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KONTAKT S 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

8

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA

POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle: 8:00 9:30 18:00 11:15  sv. Gabriel
Po-Pá: 6:30 17:30                     pátek 15:00  Palata
Sobota: 7:30 17:30 (nedělní)

Neděle: - ráno 7:30 –  7:55 9:00 – 9:25
- večer17:00 –17:55

Všední dny: - večer17:00 – 17:25
Druhou středu vměsíci také od 18:30 do 20:00 hod. (farní kancelář)
Jindy: - po individuální dohodě.

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM

  1.6. čtvrtek Památka sv. Justina, mučedníka
  2.6. pátek 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
  3.6. sobota Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
  4.6. neděle Slavnost Seslání Ducha svatého, Slavnost Seslání Ducha svatého, Slavnost Seslání Ducha svatého, Slavnost Seslání Ducha svatého, Slavnost Seslání Ducha svatého, mši sv. v 11.15 u sv. Gabriela doprovodí sbor od

sv. Tomáše na Malé Straně, řízený Pavlem Vernerem
5.6. pondělí  Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
7.6. středa od 19 hod. setkání sHostem měsíce (Athos – mnišská republika)
8.6. čtvrtek od 19 hod. modlitba chval ve farním sále

10.6. sobota od 14 hod. koncert ve farním kostele
11.6. neděle Slavnost Nejsvětější TrojiceSlavnost Nejsvětější TrojiceSlavnost Nejsvětější TrojiceSlavnost Nejsvětější TrojiceSlavnost Nejsvětější Trojice; sbírka na výrobu nových zpěvníčkůsbírka na výrobu nových zpěvníčkůsbírka na výrobu nových zpěvníčkůsbírka na výrobu nových zpěvníčkůsbírka na výrobu nových zpěvníčků

při mši sv. v 9.30 první svaté přijímání dětí
13.6. úterý Památka sv. Antonína zPadovy, kněze a učitele církve
14.6. středa od 19 hod. přednáška biskupa Václava Malého (farní sál)
15.6. čtvrtek Slavnost Těla a Krve PáněSlavnost Těla a Krve PáněSlavnost Těla a Krve PáněSlavnost Těla a Krve PáněSlavnost Těla a Krve Páně

od 18 hod. možnost zúčastnit se mše sv. vkatedrále a následně eucharistického
procesí do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

18.6. neděle 11. neděle v mezidobí; sbírka na rekonstrukci ozvučení kostelasbírka na rekonstrukci ozvučení kostelasbírka na rekonstrukci ozvučení kostelasbírka na rekonstrukci ozvučení kostelasbírka na rekonstrukci ozvučení kostela
od 19.15 setkání Pastorační rady farnosti

21.6. středa Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
23.6. pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce JežíšovaSlavnost Nejsvětějšího Srdce JežíšovaSlavnost Nejsvětějšího Srdce JežíšovaSlavnost Nejsvětějšího Srdce JežíšovaSlavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
24.6. sobota Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, od 10.00 kněžské svěcení v katedrále
25.6. neděle 12. neděle vmezidobí; sbírka na bohoslovce

připomínka 10 let kněžství P. Stanislava při mši sv. v 11.15 u sv. Gabriela
27.6. úterý začíná 3-denní výstav Nejsvětější svátosti oltářní (vždy 7 – 12 hod.)
28.6. středa Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29.6. čtvrtek Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolůSlavnost sv. Petra a Pavla, apoštolůSlavnost sv. Petra a Pavla, apoštolůSlavnost sv. Petra a Pavla, apoštolůSlavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

(
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PRAŽSKÝPRAŽSKÝPRAŽSKÝPRAŽSKÝPRAŽSKÝ     ZPŮSOBZPŮSOBZPŮSOBZPŮSOBZPŮSOB     PROŽÍVÁNÍPROŽÍVÁNÍPROŽÍVÁNÍPROŽÍVÁNÍPROŽÍVÁNÍ     VÍKENDŮVÍKENDŮVÍKENDŮVÍKENDŮVÍKENDŮ

