POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle:
Po-Pá:
Sobota:

8:00
6:30
7:30

KONTAKT S

9:30
17:30
17:30

18:00
pátek

11:15 sv. Gabriel
15:00 Palata

(nedělní)

KNĚZEM

úterý: 7:00 - 11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
pátek: 7:00 - 11:00
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.

ÚŘEDNÍ HODINY
(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 7:00 - 11:00

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA
Neděle:

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

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
1.5.
2.5.
3.5.
5.5.

neděle
pondělí
úterý
čtvrtek

4.6. sobota
5.6. neděle

6. neděle velikonoční
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Slavnost Nanebevstoupení Páně - Začátek svatodušní novény, v17:00 se koná pietní
akt vkostele u desek se jmény farníků padlých vobou světových válkách.
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, 1. pátek v měsíci
Po večerní mši sv. je příležitost kadoraci Nejsvětější svátosti do 23 hodin.
Arcidiecézní pou za kněžská povolání na Svatou Horu (viz str. 3)
7. neděle velikonoční. Při mši sv. v9:30 – První sv. přijímání
V19:00 koncert Základní umělecké školy Na Popelce (v kostele)
Svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Svátek sv. Matěje, apoštola
Slavnost Seslání Ducha svatého. Koná se sbírka na Arcidiecézní charitu
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Při mši sv. v17:30 – Udílení svátosti biřmování (o. b. Karel Herbst)
Slavnost Nejsvětější Trojice. V19:30 setkání Pastorační rady na faře
Slavnost Těla a Krve Páně (viz str. 4)
Arcidiecézní pou rodin vPraze na Loretě (viz str. 3)
9. neděle v mezidobí
Památka sv. Zdislavy
Svátek Navštívení Panny Marie
Památka sv. Justina, mučedníka
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Ježíšova, 1. pátek v měsíci
Po večerní mši sv. je příležitost kadoraci Nejsvětější svátosti do 23 hodin.
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
10. neděle v mezidobí

vydává:
redakční rada:
uzávěrka:

Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. O. Pávek, P. M.F. Převrátil, M. Muchová, Z. Hadravová, F. Nedbal
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 800 ks neprodejné

6.5. pátek
7.5. sobota
8.5. neděle
11.5. středa
12.5. čtvrtek
14.5. sobota
15.5. neděle
16.5. pondělí
20.5. pátek
21.5. sobota
22.5. neděle
26.5. čtvrtek
28.5. sobota
29.5. neděle
30.5. pondělí
31.5. úterý
1.6. středa
3.6. pátek
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5
Květen
2005

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
ZAMYŠLENÍ

MÁJOVÉ

Milí bratři sestry,
znovu je před námi měsíc květen věnovaný vcírkvi úctě kMatce
Boží Panně Marii. Pokud jej chceme dobře prožít, bude užitečné
si připomenout, že velikost Matky Boží nespočívá vnějakém
jejím izolovaném postavení či samostatně, bez souvislostí, stojící
kvalitě. Naopak, velikost a význam Panny Marie můžeme správně
pochopit a zpochopení vyvodit správnou podobu úcty kní
jenom tehdy, nahlédneme-li Pannu Marii jako osobu
jedinečným způsobem zapojenou a zaangažovanou do celých
dějin spásy, tak jak si je připomínáme během liturgického roku.
Měsíc květen tedy může být příležitostí kjakémusi „zhuštěnému“
prožití těchto událostí, vnichž Panna Maria figuruje, když zaujímá
zvláštní postavení vtajemství života našeho Pána Ježíše Krista a
Jeho církve (viz 8. kapitola Lumen gentium).
Přítomnost Panny Marie vtajemství Krista a církve můžeme
zřetelně vnímat např. vose událostí: Zvěstování – Vánoce –
Velikonoce – Letnice. Každá ztěchto událostí sama o sobě nabízí velmi bohatou látku krozjímání.
Rád bych vám nabídl kzamyšlení několik podnětů podleknihy „Úvod do křesanství“ od současného
papeže, které se dotýkají první zuvedených událostí, tedy Zvěstování:
Slovo, kterým u sv. Lukáše archanděl Gabriel oslovuje Pannu Marii, navazuje na pozdrav, kterým
prorok Sofoniáš (3,14) pozdravuje zachráněný Jeruzalém na konci času, a současně užívá slov, kterými
byly chváleny velké ženy vIzraeli (Sdc 5,24; Judit 13,18). Tak je Panna Maria označována jako svatý
zbytek Izraele, jako pravý Sión, kněmuž se obrací lidské naděje vdobě úzkosti. Ona je nový Izrael,
blažená dcera Siónská, v němž Bůh klade počátek nového stvoření.
I následující slovo archandělovo je velmi obsažné a potvrzuje výše uvedené: „Duch svatý na tebe
sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní.“ Duch svatý se ve Starém zákoně projevuje jako tvůrčí Boží
moc, která proměňuje chaos vkosmos, oživuje beztvarou hmotu a člověka vytvořeného zprachu
země činí živou bytostí. Nyní Duch svatý sestupuje na Pannu Marii, a působí podobně: volá bytí
zničeho, Otcovo Slovo činí podivuhodným způsobem tělem. Co se zde vPanně Marii a sjejím
souhlasem děje, je nové stvoření, Bůh zde klade nový počátek.
A nakonec: slovo o moci Nejvyššího zastiňující Pannu Marii odkazuje na izraelský chrám či svatý
stan setkávání na poušti, kde se ukazovala přítomnost Boží vmraku, který Boží slávu skrýval i zjevoval
zároveň. Panna Maria se zde jeví jako chrám, na který se snesl mrak, vněmž Bůh vstupuje do dějin.
Kdo se dává Bohu kslužbám, mizí s Ním vmraku, vzapomnění a vnepatrnosti, a tak se stává
účastným Jeho slávy.
A co je účast na Boží slávě, jak vypadá, včem spočívá, to vidíme na Panně Marii zřetelně. Prosme
našeho Pána, abychom na přímluvu jeho Matky měli podobně ochotné srdce kslužbě. Veliké věci,
P. Ondřej Pávek
které Bůh Panně Marii učinil, jsou přislíbeny i nám.
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PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI

