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Leden
2017

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Rok se s rokem sešel a v kalendáři se píše 2017. Často se ptáme, jaký ten nový rok bude? Co
nás v tomto roce čeká? Ten minulý jsme prožili ve znamení Božího milosrdenství. Že se v listopadu zavřely svaté brány po celém světě, ještě ale neznamená, že by přísun Božího milosrdenství skončil, máme totiž neustále možnost jej přijímat, využívat a šířit dál. Náš velký dar víry
bychom si neměli nechávat tak trochu sobecky pro sebe, ale otevřít se pro ostatní, ukázat jim
radost, která z naší víry plyne.
V tomto roce si připomeneme několik významných událostí. Na celosvětové úrovni je to fatimské výročí. Letos je to totiž přesně 100 let od okamžiku, kdy se Panna Maria zjevila třem
dětem v portugalské Fatimě. V té době probíhaly tvrdé boje 1. světové války, v Rusku se rodila
zvrácená komunistická ideologie a ve světě se k moci nezřídka začali dostávat zednáři. V té
uspěchané, chaotické, nestabilní a násilím rozvrácené společnosti se zjevila Matka Boží Panna
Maria s naléhavou prosbou o změnu smýšlení a života. Vybízí lidi k modlitbě a pokání. Jak
moc se bohužel dnešní společnost podobá té před sto lety, kolem dokola vřou válečné konflikty, politická nestabilita a zvrácenost lidského chování. Uchylme se pod plášť Boží Matky, jejíž
slavnost jsme slavili hned první den tohoto roku, ona nás bezpečně dovede až ke svému Synu.
Na diecézní úrovni se zaměříme na svatého Vojtěcha, jehož 1020. výročí úmrtí si připomeneme.
Tento druhý pražský biskup to měl ve své době taktéž nelehké. V té době v jen částečně
pokřesťanštěné společnosti ho sužoval boj proti otrokářství, mnohoženství, nebo třeba i jenom
formálnímu křesťanství. Pro nás v dnešní taktéž nelehké době to může být povzbuzením. Nemusíme se, pravda hned stávat mučedníky, ale můžeme se varovat formálního křesťanství, žít
svůj život s Kristem naplno. Prosytit svůj život modlitbou, účastí na mši svaté i ve všední dny,
dobrou přípravou na svátosti a jejich častým přijímáním, potom se nemusíme bát zevšednění
víry a okolní nekřesťanské společnosti.
Snad jen jedna zajímavost z historie smíchovské farnosti. Před 120 lety se konala pouť na Svatou
Horu a pod vedením preláta Jana Paulyho se ze Smíchova vypravilo 22 železničních vagónů.
Mějme naději, že se jednou pomyslné poutní vagóny opět naplní.
Opět se můžeme zeptat: „Jaký bude ten nový rok 2017?“ Jaký tento rok bude, záleží v neposlední řadě také na nás, bude totiž tak dobrý, jak dobře jej prožijeme. Je možné, že přijdou těžkosti,
ale i ty se dají s Boží pomocí zvládnout, přeji tedy vám všem, abyste celý nadcházející čas prožili
v radosti a síle Ducha svatého!						
Václav Šustr
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Biblická hodina

I v letošním roce se koná každý čtvrtek od 18:15 Biblická hodina nyní pod vedením otce Martina. Po úvodních setkáních, které byly
věnovány metodice jak číst a jak přistupovat k biblickým textům,
jsme přešli k výkladu i ke čtení biblí inspirovaných textů. Přijďte se
nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti!

