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Praha 14
očima katolických křesťanů

V naší republice žije 10 230 060 obyvatel (k 1. březnu 2001). Z tohoto množství se podle informací ČTK k víře hlásí 3 288 082
obyvatel, katolíků jsou 2 740 780, což je 
26,8 % obyvatelstva. Příslušnost k církvi evangelické přiznává 117 212 obyvatel, tj. 1,1 % , k církvi husitské 99 103 obyvatel, tedy 1 %,
k Svědkům Jehovovým 23 162 obyvatel, tedy 0,2 %, k církvi pravoslavné 22 968 obyvatel, také zhruba 0,2 %.

Nejrozšířenější církví naší republiky je tedy církev katolická. V naší lokalitě Prahy 14 žije 38 065 obyvatel (informační kancelář P-14, k
8. 11. 2002), což by mohlo představovat 10 202 obyvatel Prahy 14, kteří se ke katolické církvi hlásí. Protože však největší religiozita je
v oblasti Moravy, můžeme počítat s nižším procentem praktikujících katolíků, cca 5-10 %, tj. mezi 1 600 až 3 800 obyvatel. Věřící
obyvatelé této lokality navštěvují bohoslužby a aktivity v těchto farnostech: Dolní Počernice, Kyje, Hloubětín, Horní Počernice - Chvaly.
Nemálo z nich dojíždí na katolické bohoslužby do centra města.

Přehled katolických bohoslužeb v Praze 14

Sv. Bartoloměj Kyje 
(administrátor RNDr. Ladislav Souček)

Neděle: 10.45 hod. - v kostele v Kyjích 
                 18.00 - v Galerii 14
Všední dny: Út 18.00, St 17.30 pro děti, 
Pá 17.00, 1. So v měsíci 9.00 (vše v Kyjích)

Sv. jiří Hloubětín
(ThDr. Stanislav Prokop)

Neděle: 8.30 hod. 
Všední dny: Út, Čt, Pá 18.00 hod.

Hovory o víře pro dospělé

1. a 3. Út v měsíci 18.45 hod. - fara Kyje, 
Pá v 15.30 hod. - kostel Kyje

Náboženství se vyučuje na faře v Kyjích a na některých ZŠ této lokality. Vyučující náboženství musí mít odpovídající vzdělání
(teologickou fakultu UK, katechetický kurz) a pověření biskupa, tzv. kanonickou misi, bez které nesmí platně vyučovat. V případě, že
chcete dítě přihlásit k výuce náboženství formou nepovinného předmětu, popř. kroužku, zkontrolujte si, prosím, zda vyučující vyučuje
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platně a k jaké církvi patří.

Výuka náboženství:

Po 14.00 ZŠ Vybíralova
St   16.00 fara Kyje
St   15.00 ZŠ Gen. Janouška - křesťanský kroužek mladší děti
       16.00 ZŠ Gen. Janouška - křesťanský kroužek starší děti
Pá 12.30 ZŠ Chvaletická Lehovec

Největší lokalita Černý Most, která má kolem 25 tisíc obyvatel, spadá do farnosti kyjské. Neformální setkání farníků se koná každou 2.
neděli po bohoslužbách na místní faře. Prostory zde jsou sice v rekonstrukci, ale dobrých lidí se vejde vždy všude hodně a umějí se
uskromnit a spokojit i s menším komfortem, který bychom měli vylepšit příjemnou atmosférou.Velkou pomocí pro tuto lokalitu byla
možnost konání nedělních bohoslužeb přímo na Černém Mostě v Galerii Prahy 14. Prostředí je velmi hezké a příjemné. Pro obyvatele
panelového města je sice návštěva kulturní a historicky velmi cenné památky, kostela sv. Bartoloměje, příjemnou změnou a
osvěžením, ale v přeplněném kostele začínalo být leckdy těsno i v předsíni.

Pro křesťany a lidi zajímající se o víru jsou určeny k neformálnímu posezení a pohovoření duchovní večery každou první středu v měsíci
v Mateřském centru Klubíčko ve Vlčkově ulici na Černém Mostě, otevřené všem bez ohledu na příslušnost k církvi. Podmínkou je,
stejně jako u všech aktivit Klubíčka, dobrá vůle, otevřené srdce a vstřícnost a pochopení pro druhé.S případnými dotazy se obraťte na
doktora L. Součka na tel.: 603 932 427 nebo 281 926 092.

ing. Mgr. Marie Nováková

Heřmánek osloví nejen 
křesťansky orientované rodiny

Rodiny s dětmi se pod hlavičkou KCR Heřnánek scházejí v Mateřském centru Klubíčko vždy v pondělí odpoledne: ve dvě hodiny
začíná Školička anglického jazyka Heřmánek, od 16 hodin následuje Školička Heřmánek. A protože organizátoři chtějí rozšířit činnost,
přicházejí s následující nabídkou:

Loutkové divadlo pod názvem Heřmánková ulice

Je vám -náct a máte chuť si s námi zahrát? Plánujeme pravidelná představení jednou měsíčně od října, s přípravou začínáne již nyní.
Stačí mít chuť! Pokud nám chcete pomoci, prosím pište nebo volejte.

Rozšíření kurzů angličtiny pro předškolní a mladší školní děti (od 4, 5 let)

Zahájení v září, cena kurzu: 1 200 Kč za pololetí, výborná lektorka, pěkná atmosféra, dobré výsledky. Pokud máte zájem, můžete se
přijít podívat už teď.

Anglický camp - výuka angličtiny 
pro jednotlivce, celé rodiny (i děti)

Termín: 12. 7. - 19. 7. 2003, místo: Svatá Kateřina, Chotěvice, Krkonoše, cena: od 4 do 15 let 1 750 Kč, dospělí 2 350 Kč (ubytování a
strava). Program: dopoledne - výuka angličtiny (i pro děti), odpoledne konverzace, výlety (nádherné prostředí, pro děti možnost
zapůjčení koní v areálu), večer společné programy (křesťanské - dobrovolné).

Přihlášku můžete získat na hermanky@volny.cz či na telefoním čísle 776 305 228.