Předznamenáním doby dovolených a prázdnin je
pro obyvatele Prahy období, kdy se po zimním
spánku opět zprovozňují chaty a chalupy a jezdí se
na ně již během víkendů. Přibližně koncem dubna
tato „předsezóna“ začíná a vměsíci červnu sklízí své
skutečné žně. U svatého Václava tak řady nedělních
návštěvníků kostela značně prořídnou, zatímco svatý
Gabriel bude přímo hořekovat plačky nad
poloprázdným kostelem, nebo� archandělské topení

placené námi ubohými pozemš�any za 2187,50 Kč měsíčně, které bylo zimním
návštěvníkům vítaným útočištěm před svatováclavskou sibérií, se stane zbytečným a
bude nahrazeno sluníčkem a plením zahrádky mimo Prahu (Pomni, abys den sváteční
světil!), vlepším případě pak příjemným chládkem u sv. Václava. Každým rokem
vždy znovu neomylně působící a lidsky pochopitelné pražské instinkty výjezdů na
pracovní víkendy při chatách a chalupách by se však od slavných normalizačních dob
měly stát součástí celosvětové pastorační strategie katolické církve. Ta by měla včervnu
zrušit veškeré podstatné liturgické slavení a přenechat jej na období, kdy se ho mohou
společně účastnit všichni víkendově ještě nerozptýlení farníci. Ztoho by profitovalo
také letošní slavení letnic, nebo� slavnost seslání Ducha svatého připadá na neděli 4.
června a hned na následující neděli 11. června se pak slaví nejhlubší tajemství naší
víry – Nejsvětější Trojice. Ale dobrá: Kdo vyjíždí mimo Prahu a musí to být, nech�
potěší tamní pány faráře, kteří jsou š�astni, když se jim během zbytku roku stereotypní
Boží stádečko najednou obmění a rozroste. Ale něco za něco. Včervnu máme totiž
také další dvě příležitosti, jak tyto absence vdomovské farnosti nahradit během týdne.
Na čtvrtek po neděli Nejsvětější Trojice (15. června) totiž připadá slavnost Božího těla,
neboli Těla a Krve Páně, a pátek následujícího týdne (23. června) je zasvěcen slavnosti
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Společné slavení těchto eucharistických bohoslužeb,
oslavujících Ježíšovu rozdávající se lásku, spojených navíc spoetickými pobožnostmi,
může být plnohodnotným reparátem před dovolenými a prázdninami, na které se
pak sdobrým vysvědčením můžeme vydat... Stanislav PřibylStanislav PřibylStanislav PřibylStanislav PřibylStanislav Přibyl
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Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Farní kávaFarní kávaFarní kávaFarní kávaFarní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství starších rodičůSpolečenství starších rodičůSpolečenství starších rodičůSpolečenství starších rodičůSpolečenství starších rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - klubovna na faře
Pondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Mateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum Venoušek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum na faře
Kroužek pro děti 6 - 13 let CampamentoKroužek pro děti 6 - 13 let CampamentoKroužek pro děti 6 - 13 let CampamentoKroužek pro děti 6 - 13 let CampamentoKroužek pro děti 6 - 13 let Campamento
úterý 17:00 - 18:30 hod. - velký sál na faře
Ministrantské schůzkyMinistrantské schůzkyMinistrantské schůzkyMinistrantské schůzkyMinistrantské schůzky
úterý 18:30 - 19:30 hod. - v sakristii kostela sv.
Václava, vede Petr Zborník
Rekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženy
úterý 18:30 - 19:30 hod. - velký sál na faře
Společenství Obnovy v Duchu svatémSpolečenství Obnovy v Duchu svatémSpolečenství Obnovy v Duchu svatémSpolečenství Obnovy v Duchu svatémSpolečenství Obnovy v Duchu svatém
úterý od 20 hod. - klubovna na faře
Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež (od 14 let)
středa 18:30 - 20:00 na faře.
Společenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládeže (od 18 let)
středa od 18:30 - na faře.

OOOOOBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉ " " " " "FARNÍFARNÍFARNÍFARNÍFARNÍ     KAFEKAFEKAFEKAFEKAFE" " " " " BUDEBUDEBUDEBUDEBUDE     IIIII     NADÁLENADÁLENADÁLENADÁLENADÁLE     KAŽDOUKAŽDOUKAŽDOUKAŽDOUKAŽDOU     NEDĚLINEDĚLINEDĚLINEDĚLINEDĚLI, , , , , POKUDPOKUDPOKUDPOKUDPOKUD     SESESESESE     NAJDOUNAJDOUNAJDOUNAJDOUNAJDOU

OCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍ     SPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCI, , , , , KTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍ     BUDOUBUDOUBUDOUBUDOUBUDOU " " " " "DRŽETDRŽETDRŽETDRŽETDRŽET     SLUŽBYSLUŽBYSLUŽBYSLUŽBYSLUŽBY". Z". Z". Z". Z". ZÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇ

HLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁME     DALŠÍDALŠÍDALŠÍDALŠÍDALŠÍ     SPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKY     NANANANANA     ZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍ     ÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDU     KOSTELAKOSTELAKOSTELAKOSTELAKOSTELA.....

Společenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babiček
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na faře.
Biblická hodinaBiblická hodinaBiblická hodinaBiblická hodinaBiblická hodina
pod vedením P. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. Stanislava
pravidelné setkávání začne opět po prázdninách
Modlitby chvalModlitby chvalModlitby chvalModlitby chvalModlitby chval
2. čtvrtek v měsíci od 19:00 na faře.
Modlitba RůženceModlitba RůženceModlitba RůženceModlitba RůženceModlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
NešporyNešporyNešporyNešporyNešpory
Po každé večerní mši sv., s výjimkou pátků.
Pravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. cca půl hodiny
společná adorace. Každý první pátek v měsíci je
adorace do 23 hod.
Farní pastorační radaFarní pastorační radaFarní pastorační radaFarní pastorační radaFarní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 18.6. v 19:15, na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 27.6. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Termíny najdete ve vývěsce.
Katechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. PetraP. PetraP. PetraP. PetraP. Petra

Farní knihovna:Farní knihovna:Farní knihovna:Farní knihovna: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). Dále je možné si knihy půjčovat po dohodě s knihovníky i v jednotlivých
společenstvích. Díky darům máme již téměř 300 knih a 50 audiokazet, všem dárcům srdečně děkujeme.

administrátor:administrátor:administrátor:administrátor:administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
farní vikář:farní vikář:farní vikář:farní vikář:farní vikář: P. Mariusz Przygoda / tel: 257 324 224 nebo 604 401 833
výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252

Sponzorské dary:Sponzorské dary:Sponzorské dary:Sponzorské dary:Sponzorské dary: Číslo bankovního účtu farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní symbol
platby uve	te číslo dárce, které vám přidělí farář.

Farní www stránky:Farní www stránky:Farní www stránky:Farní www stránky:Farní www stránky: Adresa je:  www.vaclavonline.wz.czwww.vaclavonline.wz.czwww.vaclavonline.wz.czwww.vaclavonline.wz.czwww.vaclavonline.wz.cz  Své příspěvky, fotografie, aktuality a vše
další, co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu jan.macek@atlas.czjan.macek@atlas.czjan.macek@atlas.czjan.macek@atlas.czjan.macek@atlas.cz

Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj: Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie,  zasílejte
na www.prispevky.czwww.prispevky.czwww.prispevky.czwww.prispevky.czwww.prispevky.cz P.S .P.S .P.S .P.S .P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc.Uzávěrka je 20. každý měsíc.Uzávěrka je 20. každý měsíc.Uzávěrka je 20. každý měsíc.Uzávěrka je 20. každý měsíc.

7

AAAAAKTIVITYKTIVITYKTIVITYKTIVITYKTIVITY C C C C CAMPAMENTAAMPAMENTAAMPAMENTAAMPAMENTAAMPAMENTA: : : : : SPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCE     SSSSSDĚTSKÝMDĚTSKÝMDĚTSKÝMDĚTSKÝMDĚTSKÝM     DOMOVEMDOMOVEMDOMOVEMDOMOVEMDOMOVEM

Minulý měsíc jsme psali o svých aktivitách vrámci této farnosti.
Dnes bychom vás chtěli seznámit sdalší činností, které se věnujeme
a která je pro nás velmi důležitá: už od roku 1999 spolupracujeme
sDětským domovem Žíchovec u Prachatic. Dětem ztohoto domova
chceme pomoci vintegraci do okolního světa. Snažíme se tedy,
aby se co nejvíce setkávali sdětmi, které žijí v„normální“ rodině.
Proto na letní tábory, které pořádáme, jezdí vždy společně děti

zŽíchovce a zrodin (v poměru asi 1:3). Ukázalo se, že vzájemný kontakt je užitečný nejen pro děti
zdětského domova, které se tak setkávají sjiným prostředím, než na jaké jsou zvyklé, ale i pro děti
zrodin, které si tak uvědomí hodnotu a nesamozřejmost vlastní situace.

