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
1.9.
3.9.
8.9.
10.9.
13.9.
14.9.
15.9.
16.9.
17.9.
20.9.
21.9.
23.9.

1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
22. neděle vmezidobí
Svátek Narození Panny Marie
23. neděle vmezidobí
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Svátek Povýšení svatého Kříže
Památka Panny Marie Bolestné
Památka sv. Ludmily, mučednice
24. neděle vmezidobí
Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Farní výlet do Petrovic (sraz v 8:30 před kostelem)
24.9. neděle 25. neděle vmezidobí
vmezidobí; sbírka na církevní školství
v 19:15 setkání pastorační rady (velký sál)
26.9. úterý
v 18:30 setkání redakční rady (farní kancelář)
27.9. středa Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Slavnost výročí posvěcení našeho farního kostela
28.9. čtvrtek Slavnost sv. Václava
Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ VE STARÉ BOLESLAVI - program na str. 4
29.9. pátek Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
Rafaela, archandělů
30.9. sobota Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
1.10. neděle 26. neděle vmezidobí
(

pátek
neděle
pátek
neděle
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
středa
čtvrtek
sobota

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
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Září
2006

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
CO

NÁM LETOS PŘIPOMENE SVATÝ

VÁCLAV

Svatý Václav maličký rád byl u své babičky:
svatá Ludmila to byla. Co ho tomu naučila!?
Že je vnebi Pánbíček, co nám dává chlebíček.
Můžete obrátit oči vsloup a povzdechnout si, jak naivní
je tato dětská říkánka, kterou jsem se coby šestiletý
učil vhodinách náboženství a někteří zVás možná
také. Ale ona má jeden nesporný klad. Vede totiž děti
kpoznávání toho, co je dobré, konkrétně kděkování
za dar Boží i kúctě vůči našim národním patronům,
jejichž svátky budeme slavit právě vtomto měsíci.
Slavení svaté Ludmily 16. září je vždy jakousi předzvěstí,
která nám připomene: aha, zanedlouho bude svatý
Václav. Kouzlem nechtěného je to, že liturgická pocta
svatému Václavovi, patronovi našeho hlavního kostela, je hned následujícího dne, tedy 29. září,
následována svátkem svatých archandělů, znichž svatý Gabriel je patronem našeho „detašovaného
pracoviště“. Zasvěcení kostela určitému patronovi dává kostelu asi takovou identitu, jakou dává každému
znás naše křestní jméno; nejde tedy jenom o pouhé označení, o název. A proto tak, jak slavíme své
jmeniny, vyjadřujeme společným slavením našich patronů identitu nás, kteří se cítíme zde farníky, a
skrze přímluvu právě těchto svatých patronů se dovoláváme Boží přízně.
Ale ještě zpět kbásničkám. Děti jdou vzáří opět do školy, a tak je na ně třeba zvláště myslet.
Uvědomujeme si, že naše děti mají na rozdíl od předchozích generací to mimořádné štěstí, že již
nemusejí čelit marx-leninské indoktrinaci? Mohly by se totiž dodnes učit třebas jinou básničku, která
na rozdíl od té o svatém Václavu pouze zákeřným způsobem předstírá, že vede kdobrému:
Vlaje vlaječka červená. Víte, co pro nás znamená?
Že táta náš a táta vRusku si dají přes ramena pušku.
A nedají si práci vzít, nedají dětem ublížit.
Sledujeme-li nekonečné opozičně-koaliční veletoče naší vrcholové politiky, máme sklon si říkat, že
takhle už to dál nejde. Symbolický pohled na tuto básničku, obsahující jed, kterým se u nás infikovaly
děti ještě před sedmnácti lety, nám ovšem znovu připomíná, že už to šlo jednou i jinak, ale za jakou
cenu? A pokud bychom si řekli: komunismus samozřejmě ne, ale vždy středověk byl přece tou
zlatou dobou, kdy církev vzkvétala a šířila tu správnou morálku, pak stačí pomyslet na holý fakt, že
svatý Václav byl zavražděn, což byl zase tehdy běžný způsob koaličního „vyjednávání“. To tedy raději
typickou směs vůně kávy a pachu cigaret vúmorně jednajících stranických sekretariátech. Svatý
Václav totiž nezemřel proto, aby se takovýto způsob řešení společenských záležitostí nadále praktikoval.
Podstoupil mučednickou smrt spíše proto, aby náš národ žil: „Nedej zahynouti nám ni budoucím!“
Stanislav Přibyl
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PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI
Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Farní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství starších rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - velký sál na faře, od října
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře, zahájení 4.9.
Mateřské centrum Venoušek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum na faře
zahájení 12.9.
Ministrantské schůzky
úterý 18:30 - 19:30 hod. - v sakristii kostela sv.
Václava, vede Petr Zborník, zahájení od října
Rekreační cvičení pro ženy
úterý 18:30 - 19:30 hod. - velký sál na faře
zahájení 12.9.
Společenství Obnovy v Duchu svatém
úterý od 20 hod. - klubovna na faře
zahájení 19.9.
Program pro mládež (od 14 let)
středa 18:30 - 20:00 na faře.
Společenství mládeže (od 18 let)
středa od 18:30 - na faře., zahájení bude oznámeno