INFORMACE

Společenství mládeže
středa od 18:30 - klubovna na faře
Společenství maminek a babiček
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na faře.
Farní káva
Dramatický kroužek
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
čtvrtek 17:30 - 19:00 hod. - velký sál na faře
Společenství rodičů
Modlitba Růžence
neděle 17:00 - 18:30 - klubovna na faře
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Pondělní společenství
Nešpory
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Po každé večerní mši sv., s výjimkou pátků.
"Biblická hodina"
Pravidelná páteční adorace
pondělí od 19:30 - klubovna na faře
Každý pátek po večerní mši sv. cca půl hodiny
komentovaná četba Skutků apoštolů
společná adorace. Každý první pátek v měsíci je
Mateřské centrum Venoušek
adorace do 23 hod.
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum na faře
Farní rada
Rekreační cvičení pro ženy
Nejbližší schůzka 22.5.2005, 19:00 na faře
úterý 19:00 - 20:00 hod. - velký sál na faře
Redakční rada Zpravodaje
Ministrantské schůzky
Nejbližší schůzka 24.5.2005, 18:30 farní kancelář
úterý 18:30 - 19:30 hod. - v sakristii kostela sv.
Výuka dětí - náboženství
Václava, vede Petr Zborník
Termíny a skupiny jsou vyvěšeny ve vývěsce.
Společenství Obnovy v Duchu svatém
Katechumenát dospělých
úterý od 20 hod. - klubovna na faře
Individuální příprava pod vedením P. Ondřeje.
Sponzorské dary:
Číslo bankovního účtu farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní symbol
platby uve te číslo dárce, které vám přidělí farář. Potvrzení o výši darů je
vydáváno jednou ročně. Všem dárcům ze srdce děkujeme!

Vážení rodiče!
Na letní tábor pojedeme od pondělí 18.7. do neděle 31.7. 2005. Ubytování budeme ve farní budově
vSedlci-Prčicích. Korespondenční adresa: ŘKF Sedlec-Prčice, Letní tábor – “jméno vašeho dítěte”,
nám. 7.května, 257 91 Sedlec-Prčice. Děti se mohou těšit na spousty her, výletů….a samozřejmě na
celotáborovou hru, tentokrát o Noemově arše. Na předtáborový výlet, aby se děti trochu
poznaly,pojedeme v sobotu 4.června 2005 na Levý Hradec. Sraz v 9.15h na Masarykově nádraží
u pokladen. Návrat kolem 17h. tamtéž. Předtáborové setkání rodičů svedoucími se bude konat ve
čtvrtek 16.června v 19.00 vKomunitním centru sv.Prokopa vNových Butovicích, prosím, vás
o účast na tomto setkání, pokud se nebudete moci zúčastnit, dejte mi vědět. Na této schůzce můžete
zaplatit tábor vhotovosti. Informace pro platbu převodem zúčtu nebo složenkou. Majitel účtu:
Občanské sdružení Bét-el, VHůrkách 1292, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice. Číslo účtu: 168460334/
0300. Variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla vašeho dítěte tj. po řadě číslice rodného
čísla dítěte před lomítkem (např.- r.č.dítěte: 981205/0005; var.symbol: 981205). Zaplatit je potřeba
nejpozději do 20.6.2005
Vedoucí tábora: Magda Vlčková, Prokop Šatava, Lukáš Hron.

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!

TÁBOR

PRO RODIČE DĚTÍ (6- 11

PRO DĚTI OD

12

DO

15

LET

,

LET)

KTERÉ JEDOU NA LETNÍ TÁBOR

2005

Tábor proběhne 2.-16.7. v Malenicích nad Volyňkou.
Bydlet se bude pod stany. Cena za dítě je 2300,-Kč, v případě sourozeneckých dvojic je možná sleva
na 2000,-Kč za dítě. Hlavní vedoucí je Vašek Folejtar (tel.:776 575 413). Přihlášky jsou k dispozici v
Kom. centru sv. Prokopa.