Pravidelný program farnosti

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
Příprava na biřmování - P. Martin
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat každou středu po večerní mši sv.
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
Mateřské centrum Venoušek
srdečně zváni!
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
Farní káva
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
modlitby a oběd)
Společenství starších rodičů
Biblická hodina pod vedením P. Martina
neděle 17:00 - 19:00 - velký sál na faře
čtvrtek od 18:00 - zahájeno 15.9.
Pondělní společenství
Čtvrteční filmové a modlitební večery
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
Katechumenát dospělých - individuální
Modlitba sv. Růžence
přípravu vede P. Jerzy, pondělí 18:30
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod.
Pravidelná páteční adorace
Pěvecký sbor - zkoušky
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
pondělí od 19:00 - u sv. Ignáce, sál č. 24
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.
Rekreační cvičení pro ženy
Farní pastorační rada
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Nejbližší schůzka bude 22.3. od 18:30 na faře
Modlitební společenství za obrácení národa
Redakční rada Zpravodaje
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské
Nejbližší schůzka 31.1. v 18:30, farní kancelář
centrum, kdo se nemůže zúčastnit, může se
Výuka dětí - náboženství
spojit v modlitbě v uvedený čas, nebo každý
Pravidelná výuka byla zahájena 12.9.
den od 20:00
farář u sv. Václava 		 P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 // 257 317 652
a rektor u sv. Gabriela:		
gapski@centrum.cz
farní vikář:		
P. Martin Chleborád : tel. 732 489 544 // 257 317 652
		
martin.chleborad@gmail.com
Sponzorské dary:
Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100.
Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.
			
Farní www stránky: Adresa: www.farnostsmichov.cz Vše, co chcete na stránky umístit (příspěvky, fotografie, atd.) posílejte na adresu: jakub.suchel@seznam.cz
Farní Zpravodaj:
Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie,
zasílejte na: prispevky@volny.cz Uzávěrka je vždy 25. v měsíci
Farní knihovna:
Knihovna je ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní mši sv. v
9:30 (tedy v době 10:45-11:30), i v jednotlivých společenstvích.
Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” stále hledáme
dobrovolníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené
suroviny, a po skončení umyjí nádobí a uklidí v sále. Jinými slovy budou “držet služby”.
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Filmový a modlitební čtvrtek

Srdečně vás zveme na lednové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem.
Film nás tentokrát zavede do srdce Anglie, do města Coventry, které bylo
roku 1940 zničeno německým bombardováním. Byla zasažena také katedrála. V jejích troskách se lidé denně modlí za smíření mezi zeměmi,
osobami, církvemi, náboženstvími... Vznikly tak litanie smíření z Coventry, které korespondují se sedmi hlavními hříchy. Těšíme se na vás ve
čtvrtek 12.1.2017 v 19:30 ve farním sále.
Ostatní čtvrtky se ve stejném čase scházíme k modlitbě chval, díků a proseb, doprovázené
kytarovými chvalozpěvy. Modlitba trvá zhruba hodinu až hodinu a půl. Též srdečně zveme! Na
setkání se těší a zvou 						
Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Malá pozvánka na Velké chvály

Milí přátelé, zveme vás na první “velké” večery chval v kostele sv. Václava na Smíchově. Hrát, zpívat, modlit se a adorovat budeme pod vedením kapely ze společenství GIF. Chvály se uskuteční
ve čtvrtek 19. ledna od 19,30. Těšíme se na společenství modlitby.
						
P. Martin Chleborád & čtvrteční společenství chval

Tříkrálová sbírka

V lednu (1.-15.1. 2017) proběhne již osmnáctý ročník Tříkrálové sbírky. Výnos Tříkrálové sbírky
z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy
pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Až
potkáte naše koledníky, otevřete jim svá srdce a své peněženky. Kdo to nestihne na ulici, může
poslat dárek z pohodlí domova na účet Charity.
(Sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny)
Adresa majitele účtu: Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
Variabilní symbol: 777 Konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 558 (bezhotovostní převod)
Specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není podmínkou) nebo IČ
Případně Dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč.
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Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 10. 1. 2017
Přítomni:
		

