PRÁZDNINOVÝ POŘAD BOHOSLUŽEB (PLATNÝ OD 1.7. DO 31.8. VČETNĚ)
Pondělí 17:30 Úterý 6:30 Středa 17:30
Čtvrtek 6:30 Pátek 17:30 Sobota 7:30
Ve filiálním kostele sv. Gabriela v Holečkově ulici bohoslužby v době prázdnin nebudou !
Farní kostel sv. Václava

Neděle: 9:30 18:00

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA
1/2 hod před každou večerní mší sv. a v neděli též před
dopolední mší sv.
Jindy po individuální dohodě.

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM

(
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13. neděle vmezidobí
Svátek sv. Tomáše, apoštola
Památka sv. Prokopa, opata
Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metodeje, biskupa, biskupa, patronů Evropy
14. neděle vmezidobí
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
15. nedele v mezidobí
Památka sv. Marie Magdalény
16. neděle v mezidobí
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodicu Panny Marie
Památka sv. Marty
17. neděle v mezidobí
Památka sv. Ignáce zLoyoly, kněze

1.8.
4.8.
6.8.
8.8.
9.8.
10.8.
11.8.
13.8.
14.8.
15.8.
20.8.
21.8.
22.8.
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úterý
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úterý
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pátek
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pondělí
úterý
neděle
pondělí
úterý
čtvrtek
neděle
pondělí
úterý

Památka sv. Alfonsa Marie zLiguori, biskupa a učitele církve
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Svátek Proměnění Páně
Památka sv. Dominika, kněze
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Svátek sv. Vavřince, mučedníka
Památka sv. Kláry, panny
19. neděle vmezidobí
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
20. neděle vmezidobí
Památka sv. Pia X., papeže
Památka Panny Marie Královny
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
21. neděle vmezidobí
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Památka Umučení sv. Jana Křtitele

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. P. Bouška, P. S. Přibyl, M. Muchová, Z. Hadravová, F. Nedbal
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 800 ks neprodejné

7 -8
Prázdniny
2006

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
„TROCHU SI ODPOČIŇTE“

Zvláště vletních měsících, vobdobí školních
prázdnin, si člověk rád vezme ksrdci Ježíšovo
vybídnutí, které kdysi adresoval svým učedníkům a
které se, jak doufáme, občas vztahuje i na nás: „Pojte
i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte“
(Mk 6,31).
Křesan přece nenásleduje svého Mistra jen tehdy, když pracuje, když se namáhá, když poctivě
vykonává své povinnosti, ale také ve chvílích nezbytného odpočinku.
Zvláště dnešní uspěchaná a informacemi přetížená doba přímo volá po jakémsi vyvážení toho, co
člověk musí nést během každodenního shonu, jak zdůraznil během svého loňského prázdninového
pobytu vitalských Alpách i papež Benedikt XVI.: „Ve světě, v němž žijeme, stává se téměř nutností
zotavit se na těle i na duchu. Zvláště pro toho, kdo bydlí ve městě, kde jsou životní podmínky často plné
shonu, ponechávají málo prostoru pro mlčení, reflexi a osvěžující styk s přírodou. Prázdniny či dovolená
jsou kromě toho dny, během nichž se člověk může déle věnovat modlitbě, čtení a rozjímání o významných
hloubkách života v klidném kontextu vlastní rodiny a svých drahých. Doba prázdnin poskytuje jedinečné
možnosti zastavit se před ohromujícími přírodními panoramaty, před ,úchvatnou knihou‘, jež je všem na
dosah, velkým i maličkým. Ve styku s přírodou osoba znovu nachází svou správnou dimenzi, znovu
objevuje, že je tvorem, malým, ale zároveň jedinečným, ,schopným přijmout Boha‘, protože je vnitřně
otevřena k Nekonečnu. Pobádána otázkou po smyslu, která vsrdci neumlká, vnímá v okolním světě otisk
dobroty a Boží prozřetelnosti a téměř přirozeně se otevírá ke chvále a k modlitbě.“
Nejenom samotná relaxace či exotické zážitky by tedy měly vyplnit prázdninové dny zaslouženého
volna. Podobně, jako celé dějiny spásy jsou jakoby poskládány z událostí těsně spjatých sosvětlujícím
Slovem, tak i setkání skrásou Božího stvoření o dovolené zanechá vnašem srdci svou hlubší stopu
možná právě tehdy, bude-li nějak spojené smodlitbou a Božím slovem či jinou duchovní četbou.
Výstižně to vyjádřil před dvěma lety také papež Jan Pavel II., když během své poslední
dovolené na témže místě vAlpách řekl: „Vtéto oáze klidu, tváří v tvář úchvatnému panoramatu
přírody, se snadno zakouší, jak blahodárné je mlčení a ticho, dnes stále vzácnější dobro. Rozmanité
možnosti navázat styk či dostat informaci, jak to nabízí moderní společnost, zvětšují riziko, že se vezme
prostor pro usebranost. A jde to tak daleko, že osoby nejsou s to se zamyslet nebo modlit. Vždy pouze v
tichu dokáže člověk naslouchat v nitru svědomí hlasu Boha, který pak opravdu nás činí svobodným. A
prázdniny či dovolená mohou napomáhat znovu objevit a pěstovat tuto nezbytnou vnitřní dimenzi lidského
života.“
Bez tohoto rozměru zůstane naše dovolená snadno již druhý den po návratu jen ve vzpomínkách,
které jsou vzápětí vytlačeny nahromaděnými úkoly. Vopačném případě nás může doba odpočinku
naopak na dlouhou dobu vnitřně občerstvit a zanechat i svou trvalou stopu jakoby přímo na duši.
pb
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PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI

A DORACE

Po dobu prázdnin platí prázdninový program bohoslužeb (viz zadní strana). Jednotlivá společenství
zahájí pravidelný program zase až v září.

Je mi často velmi smutno nad naším jednáním vůči tomu, který by měl
být na prvním místě vnašem životě. Často čteme či slýcháme, jak děti
někdy stouhou čekají na své rodiče kteří se o ně nestarají! Jak starší
rodiče smutně očekávají své děti, které nemají čas. Jak mnoho lidí běduje
vočekávání .To samé my vlastně činíme svému nebeskému Otci.
Přiznejme si, kolik času promarníme zbytečným povídáním, sledováním
radia či televize a jinými zbytečnostmi…. A na to se nerozpakujeme
věnovat i hodiny svého času, často i spánku?
Vnašem kostele je vždy na první pátek od 18,30 – 23,00 hodin
Eucharistický výstav. Vminulých letech trval celou noc a lidé přicházeli.
Te jen několik hodin a lidí je stále méně. Adorace je přece znamením
živé církve- jako světlo uprostřed města či farnosti. „Nestaví-li město Hospodin“, bude nejen
nenáboženské, ale také i nelidské, plné lži a strachu… Důkazy toho vidíme, zvláště vposlední době,
kolem sebe!
Adorace či klanění je způsob modlitby, která znamená uznání Boha, Stvořitele a Spasitele – Pána
všeho co existuje. Znamená to žasnutí nad existencí svou, Boží, bližních, světa. Žasnutí je vlastně
formou kontemplace Boha. Odpoutává nás od materielních věcí, učí nás osobnímu vztahu k Bohu
a svému životu. Život je darem a adorace nás otvírá pro život jako dar. Čím hlouběji pronikáme do
vlastního nitra, tím dokonaleji se sjednocujeme s Bohem, tím lépe rozumíme bližním a tím více
chápeme, že bez Boha nejsme nic. Vsituacích nespokojenosti se sebou, při únavě a zmatku, nám
adorace poskytuje obvykle odpočinek, pokoj a radost zintimního setkání sPánem.
Mnozí se ostýchají přijít – co se tam mám modlit? To se přece mohu modlit i doma. Ano, modlit
se můžeme i doma, ale sami známe, že když má někdo někoho rád, je rád vjeho přítomnosti a ani
nemusí nic říkat. Tak je to i s naší přítomností před Eucharistií. Paradoxně lze říci, že se nám
nedostává na spoustu věcí čas právě proto, že si nenajdeme čas kadoraci. Tento věnovaný čas dá
našemu životu větší řád a umožní nám jej lépe organizovat a hlavně si odnášíme dotek Boží lásky.
MM
Přemýšlejme……