LETNÍ

VÝLET

(NEJEN)

PRO DĚTI

V sobotu 4.6. Sraz v 9.15 h na Masarykově nádraží u pokladen. Půjdeme na Levý Hradec. S
sebou 30,- Kč, pláštěnku, jídlo a pití. Návrat v kolem 17h. tamtéž
o.s. bét-el

Farní www stránky: Adresa je: www.vaclavonline.wz.cz Své příspěvky, fotografie, aktuality a vše
další, co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu jan.macek@atlas.cz
Farní Zpravodaj:
Snažíme se, aby ve Zpravodaji bylo více informací o dění ve farnosti. Program
je bohatý, ale dopisovatelů, kteří popíší své dojmy zfarních akcí, je málo. Zkaždé akce by se měl ve
Zpravodaji objevit článeček, by na 5 řádek - jaké to bylo, co by se mohlo vylepšit, pozvat dosud
nerozhodnuté, aby se přišli příště podívat, apod. Případné stylistické neobratnosti rádi upravíme, ale
chybí nám ohlasy na akce zřad farníků. Možná, že právě jednoduchý a krátký popis někoho přiměje,
aby příště přišel také. P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc. Děkujeme všem, kteří dodržují termíny!
Farní knihovna:
Základní fond má již přes 200 nově zakoupených titulů a zájemci si již začali
knížky půjčovat. Půjčuje se ve farním sále vždy při kávě po dětské nedělní mši sv. (tedy v době 10:4511:30) a před nedělní večerní mší sv. (tedy 17:00-17:45). Bude-li o tuto službu zájem, přibudou i
další termíny. Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Uvítáme Vaše náměty na doplnění knihovny, knižní dary
(po předchozí konzultaci s knihovníky) i finanční dary na pořízení nových knih.

OBLÍBENÉ "FARNÍ KAFE" BUDE I NADÁLE KAŽDOU NEDĚLI, POKUD
SE NAJDOU OCHOTNÍ SPOLUPRACOVNÍCI, KTEŘÍ BUDOU "DRŽET
SLUŽBY ". Z ÁROVEŇ HLEDÁME DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍKY NA
ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU KOSTELA.
2

VÝLET

S MATEŘSKÝM CENTREM

Milé děti s rodiči, zveme vás na výlet do Chuchelského háje v sobotu 14. května 2005. Sraz bude v
9:30hod. u Anděla na stanici tram 12,14 a 20 směr Barrandov. S sebou si vezměte jídlo, úsměv,
šátek na hry, dobré boty či kočárek. Předpokládaný návrat bude v odpoledních hodinách. Těšíme se
na vás Za MC Venoušek M. Tomková a L. Zobalová

DRAMATICKÝ

KROUŽEK POKRAČUJE!

V tomto pololetí bude ve čtvrtek od 17:30 do 19:00 hodin na
faře. Kroužek je určen pro děti od 6 do 16 let. Náplní jsou
nejrůznější pohybově-řečově-dramatické hry a nacvičování
předprázdninového vystoupení. Zájemci se hlaste u Markéty na
608 532 909 nebo spanta@centrum.cz
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ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha – Smíchov
konaného dne 03.04.2005 na faře
Přítomni:

Omluveni:
Body
-

Petr Chvátal, Eva Kutá, Tereza Lokajíčková, Jan Macek,
P. Ondřej Pávek, P. František M. Převrátil, Jakub
Suchel, Marie Tomková, Petr Zborník, Jiří Zeman
Marie Dajbychová

kprojednání:
arcidiecézní pou
knihovna
nedostatek míst ksezení při nedělní mši v9:30
farní odpoledne

Bylo projednáno a rozhodnuto:
- do knihovny budou zařazeny i darované audiokazety
- bude dán návrh ekonomické radě koupit lavičky, aby se zvýšil počet míst ksezení
- bude se dbát na včasné rezervování lavic při zvláštních příležitostech
- 4. čtvrtky vměsíci bude opět Farní umělecký klub
- P. František předloží ekonomické radě návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro 3 - 10
mladých znaší farnosti, kteří se chtějí zúčastnit Světového dne mládeže letos vlétě
- někteří pronajímatelé sálu na faře pro sobě nechávají nepořádek – řešeno zatím domluvou;
do sálu budou dodány základní úklidové prostředky (Petr Chvátal)
- nerezová termoska – koupí Petr Chvátal do farního odpoledne
- lístky do tomboly na FO se budou prodávat po 10 Kč
- pou na Svatou Horu – je třeba objednat autobus, jízdné 100,- Kč pro dospělého, 60,- Kč
pro dítě
- pou rodin na Loretu se 28.05.2005, půjdeme společně od kostela přes Petřín
- parník na rozloučenou 11.06.2005 – kvůli zjištění počtu zájemců se budou prodávat lístky za
symbolickou cenu pro dospělé, ale evidovat se budou i děti, které mají plavbu zdarma
- bude provedena rekonstrukce ozvučení vkostele, část nákladů zdaru – porovnávají se nabídky
- nájezd ke kostelu pro kočárky a vozíčkáře – podána žádost o grant (konto Bariéry)
Příští zasedání stanoveno na 22.05.2005

SLAVNOST TĚLA

A

Zapsala:

T. Lokajíčková

KRVE PÁNĚ

Bratři a sestry,
Dovoluji si na tomto místě přetisknout důležitou informaci zdubnového diecézního oběžníku ACAP
(Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis):

