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SPIŠSKÁ DIECÉZE  

SE PŘEDSTAVUJE 

V těchto dnech přijíždí do naší 

farnosti na návštěvu spojenou 

s duchovní obnovou a přednáš-

kou na téma „Boží milosrden-

ství“ P.  ThLic. Martin Majda, 

prefekt Kňažského seminára 

biskupa Jána Vojťašáka na 

Spišškej kapitule. Spolu s ním 

přijede i osm tamních boho-

slovců. 

Proto tuto diecézi a seminář 

krátce představíme. Na Sloven-

sku mají dvě církevní provincie.     

Bratislavsko-trnavská provincie 

mailto:tkabele@centrum.cz
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obsahuje diecéze: Bratislavská, Trnavská, Nitranská, Banskobystrická a Žilin-

ská. Košická provincie se skládá z Košické, Rožňavské a právě Spišské 

diecéze. 

Spišská diecéze má skoro 8000 km2 a žije tam 600 000 obyvatel, z nichž je 

více než ¾ katolíků.  Biskupem je Mons. Josef Sečka.  Do diecéze patří histo-

rické oblasti Oravy, Liptova a Spiše. Jsou tu např. města Kežmarok, Poprad, 

Levoča a celá oblast Vysokých Tater. Na území diecéze se nachází také Ka-

tolická univerzita v Ružomberku. 

Katedrála sv. Martina je součástí Spišské kapituly. Nachází se na dohled Spiš-

ského hradu, jednoho z největších v Evropě. 

V semináři v tomto akademickém roce studuje 

celkem 39 bohoslovců. Vedle svých studií se 

věnují bohoslovci i dalším činnostem. Mají 

sbor Schola cantorum, organizují ministrant-

ské tábory a duchovní obnovy pro středoško-

láky. V rámci své praxe pracují také v domo-

vech sociálních služeb. Dále také poznávají 

specifiku Rómů, protože ve spišské diecézi je 

mnoho romských komunit. 

Seminář nese jméno pana biskupa Jána Voj-

tašáka. Ten byl významnou osobností sloven-

ské katolické církve 20. století. Narodil se roku 1877, biskupem se stal roku 

1921. Roku 1951 byl komunisty nespravedlivě odsouzen (v 74 letech!). Pro-

puštěn byl až roku 1963, o dva roky později zemřel. Od roku 1995 probíhá 

proces jeho blahořečení.  

Po loňské návštěvě P. Mariana Sivoně je P. Martin Majda dalším slovenským 

hostem v naší farnosti.                                                                       Foto: http://dieceza.kapitula.sk/ 

http://dieceza.kapitula.sk/
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SPOLČO 

KUBA 

HLÁSÍ… 

Stejně jako v loň-

ském roce, pokra-

čuje i letos setkávání 

menších dětí. Přibyly 

nám zase nové 

tváře, za které jsme 

moc rádi a vítáme je 

mezi námi.☺ 

Na únorové setkání mezi nás přišly Maruška a Markétka, které už chodí do 

společenství těch starších. Tentokrát jsem se tedy účastnila programu jenom 

jako divák, protože holky měly všechno perfektně připravené. Mohla jsem sle-

dovat jejich nadšené reakce při hře, kterou jim připravily. Myslím, že to pro ně 

byla příjemná změna.☺                              M.S. 

                                                                            

Dne 9. 2. 2018 jsme byli na spolču pro menší děti. Začali jsme tím, že jsme si 

vyprávěli, co jsme zažili v uplynulých čtrnácti dnech. V kroužku jsme si vyprá-

věli biblický příběh o Noemovi a jeho arše. U stolu si děti kreslily nebo vybar-

vovaly archu. My jsme zatím pro ně připravovaly hru. Byla o tom, že se děti 

snažily být jako Noe a postavit archu. Museli se zapojit všichni. Kluci stavěli 

z materiálu, který jim ostatní děti získaly tím, že odpovídaly na naše otázky a 

plnily úkoly. Nakonec do archy naložily zvířátka, stejně jako Noe ☺. Než jsme 

se rozešli, tak jsme se pomodlili a popřáli si hezký víkend. 