ZOO V LÉTĚ
Informace pro všechny milovníky zvířat: farní legitimace do ZOO bude vprůběhu letních prázdnin
kdispozici u paní Šimkové (tel.: 251510 585, mobil : 728213 932) na Újezdě. Legitimace Mateřského
centra Venoušek bude kdispozici u Márinky Muchové (tel.: 257215 421, mobil : 777301 686).
Zájemce prosím, aby si snimi termíny vypůjčení domlouvali včas. Petra Šustrová

FARNÍ VÝLET
Ani letos neporušíme tradici farních výletů, kdy navštěvujeme kněze, kteří působili v naší farnosti.
Vypravíme se za P. Františkem Převrátilem do Petrovic, a to v sobotu 23. září. Rozdělíme se na několik
skupin, takže na své si přijdou nejen zdatní turisté, ale i Ti, kteří dávají přednost menší procházce.
Kdo nechce nebo nemůže chodit vůbec, může se za P. Františkem vypravit městskou dopravou nebo
autem, Petrovice leží na jižním okraji Prahy u Hostivařské přehrady. Prosíme, reservujte si tento termín
již nyní, bližší informace budou zveřejněny v zářijovém Zpravodaji.

VOLBY DO FARNÍ RADY
V listopadu se uskuteční volby do farní rady. Aby bylo koho volit, musí se najít kandidáti, kteří
chtějí uplatnit své vlohy ve službě farnosti a jsou ochotni převzít i část zodpovědnosti za utváření
farního společenství i za "běžný provoz". Kandidáti byli měli být ze všech věkových skupin a společenství,
aby zazněly názory celé farnosti. Využijte prázdninového zklidnění a popřemýšlejte, koho byste navrhli
za kandidáta/kandidátku a nebo (ještě lépe) proč to nebýt právě Vy?

CELOROČNÍ PROGRAM FARNOSTI
Letní cestování a setkávání využijte i pro sbírání nápadů a poznatků z fungování jiných farností - a už
provozních, tak programových, činnosti společenství, spolupráce s místním zastupitelsvím, apod.
Uvítáme i náměty na zaměření přednášek, kroužků, spolupráci na projektech apod.
administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
farní vikář:
P. Mariusz Przygoda / tel: 257 324 224 nebo 604 401 833
výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252
Číslo bankovního účtu farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní symbol
platby uve te číslo dárce, které vám přidělí farář.
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
Sponzorské dary:

Farní Zpravodaj:

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

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.

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.
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TAJEMSTVÍ

MOUDROSTI

Už od dětství máme různé sny a přání. Představujeme si, čím bychom chtěli být, kam se podívat,
čeho dosáhnout. Mnoho úsilí věnujeme tomu, aby měl náš život směr a cíl. Když se některé znašich
plánů uskuteční, jsme plni radosti a vděčnosti. Někdy se však stane, že nám zdravotní stav, finanční
poměry nebo jiné okolnosti vněčem zabrání, přestože jsme vyčerpali všechny možnosti krealizaci své
touhy. Naše reakce bývají vtakových situacích velmi odlišné. Často je to nadávání na poměry či
dobu, jindy zase obviňování lidí kolem sebe nebo dokonce také Boha. Vyčítáme mu, že nám nedává
všechno o co ho prosíme. Většina znás vtěchto chvílích zapomíná na moudrost. Víme, že i ona má,
jako každý velký dar, dvě roviny. Lidská vychází ze zkušenosti a poznání, před Boží se vpokoře
skláníme. Když se tedy některá naše přání neuskuteční, začneme pátrat po příčinách. Někdy nám to
zůstane tajemstvím, jindy si až po delším časovém odstupu dokážeme domyslet, jakých nástrah jsme
byli ušetřeni. Jestliže vúzkosti ukvapeně řekneme, že Bůh na nás zapomněl, poznané pravdy přivádějí
kopačnému zjištění. On nás nejlépe zná a nenechá nás trpět víc než jsme schopni snést. Když tedy
nesplní všechny naše požadavky, je to jen jeden zmnoha důkazů jeho veliké lásky knám.
Ilona Bozděchová

