoven obhájcem svazku Interdie-
cézního církevního soudu České provin-
cie. Tímto ustanovením se nemění ani
neruší ostatní ustanovení.
Stanislav GLAC byl s účinností od 1. 7.
2007 jmenován a ustanoven výpomocným
duchovním farností Hostivice, Rudná-Ho-
řelice a Tachlovice. Tímto ustanovením se
nemění ani neruší ostatní ustanovení.
Stanisław GÓRA byl s účinností od 1. 7.
2007 uvolněn z funkce faráře ŘK farnos-
ti Dobříš, administrátora excurrendo ŘK
farnosti Svaté Pole a filiálního kostela sv.
Petra a Pavla v Rosovicích, výpomocné-
ho duchovního uvedených farností a fili-
álního kostela a z funkce okrskového vi-
káře vikariátu Příbram a s účinností od
téhož data byl jmenován a ustanoven fa-
rářem a výpomocným duchovním ŘK
farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Vác-
lava, Praha-Vršovice. Dosavadní ustano-
vení zůstávají nadále v platnosti.
JCLic. Václav HEGR, kněz královéhra-
decké diecéze, byl s účinností od 1. 7. 2007
do 31. 12. 2007 jmenován a ustanoven zá-
stupcem soudního vikáře Interdiecézního
církevního soudu České provincie.
P. doc. JUDr. Ignác Antonín HRDINA
DrSc. O.Praem. byl s účinností od 1. 7.
2007 do 30. 6. 2012, jmenován a ustanoven
soudcem Interdiecézního církevního soudu
České provincie. Tímto ustanovením se ne-
mění ani neruší ostatní ustanovení.
Mons. Antonín HÝŽA, kněz plzeňské
diecéze, byl s účinností od 1. 7. 2007 do
31. 12. 2007 jmenován a ustanoven
soudcem Interdiecézního církevního
soudu České provincie.
P. Roman JANÁČ CSsR byl na žádost
svého řeholního představeného s účin-
ností od 23. 6. 2007 uvolněn z jáhenské
služby v ŘK farnosti u kostela Nanebe-
vzetí P. Marie, Příbram-Svatá Hora
a s účinností od téhož data byl jmenován
a ustanoven farním vikářem tamtéž.
P. doc. JUDr. Jiří KAŠNÝ Th.D. SDB
byl s účinností od 1. 7. 2007 do 30. 6.
2012, jmenován a ustanoven advokátem
Interdiecézního církevního soudu České
provincie.
Mgr. Ing. Michal KIMÁK byl s účin-
ností od 1. 7. 2007 uvolněn z jáhenské

služby v ŘK farnosti Řevnice a s účin-
ností od téhož data byl jmenován a usta-
noven administrátorem excurrendo ŘK
farnosti Veliš u Vlašimi a farním vikářem
ŘK farnosti Vlašim.
Ing. Zdena KONZALOVÁ byla s účin-
ností od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2012, jmeno-
vána a ustanovena notářkou Interdiecéz-
ního církevního soudu České provincie.
Mgr. Jan KOTAS S.L.L. byl s účinnos-
tí od 1. 7. 2007 jmenován a ustanoven
výpomocným duchovním ŘK farnosti
u kostela Povýšení sv. Kříže, Praha-Ko-
loděje. Tímto ustanovením se nemění ani
neruší ostatní ustanovení.
P. Pavel KOUDELKA SJ byl na žádost
svého řeholního představeného s účin-
ností od 1. 7. 2007 jmenován a ustanoven
farním vikářem ŘK farnosti u kostela sv.
Štěpána, Praha-Nové Město.
Mgr. Peter KOVÁČ byl s účinností od
1. 7. 2007 jmenován a ustanoven výpo-
mocným duchovním ŘK farnosti Nym-
burk. Tímto ustanovením se nemění ani
neruší ostatní ustanovení.
Jindřich KRINK byl s účinností od 1. 7.
2007 uvolněn z funkce výpomocného
duchovního ŘK farnosti u kostela sv. Ja-
kuba Staršího Příbram a ŘK farnosti
Obecnice. Ostatní ustanovení zůstávají
nadále v platnosti.
Václav KULHÁNEK, kněz českobudě-
jovické diecéze, byl s účinností od 1. 7.
2007 do 30. 6. 2012, jmenován a ustano-
ven soudcem Interdiecézního církevního
soudu České provincie.
JCLic. Vojtěch KUNČÁR byl s účin-
ností od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2012, jmeno-
ván a ustanoven soudcem Interdiecézní-
ho církevního soudu České provincie.
P. Marek KURZYŃSKI MIC byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 15. 7. 2007 uvolněn
z funkce administrátora excurrendo a vý-
pomocného duchovního farností Trhový
Štěpánov a Soutice a farního vikáře ŘK
farnosti Hrádek.
Krzysztof LACH byl s účinností od 1. 7.
2007 jmenován a ustanoven administrá-
torem excurrendo a výpomocným du-
chovním ŘK farnosti Tuklaty. Tímto
ustanovením se nemění ani neruší ostatní
ustanovení.
P. ThMgr. Marek MARTIŠKA MIC
byl na žádost svého řeholního představe-
ného s účinností od 15. 7. 2007 jmenován
a ustanoven administrátorem excurrendo
a výpomocným duchovním farností
Trhový Štěpánov a Soutice a farním vi-
kářem ŘK farnosti Hrádek.
P. Vicente MONTIEL ROMERO
CMF byl na návrh svého řeholního před-
staveného s účinností od 15. 7. 2007
uvolněn z funkce farního vikáře ŘK aka-
demické farnosti Praha.