Mateřské centrum Venoušek - modlitební setkání
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na faře.
zahájení 14.9.
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek od 19:00, pravidelné setkávání začne v říjnu
Modlitby chval
2. čtvrtek v měsíci od 19:00 na faře.
Modlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Pravidelná 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 rada
Nejbližší schůzka bude 24.9. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 26.9. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od října, rozvrh ve vývěsce a na
str.4 Zpravodaje
Katechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Petra
Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Petry Šustrové (724 241 322 nebo 257
328 718)

administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / tel: 257 324 224 nebo 604 401 833
farní vikář:
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 uvete 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 prispevky@volny.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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LETNÍ

TÁBOR PRO STARŠÍ DĚTI

V termínu 1.-15.7. 2006 proběhl v Malenicích stanový tábor pro starší děti pod vedením hlavního
vedoucího Martina Veselky. Celé dva týdny jsme propátrávali Africký kontinent. Rozděleni do čtyř
skupinek jsme hráli hry na motivy různých cestovatelů a obyvatel Afrických zemí. Na konci dne
každá skupinka obdržela podle získaných bodů v etapě odpovídající počet puzzlí. Z těch se, po
složení všech částí, vyklubala letecká mapka Malenic, která nám pomohla při hledání neskromného
pokladu. Mohu konstatovat, že tábor se vydařil. Nechyběl dvoudenní výlet, hra na piráty, ani výtečné
Kristýna Hronová
jídlo. Všem se nám bude ještě dlouho stýskat.

PODZIMNÍ ZOO

PRO DĚTI

Milí rodiče, milé děti, vletošním školním roce se vám pokusíme nabídnout něco nového. Jednou
měsíčně pro vás děti připravíme nějaký zajímavý program. Vplánu máme výlety, vycházky, hry,
rukodělné práce na faře (výroba, keramiky, vánočních přání a ozdob, kalendářů, velikonočních kraslic),
promítání filmů (např. Egyptský princ), atd. Některé akce již znáte zminulých let, při těch budeme
spolupracovat smateřským centrem a maminkami, které již znáte.
Jako první akci pro vás máme připraven výlet do pražské ZOO. Ten se uskuteční vsobotu 16.9.2006.
Sejdeme se v10,00 hodin před kostelem. Sebou si vezměte do batůžku svačinu, pití, pláštěnku,
kapesník, lístky nebo legitimaci MHD a 60,-Kč na vstup.
Na první setkání svámi se těší Eliška Šustrová (tel. 257328718 nebo 732482986) a Martina Píšová.