7

ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ

PASTORAČNÍ

JAK

RADY

konané dne 18.6.2006
Přítomni:

Omluveni:

P. Petr Bouška, Marie Tomková, Jan Macek,
Jakub Suchel, Jiří Zeman, Tereza Lokajíčková
Petr Zborník, Marie Dajbychová,
Petr Chvátal, Eva Kutá

Na sobotu 23. září 2006 plánujeme farní výlet za P. Františkem Převrátilem do Petrovic. Trasy dvě delší a kratší, které se spojí - a účastníci společně dojdou do Petrovic. Možnost zůstat na večerní mši
svatou. Podrobné informace vzářijovém zpravodaji.
Pro velmi malý zájem se již dále nebudou konat nešpory po večerní mši svaté; modlitba růžence před
mší sv., jen pokud se najde osoba ochotná modlitbu vést.
Zájem o zpovědní službu 2. středu vměsíci na faře byl vuplynulém školním roce rovněž zanedbatelný
(poslední dva měsíce nulový), proto se sní vpříštím školním roce již nepočítá; kněží však budou
nadále kdispozici kudělení svátosti smíření po předchozí dohodě (telefon, mobil, e-mail) prakticky
kdykoliv, středeční večery nevyjímaje. Zájemci o přijetí svátosti smíření mimo obvyklý zpovědní čas
(tj. vneděli před každou mší sv. a vostatní dny před večerní) se rozhodně nemusí obávat, že by
kněze nějak „rušili“.
Na podzim proběhne ve farnosti anketa, jejímž cílem bude zjistit, zda věřícím vyhovuje konání ranní
mše sv. ve všední dny v6:30. Pokud by vyšel najevo převažující zájem oranní mši sv. vjinou
hodinu, došlo by zřejmě od příštího kalendářního roku kposunu.
Požadavek pravidelného podávání svatého přijímání pod obojí způsobou pastorační rada nepodpořila.
Požadavek zachovat během letních prázdnin nedělní mši sv. v 8 hod. pastorační rada rovněž
nepodpořila.
Příští zasedání pastorační rady je stanoveno na 24. 9. 2006.

A LIDSKÁ PRÁVA

Ve středu 14.6. se uskutečnil ve farním sále diskusní
večer ČKA na téma Křesané a lidská práva.
V zajímavém kontrastu bylo představeno na jedné straně
biskupem Malým stanovisko katolické církve k lidským
právům včetně všech aktivit církve v této oblasti, na
druhé straně zástupce Amnesty International popsal
východiska a činnost této nevládní občanské organizace.
Děkujeme všem účastníkům, kteří přišli navzdory
úmornému vedru a kladli zvědavé i zasvěcené dotazy.
FN
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BŮH

DOPUSTIT TOLIK ZLA VE SVĚTĚ

…?