P. Vincenc MRTVÝ SDB byl na základě
své rezignace a se souhlasem svého ře-
holního představeného s účinností od
1. 7. 2007 uvolněn z funkce faráře ŘK
farnosti Hradešín a administrátora excu-
rrendo farnosti Tuklaty a s účinností od
téhož data byl jmenován a ustanoven ad-
ministrátorem ŘK farnosti Hradešín.
V návaznosti na toto ustanovení mu byl
udělen čestný titul osobní děkan.
Mgr. Ing. Michal NĚMEČEK byl
s účinností od 1. 7. 2007 jmenován
a ustanoven výpomocným duchovním
ŘK farnosti Dobříš, ŘK farnosti Svaté
Pole a filiálního kostela sv. Petra a Pavla
v Rosovicích. Tímto ustanovením se ne-
mění ani neruší ostatní ustanovení.
P. Jiří ONDOVČÁK CSsR byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 1. 7. 2007 jmenován
a ustanoven farním vikářem ŘK farnosti
u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Pří-
bram-Svatá Hora.
P. Wojciech Edvard OŻOG OP byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. 8. 2007 jmenován
a ustanoven farním vikářem Polské řím-
skokatolické farnosti.
JCLic. Karel PLAVEC Th.D., kněz pl-
zeňské diecéze, byl s účinností od 1. 7.
2007 do 31. 12. 2007 jmenován a ustano-
ven soudcem Interdiecézního církevního
soudu České provincie.
JCLic. Michal PODZIMEK, kněz lito-
měřické diecéze, byl s účinností od 1. 7.
2007 do 30. 6. 2012, jmenován a ustano-
ven soudcem Interdiecézního církevního
soudu České provincie.
JUDr. Stanislav PŘIBYL Ph.D. JC.D.
byl s účinností od 1. 7. 2007 do 30. 6.
2012, jmenován a ustanoven soudcem
Interdiecézního církevního soudu České
provincie. Tímto ustanovením se nemění
ani neruší ostatní ustanovení.
Mgr. Ladislav RADVANSKÝ, kněz ar-
cidiecéze Košice, byl s účinností od 1. 9.
2007 pověřen duchovní péčí o Slováky
pobývající v Praze.
Mons. Josef RŮT, kněz královéhradec-
ké diecéze, byl s účinností od 1. 7. 2007
do 31. 12. 2007 jmenován a ustanoven
soudcem Interdiecézního církevního
soudu České provincie.
P. Klement Jaroslav RŮŽIČKA
O.Praem. byl s účinností od 1. 7. 2007
do 30. 6. 2012, jmenován a ustanoven
notářem Interdiecézního církevního sou-
du České provincie.
JCLic. Pavel SEIDL, kněz královéhra-
decké diecéze, byl s účinností od 1. 7.
2007 do 31. 12. 2007 jmenován a ustano-
ven obhájcem svazku Interdiecézního
církevního soudu České provincie.
P. ThMgr. Mariusz Józef SIERPNIAK
MIC byl na žádost svého řeholního před-
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staveného s účinností od 1. 7. 2007 uvol-
něn z funkce farního vikáře ŘK farnosti
Hrádek a s účinností od téhož data byl
jmenován a ustanoven farářem a výpo-
mocným duchovním tamtéž.
MUDr. Jiří SLABÝ byl s účinností od
1. 7. 2007 do 30. 6. 2012, jmenován
a ustanoven soudním znalcem Interdie-
cézního církevního soudu České provin-
cie. Tímto ustanovením se nemění ani ne-
ruší ostatní ustanovení.
Mons. Dr. Michael SLAVÍK, generální
vikář, byl na základě oznámení kanovní-
ků Metropolitní kapituly u sv. Víta v Pra-
ze o volbě nového děkana, která se usku-
tečnila dne 26. 6. 2007, potvrzen dne 6. 7.
2007 děkanem Metropolitní kapituly u sv.
Víta v Praze a dne 8. 7. 2007 arcibisku-
pem pražským instalován.
P. JCLic. Marian Pavel SOKOL
O.Praem. byl s účinností od 1. 7. 2007
do 30. 6. 2012, jmenován a ustanoven
soudcem Interdiecézního církevního sou-
du České provincie.
Jan SOKULSKI CSsR byl na žádost
svého řeholního představeného s účin-
ností od 1. 7. 2007 uvolněn z jáhenské
služby v ŘK farnosti u kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora.
ThDr. Jiří SVOBODA JC.D. byl s účin-
ností od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2012, jmeno-
ván a ustanoven soudním vikářem Inter-
diecézního církevního soudu České pro-
vincie. Tímto ustanovením se nemění ani
neruší ostatní ustanovení.
P. Mgr. Ambrož Petr ŠÁMAL O.Pra-
em. byl na žádost svého řeholního před-
staveného s účinností od 1. 7. 2007 uvol-
něn z funkce farního vikáře ŘK farnosti
u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Pra-
ha-Strahov.
P. Florián František ŠTĚTINA OFM
byl na základě své rezignace a se souhla-
sem svého řeholního představeného
s účinností od 1. 7. 2007 uvolněn
z funkce faráře ŘK farnosti Postupice
a s účinností od téhož data byl jmenován
a ustanoven administrátorem tamtéž.
V návaznosti na toto ustanovení mu byl
udělen čestný titul osobní farář.
Mgr. Mikuláš ULIČNÝ byl s účinností
od 1. 7. 2007 jmenován a ustanoven vý-
pomocným duchovním ŘK farnosti Bu-
dyně nad Ohří. Tímto ustanovením se ne-
mění ani neruší ostatní ustanovení.
MUDr. Eva VERNEROVÁ byla s účin-
ností od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2012, jmeno-
vána a ustanovena notářkou Interdiecéz-
ního církevního soudu České provincie.
ThMgr. Edward WALCZYK byl
s účinností od 1. 7. 2007 jmenován
a ustanoven výpomocným duchovním
ŘK farnosti u kostela sv. Bartoloměje,
Praha-Kyje. Tímto ustanovením se ne-
mění ani neruší ostatní ustanovení.