CAMPAMENTO´99:

PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK

2006/2007

Vnovém školním roce bychom vám opět chtěli nabídnout různé zajímavé aktivity pro děti amládež:
- Ve stejném čase jako vloňském roce – tedy každou středu od 18:30 budou na faře probíhat
schůzky pro mládež od 14 let.
- Budeme také pokračovat vnepravidelných akcích (výlet o podzimních prázdninách, hra po Praze,
lyžařský výlet a podobně).
- Kromě toho bychom rádi opět otevřeli kroužek pro mladší děti
děti, to ale záleží na tom, sejde-li se
dostatečné množství zájemců (a shodnou-li se na společném čase). Toto a další podrobnosti
bychom rádi vyřešili na schůzce pro rodiče
rodiče, která proběhne ve čtvrtek 14.9. v17:30 na faře.
Máte-li zájem o jakoukoli znašich aktivit, budeme Vám velice vděčni, když na tuto schůzku přijdete
nebo nám alespoň napíše na e-mailovou adresu krouzkynafare@campamento99.cz, abychom vás
nadále mohli informovat o chystaných akcích. Můžete také samozřejmě kdykoliv zavolat na níže
uvedený telefon.
Těšíme se na Vás i na Vaše děti!
Markéta Bendová, tel.: 608532 909 www.campamento99.cz
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PROGRAM NÁRODNÍ

SVATOVÁCLAVSKÉ POUTI VE

Středa 27.9.
Václavské nám.
27.9.–Václavské
17:00 bohoslužba slova (kan. V. Kelnar)
Středa 27.9.
Bazilika sv.Václava
27.9.–Bazilika
18:00 vigilie v kryptě
20:00 svatováclavský koncert a nešpory
Čtvrtek 28.9.
Bazilika sv.Václava
28.9.–Bazilika
6:30 modlitba se čtením
7:00 mše svatá v kryptě
7:45 ranní chvály

INFORMACE

STARÉ BOLESLAVI

8:00 latinská mše svatá v kryptě
15:00 prohlídka baziliky s výkladem
Čtvrtek 28.9.
Mariánské náměstí
28.9.–Mariánské
10:00 mše svatá (hlavní celebrant kardinál Miloslav Vlk)
12:00 hudební a divad.programy na koncertních pódiích
20:00 ohňový průvod sv.Václava a ohňostroj
Čtvrtek 28.9.
Bazilika Panny Marie
28.9.–Bazilika
12:00 duchovní program s uctíváním Palladia
16:00 koncert Hudby hradní stráže a Pražského smíš. sboru

O VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE

2006 - 2007

Předběžný harmonogram výuky náboženství ve školním roce 2006 – 2007 je následující:
1. skupina: 5 - 7 let - čas výuky bude dohodnut srodiči, pokud se nějaké děti přihlásí.
2. skupina: 8 - 10 let - úterý 15:00 - 15:45 (P. Mariusz Przygoda); s přípravou na 1. sv. přijímání
3. skupina: 8 - 10 let - čtvrtek 15:30 - 16:15 (Magda Vlčková)
4. skupina: 11 - 13 let - středa 15:00 - 15:45 (P. Petr Bouška)
5. skupina: 14 let a více - čtvrtek 16:00 - 16:45 (P. Stanislav Přibyl)
Rozvrh vuvedené podobě není definitivní a můžete se kněmu samozřejmě vyjádřit (např. poznámkou
vpřihlášce). Výsledná podoba rozvrhu však bude pochopitelně záviset na časových možnostech
vyučujících a většiny přihlášených dětí. Pravidelná výuka bude zahájena od října. Prosíme, aby nám
rodiče co nejdříve odevzdali vyplněné přihlášky (na faře nebo vsakristii). Formuláře budou kdispozici
pb
vkostele a na faře. Prosíme také o modlitbu za děti i za vyučující.

VOLBY

DO PASTORAČNÍ RADY

Protože do uzávěrky tohoto čísla zpravodaje jsme neobdrželi ani jeden návrh kandidáta do pastorační
rady, jejíž volby jsou plánovány na neděli 12. 11. 2006
2006, připomínáme znovu několik pravidel
rady
ohledně voleb do pastorační rady farnosti:
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. Poslední termín pro podání návrhů je 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
pb
zástupci různých věkových skupin a také jednotlivých společenství, která ve farnosti existují.
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ZASE ZNOVU DO VŠEDNÍCH DNŮ....