                                                               Markéta a Marie Svobodovy 
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PETR PIŤHA – 80 let 

Mons. Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., 

Dr.h.c., probošt, kaplan Jeho Svatosti 

(*26.3.1938) 

80 let se dožívá významný kazatel, český 

katolický kněz, bohemista, lingvista a 

pedagog, 1992-94 ministr školství. 

Je autorem řady odborných a populárně na-

učných knih z několika oborů.  Sepsal i řadu 

životopisů křesťanských osobností. Na Filosofické fakultě UK v Praze vystudoval 

český jazyk, obecnou lingvistiku a historii. Soukromě vystudoval katolickou teologii, 

na kněze byl tajně vysvěcen v Holandsku. Po roce 1990 reformoval studium učitel-

ství a zpracoval projekt „Obecná škola“. Je poradcem pražského arcibiskupa. 

Uvádíme jeho úvahu na téma: CO VLASTNĚ ZNAMENÁ KŘÍŽ? 

Kříž je nejznámější symbol křesťanství. I v naší době, která o náboženství mnoho 

nedbá, setkáváme se s tímto znamením stále: na chrámových stavbách, na vý-

znamných místech a budovách, v polích u Božích muk, na hřbitovech, v mnoha do-

mácnostech a také v pracovnách, na zlatých řetízkách zdobících šíje žen, na 

schránkách se smrtelným obsahem, nad lékárnami, na záchranných vozech, nad 

stanovištěm lékařů... Co vlastně znamená kříž? 

Kříž ještě dříve, než byl posvěcen tajemstvím smrti Božího syna, byl znám a uží-

ván. Označoval důležitá místa. Hle, zde se cos paměti hodného stalo. Zde někdo 

zahynul, jiný unikl, zde někdo věčným spánkem odpočívá. Zde je to místo, od ně-

hož lze pochopit rozličné příběhy. 

Kříž, ať už v jakémkoli tvaru, byl vždy především setkáním dvou směrů, vertikály a 

horizontály, odjakživa spojovaných s dimenzí ducha a těla. Jeho střed byl bodem, 

od něhož se budovalo pochopení prostoru, v němž vše mohlo být popisováno jako 

ležící nad a pod, vlevo a vpravo. Podstatným na tvaru kříže bylo právě setkání a  
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tajemství. Vždyť v běžné zkušenosti máme vepsáno, že na křižovatkách cest setká-

vají se osudy a stojíme před rozhodnutím, kterým směrem se vydat. Ne náhodou, 

ale s intuitivní jistotou bylo písmeno x vybráno za označení neznámé v rovnicích. 

Ve tvaru kříže vážeme a otvíráme. Každý sadař a lékař ví, že očistný řez musíme 

vést ve tvaru kříže.   (…) 

Význam kříže je však dnes dán nepochopitelnou velkopáteční událostí Kristovy 

smrti. U kříže na Kalvárii stojíme před oním bodem, do něhož jako by vše směřo-

valo a odkud je možno odvinout veškerý smysl a pochopení každého života. 

Pohled na kříž zachraňuje ve chvílích, kdy nás pokřivenost tohoto světa drtí až k 

smutku smrti. Všichni se samozřejmě a pochopitelně obáváme a děsíme smrti. Mi-

lujeme život. Smrt nám ho bere. Zde však hledíme na vydání života. V poklesnutí 

Kristovy hlavy uhlídáme gesto nejhlubšího, nejpokornějšího klanění před Bohem, 

Pánem všeho života. Otevírá se nám tu jiný pohled na smrt. Smrt, kterou chápeme 

jako tu, která nám vyrve z rukou vše, co jsme získali, a sklátí nás z jasu života v 

temnotu hrobu, ustupuje zde smrti, která je utichnutím a posledním obdarováním 

života docházejícího vyvrcholení.   (…) 