Úmrtí
P. Ambrož Bohumil SVATOŠ OP, bý-
valý provinciál České dominikánské pro-
vincie, zemřel 12. 7. 2007 ve věku 94 let
ve Znojmě. Poslední rozloučení se kona-
lo 21. 7. 2007 v bazilice sv. Vavřince a sv.
Zdislavy v Jablonném v Podještědí, pohř-
ben byl v kryptě pod bazilikou. R.I.P.

J U B I L E Á Ř

Výročí svěcení
P. ThLic. Dr. Rudolf Dušek SJ, na odpo-
činku v Praze 12. 9. 1946 (61 let)

Životní jubilea
Stanisław Góra, kanovník, farář v Praze-
Vršovicích 4. 9. 1962 (45 let)
Václav Barták, emeritní farář 

9. 9. 1925 (82 let)
ThDr. Jiří Huber, děkan vyšehradské ka-
pituly 11. 9. 1932 (75 let)
P. František Hylmar SJ, provinciál 

12. 9. 1957 (50 let)
Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada, emeritní
biskup 14. 9. 1924 (83 let)
Bořivoj Mošna, osobní děkan, kaplan
Charitního domova Mukařov

19. 9. 1925 (82 let)
ThDr. Vladimír Benda, kněz arcidiecéze
pražské ve výslužbě 30. 9. 1927 (80 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

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; 
http://ps.apha.cz

Druhý rok Kurzu pro
pomocníky v pastoraci
Od října začínáme druhý rok kurzu pro
muže a ženy, kteří chtějí pomáhat v pasto-
rační práci. První ze šesti setkání, která se
konají vždy v sobotu od 9:00 do 13:30
v Pastoračním středisku, se uskuteční 6.
10., druhé 10. 11. V roce 2008 pak v těch-
to termínech: 5. 1., 29. 3., 19. 4. a 3. 5. Zá-
věrečný test proběhne 17. 5. 2008.

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
Podzimní osmidílná společná příprava se

uskuteční v termínu 9. 10. až 27. 11.
2007 opět v pražském Pastoračním stře-
disku. Setkání probíhají vždy v úterý od
19:30 do 21:30 a mají informační a zážit-
kovou část. Snoubenci, hlaste se co nej-
dříve telefonicky nebo mailem v Centru
pro rodinu. Kapacita kurzu je omezena!