Kromě toho organizujeme vprůběhu roku různé hry a soutěže přímo vdětském domově. Podzimní
celodenní hry zvané Babí léto, kterou budeme letos pořádat už potřetí, se kromě Žíchovce pravidelně
zúčastňují i jiné dětské domovy. A samozřejmě občas přijedeme za dětmi jen tak na návštěvu, aby
věděli, že na ně myslíme.

Zejména vposledním roce se také snažíme pomáhat těm, kteří zdětského domova odešli, protože
už jim bylo 18. Situace pro tyto lidi je obzvláš� těžká. Snažíme se jim proto podle svých možností co
nejvíce pomáhat. Více informací na www.Campamento99.cz

TTTTTÁBORÁBORÁBORÁBORÁBOR     PROPROPROPROPRO     MLADŠÍMLADŠÍMLADŠÍMLADŠÍMLADŠÍ     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI -  -  -  -  - SRPENSRPENSRPENSRPENSRPEN 2006 - OBSAZEN 2006 - OBSAZEN 2006 - OBSAZEN 2006 - OBSAZEN 2006 - OBSAZEN
Tábor pro mladší děti je už OBSAZEN!!! Máme pouze 1 místo, pokud jedna z maminek nepotvrdí
účast svého dítěte. Můžete dítě přihlásit pouze jako náhradníka. Děkujeme za pochopení

PPPPPŘEDPRÁZDNINOVÝŘEDPRÁZDNINOVÝŘEDPRÁZDNINOVÝŘEDPRÁZDNINOVÝŘEDPRÁZDNINOVÝ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET     PROPROPROPROPRO     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI     AAAAA     MLÁDEŽMLÁDEŽMLÁDEŽMLÁDEŽMLÁDEŽ

v sobotu 24.6.06 na Říp “. Sraz v 8:20 na Masarykově nádraží, (vlak jede v 8:40). S sebou jídlo, pití
a pokrývku hlavy (čepice, šátek..), 70,-Kč. Vyšlápneme si společně k rotundě na hoře Říp, která je
nedílně spjatá s příchodem Slovanů do Čech. Návrat v 17:38 na Masarykovo nádraží. o.s. bét-el,
www.bet-el.signaly.cz

Rodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Petry Šustrové (724 241 322 nebo 257
328 718)

VVVVVZPOMÍNKAZPOMÍNKAZPOMÍNKAZPOMÍNKAZPOMÍNKA     NANANANANA     ZEMŘELOUZEMŘELOUZEMŘELOUZEMŘELOUZEMŘELOU     PANÍPANÍPANÍPANÍPANÍ M M M M MARIIARIIARIIARIIARII H H H H HOSNEDLOVOUOSNEDLOVOUOSNEDLOVOUOSNEDLOVOUOSNEDLOVOU

Nevynechala jedinou příležitost navštívit náš kostel sv. Václava nejen při mších, ale hlavně při
úklidech. Málokdo ji viděl, když drhla stůl v sakristii, že pak vypadal jako nový. Díky, paní Hosnedlová,
za vše, co jste pro mnohé udělala. J. KudějováJ. KudějováJ. KudějováJ. KudějováJ. Kudějová

písní. Pro ty, kteří by chtěli
vyrazit v našich stopách
přippomínám, že prohlídka
relikviáře v Bečově musí být
předem objednána (skupinky
max. 25 osob v intervalu 15
min). Rovněž návštěva
Nového Dvora je nejvhodněj-
ší kolem poledne, kdy je kos-
tel otevřen pro veřejnost.     FNFNFNFNFN
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ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     ZEZEZEZEZE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍ P P P P PASTORAČNÍASTORAČNÍASTORAČNÍASTORAČNÍASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY

konané dne 21. 5. 2006

Přítomni: P. Petr Bouška, Marie Tomková, Jan Macek,
Jakub Suchel, Jiří Zeman, Tereza Lokajíčková

Omluveni: Petr Chvátal, Petr Zborník, Marie Dajbychová, Eva Kutá

Bylo projednáno a rozhodnuto:Bylo projednáno a rozhodnuto:Bylo projednáno a rozhodnuto:Bylo projednáno a rozhodnuto:Bylo projednáno a rozhodnuto:
- Vnejbližších dnech je nutné zajistit odvoz mobiliáře zkostela na Malvazinkách; lavice není možné

demontovat a umístit vkostele sv. Václava, budou muset zůstat na místě po dobu rekonstrukce;
nelze jimi tedy vyřešit nedostatek míst ksezení při mši sv. v9.30, jak bylo navrhováno minule.