10. Slavnost Těla a Krve Páně v hlavním městě Praze (č.j. 2888/2005)
Jak již bylo sděleno v minulém ACAP (č.j. 2237/2005), bude v hlavním městě Praze o Slavnosti Těla
a Krve Páně po mši svaté v katedrále, jejíž začátek je již v 17.00 hodin, následovat eucharistické
procesí. Slavnost bude uspořádána v připadající den slavnosti, to znamená ve čtvrtek 26. května
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účelnější rozmístění pracovních sil. Byl to počin pro celou Prahu, všechny sestry dosud pracující ve
zdravotní službě byly tím vypovězeny z Prahy (Vinohradská nemocnice a nemocnice Na Slupi u
Alžbětinek)... Rozruch, zvláště mezi chovanci, byl veliký. Většina z nich upřímně želeli a předem už
je rmoutilo, co je čeká. Podnikli vše možné u ministra Plojhara, na ÚNV, u poslankyně HodinovéSpurné, ale všude jen vytáčky a odkazování...
S odchodem sester byl spojen i odchod vdp. P. Em. Lesáka O.P., duchovního správce
nevidomých na Palatě. Charita jej umístila v Domově odpočinku pro řeholní duchovní na Moravci.
Nejraději by byl šel se sestrami, bylo to nemožné... Vdp. odjel první z nás 26.srpna...
28.srpna odjela do Buchlovic s. M.Beata Súkupová. S ní odjela do Víceměřic s. M.Felixa
Svobodová. Do Broumova měly ses. odjet až v sobotu 30. srpna. Ve čtvrtek předtím přišel círk.ref.
pro náš obvod s. Kraft a vedoucí zašvitořila: „Kdy pojedete, sestřičky?“- „Sestra Pascalina je teprve 10
dnů po operaci, lékař nedovolí, až v pondělí 2.září“-“A proč by nemohla jet hned, vždy to bylo jen
slepé střevo?“, vyjelo p.Kraftovi. Lítost sevřela srdce, že tak nás doslova vyhazují. Proto jsme odjezd
do Broumova uspíšily... Zbývající tři jsme se rozhodly, že se obrátíme na Kněžský domov o přístřeší
na zbývající dva dny, abychom nebyla tak solí v očích...
Poslední dny našeho pobytu na Palatě vzhledem k chovancům byly až tragicky smutné. 26.srpna
byla v ústavní kapli poslední mše svatá, pak opuštěný svatostánek už nedával starým ubožákům
útěchy a síly. Všude jen smutek... Tak bolestně opustily ses. dominikánky své milé slepce na Palatě
po 28ti letech těžké služby...

TIP

NA VÍKENDOVOU PROCHÁZKU

PRAHOU,

TENTOKRÁT NA

VRCH

SVATÉHO

KŘÍŽE

Dnes se vydáme na zajímavou víkendovou vycházku jarní Prahou. U
Anděla nasedneme do tramvaje linky
číslo 9 a pojedeme třináct zastávek
směr centrum. Vystoupíme na
Olšanském náměstí, přejdeme
vozovku na druhou stranu khotelu
Olšanka a popojdeme pár metrů ve
směru jízdy naší tramvaje na
křižovatku. Tady kolem hotelu
zahneme vlevo, přejdeme ulici
Chelčického a vystoupáme vpravo na
lávku vedoucí přes rušnou
Prokopovu ulici do parku na Vrchu
svatého Kříže. Naše procházka
parkem městské části Prahy 3 pod
Vrchem svatého Kříže může začít.
Podle některých historických pramenů vděčí tento vrch za své jméno popravišti, které sem bylo
na počátku 19. století, někdy vletech 1817 až 1836, přeneseno zoblasti dnešní křižovatky U Bulhara.
Existuje ale i jiný výklad, podle kterého zde jeden pražský měšan a pekař se svojí chotí nechali roku
1822 postavit dřevěný kříž. Ten se záhy stal dominantou celého vrchu. Dnes už zde kříž nenajdeme,
zato parádní výhledy na Prahu ano. Připomeňme, že geologickým podkladem tohoto parku jsou
usazené horniny, které vznikaly vprvohorách. Právě prvohorní křemence byly od pradávna důležitou
stavební surovinou. VPraze se těžily hned na několika místech, mimo jiné i tady. Opracované
kameny, známé pod názvem „kočičí hlavy“, se později začaly používat i ke dláždění pražských ulic.
Jeden zkřemencových lomů byl provozován na počátku 20. století i na svahu tohoto kopce.
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„…JÁ

JSEM DOBRÝ PASTÝŘ…“

(J 10,14)

DVĚ

Ksymbolům Velikonoc patří ovečky a beránci. V křesanském významu nám beránek zpodobňuje
Božího Syna, obětovaného za spásu světa, nevěřícími jsou ovečky a beránci na velikonočních
pohlednicích a dekoracích vnímáni spíš jen jako symbol jara a probouzející se přírody.
Se symbolikou oveček (zajištění jejich bezpečí, dobrých podmínek kživotu) a pastýře
pastýře, který jim to
všechno svou laskavou a starostlivou péčí umožňuje, se setkáváme ve Starém i Novém zákoně.
Ovečky jsou zde zmiňovány i vsouvislosti sesvými povahovými rysy. Jsou mírné, důvěřují - znají
hlas svého pána, nechají se vést. Vtom nás mohou inspirovat vprožívání našeho vztahu kBohu.
Ale ovečky mají také přinášet užitek. Vždy právě proto o ně pastýř pečuje a chrání je. Často mě
napadá, že tenhle „požadavek užitečnosti“ (pro Boha i druhé) nedokážu plnit. A asi vtom nejsem
sama. O to větší radost mi dělá úryvek zproroka Izajáše: „…Jako pastýř pase své stádo, beránky svou
paží shromaž uje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede
vede…” (Iz.40,11). Je úžasné, že snámi Bůh
má takovou trpělivost, že nás poponáší vnáručí, když zrovna sami nemáme sílu nebo se bojíme
obtížného úseku cesty. Že dokáže čekat, až se znás (v nás) něco dobrého narodí.
Je dobrý pastýř, který zná své ovce, dává za ně život a každou volá jménem. Jen musíme dávat
pozor, abychom nepřeslechli…
(vz)