Následující termíny příprav jsou
22. 1. – 11. 3. 2008 a 8. 4. – 27. 5. 2008.

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.

Více informací na http://cpr.apha.cz/
snoubenci/ nebo telefonicky

Osamělé maminky
Pravidelná sekání osamělých maminek
(rozvedených, vdov, svobodných) za-
čnou v sobotu 6. 10. od 14 do 17:00 opět
v Komunitním centru sv. Prokopa v Pra-
ze-Butovicích. Setkání pokračuje v té-
matu „Rodinné finance“. Účast s dětmi
je po předchozí telefonické dohodě
s CPR možná. V sobotu 8. 9. se mamin-
ky zúčastní pouti do Hájku u Prahy.
Poutní mše svatá začíná v 10:30. Viz též
http://cpr.apha.cz/osamele/

Křes�anská psycholog. poradna
Po prázdninovém omezeném provozu
poradna opět rozšiřuje termíny bezplat-
ných konzultací. Poradna je určena pro
klienty s osobními i vztahovými problé-
my, kteří se přihlašují předem telefonic-
ky v Centru. Věnují se jim věřící odbor-
níci – psychologové a rodinní poradci.
O různých možnostech křes5ansky
orientovaného poradenství na adrese
http://cpr.apha.cz/poradenstvi/

Poradna PPR
sídlí v Mateřském centru Domeček v Pra-
ze 4 a nabízí pomoc při orientaci ve vaší
plodnosti, bezpečnou a přirozenou meto-
du vyhnutí se těhotenství, pomoc při od-
halování příčin neplodnosti, pomoc při
orientaci v různých formách antikoncep-
ce a časné rozpoznání těhotenství.

Poradna je určena jak ženám, tak
i snoubeneckým či manželským párům.
Samozřejmostí je individuální přístup,
respekt a úcta ke každému zájemci. Tě-
žištěm práce je symptotermální metoda
přirozeného plánování rodičovství
(PPR). Poradenství je zdarma.

Do poradny je třeba se objednat pře-
dem telefonicky na čísle 777 200 431
nebo e-mailem na adrese ppr.por@o2ac
tive.cz. Více na http://cpr.apha.cz/pora-
denstvi/
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Sobota pro manželky
Celodenní setkání žen žijících v man-
želství se uskuteční v sobotu 13. 10. od
9:00 do 17:00 v Pastoračním středisku
(sv. Vojtěch), Kolejní 4, Praha 6, tento-
krát na téma „Nejsem sama“. Na pro-
gramu budou přednášky a sdílení ve
skupinkách. Polední občerstvení bude
zajištěno, odpoledne bude příležitost ke
svátosti smíření a na závěr programu
mše svatá. Cílem setkání je umožnit že-
nám ztišení a sdílení mimo svou rodinu.
Zájemkyně se mohou hlásit již nyní te-
lefonicky nebo mailem v Centru anebo
na http://cpr.apha.cz/manzelky/.

Program efektivního
rodičovství krok za krokem
je určen především rodičům předškol-
ních dětí, kterým nabízí podněty, jak
z domova vytvořit pro děti zázemí pod-
pory, porozumění a lásky, jak rozumět
chování svých dětí, jak ho ovlivňovat,
jak vést děti… prostě jak zkvalitnit
vlastní rodičovskou roli. Třídenní tré-
nink vede manželský pár, psycholog
a pedagog. Obsahuje přednášky, disku-
ze, případové studie, techniku hraní rolí
s praktickým nácvikem. Na podzim pro-
běhne kurz 15. 9., 6. a 27. 10. 2007
v Praze v Pastoračním středisku (první
setkání) a v Komunitním centru sv. Pro-
kopa (druhé a třetí setkání). Příspěvek
účastníka na kurz je stanoven na 800 Kč.

Bližší informace naleznete na adrese
http://cpr.apha.cz/program-efektivniho-
rodicovstvi/ Zájemci se přihlašují tele-
fonicky či mailem v Centru.