P. J. Gapski, P. M. Chleborád, T. Lokajíčková, J. Durdisová,
F. Nedbal, J. Macek, P. Chvátal, G. Suchlová, H. Svobodová

Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Ekonomická rada farnosti: nově zvolený člen Ekonomické rady pan J. Macek obdržel
jmenovací dekret. Dalšími členy jsou paní O. Auerspergerová a pan K. Kašpárek.
2) Kandidatura kněžství: bohoslovec V. Šustr – jeho kandidatura bude oslavena na Sv. Hoře dne
13.5.2017 pod vedením pana kardinála Duky. Farnost vypraví autobus, aby co nejvíce lidí z
naší farnosti mohlo V. Šustra podpořit.
3) Opravy kostela: pokračují (renovace fasády v průčelí, oprava podstavce), za opravu 		
podstavce bylo zaplaceno 400 000,- korun, a to převážně z dotací.
4) Primiční mše sv.: dne 29.1.2017 v 9,30 bude v našem kostele sloužit P. Pavel Michalec 		
primiční mši sv., po níž bude udělovat novokněžské požehnání.
5) Postní duchovní obnova: 1.4.2017 pod vedením P. F. Sadílka. Dne 25.3. se uskuteční
duchovní obnova pro mládež (12-19 let).
6) Sklepy na faře: počítačová firma sídlící v budově spolu s farou má zájem o pronájem sklepů
– odsouhlaseno, bude zaslána žádost na Arcibiskupství pražské.
7) Koncerty v kostele: žádosti spolu s programem musí být podávány včas, aby Arcibiskupství
pražské mohlo žádosti posoudit a schválit v předstihu.
8) Modlitba chval: uskuteční se dne 19.1.2017 od 19,30.
9) Betlém z našeho kostela: bude nafocen a zaslána informace o možnosti návštěvy do brožurky
o betlémech v Praze.
10)Zpěvníky: zjistí se možnosti obnovy zpěvníků, včetně elektronických zpěvníků.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 22. 3. 2017 od 18:30
Zapsala: HS

Stačí jenom několik dní v roce?

Všichni toužíme celý život po lásce. Někteří lidé si však myslí, že ji stačí projevit jenom několik
dní v roce. Vidíme to zvláště před Vánocemi a pak přímo ve svátečních dnech. Najednou mají
lidé čas na ostatní. Pořádají se veliké obědy nebo večeře pro staré osamělé lidi, bezdomovce
i jiné, kteří jsou po celý rok opuštěni. Mnozí z nich prožijí na těchto setkáních krásné chvíle,
protože si často odnášejí také dárky.
Jakmile však uplynou slavnostní dny, život se vrátí do starých kolejí. Nikdo nemá na nikoho
čas, nic se nestíhá. Lidé opět nahrazují osobní setkání technickými vymoženostmi. Tato tvrdá
skutečnost by nás měla přivést k zamyšlení nad několika závažnými otázkami. První z nich je,
jestli stačí projevit lásku jenom několik dní v roce. Většina z nás si odpoví, že ne. Druhá je, proč
mezi námi žije tolik nešťastných lidí? Stále častěji slyšíme názor, že je svět špatný a zkažený.
Většina z nás v takovém nechce žít. Východisko je možné, i když je nutné veliké úsilí. Každý z
nás může pomoci podle svých možností a schopností. Nemusíme hledat nic nového. Je to láska,
která se projevuje po celý život skutky a je ještě spojená s vírou v Boha a nadějí. Pokud by nežili
po celá staletí lidé, kteří se řídili tímto poznáním, svět už by neexistoval, protože by zvítězilo
zlo nad dobrem. Pouze pýcha nám může bránit v rozšíření řad často už neznámých lidí, kteří
IB
přispívali upřímnou láskou ke zlepšení života na světě.				