... tak si mnohý znás povzdechne. Září - nový školní rok! Nejsme sice už všichni školáci (ačkoliv
bychom se jimi možná i rádi ještě stali), ale „všechno má svůj čas“! Přesto takový malý začátek nás
všechny opět čeká. Před očima možná stále ještě vidíme rozkvetlé louky, příboje mořských vln,
nebetyčné hory a tichá místa, kde jsme se snad trochu uklidnili ztoho všednodenního chaosu,
pohlédli sami do sebe a uvědomili si přítomnost a velikost Boží. Možná jsme zůstali stát vněmém
úžasu nad krásou té jedné planety ve vesmíru, která se jmenuje Země a která je naším domovem …
vkaždé květině prošel Bůh okolo nás, vkaždém stéblu trávy jsme četli Jeho autogram, ve vlnách
hučícího příboje jsme si uvědomovali Jeho moc a velikost….. Jak nepochopitelná se nám vtěch
chvílích zdála slova některých lidí: “Kdybych uviděl zázrak, uvěřil bych vBoha!“ Vždy my se
vlastně vzázraku pohybujeme denně! Úžas nad krásou stvoření a uvědomění si své malosti a
nedostatečnosti, je vlastně první modlitbou, kontemplací, uvědoměním si, že vlastně člověk bez
Boha není nic a vBohu je šasten. Jsou to doteky Boží, které nás posilují, a vtěch chvílích vůbec
nelitujeme, že tento svět někdy opustíme, vždy ta krása kolem je jen slabý odlesk toho, co nás
čeká…. Díky, Pane, za tyto chvíle Tvých doteků, za to, že dovedeme vnímat Tvou existenci, velikost
a ohromnou lásku… jsou nám posilou vnašem dalším putování životem.
Práce, která nás opět čeká, je vlastně pozváním Boha ke spolupráci na díle stvoření, na
zdokonalování světa. Nebyli jsme totiž postaveni do „hotového“, jak bychom si možná přáli. A není
to jistě proto, že by Bůh neměl moc a čas dílo světa dokončit.Bůh si přeje, abychom mohli mít
aktivní podíl na utváření světa i života vněm. Člověk tak vpráci má možnost realizovat své schopnosti,
dané Bohem. Všichni víme, že si dovedeme více vážit toho, co jsme spoluvytvářeli, než ostatních
věcí. Bůh je dobrý pedagog! Zároveň je třeba si také uvědomit, že práce je pro člověka a ne člověk
pro práci. Horečná činnost moderního světa člověka vyčerpává, mění jeho hodnoty, až se stává často
nesnesitelným a konečně vše dělá jen polovičatě a samozřejmě se zapomíná ptát, co Bůh od něho
očekává. “ Bůh přece stvořil čas a udělal ho dost“ na to, co je podstatné.“ Pokusme se tedy najít tu
správnou míru, vykročme schutí do všedních dnů a nezapomínejme na Boží ujištění:
“Já jsem sTebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš. Nikdy Tě neopustím.“ (Gn 28,15).
M.M.

LETNÍ

NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ

Po dobu prázdnin se změnil pořad nedělních bohoslužeb. Místo dvou mší (v 8 a v 9.30) byla určena
jedna. To bylo rozumné. Vzhledem kčasu dovolených by účast na dvou bohoslužbách nebyla velká.
Kromě toho si kněží potřebovali odpočinout a vyřídit věci, na které jim ve školním roce nezbyl čas.
Co bylo diskutovatelné byl výběr hodiny pro dopolední mši svatou. Pastorační rada jistě zvažoval
všechna pro a proti než vybrala bohoslužbu v 9.30. Jenže se mi zdá, že se při stanovení hodiny
zapomnělo na nemocné a starší lidi. Včervenci byla nebývalá vedra a když mše svatá 10.30 hod
končila, byl na ulici nesnesitelný žár. Zapomnělo se také, že část věřících ksv. Václavovi dojíždí a že
Dopravní podniky zvýšily intervaly na 1/4 hodinové. To znamená, že se bohoslužba konala
vnejnepříznivější době. Část věřících se proto bohoslužby nemohla účastnit.
Teprve srpen byl tepelně příznivý, že i starší lidé si mohli mši svatou vychutnat. Chtěla bych
poděkovat (tuším, že varhanici), která pro nás vybírala staré, známé a melodické písně. Zd.Hadravová