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 
128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598,
e-mail: mail@misie.cz, www.misie.cz
� Modlitební setkání – úterý v 19:30
(začínáme 18. 9.)
� Společenství mládeže – čtvrtek vždy
v 19:30, modlitebně zaměřené večery,
čas pro budování přátelství, prohlubo-
vání života ve víře a hledání pravdy
� Mše svatá v kostele sv. Apolináře – mše
pro mládež v neděli v 18:00 (s kytarou)
� Modlitba za jednotu křesBanů v kos-
tele sv. Apolináře – každý čtvrtek vždy
v 19:00, modlitba večerních chval, kte-
rá zahrnuje zpěv žalmů, biblické čtení
a rozjímaní související s tématem jed-
noty v prvé řadě mezi křes5any, ale také
mezi náboženstvími a lidmi obecně
� Adorace před nejsvětější svátostí
v kostele sv. Apolináře v pondělí od
16:00 do 17:00

� Otevřený kostel sv. Apolináře – k za-
stavení, rozjímání, ztišení – v pondělí
od 15:00 do 17:00 (je možné zhlédnout
nově zrestaurovaný interiér, stálou ex-
pozici výtvarného umění, fotografií, po-
ezie a prózy)

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 
� Kurz pro animátory – dvouletý kurz
je určen všem věřícím lidem mezi 16 až
24 lety (výjimky jsou možné po domlu-
vě), kteří se podílejí na vedení společen-
ství – by5 okrajově, těm, kdo se na po-
dobnou práci připravují, a všem, kdo se
chtějí aktivně podílet na životě církve.
V rámci kurzu lze získat osvědčení
umožňující vedení táborů pro děti
a mládež. Součástí kurzu jsou tematické
semináře a cvičení z oblastí teologie,
pedagogiky a psychologie i praktické
ukázky her, animace liturgie atd. … Ter-
míny prvního ročníku pro tento školní
rok: 19. – 21. 10.; 14. – 16. 12.; 22. –
24. 2.; 11. – 13. 4. a 13. – 15. 6.
� Škola partnerství – kurz pro svobod-
né mladé lidi od 16 let, a to nejen pro ty,
kdo již s někým chodí, ale také pro ty,
kdo hledají, jaké je jejich životní povo-
lání. Škola partnerství obsahuje pět ví-
kendových setkání od října do dubna.
Přednášejícími jsou manželské páry, li-
dé žijící v zasvěceném životě a odborní-
ci z řad lékařů, psychologů… Některá
z témat: Rozdíly mezi mužem a že-
nou; Mezi rodinou a kariérou; Rozum-
né řešení konfliktů; Sexualita, přitažli-
vost a pohlazení; Děti milované a chtě-
né a mnohá další. Termíny pro školní
rok 2007/8: 26.–28. 10., 16.–18. 11.,
25.–27. l1., 29. 2.–2. 3., 25.–27. 4.
� Potáborské setkání proběhne 5.–6.
10. a je určeno pro účastníky Celostátní-
ho setkání mládeže v Táboře. Hry, při-
pomenutí zážitků z Tábora a film o set-
kání, buřty či prase…
� Víkendovka pro mládež – pokračuje-
me v tradici víkendových akcí pro mlá-
dež od 12 do 16 let, první víkendovka
proběhne 12.–14. 10. a ponese název
TVSS (Proč vlastně uctíváme Pannu
Marii? Měl Pán Ježíš sourozence?
A mohla Panna Maria hřešit?).

Řád menších
bratří kapucínů

Vás zve na následující exercicie:
� 12.–16. 9. 2007 „Františkánské exer-
cicie podle větší legendy sv. Bonaven-
tury“ – vede P. B. Štivar OFMCap.

Objednávky elektronicky na adresu
exercicnidum@kapucini.cz nebo pí-
semně na adresu Kapucínský poutní
dům, Loretánské náměstí 6A, 118 00
Praha-Hradčany. Více informací na
www.kapucini.cz v sekci „poutní dům“.

Komunita
Chemin
Neuf

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

Pravidelné akce
� Bratrství Kána (společ. pro manžel-
ské páry), informace: Miki Madaras,
220 199 441, kana@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)
� Net for God (společenství pro všech-
ny bez rozdílu věku, informace: Marika
Kromková, 220 199 441, netforgod@
chemin-neuf.cz)
� Modlitební setkání v úterý ve 20:15
v klášteře (začínáme 18. 9.)
� Možnost strávit několik dní v tichu
a účastnit se modliteb Komunity (infor-
mace na shora uvedených kontaktech),
220 199 441, 
� Mše svatá v neděli v 10:30, všední
dny: pondělí – adorace a modlitba bre-
viáře 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)
Další program
� 14.–16. 9. Víkend pro mladé (14–18
roků)
� 21.–23. 9. Emauzy I: „Církev, spole-
čenství, bratrský život“
� Formační cyklus (od pátku do nedě-
le), který tvoří celek. Je možné se při-
hlásit na všech 5 víkendů najednou ne-
bo také jen na jednotlivé soboty. Pro-
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gram pro děti podle věkových kategorií.
� 22. 9. Sobotní duchovní obnova (10:00
–18:00) s programem pro děti, všem
otevřená, na téma církev a společenství