Nestačí chladně a přesně naplňovat zákony správného jednání. Nestačí být bezcit-

ným dobrákem a slepit z dobrých skutků geometricky přesný obraz života. Je nutné 

svobodně milovat, pocítit trysknutí soucitu, nechat se strhnout láskou k pravému ži-

votu, který nelze spoutat do moralistních schémat nebo racionálních výpočtů. (…) 

V našich domovech je kříž rovněž oním centrálním bodem, od kterého se počítá 

prostor, a to především prostor sociální. Nikdo z členů rodiny nestojí v jejím středu, 

všichni tu stojí v rodinném kruhu kolem Krista. Křesťanská rodina i středověká obec 

jsou tak v radikálním slova smyslu demokratické, a to nejen v rovnosti před záko-

nem dohodnutým lidmi, ale právě a především před zákonem Božím, který v pod-

vojném – jediném velkém přikázání žádá úctu a vděčnost k Bohu, lásku a zájem 

pro bližní. 

 

Se svolením převzato z publikace "Velikonoce", prostřednictvím www.vira.cz, foto: www.clovekavira.cz 

http://www.vira.cz/
http://www.clovekavira.cz/
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MC JAKOUBEK – EKOCENTRUM NA JAKOUBKU 

 

 Tento pátek jsme opět začaly v hojném počtu maminek a dětí. Přijela 

mezi nás Jana Lazárková s programem Větrník. Opět to bylo velmi milé, 

vtipné a poučné. Vyzkoušely jsme si spolu s dětmi foukat do peříček, chytat 

bubliny a pomocí papírového pytlíku sfouknout svíčku. V závěru si starší děti 

vytvořily opravdový funkční větrník. 

Program na měsíc březen: 

Pátek 9.3. od 9:30 hod – Můj medvídek Flóra –  Kateřina Veletová 

Pátek 23.3. od 9:30 hod. - Kdopak se to líhne z vajíčka? – Ludmila 

Kasperová 

Stále pokračuje cvičení pro batolata s Lucií Kletečkovou každé úterý od 9:30. 

Nově příchozí maminky jsou vítány! 

                                                                                              L. Kasperová 
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POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA 

POUŤ A PUTOVÁNÍ III. (pokračování) 

Již za Josefa II. (1741-1790) nastalo omezování poutí a rušení poutních míst, 

jakož i dalších posvátných snah. Vzápětí po jeho smrti počet poutí opět 

vzrostl. Toto období se však již počtem nepřibližovalo barokní době. Vznik 

Československa před sto lety nebyl pro římskokatolickou církev vždy 

jednoduchý. Brzy po uklidnění nastalo období dvou totalitních režimů. Oba 

systémy věznily a také vraždily i kněze a perzekuovaly celou církev. 

Nesmyslné zákazy a nařízení omezovaly činnost církve a lidem byl zvláště 

po roce 1948 vnucován násilným způsobem ateizmus. 

Již od pradávna byly poutě doprovázeny komercí. 

Dnešní význam slova pouť známe převážně jako 

rušnou zábavu, kdy si vybavíme houpačky, 

kolotoče, střelnice a jiné atrakce, ale také prodej 

zboží, a to takového, které označujeme jako 

pouťové, tj. méně kvalitní a kýčovité. Mnohá 

poutní místa zanikla a nyní je připomíná 

maximálně pořádání pouťových tanečních zábav. 

Za ochránce poutníků, především na dlouhých 

cestách, jsou označováni tři svatí. Sv. Kryštof, 

mučedník, který je tradičně zobrazován, jak nese 

přes řeku na ramenou dítě – Ježíše a často se 

opírá o kmen stromu, kterým obvykle bývá palma. 