K zamyšlení do nového roku našeho života

„Že potřebuješ Boha více než všechno, víš ve svém srdci v každé době. Víš ale také, že i Tebe
Bůh potřebuje v plnosti své věčnosti, právě Tebe? Jak by mohl existovat člověk, kdyby jej Bůh
nepotřeboval a jak bys mohl existovat Ty? Potřebuješ Boha, abys byl, a Bůh potřebuje Tebe
– právě k tomu, co je smyslem Tvého života …Svět není božská hra. To, že existuje svět, že existuje člověk, že existuje lidská osoba, Ty a já, má božský smysl.“ (M.Buber)
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Anna Magdalena Schwarzová

V sobotu 7.1. jsme se v klášteře Bosých Karmelitánek v Krakově a
následně na hřbitově Nejsvětějšího Spasitele rozloučili s významnou
smíchovskou rodačkou a bývalou farnicí.
Anna Magdalena Schwarzová (14. března 1921 Praha – 2. ledna
2017 Krakov) byla česká bosá karmelitánka, někdejší náboženská
aktivistka a vězeňkyně nacistického i komunistického režimu.
Narodila se ve středostavovské rodině v Praze, později měla dva
bratry. Rodina měla židovské kořeny, ale k židovské identitě se
nijak nehlásila. Děti však byly pokřtěny a vychovány katolicky,
navštěvovaly skaut. Anna dívčí oddíl skautu v roce 1938 opustila,
protože v něm působila komunisticky indoktrinovaná vedoucí.
Její otec Gustav Schwarz byl ředitelem koncernu Juta, matka byla v
domácnosti a zabývala se čtením, vyšíváním a pletením. Zaměstnávali dvě služebné (kuchařku
a chůvu), avšak například auto nikdy nevlastnila. Rodiče se společensky ani politicky příliš
neangažovali, ale byli vášniví sportovci, zejména horolezci, od dubna do října pobývala rodina
pravidelně v Alpách a otec za ní dojížděl, jak mu pracovní vytížení umožňovalo.
Nejprve žili na Smíchově na Arbesově náměstí, v jejích asi 16 letech se přestěhovali na Nové
Město na roh Resslovy a Gorazdovy ulice, poslední bydliště před deportací bylo v Podskalské
ulici. Nejprve chodila do školy ve Smetanově ulici, poté absolvovala Drtinovo gymnázium. Ještě
jako dospívající dívka pod vlivem vzdálené příbuzné konvertovala ke katolickému křesťanství
a v roce 1939 se přihlásila do kláštera, ale kvůli židovskému původu byl její vstup odložen na
neurčito.
Dne 7. prosince 1941 byla kvůli židovskému původu spolu s rodiči deportována do Terezína
v rámci prvního civilního transportu (předcházely jen dva pracovní transporty), otec a další
příbuzní byli později zabiti v Osvětimi (otec v říjnu 1944), Anna s matkou přežily. Anna
využila oslabené ostrahy ghetta a několik dní před osvobozením z ghetta odešla zpět do Prahy.
Z matčiných 4 bratrů přežil jediný, otec Petra Ebena. Annin mladší bratr Jiří (*1923) byl ještě
před mobilizací v 15 letech poslán do Anglie, kde se ihned přihlásil do armády a v 17 letech
se stal příslušníkem RAF, působil jako palubní mechanik u 311. perutě a válku rovněž přežil,
později po okupaci 1968 emigroval do USA.
Po skončení války nebyl přeživším členům rodiny vrácen žádný majetek. Anna žila s matkou
nejprve na matracích u příbuzných, poté získaly náhradní bydlení špatné kvality. Ve volbách
v roce 1946 volila Národní socialisty. Stala se postulantkou karmelitánského kláštera. Její duchovní vůdce jí radil, aby se především starala o maminku, a proto odložila vstup do kláštera a
studovala angličtinu a francouzštinu na Filosofické fakultě UK v Praze (zvažovala též studium
medicíny). Působila též v Ústředí katolického studentstva a Katolické lize akademické.
Teprve v roce 1948 byla do kláštera přijata, ale po únorovém převratu řád všechny novicky propustil z řádu kvůli lsti kněze tajně spolupracujícího s režimem, který tvrdil, že si to přeje arcibiskup. Rovněž byla v rámci prověrek vyloučena ze studia. Poté pracovala jako cizojazyčná korespondentka v podniku Juta a referentka pro nákup hodinek v podniku Kovo. Od konce roku
1949 se stýkala s křesťanským společenstvím Rodina, založeným Tomislavem Kolakovičem,
a s přáteli, mezi něž patřili Oto Mádr, Josef Zvěřina, Václav Vaško či Zdeněk Bonaventura
Bouše. Dopravovala potraviny, informace i pokyny kněžím do internačních táborů. Dne 12.