- Farní pou�  - organizačně zajištěna.
- První svaté přijímání bude 11. června.
- Do prázdninového zpravodaje budou zařazeny informace o zářijovém výletě.
- Koncem června se bude provádět rekonstrukce ozvučení kostela; náklady budou minimálně 150.000

Kč; část pokryje dar (50.000 Kč), zbytek musíme uhradit ze zvláštních sbírek.
První takováto sbírka bude vneděli 18. června.První takováto sbírka bude vneděli 18. června.První takováto sbírka bude vneděli 18. června.První takováto sbírka bude vneděli 18. června.První takováto sbírka bude vneděli 18. června.

- Nové zpěvníky jsou připraveny ktisku, cena 1 ks bude asi 200 Kč, potřebujeme jich asi 200,
náklady tedy činí 40 000 Kč – také na ně musíme peníze vybrat při cílených sbírkách.
První takováto sbírka bude vneděli 11. červnaPrvní takováto sbírka bude vneděli 11. červnaPrvní takováto sbírka bude vneděli 11. červnaPrvní takováto sbírka bude vneděli 11. červnaPrvní takováto sbírka bude vneděli 11. června (pokud by při této sbírce 200 osob přispělo 200
korunami, měli bychom potřebnou částku vybranou naráz!)

- Bude nutné řešit situaci kolem pravidelného úklidu kostela; nebude-li dostatek ochotných lidí,
budeme muset zakoupit úklidový stroj, což ovšem bude znamenat další velký výdaj vi tak napjatém
rozpočtu farnosti.

Příští zasedání pastorační rady je stanoveno na 18. 6. 2006. Zapsala:      Tereza LokajíčkováTereza LokajíčkováTereza LokajíčkováTereza LokajíčkováTereza Lokajíčková

Členové partorační rady přejí P. Petru Bouškovi kjeho 40. narozeninám hojnost zdraví duše i těla!Členové partorační rady přejí P. Petru Bouškovi kjeho 40. narozeninám hojnost zdraví duše i těla!Členové partorační rady přejí P. Petru Bouškovi kjeho 40. narozeninám hojnost zdraví duše i těla!Členové partorační rady přejí P. Petru Bouškovi kjeho 40. narozeninám hojnost zdraví duše i těla!Členové partorační rady přejí P. Petru Bouškovi kjeho 40. narozeninám hojnost zdraví duše i těla!

RRRRREKONSTRUKCEEKONSTRUKCEEKONSTRUKCEEKONSTRUKCEEKONSTRUKCE     OZVUČENÍOZVUČENÍOZVUČENÍOZVUČENÍOZVUČENÍ     VVVVV     NAŠEMNAŠEMNAŠEMNAŠEMNAŠEM     KOSTELEKOSTELEKOSTELEKOSTELEKOSTELE

V týdnu od 19. do 23. června t.r. proběhne v kostela sv. Václava kompletní rekonstrukce ozvučovacího
systému. Jejím cílem je zlepšení srozumitelnosti, vykrytí stávajících “hluchých míst”, zlepšení technické
kvality hudební produkce skupinky, hrající při nedělní mši v 9:30, ozvučení kůru a celková
modernizace většiny prvků stávajícího ozvučení. V novém ozvučovacím systému zůstanou zachovány
reproduktory v lavicích, které jsou po poslední závadě dočasně vypnuté a na jejichž potřebnost často
upozorňujete. Vzhledem k tomu, že termín rekonstrukce se již blíží, rozhodli jsme se neprovádět na
stávajícím ozvučení žádné opravy, které by byly pro horizont několika týdnů zcela neekonomické.
Prosím o shovívavost a trpělivost v této věci. Rekonstrukce ozvučení bude velmi výraznou položkou
v nákladech naší farnosti pro tento rok - její cena přesáhne 150 tisíc korun. Proto bude v neděli 25.
6. uspořádána mimořádná sbírka, jejíž výtěžek bude použit pro tento účel.
Ještě v předstihu upozorňuji, že ve výše uvedeném termínu rekonstrukce bude vzhledem probíhajícím
pracem kostel otevřen pouze v čase bohoslužeb. Petr Bouška, Petr HabánPetr Bouška, Petr HabánPetr Bouška, Petr HabánPetr Bouška, Petr HabánPetr Bouška, Petr Habán