V dnešní moderní době je sv. Kryštof uznáván mj. 

také jako patron zejména řidičů. Sv. Jakub Větší, apoštol a martyr, jehož 

charakterizuje poutnickou hůl, mošna, poutnický plášť a poutnický klobouk 



Časopis Svatý Jakub  03 / 2018 

8 

 

s mušlí je ochráncem mnoha profesí a v neposlední 

řadě také poutníků. Za ochránce poutníků je 

považován i křesťanský světec sv. Roch. Ten 

prochodil velkou část Evropy, ale u něho vnímáme 

poutnictví zejména pro jeho atributy. Oblečen bývá 

jako poutník s holí, mošnou a psem. Jeho ozdobou 

je symbol poutnictví, což byla a je, jak jsme si řekli, 

mušle hřebenatky 

svatojakubské. Všichni 

tři světci jsou spojováni 

s poutnictvím i v 

dnešním světě, ale 

typické symboly světců 

jsou vzdáleny dnešním 

poutníkům, které odlišuje především moderní 

vybavení. Na poutní místa dnes putujeme 

převážně silniční a železniční dopravou, ale ta 

světová jsou mnohdy navštěvovaná letecky. 

Poutnictví v našem smyslu, pokud se vydáme na cestu, je však nutné chápat 

jako prostředek k vnitřnímu rozjímání a mělo by nám poskytnout prostor i k 

poznání sebe sama. Vždyť spiritualita je dána osobním prožitkem. 

                             Radko Bílek  

ilustrační kresba Laure Th. Chanal, www.pinterest.com, www.laoblogger.com, www.vira.cz 

(pokračování příště – budeme se věnovat jednotlivým poutním místům) 

 

http://www.pinterest.com/
http://www.laoblogger.com/
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Postní almužna – dobrovolná duchovní formace 

Nejen lidé věřící, ale 

také všichni, kdo 

se chtějí přidat, jsou v 

roce 2018 zváni k 

účasti na starobylé 

postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si bě-

hem postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. 

postničky. A tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté cír-

kev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným. 

Podstatou je tedy, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně 

ve výši ceny požitku, který si odřekl. A částka, kterou jsme si odepřeli, pak 

pomůže jiným. 

Akce, která letos probíhá v postním období od 14. února 2018 (Popeleční 

středa) do 2. neděle velikonoční. Lidé si mohou na začátku postního období 

vyzvednout papírové krabičky (tzv. postničky) ve svých farnostech. Po celou 

dobu do nich mohou ukládat ušetřené peníze za požitky, které si v postní 

době odřeknou. Tyto dary pomohou lidem v nouzi prostřednictvím Charity. 

Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v 

nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mo-

hou věřící napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná al-

mužna použít.  

Pro celé území ČR bylo letos (2018) vytištěno kolem téměř 40 000 papíro-

vých pokladniček a rozesláno do římskokatolických farností. Sběr se bude ko-

nat dle pokynů místního duchovního správce. Tato dobrovolná duchovní for-

mace věřících se koná od roku 2009. Obdobné akce se pořádají již mnoho let 

v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině. 
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LEVÝ HRADEC 

je starodávné hradiště zmíněné už v Kosmově 

kronice. Archeologickými průzkumy je bezpečně 

prokázáno, že zde byla postavena první křesťanská 

svatyně na českém území. K založení došlo za 

přemyslovského knížete Břetislava nejspíš roku 882 

po tom, co se svojí manželkou Ludmilou přijal na 

Veligradu křest od biskupa Metoděje. Kostelík byl 

zasvěcen sv. Klimentovi, což odkazuje k 

cyrilometodějské tradici. Zde po rozkladu Velké 

Moravy začala vznikat a upevňovat se česká 

státnost ještě před tím, než bylo centrum přeneseno do Prahy.  Dne 19. února 982 

tady byl zvolen Slavníkovec Vojtěch v pořadí druhým a zároveň prvním biskupem 

českého rodu. 

Nyní je kolem kostela hřbitov, kde odpočívá řada významných osobností, např. 

profesor Josef Švejcar, má zde památník řada odbojářů, legionářů a také 91 

mezinárodních obětí transportu smrti z roztockého nádraží. Místo tak významné, 

politicky i duchovně, národní kulturní památka, a přesto tak opomíjené. 

