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VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM

PRÁZDNINOVÝ POŘAD BOHOSLUŽEB (PLATNÝ OD 1.7. DO 31.8. VČETNĚ)

Farní kostel sv. Václava Neděle: 9:30 18:00 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 !

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA

1/2 hod před každou večerní mší  sv. a v neděli též před dopolední1/2 hod před každou večerní mší  sv. a v neděli též před dopolední1/2 hod před každou večerní mší  sv. a v neděli též před dopolední1/2 hod před každou večerní mší  sv. a v neděli též před dopolední1/2 hod před každou večerní mší  sv. a v neděli též před dopolední
mší sv.mší sv.mší sv.mší sv.mší sv.
Jindy po individuální dohodě.Jindy po individuální dohodě.Jindy po individuální dohodě.Jindy po individuální dohodě.Jindy po individuální dohodě.

1.7. neděle 13. neděle v mezidobí13. neděle v mezidobí13. neděle v mezidobí13. neděle v mezidobí13. neděle v mezidobí
3.7. úterý Svátek sv. Tomáše, apoštola
4.7. středa Památka sv. Prokopa, opata
5.7. čtvrtek Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů EvropySlavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů EvropySlavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů EvropySlavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů EvropySlavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy
8.7. neděle 14. neděle vmezidobí14. neděle vmezidobí14. neděle vmezidobí14. neděle vmezidobí14. neděle vmezidobí

11.7. středa Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
15.7. neděle 15. neděle v mezidobí15. neděle v mezidobí15. neděle v mezidobí15. neděle v mezidobí15. neděle v mezidobí
22.7. neděle 16. neděle v mezidobí16. neděle v mezidobí16. neděle v mezidobí16. neděle v mezidobí16. neděle v mezidobí
23.7. pondělí  Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
25.7. středa Svátek sv. Jakuba, apoštola
26.7. čtvrtek Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
29.7. neděle 17. neděle v mezidobí17. neděle v mezidobí17. neděle v mezidobí17. neděle v mezidobí17. neděle v mezidobí
31.7. úterý Památka sv. Ignáce zLoyoly, kněze

1.8. středa Památka sv. Alfonsa Marie zLiguori, biskupa a učitele církve
4.8. sobota Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
5.8. neděle 18. neděle v mezidobí18. neděle v mezidobí18. neděle v mezidobí18. neděle v mezidobí18. neděle v mezidobí
6.8. pondělí Svátek Proměnění PáněSvátek Proměnění PáněSvátek Proměnění PáněSvátek Proměnění PáněSvátek Proměnění Páně
7.8. úterý v 19.30 koncert vkostele – gospelový sbor GOSPICAL
8.8. středa Památka sv. Dominika, kněze
9.8. čtvrtek Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

10.8. pátek Svátek sv. Vavřince, mučedníka
11.8. sobota Památka sv. Kláry, panny
12.8. neděle 19. neděle vmezidobí19. neděle vmezidobí19. neděle vmezidobí19. neděle vmezidobí19. neděle vmezidobí
14.8. úterý Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
15.8. středa Slavnost Nanebevzetí Panny MarieSlavnost Nanebevzetí Panny MarieSlavnost Nanebevzetí Panny MarieSlavnost Nanebevzetí Panny MarieSlavnost Nanebevzetí Panny Marie
19.8. neděle 20. neděle vmezidobí20. neděle vmezidobí20. neděle vmezidobí20. neděle vmezidobí20. neděle vmezidobí
20.8. pondělí Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
21.8. úterý Památka sv. Pia X., papeže
22.8. středa Památka Panny Marie Královny
24.8. pátek Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
26.8. neděle 21. neděle vmezidobí21. neděle vmezidobí21. neděle vmezidobí21. neděle vmezidobí21. neděle vmezidobí
27.8. pondělí Památka sv. Moniky
28.8. úterý Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
29.8. středa Památka Umučení sv. Jana Křtitele

 2.9. neděle 22. neděle v mezidobí22. neděle v mezidobí22. neděle v mezidobí22. neděle v mezidobí22. neděle v mezidobí