ČKA - DISKUSNÍ

VEČER SE

V pátek 1.4. se ve farním sále
konala zajímavá diskuse o
společných evropských
kořenech, o úloze křesanů a
o reálné síle křesanskodemokratických stran v
evropské politice. Ve zcela
zaplněném farním sále (více
než 70 účastníků) zazněly
podnětné příspěvky obou
přednášejících, následovala
dlouhá diskuse. Spokojení
účastníci se rozešli až ve 23
hod. Děkujeme!
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ZUZANOU ROITHOVOU

A

P. PETREM KOLÁŘEM

CESTY KŘÍŽOVÉ

První křížová cesta začala před naším kostelem na Velký pátek v9.hodin. Byla určena pro děti
školního i předškolního věku. Sešlo se celkem dvacet dětí, což lze považovat za hojnou účast. Počasí
bylo velice příznivé. Pod vedením Otce Františka, spomocí Radky Habánové a Olgy Vepřekové,
jsme vyrazili tramvají na konečnou do Divoké Šárky. Jízda tramvají proběhla celkem vklidu, většina
dětí se teprve ,,zahřívala na provozní teplotu“. Po vystoupení na konečné nás čekalo necelých pět
kilometrů cesty, se čtrnácti zastaveními. Do každého zastavení byly děti aktivně zapojeny, čímž byla
udržena jejich pozornost po celou cestu. Zhruba po dvou hodinách dobře stráveného času
vprobouzející se přírodě, jsme se vrátili do výchozího bodu. Přiblížit cestu utrpení našeho Pána
malým dětem, není snadný úkol. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo toto dopoledne pro děti
připravili, a zároveň říci ostatním rodičům, aby se nebáli poslat své děti na tuto cestu, dá-li Pán, a
bude-li se konat příští rok. Na každý příjemný zážitek, strávený sPánem Ježíšem, si děti vzpomenou
i po dlouhé době.
Druhá křížová cesta začala téhož dne večer po obřadech, opět před kostelem. Těch, kdo se po celém
dni rozhodli vystoupat na vrcholek Petřína, bylo též uspokojivé množství. První zastavení začalo hned
vparčíku u kostela, druhé na Arbesově náměstí, a pak už zahradou Kinských až před kostel sv.Vavřince.
Jednotlivá zastavení byla pečlivě připravena mládeží znaší farnosti, s poukázáním na stav naší
současnosti. Obrazy každého ze zastavení umocnily atmosféru předvedených scén. Cesta byla zakončena
společnou modlitbou Páně a požehnáním Otce Ondřeje. Co dodat? Nelze než opět poděkovat všem,
kdo byli ochotni vložit svůj volný čas do přípravy a realizace celé křížové cesty. Je velmi potěšující, že
je to právě mládež, kdo tuto křížovou cestu připravil. Možná si někteří znich vzpomněli na příjemný
Jiří Matys
zážitek zdětství, strávený sPánem Ježíšem.

FARNÍ

ODPOLEDNE

Vážení spolufarníci! Píšu tento článek pod tíhou emocí
po právě skončeném farním odpoledni. Ač sám velmi
nepravidelným návštěvníkem těchto farních aktivit, přeci
jen jsem byl několika farních odpolední účasten. Proto
mohu srovnávat množství účastníků na těchto setkáních.
Nezbývá mi než se zeptat vás, kde jste byli, když se
konalo letošní farní odpoledne. Počet účastníků šel
rapidně dolů. Máme ještě zájem společně se setkávat,
sdílet své starosti a radosti, nebo nám stačí jen letmé
„dobrý den“ před kostelem? Při farním odpoledni se
nás sešlo plus mínus stejně jako při farní kávě. Dříve
se pro každé takovéto setkání musely shánět prostory,
a farnost se sešla. Dnes kdy máme prostory vlastní, zájem opadá. Kde hledat příčiny této změny?
Možná je to všechno jen můj osobní dojem, možná jsme všichni unaveni návalem událostí,
nezapomínejme ale na to co prožívali apoštolé když náš pán Ježíš vstal zmrtvých. Setrvávali spolu ve
společenství a modlitbách do seslání Ducha Svatého. Symbolické pro nás je, že se nacházíme právě
vdobě, kdy čekáme na příchod Ducha Svatého. Nebojme se proto dalších společných setkání, a
Jiří Matys
nezapomínejme na to, že církev náš Pán ustanovil jako živé společenství. Súctou
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POSLEDNÍ

CHVILKY POBYTU NA

PALATĚ

(Úryvky z kroniky sester dominikánek - 1957)