Přihlášky na nepravidelný program,
pokud není řečeno jinak, na shora uve-
dených kontaktech. Kromě vyznače-
ných akcí se vše koná v Tuchoměřicích
v klášteře Komunity

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

Spiritual Fest již popáté
Svátek spirituálů, takto festival nazývá
„otec zakladatel“ Marek Šlechta z vokál-
ního souboru Geshem. Kromě tohoto vo-
kálního tělesa se můžete těšit na černoš-
ské spirituály v nejrůznějších stylech,
v provedení např. Besharmonie, G*ape-
els, Svá5a Karásek, Mošny, VocKap,
Nsango Malamu či Lee Andrew Davison
(USA). Sobota 15. 9. od 14:00 do 22:00,
vstupné dobrovolné, více informací na
www.festival.spiritualy.cz

Kurzy ALFA opět začínají!
Chcete-li se společně zamýšlet nad smy-
slem života z pohledu křes5anství a po-
znat nové přátele, pak jste srdečně zváni.

Dopolední Kurz Alfa probíhá vždy
ve středu od 9:45 do 12:00. Začínáme
19. 9., poslední setkání bude 5. 12.
2007. Je určen především pro maminky
s dětmi (pro větší děti hlídání zajištěno,
menší děti i s kočárky mohou být s ma-
minkami v sále) a také pro seniory. Na
dopolední kurz se můžete přihlásit na
shora uvedených kontaktech nebo pří-
mo v KC sv. Prokopa.

Večerní Kurz Alfa probíhají každé
pondělí od 19:00 do 21:00. Začínáme 24.
9., poslední setkání bude 10. 12. 2007.
Na večerní kurz se můžete přihlásit pří-
mo v komunitním centru, telefonicky:
777 739 612 – P. ThDr Angelo Scarano
nebo e-mailem: scarano@seznam.cz

V rámci obou kurzů je nabídka společ-
ně strávené soboty. Kurzy jsou zdarma,
libovolně můžete přispět na občerstvení.
Více na výše uvedených kontaktech.

„Prokopská zastavení“
Na další pokračování přednáškového cy-
klu vás srdečně zveme v úterý 18. 9. 2007
od 18:30 v Komunitním centru sv. Proko-
pa. Tentokrát budete mít možnost zhléd-

nout v první části večera polohraný doku-
mentární film o jezuitském řádu (Nejsme
andělé, jen děláme jejich práci, režie
Otakáro Maria Schmidt), ve druhé části
bude beseda s režisérem, dramaturgyní
a představitelkou andělky Janou Studnič-
kovou a se zástupcem z řádu jezuitů.

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
� Ve středu 5. 9. 2007 v 19:30 srdečně
zveme na přednáškové setkání s P. Ja-
nem Houkalem na téma „Milost – velká
neznámá“.
� Ve dnech 2.–30. 9. 2007 se koná cha-
ritativní kulturní festival DOBŘÍŠSKÉ
ZÁŘENÍ. Informace a podrobný pro-
gram na výše uvedených kontaktech.

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

Srdečně zveme na zahradní benefiční
koncert neděli 16. 9. 2007 od 16:30
v klášterní zahradě. Vystoupí Laura a je-
jí tygři a Jana Koubková Quartet.

Výtěžek koncertu bude věnován na
podporu činnosti Domova sv. K. Boro-
mejského. O vstupném a předprodeji se
lze informovat na výše uvedených kon-
taktech.

Provincie 
kapucínů v ČR,
Loreta

Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, 
tel.: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz
I v září můžete naslouchat hře loretán-
ských zvonků. Karionisté Radek Rej-
šek, Alena Michálková a Vít Janata bu-
dou hrát na tento neobvyklý nástroj
vždy v neděli ve 12:00 a v 19:00. V září
je i řada dalších svátečních dnů, kdy bu-
de možno slyšet zvonkohru: 8. 9. ve
12:00 a dále 14., 21. a 28. 9. vždy
v 16:30. Zvonky rozezní tóny duchov-
ních písní či barokních skladeb. Každý
den v celou hodinu od 9:00 do 18:00

historický stroj automaticky hraje píseň
„Tisíckráte pozdravujem tebe“.

V září také ještě pokračují varhanní
minikoncerty v kostele Narození Páně.
Pražští varhaníci hrají na pozoruhodné
varhany každou sobotu od 15:00 do
15:15 a od 15:30 do 15:45.
K návštěvě Lorety i poslechu zvonků
a varhan zvou bratři kapucíni.