MŠE

SV. V

9:30 -

PO PRÁZDNINÁCH

Od 3. září se po dlouhé době opět zaplní kostelní lavice dětmi, budou plné prázdninových zážitků.
Abychom nemuseli opakovat loňskou diskuzi, zkusme se řídit stanoviskem Pastorační rady z 19.11.2005:
"Rodiče mladších děti jsou žádáni, aby se snažili vést své děti ke kázni (nelézt na kazatelnu, nedupat a
nehlučet ve zpovědnicích, nelézt po bočních oltářích), aby nedávali dětem ssebou do kostela hlučné
hračky, pokud možno omezili nadměrný pohyb dětí po kostele a při déle trvajícím křiku snimi na chvíli
vyšli do předsíně kostela... Ostatní účastníky bohoslužby žádáme, aby byli tolerantní ktěm projevům dětí,
pb
sv.
které jsou adekvátní jejich věku." To vše. Přeji Vám všem radostné prožívání mše sv
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VANUTÍ D UCHA V LITOMYŠLI

ZOO

Čtyři mladí farníci zvašich řad se Boží
prozřetelností ocitli na Celostátním Setkání
Animátorů vLitomyšli a jednoduše si to
nemohou nechat jen pro sebe. Dva znich
jako účastníci (Anna Macková, Václav
Karban) a dva jako pořadatelé ve funkci
animátorů skupin (Pavel Hora a Miroslav
Tlamicha).
Pro nás animátory skupin
předcházelo týdennímu setkání ještě
pětidenní přípravné soustředění na celé
CSA. Zde jsme se společně modlili,
připravovali si témata, chodili na mše,
načerpávali sílu, učili se a zase se modlili.
Prostě jsme spolu žili, oukávali se
sBohem a se sebou navzájem. Občas jsme i trochu spali, když zbylo něco času.
Na CSA jsme spolu sPavlem přijeli jako již neuvěřitelně pěvně zformované společenství pětadvaceti
mladých lidiček zcelé republiky. Naše služba zde byla vést dvacetičlenné skupinky účastníků setkání
vrůzných tématech, moderování diskuse, výpomoc při přednáškách hostů a při večerních praxích modliteb.
Anička si setkání také nemůže vynachválit: „Já sVaškem jsme přijeli společně sostatními účastníky
vneděli. Měli jsme možnost poznat spoustu nových lidí, zakusit pocit opravdového společenství. Protože
jsme nemuseli pomáhat sorganizací (děkujeme těm, kteří tak činili…), věnovali jsme spoustu času diskusím
snovými přáteli a nečerpávali inspiraci pro sebe i pro společenství. Sem tam jsme také dováděli při hrách
vklášterních zahradách. Prostě snažili jsme se celý program co nejvíce využít. Myslím, že oba jsme vLitomyšli
našli spoustu odpovědí na naše otázky, ale i spoustu otázek, na které ještě odpovědi hledáme.“
Do Litomyšle na vlastní program dorazilo asi 700 kousků mládeže včetně pořadatelů. Na setkání
bylo stále kolem dvaceti kněží, a až čtyři biskupové (Paour, Graubner, Otčenášek, Duka etc.). Ony
animované skupinky, tzv. oMaKy – o Modlitbě a Katechismu, což byla hlavní témata letošního
setkání, následovaly po katechezích a společném moderovaném programu vOrion Aréně. To bylo
také jediné místo, kam jsme se, krom místního farního kostela, mohli všichni vejít. Pokud zmiňuji
místní kostel sv. Kříže, pak nesmím opomenout každodenní votivní mše svaté, sloužené biskupy mnoha
diecézí, doprovázené rytmickým doprovodem téměř nebesky úžasné ostravské scholy Credenc a tleskáním,
dupáním, zpěvem a hlavně nebývale hlasitými odpověmi, jaké se obvykle zfarních lavic neozývají.
Dvé odpolední vyplňovaly tématické přednášky předních českých kapacit a na slovo vzatých odborníků. Bylo
jich ve dvou blocích na výběr téměř padesát. Témata se točila kolem bezpočtu zajímavých, praktických i kontroverzních
témat (např. homosexualita, exorcismus, okultismus, animace liturgie, sekty, reality show, bibliodrama, společenství,
předmanželský sex …). Po dva dny byly večery uzavírány praxí modlitby. Zde byla možnost vyzkoušet si takové
typy modliteb, které animátory lákaly či se kterými se chtěli blíže seznámit. Nabídka byla opravdu pestrá. A ostatní
večery vyplňovali atmosférou a skočnou hudbou nabité koncerty a táborák.
Téměř stále byla kdispozici Svátost smíření se širokou nabídkou zpovědníků. Svátost smíření
tady nebyla pouhou možností, ale troufám si tvrdit, že pro spoustu lidí byla opravdovou slavností.
Nebyl bych to já, kdybych se alespoň nezmínil o útulné malebné čajovně zbudované vpodloubí
místní fary. Bylo to úžasné místo odpočinku a setkávání, za které jsem také velmi vděčný.
Celé setkání bylo protkáno nití nových přátelství se skvělými mladými lidmi, které jsme zde
potkali. Odjížděli jsme spocitem naplnění. Nikoli spocitem smutku z konce, ale sradostí vsrdci, s
radostí znového začátku. Byli jsme takřka „nakopnuti“ Duchem Svatým. Takže, až nás potkáte,
Miroslav Tlamicha
nedivte se! Nebo a ještě lépe, divte se snámi!