Hned v prvních dnech zavládlo vzrušené očekávání nejisté a nevlídné budoucnosti. 5.ledna nám
prozradila vrchní sestra Božena Hrabcová úmysl p. ředitele. Žádal ji o spolupráci - „vyměnit“ ses.
Rostislavu... Jeho vlastní slova: „Musíme něco dělat, abychom se zachránili.“ Byla prý na něho žaloba,
že nadržuje řádovým sestrám... Upadl v nemilost u současného režimu...
Morální úpadek mezi chovanci byl dovršen civilním sňatkem slečny Boženy Poncové s Jos.
Vokounem. Na vysvětlení několik slov. Neblahý a nechutný zjev, párování chovanců a chovanek
ústavu, se od času, kdy se světská správa ujala řízení ústavu, lavinovitě šířil. Bod ústavního řádu, že
nejsou dovoleny návštěvy mužů v pokojích žen a naopak, se ze stran chovanců ignoroval. Ani se
netlačilo na to, že platí. I v parku docházelo k scénám, jež pohoršovaly lidi z řad návštěv, jak víckrát na
to sami v kanceláři poukazovali. Ba dělali si z toho dotyční i čest... V poslední době byly sestry
napadány chovanci, že na to upozorňovaly. Tak nás umlčeli. Zmíněná sl. Poncová je úplně nevidomá.
Od 4 let je v ústavním ošetřování. Ve školce, pak na Hradčanech v letech školou povinných. Tam
také studovala hudbu. Státní zkoušky má ze hry na klavír a ze sólového zpěvu. Tamní ses. sv. Karla
Boromejského si ji dále podržely jako učitelku hudby pro své svěřence. Když byly tyto ses. nuceny z
ústavu odejít, vyreklamovala si ji tehdejší představená Palaty s. M.Lidvina jako varhanici pro Palatu.
Klesala ve svém duchovním a nábož. bohatství stále hlouběji, až 2.února t.r. vstoupila v civilní sňatek
s 73letým nevidomým a rozvedeným chovancem Jos. Vokounem. Jsme přesvědčeny, že P.Maria, jíž se
tolik nazpívala svým krásným sopránem, jí nenechá zahynout. Kněžské svědomí našeho ústavního
kněze vdp. P. Emanuela Lesáka nesneslo mlčky tak hlubokého úpadku. Aby ukázal, že s takovým
počínáním nesouhlasí, vzal si za námět kázání na druhou neděli po Zjevení Páně příčiny nešastného
manželství. Byl udán u KSČ v Košířích, že prý prohlašoval manželství za nemravné, a z jiných bludů.
11.února vyšetřoval tuto věc člen KSČ na místě. Po rozumnějších výpovědích chovanců bylo od
dalšího stíhání upuštěno...
V únoru nastoupil na uvolněné místo účetního s. František Kohout. Jím se posice proti sestrám
zesílila. Snad prý příslušník STB. Při výpovědi sester se prořekl, že to není první klášter, co likviduje.
Se soudr. Tilleovou, tehdy již v ústavě jako skladnicí, si velmi porozuměli.
Počátkem února vznesli zaměstnanci ústavu na celozávodní schůzi ROH oprávněný požadavek,
aby personál měl vlastní jídelnu... Chtěli naši jídelnu. Rozhodně jsme se vzepřely poukazem, že i
ÚNV (Ústřední národní výbor hl.m. Prahy-red.pozn.) respektuje naši klausuru... Na ukončení této
schůze sdělil ředitel Michal, že ONV Košíře bude v dohledné době přebírat ústav do své správy a
tuto záležitost jistě rozřeší...
Nepříznivý poměr pánů z ONV Košíře k Palatě byl všeobecně znám z několika pokusů na zabrání
budovy pro své účely. K převzetí došlo až ve druhém čtvrtletí. Dosavadní ředitel Michal i pokladní
Kettnerová označeni za politicky nespolehlivý živel. Vedoucí ustanovena soudr. Anna Plhalová...
12.dubna komise několika pánů i s novou vedoucí prohlédli ústav. Nato ředitel Michal přečetl
chovancům, shromážděným v jídelně, příslušný výnos... Hned po odchodu komise se jali s velkou
vervou přebírat inventář účetní Kohout a dosavadní skladní Tilleová. První vtrhli na kapli. O bohoslužebná
roucha a nádoby ani neměli zájmu. Hlavně se zajímali o koberce a obrazy. Už cestou do místnosti,
kde byly koberce uloženy, vyzvídala Tilleová, čí je nový plyšový koberec. Měly jsme se co hájit, aby
nám jej nezabavili. Pořídily jsme jej před půldruhým rokem z vlastních prostředků. Celkem bylo
vidět, že je více vede chamtivost než povinnost, a že nejsou nikterak informováni, že je nutno dělat
rozdíl mezi vlastním a ústavním. Začala pro nás doba střehu, kdy a kým budeme napadeny...
11.května odevzdal MUDr. Freund (ředitel OÚNZ Praha-Košíře) za přítomnosti... našich
administrativních sil i vrchní sestry písemnou tříměsíční výpově všem sestrám... jako důvod uvádí
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2005 (nikoli v neděli, jak bylo uvedeno minule). Procesí vyjde z katedrály na Hradčanské náměstí, kde je
plánováno první zastavení Na Karmelu v klášterním kostele sv. Benedikta. Dalším zastavením bude Loreta
– poutní kostel Narození Páně. Průvod se zakončí v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově.
Znovu tedy zveme k účasti na této slavnosti, především pražské farnosti a duchovní působící v
Praze. Tomuto společnému slavení Těla a Krve Páně by se měla dát přednost před bohoslužbami v
jednotlivých pražských farnostech.
Vsouvislosti stímto sdělením se připojuji se spozváním vás všech kúčasti na této slavnosti.
P. Ondřej Pávek

MISIJNÍ

KOLÁČ PRO

AFRIKU.