Další zprávy
Benefiční koncert
Nadační fond Umění doprovázet (www.
umenidoprovazet.cz) vás srdečně zve
na benefiční koncert skupiny Gospel
Time & Zuzana Stirská, který se usku-
teční 6. 10. 2007 od 16:00 v kostele
Svaté Rodiny v Praze-Řepích. Koncert
pořádáme při příležitosti oslav Světové-
ho dne hospiců a paliativní péče a výtě-
žek z něho bude věnován na nákup pří-
strojů a zdravotnických pomůcek pro
lůžkové hospice v ČR. Vstupné 150 Kč
(děti do 15 let zdarma). Vstupenky si
můžete zakoupit ve vrátnici Domova sv.
Karla Boromejského, Praha-Řepy, tel.
235 323 248 nebo objednat na tel. 739
227 306 či prostřednictvím e-mailu: 
info@umenidoprovazet.cz

Pozvánka pro hledající přátele…
V kobyliské farnosti u kostela sv. Tere-
zie z Lisieux budou probíhat podzimní
večerní kurzy Alfa (praktický úvod do
křes5anství) pro dospělé, určené primár-
ně pro ty, kdo objevují a hledají svůj
vztah k Bohu a chtějí se více dozvědět
o křes5anství. Zveme mezi sebe přede-
vším ty, kdo jsou „na cestě k víře“, ty
kdo nově přicházejí a hledají odpovědi
na své důležité životní otázky nebo tou-
ží po společenství, ale i ty, kdo již chodí
do kostela řadu let…

Rádi bychom vás tedy pozvali, ale
zároveň vyzvali k pozvání. Nebojte se
přijít na úvodní večer společně s někým
ze svých přátel či blízkých, můžete vzít
kurz Alfa jako nabídku a možnost, jak
zajímavým a přirozeným způsobem při-
blížit křes5anství a osobu Ježíše Krista
lidem dnešní doby.

Večerní kurz začíná 20. 9. 2007 od
19:00 a pokračuje každý čtvrtek od
4. 10. do 13. 12. 2007 vždy od 19:00 do
21:30. Více informací a přihlášky na
tel./fax: 283 029 141, 356, 283 029 113,
farnost.kobylis@ysdb.cz, nebo u Tomá-
še Redlicha (777 053 394). Budete-li
chtít přijít mezi nás, prosíme, rezervujte
si místo, abychom s vámi počítali a vše
mohli dobře připravit.
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Pomoc v hledání
Společnost sester Ježíšových nabízí du-
chovní cvičení pro dívky (18–26 let),
které hledají svou životní cestu. Exerci-
cie od středy 19. 9. (17:00) do neděle
23. 9. (13:00) vede P. Robert Kunert SJ
v exercičním domě v Českém Těšíně.
Zájemkyně se mohou hlásit do 12. 9.
2007: Společnost sester Ježíšových, Ze-
yerova 5, 772 00 Olomouc, tel.: 585 229
613, ssjol@mybox.cz nebo Exerciční
dům, Masarykovy sady 24, 737 01 Čes-
ký Těšín, tel.: 558 761 429, ex.dum.
tesin@jesuit.cz

Krátká sdělení
Nová publikace pro varhaníky! Jednota
MUSICA SACRA vydala 4. díl ediční
řady Varhanní preludia – Snadná prelu-
dia v různých stylech a tóninách. Obsa-
huje 71 drobných kompozic brněnských
varhaníků (J. Pukl, P. Kolař, D. Postrá-
necký, L. Stichová, O. Múčka, T. Syrek
aj.) a chce být pomocí a podporou zvl.
amatérským chrámovým varhaníkům.
Součástí publikace je CD s nahrávkou
kompozicí v autorské interpretaci. Cena
včetně CD: 170 Kč. Publikace je k do-
stání v kanceláři jednoty MUSICA
SACRA, tel.: 549 251 008, e-mail:
mucicasacra@biskupstvi.cz, a v prodej-
ně DONUM.

Oznámení
Pracovník pro vedení
školského odboru ČBK
Česká biskupská konference hledá pra-
covníka pro vedení školského odboru.
Praxe a zkušenosti s církevním škol-
stvím a školskou legislativou nutná. Ná-
stup možný září – říjen 2007. Písemné
nabídky se strukturovaným životopisem
a doporučením duchovního správce za-
sílejte na Sekretariát ČBK, Thákurova
3, 160 00 Praha 6.