ZZZZZASTUPOVATASTUPOVATASTUPOVATASTUPOVATASTUPOVAT K K K K KRISTARISTARISTARISTARISTA

Poslední červnovou neděli jsme mohli vnašem kostele prožít
slavnost, která je čím dál méně obvyklá: svoji první mši svatou
u nás sloužil náš bývalý farník a nově vysvěcený kněz vjedné
osobě, P. Jakub František Sadílek. Výjimečná událost přitahuje
obvykle větší množství lidí a nejinak tomu bylo i v tomto
případě. Možná, že někdo přišel jen proto, aby se mohl při
této zvláštní příležitosti po dlouhé době setkat se svým „starým
známým“. Snad ale většina těch, kdo zaplnili kostel sv. Václava,
přišla také svědomím toho, že svátost kněžství je pro církev
velkým Božím darem a že i vdnešní době, kdy je mnoho

tradičních hodnot tak silně zrelativizováno, má kněz vcírkvi (i ve světě vůbec) své nezastupitelné místo.
Ale proč vlastně? Zdá se přece, že většina lidí se ve svém životě bez kněze docela dobře obejde.

Je pravda, že každá instituce – nejen lidská, ale i Boží – může mít za určitých nepříznivých
okolností na lidský život jen malý nebo dokonce žádný vliv. Mezi tyto nepříznivé okolnosti můžeme
asi zařadit, inspirováni některými výroky zevangelia, např. nedostatek upřímnosti či přílišný formalismus.
Obecně vzato však není jistě těžké přijmout skutečnost, že ve společenství církve, ustanovené Kristem,
jsou i různě rozdělené úlohy a obdarování ke službě. Pro úlohu hlásání Božího slova, obnovování
společenství mezi člověkem a Bohem, ale i pro úlohu duchovního otcovství (1 Kor 4, 15) a doprovázení
dává Duch sv. zvláštní dary právě skrze svátost kněžského svěcení. I když „jediným prostředníkem
mezi Bohem a lidmi“ zůstává vplném slova smyslu jedině sám Ježíš Kristus (1 Tim 2, 5), vesmyslu
odvozeném je vcírkvi tato zprostředkující úloha svěřena kněžím: aby Krista zastupovali a zvláštním
způsobem jednali jeho jménem.

Jak řekl letos při kněžském svěcení ve vatikánské bazilice sv. Petra Svatý otec, „svátost kněžství dává
tomu, kdo ji přijímá, účast na samotném Kristově poslání: rozsévat símě jeho slova, rozdávat Boží
milosrdenství, podávat věřícím pokrm ze stolu jeho Těla a jeho Krve, zpřítomňovat u oltáře obě�
kříže“.  Kněz je kromě toho také povolán, jak řekl Svatý otec, „k nejdůvěrnějšímu přátelství sKristem.“
Ktomu, aby „stále více objevoval bohatství lásky Božského Mistra“ a naučil se ji tlumočit (spolu
sJežíšovou „vášní pro spásu duší“) druhým lidem. Proto také Svatý otec vybízí, aby „v každé farnosti
a křes�anském společenství rostla pozornost pro povolání a výchovu kněží: začíná totiž v rodině,
pokračuje v semináři a zahrnuje všechny, kterým leží na srdci spása duší“.

Pokusme se spolu spapežem znovu ocenit význam svátosti kněžství pro život zvíry a připojme se
i kjeho přání všem letošním novokněžím: „Kéž vás doprovází Maria, nebeská Matka kněží. Ona,
která se pod křížem spojila s obětí svého Syna a po vzkříšení přijala spolu s apoštoly a ostatními
učedníky shromážděnými ve večeřadle dar Ducha, kéž vám pomáhá, abyste se vnitřně dali přeměnit
Boží milostí a s radostí mohli konat své poslání: poznávat, vést a milovat stádce, které si Ježíš získal za
cenu své krve.“       pb
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O O O O O SHROMAŽDOVÁNÍSHROMAŽDOVÁNÍSHROMAŽDOVÁNÍSHROMAŽDOVÁNÍSHROMAŽDOVÁNÍ