Chceme poděkovat všem ochotným dárcům,
kteří letos přispěli Misijní bance ubožáků
(MBU) na rozvojové aktivity nejchudších rodin
vjejí misijní stanici Allamano Agape v
jihozápadní Tanzánii. Nedávno jsme četli
citaci, která připomínala, že:…nejhorší zbraní
hromadného ničení je chudoba a lhostejnost…
Ano, stím se lze ztotožnit. Nicméně patří sem
malé upřesnění. Nejdříve je to lhostejnost a
nezájem o lidi a svět blízký i vzdálený kolem
nás, a pak teprve přijde ta chudoba, která začne
všechno komplikovat a násobit těžkosti.
Letošních vybraných 15.332,- Kč
vkostele sv. Václava při akci „misijní koláč“
půjdou na nákup věcí pro lidi zvesnic při
Kamsamba. Koupíme molitanové matrace,
teplé pokrývky proti nočnímu chladu, oblečení
na výměnu i k vyprání. Vdovy smnoha dětmi,
staří a nemocní bez příbuzných budou
především našim cílem. Určitě vybereme ty
nejbolavější sociální případy, které bude váš
dar těšit a chránit od nepohody a nemocí
znachlazení i zmírní bolesti revmatických kloubů. Připomeňme si také to, co každý rok: Tím, kdo je
také obdarován, jsme i my sami. Vše, co děláme pro chudé, děláme i pro sebe a své děti. Ve
velkorysosti a schopnosti milosrdenství je jejich příští budoucnost.
Do Afriky odlétáme dne 3.6.2005. Věříme, že i letos nás budete na cestách do africké buše
provázet svými modlitbami, abychom se opět na podzim setkali. Díky předem.
Vaši Pavel a Mirjam Baldínských (MBU) agapembu@volny.cz

FARNÍ

UMĚLECKÝ KLUB

Po delší přestávce bude obnovena činnost farního uměleckého klubu! Opět se sejdeme, tentokrát
vyjímečně již 2. čtvrtek v květnu - 12.5. v 19 hod ve velkém sále na faře při pokračování cyklu
"Dekalog" neboli Desatero. Jsou zváni i ti, kteří se prvních projekcí nezůčastnili, pozvat můžete
samozřejmě i přátele a známé (míst k sezení je 60). Zároveň uvítáme náměty k programové skladbě.
dalšího ročníku. Hledáme rovněž spolupracovníky (programové i na přípravu sálu před a úklid po
promítání) !!!
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Výhled první: kostel svatého Prokopa a Žižkov
Novogotický kostel sv.Prokopa na Sladkovského náměstí je bezesporu architektonickou dominantou
celého pražského Žižkova. Základní kámen tohoto kostela byl kardinálem Františkem Schönbornem položen
30. října 1898 u příležitosti 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. Proto se mu také vprvních letech
říkalo „Jubilejní“. Stavba kostela trvala celých pět let - až 27. září roku 1903 arcibiskup akardinál kníže Lev
Skrbenský zHříště posvětil tento nový pseudogotický chrám. Chrámová lo je dlouhá přes 51 metrů,
široká 17 metrů a výška křížové klenby dosahuje 16 metrů. Do kostela se vejde až dva tisíce lidí. Ze zařízení
interiéru je nejproslulejší obraz Karla Škréty „Svatý Václav, obránce Prahy proti Švédům“ zroku 1649,
pocházející zkláštera vEmauzích.Vitráže voknech byly zhotovené podle plánů malíře K. L. Klusáčka,
poslední okno vjižní lodi bylo doplněno až vroce 1992 podle původního návrhu Cyrila Boudy. Výjev
zobrazuje setkání knížete Oldřicha se sv. Prokopem vlesích u Sázavy. Mše svaté jsou u sv. Prokopa
vneděli v9.30, 11 a 17 h, (v 8 h u sv. Anny vTovačovského ulici), kostel sv. Rocha je nyní vrekonstrukci.
Výhled druhý: Olšanské hřbitovy a kostel sv. Rocha
Vblízkosti nově zřízených morových pohřebiš vprostoru dnešních Olšanských hřbitovů byl v letech
1680 až 1682 postaven barokní kostelík zasvěcený sv. Rochovi, Rozárii a Šebestiánovi, patronům pomáhajícím
při morových epidemiích. Kostel sv. Rocha je tak nejstarším žižkovským kostelem. Jde o barokní elipsovitou
kopulovou stavbu, kterou zřejmě projektoval proslulý architekt J. B. Mathey a realizoval stavitel J. Hainric.
Nejstarším dochovaným předmětem v kostele je barokní cínová křtitelnice z roku 1595 od cínaře Matouše
Voříška z Roudnice nad Labem. Při výstavbě komunikací vokolí dnešního Olšanského náměstí byla část
hřbitovní zdi, za níž kostel sv. Rocha stával, zbořena a kostel (lidově pro svůj tvar nesprávně nazývaný
rotundou) od té doby stojí volně uprostřed zeleně. Kpochovávání zemřelých při morových epidemiích
zřídila jednotlivá pražská města na konci sedmnáctého století pohřebiště za městskými hradbami. Tak
vznikly tři morové hřbitovy – staroměstský, novoměstský a židovský – dnešní Olšanské hřbitovy.
Výhled třetí: Vítkov a vinice
Pod Vrchem svatého Kříže směrem kulici Olšanská bývaly kdysi vinice. Dnes už tu vinice nenajdeme,
objevit zde ale můžeme řadu zajímavých keřů, lián a rostlin. Kromě již zdomácnělých keřů jako jsou růže
šípková či bez černý tady například roste i pustoryl obecný. Tato cizokrajná dřevina bývá díky silné vůni
květů často zaměňována sjasmínem. Tento až tři metry vysoký keř kvete právě te , od května do července.
Nalezneme zde ale i řadu dalších zajímavých rostlin jako kupříkladu netvařec křovitý či žanovec měchýřník.
Rostou tady však i liány jako například přísavník pětilistý (ten pochází ze severní Ameriky) a plamének
plotní. Nejstarší zpráva o nedalekém vrchu Vítkov nad Žižkovem pochází z roku 1041. Své současné
jméno ale dostal až o 300 let později, kdy byl
pojmenován po pražském měšanu Vítkovi z
Hory, který měl na jeho svazích vinici. Svědkem
převratných událostí byl vrch Vítkov svědkem
14. července roku 1420, kdy zde pod vedením
Jana Žižky z Trocnova husité porazili křižáckou
armádu. Základy památníku byly položeny v
roce 1928. O deset let později byla stavba při
příležitosti oslav 20. výročí vzniku republiky s
výjimkou některých nedokončených částí
předána státu. Dokončení památníku
znemožnila II. světová válka. Před vstupem k
hlavnímu vchodu Památníku byla vroce 1950
umístěna jezdecká socha Jana Žižky, jejímž
autorem je Bohumil Kafka.
Parkem projdeme až kulici Na Parukářce. Ta nás zavede na hlavní třídu Želivského, kde jezdí tramvaj
linky číslo 9 a kde naše dnešní procházka končí. Můžeme se vydat doprava na zastávku linky č. 9
Michael Mareš
(Nákladové nádraží Žižkov), nebo doleva na zastávku Biskupcova.
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ARCIDIECÉZNÍ