se ptala moderátorka americké televize dcery B. Grahama.:
„Věřím, že Bůh je hluboce zarmoucen, ale po léta jsme Bohu říkali, aby odešel znašich škol, že
náboženství se svým desaterem a modlitbou do škol nepatří! Řekli jsme a odejde znaší vlády,
znašeho života. A protože Bůh dává lidem svobodu, zařídil se podle toho. Jak můžeme čekat, že
nám Bůh bude žehnat a chránit, když Ho žádáme, aby nás nechal na pokoji?
Pak někdo řekl, že bychom neměli své děti trestat, když dělají něco špatného, protože bychom
mohli zranit jejich mladé osobnosti. Učitelům a vychovatelům bylo nařízeno žáky netrestat, když se
chovají nepřístojně, (aby neztratili dobré jméno)
Pak řekl někdo „moudrý“ – mládí je mládí,a si dělá co chce. Nabídli jsme raději našim synům
kondomy a dcerám interrupce – a si užijí !
Pak jsme začali vydávat časopisy sobrázky nahých žen – vždy je to jen realistické ocenění krásy
ženského těla. Pak někdo posunul hodnocení ještě dál a publikoval obrázky nahých dětí. A my
jsme řekli OK , vždy je svoboda projevu!
Pak se objevilo mnoho filmů, které propagují násilí, rouhání a sex mimo manželství, drogy proč ne, je to přece normální!
Je směšné:
- jak snadno lidé zavrhnou Boha a potom se diví, proč se svět řítí do pekla.
- když věříme všemu, co se píše vnovinách či hlásí vrozhlase a televizi a zpochybňujeme vše, co říká
Bible!
- jak každý chce jít do nebe stím, že věřit vBoha nemusí, může říkat a dělat co se mu líbí!
- když někdo řekne „věřím vBoha“, ale stále následuje satana (který mimochodem také věří vBoha).
-jak se nemravné a vulgární zprávy šíří světem, ale veřejné diskuse o Bohu jsou všude umlčovány!
Te se ptáme: Proč naše děti nemají svědomí, proč nerozlišují dobro od zla, proč jsou i schopni
zabít spolužáka? Možná bychom našli odpově :

Člověk sklízí co zasel.
(upraveno podle článku na www.vira.cz)

Zapsala Tereza Lokajíčková

Členové pastorační rady přejí našim duchovním otcům i všem farníkům požehnaný
čas prázdnin a dovolených!

KŘESŤANÉ

MŮŽE

MILÍ

M.Muchová

PŘÁTELÉ,

uplynul další školní rok, který byl pro mně po letech skutečně školní vtom nejvlastnějším slova
smyslu. A byl to rok po mnoha stránkách náročný a také dost dlouhý, i když se mi nyní zdá, že jsem
teprve nedávno psal do Zpravodaje ten závěrečný úvodník zloňského června. Ale tak už to bývá,
vnímání času, zvláš času uplynulého, je zřejmě věc dost relativní.
Píši nyní tento pozdrav především proto, abych vám všem touto cestou poděkoval za všechny modlitby,
jimiž jste mě vprávě skončeném školním roce provázeli a pomohli mi ktomu, že jsem první třetinou
studia prošel – ne sice snadno ale přece. Byly chvíle, kdy se mi zdálo nepravděpodobné až nemožné
ktomuto dílčímu cíli dojít. Díky Bohu a vám seto podařilo. Doufám, že i další dvě třetiny nakonec
zvládnu.
VItálii jsem na vás často vzpomínal a prostřednictvím Zpravodaje na internetu sledoval, co je u vás
nového. Mám radost ze všeho dobrého, co se během roku podařilo uskutečnit a děkuji – nijak
„úředně“ ale zcela osobně a upřímně – všem, kdo se o to jakkoli zasloužili.
Přeji vám požehnané léto a srdečně vás – nikoli zBenátek, nýbrž zchodovské farnosti, kde trávím
P. Ondřej Pávek
prázdniny – zdravím.
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PUTUJI,

PUTUJEME...