13.dubna 1982 zde byla z iniciativy biskupa Tomáška a sakrálních (civilních) 

františkánů, sloužena mše k tisíciletému výročí zvolení sv. Vojtěcha. Potom skupina 

poutníků, vydávajících se tehdy za turisty, vykročila směrem k Velehradu za účelem 

spojit tato dvě pro nás tak významná místa pěší poutí. Nepřerušena trvá tato poutní 

tradice dosud. 

Nyní se Státní bezpečnosti obávat nemusíme. Na zahájení v roce 1991 byl i 

prezident.  Před lety jsme měli Cyrilometodějské poutníky dokonce na mši u nás v 

Čechticích, o květné neděli četli pašije. Letos celebroval zahajovací mši na Levém 

Hradci nejvyšší představený františkánů, provinciál Jakub František Sadílek OFM. 

Ten také s námi nedávno s námi slavil mši svatou v Čechticích, když zastupoval 

Otce Tomáše.                                                                    Zdeněk Veselý                                                 
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DĚTSKÁ SCHOLKA 

 

S dětskou scholkou jsme byli pozváni (již potřetí) na benefiční koncert pořádaný farní 

charitou Vlašim. Jednohlasný souhlas scholky s touto akcí mě velmi potěšil, protože 

předchozí ročníky benefičního koncertu byly opravdu povedené.  

Hned na začátku ledna jsme vybrali tři písničky a začali zkoušet. Výběr písní nebyl jed-

noduchý. Věkový rozptyl scholky je totiž velký (4–42 let i s muzikanty) a bylo potřeba 

uspokojit všechny věkové skupiny. :) Scholková prťátka si zazpívala hymnu PMDD Po-

šli mě, půjdu já a větší děti zpívaly písně Nádherný a Mou cestu v rukou máš. 

První únorovou neděli si scholka tyto písně zazpívala na dětské mši svaté a v sobotu 

10. 2. v 15 hodin jsme se všichni sešli v KD Blaník na zvukové zkoušce. Benefiční kon-

cert začínal v 16 hodin a hned po úvodu jsme šli na pódium podpořit tuto bohulibou 

akci. Vystoupení se dětem velmi, ale opravdu velmi povedlo a sklidily dlouhý a právem 

zasloužený potlesk. Dojetím se plakalo na jevišti i v hledišti. Na koncertě vystupovala 

ještě Dětská schola Vlašim a Jiří Doubek. Během benefičního koncertu si děti mohly 

vyzkoušet práci architektů, elektrikářů i malířů v doprovodném programu na téma „Jak 

se staví sen“. Také jsme si mohli zakoupit tombolu a po vstoupení jsme všichni dostali 

výborný párek v rohlíku. :)  

Děkuji všem dětem i dospělákům ze scholky, že můžeme tvořit tak pěkné společenství 

a už se těším na další scholkovou akci.                                 Lucie Kletečková 
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NÁSTĚNKA FARNOSTI 

BŘEZEN – APOŠTOLÁT MODLITBY – Všeobecný 

úmysl – Formace k duchovnímu rozlišování 

– aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace 

k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině 

Národní úmysl – za dar rozlišování trvalého od pomíji-

vého, cenného od prázdného, pravého od falešného 

SVÁTKY MĚSÍCE BŘEZNA – březen je ve znamení 

postní doby. Nejvýznamnější jsou dvě slavnosti: 

19. 3. – sv. Josefa, Snoubence Panny Marie (letos připadá na neděli) 

25. 3. – Zvěstování Páně – den, kdy byl anděl poslán k Panně Marii a zvěsto-

val jí, že se má stát matkou Mesiáše, Syna Božího; den modliteb za nenaro-

zené děti. – letos se kvůli Svatému týdnu a Velikonočnímu oktávu přesunuje 

na pondělí 9. dubna. 