VVVVVOLBYOLBYOLBYOLBYOLBY     DODODODODO     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY

Protože v listopadu t.r. skončí dvouleté funkční období současné pastorační rady farnosti, bude
třeba zvolit na podzim radu novou. Volby se uskuteční v neděli 12. 11. 2006. Nová pastorační rada
pak zahájí svou činnost v neděli 3. 12. 2006. V tento den večer se také sejde ke svému ustavujícímu
setkání. Tak jako vminulých letech budou platit následující pravidla:
1. Kandidáti do pastorační rady se mohou přihlásit sami nebo je může navrhnout někdo jiný

zfarnosti (viz bod č. 6).
2. Pokud farník někoho navrhuje jako kandidáta do pastorační rady, musí si u něj ověřit, zda

kandidaturu přijímá.
3. Návrhy se podávají písemně do sakristie nebo do farní kanceláře.
4. Termín pro podání návrhů bude 24. 9. 2006.
5. Pro lepší informovanost farníků o jednotlivých kandidátech bude na nástěnce v kostele sv.

Václava a sv. Gabriela začátkem října uveřejněna stručná charakteristika jednotlivých kandidátů
sjejich fotografiemi.

6. Upřesnění k volebnímu právu:
- Aktivní volební právo má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti

(prakticky záleží na tom, zda se za člena farnosti považuje či nikoli; bydliště není v tomto směru
rozhodující).

- Pasivní volební právo má každý katolík starší 18 let, který je ochotný plnit úkoly pastorační rady.
- Navrhnout kandidáta může každý, kdo má aktivní volební právo.
Služba v pastorační radě je jednou z možností, jak uplatnit své vlohy ve službě farnosti a jak převzít
svůj díl zodpovědnosti za utváření farního společenství. Bylo by vhodné, aby mezi kandidáty byli
zástupci různých věkových skupin a také jednotlivých společenství, která ve farnosti existují.       pb

SRDEČNÝ DÍK patří více než 25 statečným rozličného věku, kteří vsobotu 20.
května přišli na úklidovou brigádu vkostele. Generální úklid už byl opravdu
hodně potřebný (ostatně nejen před biřmováním).

BBBBBIŘMOVÁNÍIŘMOVÁNÍIŘMOVÁNÍIŘMOVÁNÍIŘMOVÁNÍ     UUUUU     SVSVSVSVSV. V. V. V. V. VÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVA

V neděli 28.5. jsme při mši sv. v 9:30 přivítali otce
bikupa Václava Malého, který udělil 12 připraveným
z našich řad svátost biřmování. Po mši svaté pokračovalo
setkání biřmovanců a jejich blízkých s otcem biskupem
ve farním sále. Děkujeme!

DÍKY !!!DÍKY !!!DÍKY !!!DÍKY !!!DÍKY !!!
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ČČČČČERVNOVÝERVNOVÝERVNOVÝERVNOVÝERVNOVÝ „H „H „H „H „HOSTOSTOSTOSTOST ( ( ( ( (ZZZZZ) ) ) ) ) MĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCE“ S“ S“ S“ S“ SPOLEČENSTVÍPOLEČENSTVÍPOLEČENSTVÍPOLEČENSTVÍPOLEČENSTVÍ M M M M MLÁDEŽELÁDEŽELÁDEŽELÁDEŽELÁDEŽE

Jako již několikráte, jsme se rozhodli využít osvědčeného spojení duchovní tématiky scestováním.
Tentokráte se zúst Doc. Milana Kmenta, který se již dlouhá léta zabývá počátky křes�anství, dozvíme
o mnišské republice Athos, kterou sám navštívil. Řecký poloostrov Athos je malebným koutem
země a nádherným příkladem života vklášterech východního ritu. Je přímo posetý kláštery a mnichy
od roku 1045 není přístupný ženám; ani pro muže není snadné obdržet povolení kjeho návštěvě.
Na setkání bude promítnuto množství fotografií ztěchto cest a bude možné ochutnat něco ze zdejších
kulinářských specialit, stejně tak zaslechnout zdejší liturgické zpěvy a mnoho zajímavých a inspirujících
informací a postřehů. Těšíme se na Vás spolu se závěrečným hostem pro tento školní rok první
červnovou středu, tedy 7.6., od 19 hodin ve farním sále.
Pozvánku najdete na nástěnce vpředsíni kostela a také na farních internetových stránkách.
Můžeme snad ještě prozradit, že na podzim, kdy se opět začneme ucházet o čas, vědomosti a
zkušenosti našich potenciálních hostů, máme již přislíbenu milou návštěvu Mons. Aleše Opatrného
a posléze také P. Tomáše Halíka