Všem zájemcům o půjčení ročních
vstupenek do pražské ZOO : od září jsou
vstupenky opět kdispozici. Můžete si je
půjčit za obvyklých podmínek na
obvyklých místech : bu u Petry Šustrové
(724241322 nebo 257328718) nebo
vma-teřském centru u Marie Tomkové.
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PRO VŠECHNY

REKREAČNÍ

CVIČENÍ PRO ŽENY

Vúterý 12.9.2006 v18,30 hodin opět
začínáme cvičit. Zveme mezi sebe všechny
odvážné farnice, které si chtějí protáhnout
svaly a přitom si také tak trochu popovídat
vryze ženské společnosti. Nebojte se,
nestyte se, přijte. Petra Šustrová

POPRÁZDNINOVÝ

VÝLET NEJEN

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

V sobotu 16.9.2006 na Skalku u Mníšku.
Sraz v 8:45 na Smíchovském nádraží u
pokladen. S sebou jídlo a pití, teplé
oblečení, 40,-Kč. Návrat v 17:27 na
nádraží Braník. o.s. bét-el, www.betel.signaly.cz

HLAVNÍ

POUŤ DO

HÁJKU

U

PRAHY

se koná v sobotu 9. září 2006. Program: 9.45 - křížová cesta, 10.30 - mše sv. ze slavnosti Narození
Panny Marie, celebrují bratři františkáni; litanie. Po mši svaté: možnost zakoupit křesanskou literaturu;
občerstvení. Odpolední program: tradiční kurz vaření španělské paelly (br. Filip), divadlo (evangelický
sbor od Salvátora), možná i překvapení pro děti. Kontakt: Ř.k. farnost u kostela Panny Marie Sněžné,
telefon: 222 246 243, e-mail: fara.pms@centrum.cz / spojení autobusem č.306 ze Zličína (8:10,
10:10) do stanice Jeneč, pak ulicí Úhonická do Hájku, nebo ze Zličína po cyklotrase

FARNÍ

VÝLET

Cílem letošního farního výletu je fara v Praze 10 - Petrovicích, kde navštívíme P. Františka Převrátila.
Trasa výletu bude kopírovat tok Botiče, půjdeme z Horních Jirčan přes Průhonický park.
V sobotu 23. září 2006 se sejdeme v 8:30 u kostela sv. Václava na Smíchově. Městskou
dopravou se přesuneme na stanici Budějovická, odkud v 9:20 jede autobus 335 do Horních Jirčan.
Odtud se pěšky vydáme do 14 km vzdálených Petrovic, kam bychom měli dorazit okolo 15 h. Cestou
si prohlédneme Průhonický park a poobědváme z vlastních zdrojů. Na farní zahradě si můžeme
udělat i oheň, vezměte si tedy buřty na opékání. Výlet zakončíme mší sv. v 18 hodin. Kdo si netroufá
na celou trasu, může se s námi setkat u zámku v Průhonickém parku ve 13 hodin. Odtud je to do
Petrovic asi 5 km, cesta je vhodná i pro kočárky. Do Průhonic jezdí každých 20 minut autobusy ze
stanice metra Opatov.
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