Pronájem fary
ŘK farnost Petrovice u Rakovníka pro-
najme faru ve Slabcích cca 70 km od
Prahy. Jedná se o přízemní budovu
v dobrém stavu, rozdělenou průjezdem
na dvě stejné části, zasazenou v krásné
přírodě, v hlubokých lesích, blízko Be-

rounky, možnost cykloturistiky. Proná-
jem (cenově přijatelný, dohodou s Arci-
biskupstvím pražským) chceme nabíd-
nout dvěma živým farnostem, tedy ne
jednotlivcům, fara může sloužit k poby-
tům pro seniory, rodiny, skauty…

Prosíme všechny farní a pastorační
rady o zvážení této nabídky. V případě
zájmu kontaktujte P. Václava Kružíka
na tel.: 313 543 253.

Oznámení stavebního
odboru AP
Průběžně realizovaná oprava průčelí
Arcibiskupského paláce je v roce 2007
uskutečňována za finanční podpory hlav-
ního města Prahy ve výši 300 000 Kč.

Ing. Josef Rendl, vedoucí stavebního
odboru Arcibiskupství pražského

Přijmeme
Provincie kapucínů v ČR – Poutní dům
přijme fyzicky zdatného důchodce na
poloviční úvazek, držitele řidičského
průkazu B, za účelem nakupovanání su-
rovin a drobných údržbářských prací
v klidném prostředí kláštera.

Kontakt: Provincie kapucínů v ČR –
Poutní dům, Loretánské náměstí 6a,
118 00 Praha-Hradčany, Štěpán Faber:
603 503 818.

Z historického kalendáře

2. září 1347 slavnostní korunovace
Karla IV. a jeho manželky Blanky
v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
3. září 1347 Karel IV. založil na
Novém Městě pražském chrám Panny
Marie Sněžné.
4. září 1942 zemřel vladyka Gorazd
(vl. jm. Matěj Pavlík), český biskup pra-
voslavné církve, zastřelen v souvislosti
s ukrýváním výsadkářů, kteří provedli
atentát na Heydricha (* 26. 5. 1879).
4. září 2002 olomoucký arcibiskup
Jan Graubner za přítomnosti dalších šes-
ti biskupů z Čech a Moravy slavnostně
otevřel Teologický konvikt v Olomouci.
5. září 1997 zemřela bl. Matka Te-
reza, albánská misionářka a zakladatelka
Řádu milosrdenství, nositelka Nobelovy
ceny míru z roku 1979 (* 27. 8. 1910).
7. září 1692 zemřel Matěj Václav
Šteyr, katolický kněz – jezuita, kazatel,

dal podnět k založení Dědictví sv. Vác-
lava (* 13. 2. 1630). 
8. září 1887 katolický kněz Václav
Klement Petr založil v Českých Budějo-
vicích českou kongregaci bratří Nejsvě-
tější svátosti (petrini).
9. září 1912 zemřel František Sr-
dínko, děkan a probošt kolegiátní kapi-
tuly staroboleslavské, prelát zemský,
ředitel arcibiskupského semináře, re-
daktor Dědictví svatojánského (* 7. 2.
1830). 
18. září 1612 zemřel Karel hrabě
z Lamberka, 11. pražský arcibiskup, po-
stulovaný velmistr Řádu křížovníků
s červenou hvězdou (* r. 1563).
21. září 2002 v Praze-Kobylisích
slavnostně otevřen Dům Bible.
24. září 1702 pražský pomocný bis-
kup Vít Selpl posvětil základní kámen
ke kostelu sv. Voršily na Novém Městě
pražském.
25. září 1962 zemřel Silvestr Maria
Braito, katolický kněz – dominikán, te-
olog a kazatel, literární kritik, publicista
a překladatel. Založil revue Na hlubinu,
spoluzakladatel dominikánské edice
Krystal (* 14. 6. 1898).
26. září 1897 narozen papež Pavel
VI. (vl. jm. Giovanni Battista Montini
(† 6. 8. 1978).
27. září 1927 první salesiáni pod ve-
dením P. Ignáce Stuchlého přišli do
Fryštáku u Holešova, aby navázali na
myšlenku sv. Jana Boska, a začali reali-
zovat první české salesiánské dílo.
28. září 1837 z francouzského měs-
ta Nancy přišla do Prahy první skupina
milosrdných sester sv. Karla Boromej-
ského českého původu. Arnošt Kelnar

Úmysly apoštolátu modlitby
Úmysl všeobecný

Aby ekumenické setkání v Sibiu v Ru-
munsku účinně přispělo k jednotě
křes5anů.

Úmysl misijní
Aby misionáři dokázali přemáhat ob-
tíže denního života radostí z přítom-
nosti Ježíše Krista ve svých srdcích.

Úmysl národní
Aby učitelé a vychovatelé předávali
nejen vědomosti, ale i mravní a du-
chovní hodnoty.

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 17. 9. 2007