A už to zase nastává – dovolená a sní putování :jízda , chůze, příroda,
lesy, hory, moře, města , odpočinek od všedního shonu a stím vším
přicházející úžas nad krásou stvoření!
Trochu se však zamysleme , co všechno skrývá slovo putování?
Nejhlubším smyslem tohoto slova je jistě myšlenka na putování (pou
)životem - život je cesta. Jsou na ní okliky, slepé uličky, křižovatky, cesty
pouští ale i rozkvetlým hájem, obtížné a snadné úseky. Těmi cestami
prošli už někteří před námi a ti nám mnohde postavili ukazatele, abychom
příliš nebloudili. Na té naší cestě vlečeme menší či větší náklad snad podle toho, do jaké míry jsme
připoutání kvěcem tohoto světa.….
Putování ale může mít i náboženskou stránku- poutě, na kterých se chceme setkat sKristem či s
ním chvíli kráčet, abychom pocítili, že Kristus kráčí snámi po našich cestách a prožít, že On sám se
stává naší cestou. Vždy víra je vBibli charakterizována pojmy „vyrazit, putovat, být na cestě.“ Vranném
středověku existovali mniši, kteří považovali za svůj ideál být stále na cestě, nelpět na lidských příbytcích,
být opravdovými poutníky na této zemi (vzpomeňme na Abrahama a jeho odchod zrodné země). O
irských mniších je např. psáno:“ Když opustili svou vlast, počali hledat vlast nebeskou.“ Mniší
neputovali světem, aby něco zažili a pak o tom vyprávěli, ale aby se stali novými, chtěli si uvědomit a
prožít, že jsou na zemi jen cizinci a poutníky a že jejich vlastí není tato krásná země, ale že je jí sám
Bůh. Dotýkali se země každým krokem, ale také ji každým krokem opouštěli. Uvědomovali si tak, že
ssebou do nebe nemohou vzít nic. I vdnešním světě se najdou takoví poutníci, kteří se musí od
všeho osvobodit a být sami sebou, jít do sebe. Odchází zněčeho, co je drží vzajetí, od svých návyků,
které často člověka spoutávají, od nesvobody, do které nás vrhají naše touhy a přání, majetek a
pohodlí. Odchází tak do větší svobody, jež se neváže na nic jiného jen na Boha.
Pěší putování (tzv. puáky) vsobě skrývají volnost, poznávání, člověk si nese na zádech jen co
nejnutněji potřebuje. Stálá chůze, stejnoměrný pohyb bez velkého přemýšlení a starostí - člověk jde,
uvolněný od všeho nepokoje a stává se daleko více klidnějším, než kdyby zůstal sedět na místě.
Vytrvalá chůze nás proměňuje každým krokem. Jít s druhým člověkem je známkou solidarity, je to
společné bytí. Když jdu sdruhým, sjednocuji se sním, zakouším stejnou námahu i tělesné útrapy,
stávám se více otevřeným pro druhého.
Tak přeji nám všem,abychom při našem prázdninovém putování, ale zvláště v putování životem,
mnoho nebloudili, našli správné cesty, které budou i Božími cestami a aby všechna naše putování
vedla ke správnému cíli...“Ukaž mi své cesty, Hospodine“ bude asi správnou prosbou, kterou ostatně
M.Muchová
máme mít stále na svých rtech.

„Můj MILOVANÝ ČLOVĚČE,
Ty ví, e Tì mám rád a stále Tì mám na oèích. Jsem èasto zklamán, e na mì
nemyslí. Neví jak málo pozornosti od Tebe mì potìí jen krátká vzpomínka a
pozvání do Tvého ivota! Jak by mì potìilo, kdybys mi vìnova chvíli Tvého
èasu, ale stále jen slyím, e se Ti ho nedostává! Jak rád bych vyslechl ve o
Tvých problémech, ale i radostech. Jak rád bych se s Tebou setkal a ozáøil Tì
svou láskou pøed vystavenou Eucharistií. Ale je stále ménì tìch, kteøí pøicházejí
a èasto zùstávám sám a èekám a èekám .
Tvùj milující Otec Bùh