KKKKKŘESŤANÉŘESŤANÉŘESŤANÉŘESŤANÉŘESŤANÉ     AAAAA     LIDSKÁLIDSKÁLIDSKÁLIDSKÁLIDSKÁ     PRÁVAPRÁVAPRÁVAPRÁVAPRÁVA

Křes�anské církve a katolická církev především, jsou vČechách trvale napadány
a zesměšňovány jako zkostnatělé a nemoderní instituce, omezující svobodu
svých členů a bránící pokroku vědy. Přístup křes�anů do nejsledovanějších
médií není zdaleka takový, aby bylo možno podobným bludům účinně veřejně
oponovat. Vysvětlování tedy zůstává především na jednotlivých křes�anech
vběžném styku s lidmi. Ktomu, aby naše argumentace byla přesvědčivá a
zakládala se na skutečnosti, má přispět diskusní večer ČKA vPraze 5 snázvem
„Křes�ané a lidská práva“. O stanoviscích  katolické církve a jejím působení při
ochraně lidských práv ve světě bude hovořit biskup Václav Malý. Abychom
zmínili i působení necírkevních organizací  zabývajících se lidskými právy,  zúčastní

se večera také zástupce Amnesty International. Přednáška se koná dne 14. 6. 2006  v 19:00 ve farním
sále. Všechny srdečně zveme.       Josef Cuhra      Josef Cuhra      Josef Cuhra      Josef Cuhra      Josef Cuhra

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     KONCERTKONCERTKONCERTKONCERTKONCERT

vsobotu 10. 6. 2006 ve 14 hod.10. 6. 2006 ve 14 hod.10. 6. 2006 ve 14 hod.10. 6. 2006 ve 14 hod.10. 6. 2006 ve 14 hod. v kostele sv.Václava.
Program: Johann Michael Haydn: Missa Sancti Hieronymi in C - pro sola, smíšený sbor a dechovou
harmonii | Johann Michael Haydn: Timete Dominum (offertorium) - pro sbor a dechovou harmonii
| Wolfgang Amadeus Mozart: Mater Amabilis - pro sopran, sbor a dechovou harmonii
Účinkují:  Ventova dechová harmonie, Cantores pragenses a Sbor sv. Cecílie – Poděbrady. Vstupné:
dobrovolné.

10. 10. 10. 10. 10. VÝROČÍVÝROČÍVÝROČÍVÝROČÍVÝROČÍ     KNĚŽSTVÍKNĚŽSTVÍKNĚŽSTVÍKNĚŽSTVÍKNĚŽSTVÍ

si 22. června připomene P. Dr. Stanislav Přibyl. Koslavě tohoto
jubilea zve P. Stanislav ke sv. Gabrielu vneděli 25. 6. Po mši sv.
v 11.15 bude pro přítomné připraveno malé „agapé“.

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     POUŤPOUŤPOUŤPOUŤPOUŤ

V sobotu 27. května 2006 jsme v rámci farní pouti navštívili Bečov nad Teplou, prohlédli si relikviář
sv. Maura, památku evropského významu. V nedalekém, skoro "na konci světa" nově zřízeném
klášteru trapistů Nový Dvůr, jsme obdivovali moderní kostel a zúčastnili se poledních modliteb více
než 20 mnichů. Po modlitbách  bylo možné zakoupit výrobky kláštera, který se věnuje zemědělství a
lesnictví. Největší úspěch měla hořčice. Následoval přejezd do kláštera Teplá, kde jsme si v parku
trochu odpočinuli a v 15 hodin měli v konventní kapli "poutní" mši sv. Prohlídkou veřejnosti
přístupných prostor premonstrátského kláštera (románsko-gotický kostel, refektář, kapitulní síň,
knihovna) jsme pou� zakončili. Na Smíchově jsme byli v 19:10. Ačkoli nás celý den provázely

v y d a t n é
přeháňky, nálada
poutníků byla
slunečná a dobré
vůle bylo dostatek.
Celkem nás bylo
40, (pár sedadel by
se ale ještě našlo).
Na pouti nás
doprovázeli P. Petr
a P. Stanislav,
který se ujal i řízení
"zpěvu poutních