„Vyhrává ten, který v životě nejvíce nashromáždí!“ čtu v
autobuse neohrabaný překlad anglického sloganu nejprve
zprava, pak ještě zleva a marně přemýšlím, k jakému sběru
mne tady povzbuzují. Vzhledem k tomu, že se právě
intenzivně věnuji přestavbě bytu, zdá se mi, že starý (byt
rustikální, původní, zachovalý, po babičce, co když se

nám ještě bude hodit) nábytek to zřejmě nemá být.
I když, před pár dny jsem jela vyhodit staré křeslo do kontejneru přistaveného městem a ještě než

jsem stihla zaparkovat, přispěchali ochotní chlapíci, že nám to převezmou. „Vy jste tady vod toho?“
zeptal se idealisticky můj manžel, inspirován podobnou úrovní služeb v zahraničí. „Možná se starosta
vzmoh’ a dává příležitost nezaměstnaným trochu si přivydělat“ spekuloval cho� dál, zatímco já jsem
pozorovala jejich vnitřní odhady, za kolik by se to dalo reálně zpeněžit, nebo aspoň znovu použít. Ale
vzhledem k tomu, že kontejner tam stál teprve druhý den a již přetékal vším možným i nemožným,
o sběru starých krámů asi onen billboard nemluvil. Nicméně, hlavou mi ihned prolétla nedávná
návštěva hypermarketu a relativita mezi starým a novým – nakonec, nakupování je taky sbírání.

Co jiného mám tedy shromaždovat? Pozornost, přátele, či úspěch? Nebo prostě jen peníze, tu
univerzální hodnotu naší globalizované společnosti? Pravda, ukládám si na stavební spoření, ale jen
proto, abych to mohla co nejdříve vybrat a opravit dům. Takže peníze jako sběratelský artikl taky
neprochází. Dobrá, vyzývá mne tedy plakátek k hodnotám trvalejšího charakteru? Mám snad sbírat
vzdělání, ocenění, prestiž? Proč mi přece neřeknou, co mám shromaždovat, abych vyhrála?! Jedu dál
a začínám z té výzvy být nervózní.

Být to běžný slogan, tak chápu: sbírání víček od džusu, obalů od másla či etiket od taveného sýru
je občasnou aktivitou snad všech spotřebitelů. Podobné soutěže však přesně vymezují i datum
ukončení akce. Kdyby tu aspoň vynechali to nadnesené „v životě,“ uvažuji zmateně a začínám v
paměti lovit příběhy těch, kteří to v životě někam dotáhli, respektive nashromáždili určité množství
čehosi. Jaký byl jejich odchod, cítili se vítězi nad životem? Vzpomínám na muže, který umíral svíraje
křečovitě šekovou knížku v ruce, na starou ženu v luxusní vile, kde vše muselo být pokryto přehozy,
aby se to neponičilo (dokonce i na bílém koberci ležely v nejfrekventovanější trase staré noviny), na
osaměle celebrity umírající mezi stovkami známých a přátel. Skutečně něco vyhráli?

Autobus se plazí do kopce, už budu vystupovat, ale tohle přece musím dořešit! Nashromáždit…,
nejvíce…, vživotě…, vyhrává. Vyhrává, to je ono, to je to slovo! Není důležité, co nashromáždím
(samozřejmě nejvíce), ale jestli vyhraji! Ten plátek mi už deset minut netrpělivě vysvětluje, že život je
soutěž, ve které musím zvítězit. Hmm, uvažuji, potud s ním celkem souhlasím a začíná se mi
vyjasňovat, samozřejmě, je to jen reklama! Vždy� je to jen obchodní slogan, který nemá znamenat
vůbec nic! A když mi hlavou naposledy probleskne zvídavost po tom, co tu vlastně tak složitě, zřejmě
kprodeji, nabízejí, paní stojící vedle mne poodstoupí stranou, abych se dostala ke dveřím, a obdaří
mne milým úsměvem. V ten moment zjiš�uji, že reklamní plakátek neměl pravdu. I nové věci se totiž
stanou starými, ví snad každý předškolák, a jednoho krásného dne nám budou stejně na nic. Takže
jakápak výhra?

Když vystupuji, mám už celkem jasno. Aniž bych chtěla tvůrce reklamy nějak napadat, podvědomě
cítím, že ten plakátek lhal. Dnešním rozborem jsem totiž došla k závěru, že opak je pravdou: „Vyhrává
ten, který v životě nejvíce rozdá!“ Nebylo mi nakonec nejlépe, když jsem to rozvrzané křeslo svěřila do
rukou chlapíků u kontejneru a ještě jim vděčně zamávala na rozloučenou?                Adéla Muchová               Adéla Muchová               Adéla Muchová               Adéla Muchová               Adéla Muchová

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

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.....