6

P ODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom Vám jménem Společenství mládeže vyjádřili své poděkování za podporu a účast na
letošních setkáních Host (z) Měsíce. Bez Vás by se tato příjemná posezení, kterých si tak ceníme,
nemohla uskutečnit. Doufáme, že se budeme moci těšit z Vaší přízně i vpříštím školním roce.
Děkujeme zvláště P. Františkovi Převrátilovi, vjehož hlavě se zrodil tento nápad, P. Petru Bouškovi za
stálou podporu, stejně jako všem hostům, kteří přijali naše pozvání a byli ochotni podělit se snámi
se všemi o své vědomosti, zážitky a Boží doteky.
Jakkoli polarizované názory, ohlasy či návrhy ktěmto setkáním jsou velmi vítány, zvláště nyní před
začátkem „další sezóny“. Možná jen prozradíme, na jaké hosty se můžete na podzim těšit. Ztěch, kteří
přijali naše pozvání, bych jmenoval především Mons. Aleše Opatrného a P. Tomáše Halíka.
Studujícím přejeme příjemné prázdniny a pracujícím vlídné léto zpestřené třebas nějakou
Společenství Mládeže
příjemnou dovolenou. Pán sVámi, Vaše

PODĚKOVÁNÍ
Když jsem se před léty bavila skamarádkou zjiné farnosti, co by teoreticky bylo smými dětmi,
kdyby se se mnou něco stalo, automaticky usoudila: „Farnice by ti přece pomohly!„. Tehdy mi
přišlo divné zneužívat dobroty jiných lidí.
Te se mi však stal úraz a došlo na věc. Když jsem přišla znemocnice, zvedla jsem telefon a
obvolala známé znaší farnosti. Všechny mi ochotně vyšly vstříc. Rozdělily si u nás doma služby a
staraly se jak o mě, tak o mého nejmladšího syna. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem za jejich
nezištnou pomoc i duchovní podporu. Už vím, že se nemusím bát nejistoty, mám se o koho opřít.
Petra Šustrová

SLAVNOST TĚLA

A

KRVE PÁNĚ

V KATEDRÁLE

Ačkoli nejsem nekritickým příznivcem masových akcí v katedrále, po loňské
dobré zkušenosti jsem neodolal. Po slavnostní mši sv. následoval průvod pěší pou - od katedrály kolem kláštera karmelitánek do Lorety a strahovké
baziliky. Vše za zpěvu písní a litanií a adorací u "polních" oltářů, po ulicích
bez aut, s doprovodem hudby Hradní stráže. Účast v katedrále 4500 osob, v
průvodu přes 2000. Příště si rozhodně nenechejte ujít a přij te si zazpívat na
FN
ulici - i to může být "vyznáním víry" (a rezervujte si celkem 3 hod.).

MÁME

ZAČ DĚKOVAT

?

„Děkuji Ti,Pane, že jsme zdrávi a všechno máme“ – tak u nás mnohých asi vypadá dík Pánu –
na víc už nemáme čas! Nezdá se Vám to trochu odbyté a povrchní? Vždy na každém kroku máme
důvod vyjádřit Bohu díky opravdově a z hloubi srdce.
Při cestě přírodou děkujme za její stvoření kužitku i ke kráse, při cestě za památkami můžeme
děkovat za dary Ducha sv., které dal Pán tvůrcům těchto skvostů. Při cestě knemocnému děkujme, že
můžeme druhého potěšit, cestou na nákup děkujme, že netrpíme hladem a nouzí, cestou na hřbitov se
sluší poděkovat Ježíši za spásu, kterou přinesl. Cestou domů děkujme, že se máme kam vracet.
Našich cest bude vletním období přibývat a tak nebu me turisty, kteří počítají ujeté kilometry a
navštívené hrady či nové země, ale nechme pookřát i naši duši uvědoměním si, že laskavá Boží dlaň
H.Karlovská
je stále otevřena pro naši radost i útěchu a zaslouží si chválu.
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