února 1953 byla zatčena Státní bezpečností a obviněna nechvalně známým prokurátorem Karlem Čížkem z páchání protistátní činnosti ve spojení „s již odsouzeným špionem Vatikánu“
Mádrem. V březnu 1954 byla souzena se skupinou Hošek a spol. a odsouzena v inscenovaném
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procesu za velezradu k 11 letům odnětí svobody a ke ztrátě občanských práv a majetku. Trest si
odpykávala ve věznicích v Praze-Ruzyni a v Pardubicích až do amnestie v roce 1960. Ve vězení
se spřátelila mimo jiné s komunistickou političkou Marií Švermovou, s níž se pak stýkala i po
propuštění. S Růženou Vackovou vedla etický spor, zda se má šířit optimismus i za cenu lži –
zastávala názor, že nikoliv.
Po propuštění dělala dělnickou práci v káblovně, kterou se naučila během výkonu trestu. V 60.
letech žila v Českém Krumlově, jako trestaná osoba měla problém sehnat práci, od přelomu
let 1961/1962 pracovala jako samostatná dělnice na noční směně v papírně, od roku 1965 ji
směnový inženýr neoficiálně přeřadil na práci tlumočnice poté, co u ní objevil anglicky psanou
detektivku. Do veřejného dění se v té době nezapojovala a ani s klášterem nebyla v kontaktu.
Koncem roku 1968 se vrátila do Prahy, v konkursu získala místo jako překladatelka na Vysoké
škole zemědělské v Praze. Současně ji vytěžovali Josef Zvěřina a Oto Mádr, pro které překládala
samizdatovou literaturu, blízce spolupracovala s Františkem Líznou.
Roku 1976 odešla do důchodu. Roku 1977 z nevysvětlených důvodů dostala devizový příslib
a setkala se ve Vídni s provinciálem řádu a v Římě od generála řádu dostala potvrzení, že
řád uznává její nedokončený noviciát a může složit řeholní sliby, kdy přijímá řádové jméno
Magdalena. Chartu 77 nepodepsala, protože jí to zakázala převorka řádu, avšak s chartisty, s
disentem a s Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných spolupracovala a i řád jí to dovolil. V konspiračním prostředí disentu se za ni zaručili komunisté: František Kriegel, Gertruda
Sekaninová-Čakrtová a Marie Švermová, Kriegel i Švermová se jí za zločiny komunismu mnohokrát omlouvali.
Tajná policie na ni od roku 1980 znovu zavedla svazek pod jménem „Sára“ a v něm ji označovala
jako řeholnici židovského původu. Komunistickým režimem byla opakovaně zatýkána, sledována, odposlouchávána, podrobována domovním prohlídkám, roku 1982 jí byl odebrán pas.
Klášteru v Jiřetíně, pod který patřila, Státní bezpečnost telefonicky oznámila, že její návštěvy
jsou nežádoucí. Klášter tento požadavek režimu akceptoval a Anna Magdalena Schwarzová
od přelomu 70. a 80. let začala jezdit do Polska, kde pobývala v Krakovském klášteře. Státní
bezpečnost ji podezírala ze špionáže či z přípravy útěku z republiky, jejím hlavním zájmem
však byl řád karmelitánek, při cestách vozila církevní dopisy a zprávy pro Amnesty International i duchovní literaturu.
V srpnu 1980 složila věčné sliby do kláštera bosých karmelitánek v Krakově. V roce 1985
jí československé úřady po dlouhém vyjednávání církevních a státních institucí vyhověly
a povolily jí vystěhování do Polska. Dostala vystěhovalecký pas s podmínkou, že se vzdá
československého občanství. Dne 19. ledna 1985 opustila Československo, 25. ledna téhož roku
ji čs. úřady zařadily na seznam nežádoucích osob. V klauzurním klášteře bosých karmelitánek
v Krakově žila až do své smrti.
V roce 1989 jí provinciálka povolila návštěvu Prahy, aby si podala žádost o vrácení
československého občanství, které také dostala, a poté měla několik let povoleno žít mimo
klášter, aby si mohla vyřizovat odškodnění za persekuci.
Dne 16. listopadu 2010 jí Ústav pro studium totalitních režimů udělil Cenu Václava Bendy s
pamětní medailí Za svobodu a demokracii.
Dne 28. října 2011 jí prezident Václav Klaus udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Dne 17. listopadu 2011 obdržela
Cenu Paměti národa od občanského sdružení Post Bellum.
Další informace:
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0701-180-187.pdf
http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/pribehy/_zprava/pribeh-anny-magdaleny-neboli-niny-schwarzove--620202
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)