 

LETNÍ ČAS – změna: ze soboty na neděli 25. března 2018 z 2:00 na 3:00 

PRVNÍ PÁTEK Křivsoudov, 16.15 adorace a sv. smíření, 17.00 – mše svatá 

SPOLČO KUBA – termíny pro spolčo: pouze 23. 3. 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 1. neděle v měsíci, Křivsoudov 

KŘÍŽOVÉ CESTY V NAŠÍ FARNOSTI  

– Chmelná, úterý a čtvrtek – vždy v 17.30  

- Mnichovice – každý čtvrtek v 17.15 

- Zhoř – na Velký pátek v 15 hodin 
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Pobožnost křížové cesty v Křešíně – květná neděle v 15 hodin 

– květná neděle, to je 25. 3. v 15 hodin – Stejně jako v minulých letech by-

chom se sešli u kostela v Křešíně a prošli bychom, samozřejmě s modlitbou, 

celou venkovní křížovou cestu. 

 

VIKARIÁTNÍ KONFERENCE – pondělí 26. 3., 14.00–18.00 – předvelikonoční 

zpovídání – kostel sv. Jiljí ve Vlašimi (vstup bočním vchodem); v 18.00 mše 

svatá celebrant P. Tomáš Kábele, kazatel P. Jerzy Cymanowski 

 

VIKARIÁTNÍ DĚTSKÝ DEN – sobota 7.4., Palčice 

Vikariát Vlašim pořádá v sobotu 7. dubna Vikariátní dětský a ministrant-

ský den, který se uskuteční od 9:00 do 16:00 na statku v Palčicích. Zá-

jemci, přihlašujte se u svých kněží. Srdečně zve Vikariát Vlašim.     

www.palcice.cz 

 

SBÍRKY ZA LEDEN 2018 

Datum Čechtice Křivsoudov Borovnice Zhoř Celkem 

1.1.2018  3 030   3 030 

7.1.2018 1 020 2 120   3 140 

14.1.2018 955 1 840   2 795 

21.1.2018 760 1 180 1 270  3 210 

28.1.2018 810 2 170   2 980 

Celkem 3 545 10 340 1 270  15 155 

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ SBÍRKY – Sbírka Haléř sv. Petra – neděle 25. 2. 

Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi   –  neděle 11.3. 

Velkopáteční sbírka na Svatou zemi –  pátek 30.3.      

 

http://www.palcice.cz/
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ZPRÁVY A POZVÁNKY ODJINUD 

ZAHRÁDKA 48 TOUFAR – 25. února 2018 

Připomínka 70. výročí únorového puče 1948 a nuceného odchodu P. Josefa 

Toufara ze Zahrádky 

Od 14 hodin bohoslužba v kostele sv. Víta v zahrádce u Ledče n. Sáz. – 

slouží Tomáš Halík, hudební doprovod Petr Havlín (Česká filharmonie) a že-

livský regenschori Petr Žák 

Od 16 hodin v hostinci U Mahlerů v Kalištích debata s Tomášem Halíkem 

(Evropa a český osud, dějinné osmičky i současná situace) 

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – Pořádá Římskokatolická farnost Keblov;   

P. Tomáš Kábele, adm. v Čechticích; sobota 10. 3. 2018; 7:00 – pobožnost 

křížové cesty, 7:30 – mše sv.; Duchovní slovo - Eucharistie, Svátost smíření 

 

AKCE CHARITY VLAŠIM 

ČT 1.3.  15:00 Klub seniorů při FCH Vlašim – Panenky Kiwanis 

ÚT 6., 13., 20., 27. 3.  15:00  Trénování paměti 

ČT 8.3. 15:30  přednáška PhDr. Ireny Lesové na téma: Nemoc a život 

s ní (problémy s chronickým onemocněním, nemocní mezi námi) 

ČT 15.3. 15:00 Klub seniorů při FCH Vlašim – Procházka parkem, zakon-

čeno posezením u kávy; sraz: u Pampelišky před parkem 

ČT 22.3. 15:00 Klub seniorů při FCH Vlašim – Velikonoční tvoření 

(není-li uvedeno jinak, ve FARNÍ BESÍDCE u kostela)  

Těšíme se na Vaši účast. 
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Aktuální informace – www.vlasim.charita.cz nebo 739 580 363. 