POUŤ ZA KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ NA

SVATOU HORU

Srdečně Vás zveme na tuto pou, na níž vypravíme z naší farnosti autobus. Odjezd je v sobotu 7.
května v9:00 od kostela. Předpokládaný příjezd do Prahy do 18:00. Cena jízdného činí 100,- Kč za
dospělého a 60,- Kč za dítě do 15 let. Prosím, přihlaste se na pou a zaplate jízdné v sakristii co
nejdříve, nejpozději však do 1. května. Je to jediná pou v letošním roce, na kterou vypravujeme
vlastní autobus.
Pro poutníky, kteří chtějí na Svatou Horu putovat pěšky, nabízíme i pěší variantu (z Dobříše do
Příbrami, asi 20 km). Odjezd do Dobříše osobními automobily je v 4:00 hod od kostela, návrat do
Prahy do 18:00. Informace podají a přihlášky přijímají P. Převrátil a Jan Macek.

ARCIDIECÉZNÍ

POUŤ RODIN

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském a Řád menších bratří kapucínů Vás zvou na
Arcidiecézní pou rodin v sobotu 28. května 2005 do Lorety, Praha – Hradčany.
Program pouti:
9.00 – mariánská pobožnost
10.00 – mše svatá – celebruje kardinál Miloslav Vlk, po mši možnost prohlídky Lorety
12.00 – zvonkohra – hraje Mgr. Radek Rejšek
14.00 – odpolední program pro rodiny:
* loutkové představení (Exerciční dům Loretánské náměstí)
* beseda s poslancem Tomášem Kvapilem (Exerciční dům)
* duchovní koncert folk-rockové skupiny Korach (kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech)
17.00 – závěrečná mše svatá v kostele Narození Páně
Informace:
* Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, Praha 6, 220 181 777,
e-mail: cpr@apha.cz,
http://cpr.apha.cz.
* Řád menších bratří kapucínů, Loretánské nám. 6, Praha 1,
e-mail: loreta@kapucini.cz, http://www.loreta.cz.
Bližší informace o účasti naší farnosti na této pouti zveřejníme později.

MÁJOVÉ

POBOŽNOSTI V MĚSÍCI KVĚTNU

Po celý měsíc květen bude vždy po večerní mši sv. májová pobožnost svýjimkou 1. pátku, kdy se
koná celovečerní adorace NSO, a svýjimkou dnů Svatodušní novény, tj. od 5. do 14. května včetně.

HLEDÁME

KUCHAŘKY(ŘE)

!!!

Pokud máte čas a chu strávit v létě 14 dní uprostřed jihočeských lesů přímo u
rybníka, rádi vaříte (i pro hodně lidí) a máte kladný vztah k dětem, neváhejte a
ozvete se nám. Na tábor hledáme 1 nebo 2 schopné kuchařky či kuchaře.
- Kuchyň v tábořišti je útulná a moderně vybavená.
- Předpokládaný počet účastníků (včetně vedoucích) je cca 80 osob.
Podrobnosti Vám sdělí a dotazy zodpoví organizátoři tábora:
Kateřina Pulkrábková, Petr Hoffmann (+ kontakty, stejně jako na letáku)
Kontakty: Kateřina Pulkrábková - 604571954 nebo tabor@campamento99.cz
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