8:00

Neděle: 11:15
Středa: 15:00
Pátek 15:00

Po-So:

7:30		

Kontakt s knězem 			

Úřední hodiny

9:30

18:00

sv. Václav

17:30

sv. Václav

úterý: 8:00 - 11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.		

sv. Gabriel
DD Klamovka
Palata

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 12:00

Příležitost k přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle: 		
		
Všední dny:
Jindy: 		

- ráno
7:30 – 7:55
9:00 – 9:25
- večer 17:30 – 17:55
- večer 17:00 – 17:25
- po individuální dohodě.

Významné dny, svátky a farní program
1.1.
2.1.
6.1.
8.1.
17.1.
18.1.
24.1.
25.1.
26.1.
28.1.
31.1.
2.2.
6.2.
10.2.

neděle
pondělí
pátek
neděle
úterý
středa
úterý
středa
čtvrtek
sobota
úterý
čtvrtek
pondělí
pátek

Slavnost Panny Marie, Matky Boží
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
Slavnost Zjevení Páně
Křest Páně
Památka sv. Antonína, opata
Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů
Památka sv. Františka Saleského
Svátek Obrácení sv. Pavla
Památka sv. Timoteje a Tita
Památka sv. Tomáše Akvinského
Památka sv. Jana Boska
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů
Památka sv. Scholastiky

18. mše sv. v týdnu

Od letošního září jsou pravidelně slouženy mše sv. v Senior Rezidenci Klamovka (zastávka tramvaje a autobusu). Každou středu od 15 hod., P. Jerzy a P. Martin se střídají. Účast veřejnosti vítána!

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

vyhlašuje přijímací řízení ke studiu od akademického roku 2017/2018
Zájemci o studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kteří chtějí začít
studium v akademickém roce 2017/2018, mohou podat přihlášku do 28. 2. 2017.
Nabízené studijní obory:
• Katolická teologie (magisterské studium, prezenční, 5 let)
• Teologické nauky (bakalářské studium, kombinované, 4 roky)
• Teologické nauky (navazující magisterské studium, kombinované, 2 roky)
• Aplikovaná etika (navazující magisterské studium, kombinované, 2 roky)
• Dějiny křesťanského umění (bakalářské studium, prezenční, 3 roky)
• Dějiny křesťanského umění (navazující magisterské studium, prezenční, 2 roky)
• Dějiny evropské kultury (bakalářské studium, prezenční, 3 roky)
• Dějiny evropské kultury (navazující magisterské studium, prezenční, 2 roky).
Podrobnosti týkající se přijímacího řízení a ostatní informace o studiu na KTF UK jsou k dispozici na www.ktf.cuni.cz.
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. J. Gapski, P. M. Chleborád, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 450 ks
neprodejné