FARNÍ CHARITA VLAŠIM si Vás dovoluje pozvat na kurz  

PRVNÍ REPUBLIKA 

v rámci Akademie třetího věku do Besídka římskokatolické fary, Vlašim  

Termíny konání: 22. 2., 6. 3., 10. 4., 17. 5., 1. 6. 2018  

Kontakt: Daniela Laloučková, 736 472 794, reditelka@charitavlasim.cz 

NALEZENO U BOHA – SOBOTA 24. 3. 2018. Zveme vás na setkání mla-

dých katolíků z celé naší diecéze. Jednou za dva až tři roky se koná meziná-

rodní setkání s papežem (jako například v roce 2016 v Krakově) a ostatní 

roky se mladí setkávají se svými místními biskupy v diecézích. Místo konání: 

Arcibiskupské gymnázium, Korunní ulice, Praha. Program: 9:00 – 11:00 spo-

lečný program; 11:30 mše svatá v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru; 13:00 

– 14:30 oběd v kavárně sv. Ludmily; 15:00 velký společný program – koncert 

kapely ADONAI; 17:00 závěr 

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ – 18. – 25. 3. 2018 

Motto, které papež vybral pro letošní rok, zní: „Neboj se, Maria, neboť jsi 

nalezla milost u Boha.“ (Lk 1,30). Brožura ke stažení: 

http://dcm.bcb.cz/_d/TYDEN-MODLITEB-ZA-MLADEZ-2018.pdf 

 

ŽELIV – Pozvání na seminář „Život v Duchu“, který se koná v klášteře v Že-

livě od 30. března do 1. června 2018. Setkání začne slavením mše svaté, po ado-

raci a občerstvení bude vlastní seminář – přednášky, chvály, sdílení ve skupinách.  

Přihlášení a bližší info: Evička Svobodová – 728 076 947, e.svobik@centrum.cz 

Termíny  – 30.3. – Přípravné úvodní setkání (Velký pátek); 6.4.; 13.4.; 21.4.; 27.4.; 

4.5.; 11.5.; 19.5. –Víkend s DS; 25.5., 1.6. 

http://dcm.bcb.cz/_d/TYDEN-MODLITEB-ZA-MLADEZ-2018.pdf
mailto:e.svobik@centrum.cz
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POSTNÍ DOBA                       Ilustrační foto: Dominik Novák, Člověk a víra 

 

INFORMUJEME S PŘEDSTIHEM 

SVATÁ HORA – sobota 12. 5. – 17. arcidiecézní pouť za duchovní povolání. 

Mši sv. v 11.00 celebruje arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka. Další mše 

svaté v 7.00, 9.00 a 17.00. 

BISKUPSKÉ SVĚCENÍ MONS. WASSERBAUERA – V sobotu 19. května 2018 

se při mši svaté v 10 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskuteční 

biskupské svěcení Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera, Th.D., nynějšího 

generálního vikáře pražské arcidiecéze. Novým pomocným biskupem pražské 

arcidiecéze ho 23. ledna jmenoval Svatý otec František. 

Noc kostelů 2018 – bude jubilejní – před deseti lety se poprvé uskutečnila v 

brněnské diecézi. V letošním roce připadá na pátek 25. května. Opět se na-

bízí možnost přípravy vhodného programu a účasti na této akci. Jako v minu-

lých letech je třeba, aby duchovní správce nahlásil své kostely na centrálním 
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webu Noci kostelů (http://www.nockostelu.cz), a to v sekci Informace a přihlá-

šení. Termín přihlašování je od 1. února do 10. března. 

OHLÉDNUTÍ – PŘEDNÁŠKA ADÉLY KUCHARČÍKOVÉ O UGANDĚ 
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POZVÁNKY A UPOUTÁVKY 
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http://dcm.bcb.cz/_d/TYDEN-MODLITEB-ZA-MLADEZ-2018.pdf 

http://dcm.bcb.cz/_d/TYDEN-MODLITEB-ZA-MLADEZ-2018.pdf
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SEMINÁŘ V DUCHU SVATÉM – ŽELIV 
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