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.

Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj: Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie,  zasílejte
na prispevky@volny.czprispevky@volny.czprispevky@volny.czprispevky@volny.czprispevky@volny.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.

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

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 / yuga@centrum.cz
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

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.

FARNÍ VÝLET
Prosíme, poznamenejte si již nyní do svých diářů termín farního výletu, který bude letos v sobotu 15.
září. Předběžně plánujeme vydat se přes Brdy do Dobříše, kde bychom si mohli prohlédnout
zámecký park a navštívit pastorační centrum sv. Tomáše. Bude připravena i varianta pro ty, kdo si na
delší pěší pochod netroufají. Trasa výletu a bližší podrobnosti budou uvedeny v zářijovém Zpravodaji.

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     KONCERTKONCERTKONCERTKONCERTKONCERT
gospelového sboru GOSPICALGOSPICALGOSPICALGOSPICALGOSPICAL zWiesbadenu a jeho sólistů vúterý 7. 8. 2007 v 19.30 hod.7. 8. 2007 v 19.30 hod.7. 8. 2007 v 19.30 hod.7. 8. 2007 v 19.30 hod.7. 8. 2007 v 19.30 hod.
vkostele sv.Václava. Vstupné: dobrovolné.

ZOO V LÉTĚ
Až budete o prázdninách řešit, co s načatým létem, vzpomeňte si, že máme ve farnosti legitimace do ZOO.
Léto se dá totiž i v Praze strávit docela příjemně. A jeden z těch prima koutů Prahy kde se dá v létě pobýt celý
den a� už s dětmi nebo mimopražskou návštěvou je právě zoologická zahrada v Troji.
Několik tipů pro vás:  NOČNÍ PROCHÁZKY PO ZOO sprůvodcem, v srpnu každý pátek, sobotu a neděli
ve 20:30, 21:00 a 21:30 - nutno předem objednat na tel.: 296 112 230. 23.-29.7. a 13.-19.8. se můžete vydat
vláčkem za americkými zvířaty po ZOO, výklad je v ceně jízdného, výstavy fotografií v expozici lemurů a na
ochozu pavilonu slonů, 4.8. soutěže pro děti, 25.8. den bizonů a psounů, 28.9. oslava 76. výročí založení
ZOO a spousta dalších zajímavostí na www.zoopraha.cz
Tak si nezapomeňte včas rezervovat vstupenky na tel.čísle 257 328 718 nebo 724 241 322 (na sms zprávy
však neodpovídám). Legitimace jsou k dispozici po celý rok, tedy i v létě.     Petra Šustrová    Petra Šustrová    Petra Šustrová    Petra Šustrová    Petra Šustrová



ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     ZEZEZEZEZE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 27.5.2007 27.5.2007 27.5.2007 27.5.2007 27.5.2007

Přítomni: ����������	
���������������������������	����

Omluveni: P. Baldínský, J. Dajbych, V. Škácha, M. Tomková, P. Zborník
Nepřítomni: ���������

Body jednání, návrhy a usnesení:Body jednání, návrhy a usnesení:Body jednání, návrhy a usnesení:Body jednání, návrhy a usnesení:Body jednání, návrhy a usnesení:

- Farní výlet bude 15. 9. 2007. Pojedeme pravděpodobně na Dobříš.
- Dětské mše – I na dětských mších budou 2 čtení. 1 x měsíčně bude dětská eucharistická modlitba.
- Dále jsme řešili opravu suterénu fary, topení vkostele a telefonní spojení zfary do sakristie. Tyto
  body budou znovu projednány vzáří.
Příští setkání PR bude 23. 9. 2007 v19:15 na faře. Zapsala:                     Anna Macková
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DDDDDUCHUCHUCHUCHUCH S S S S SVATÝVATÝVATÝVATÝVATÝ     VVVVV     NAŠEMNAŠEMNAŠEMNAŠEMNAŠEM     ŽIVOTĚŽIVOTĚŽIVOTĚŽIVOTĚŽIVOTĚ - B - B - B - B - BIŘMOVÁNÍIŘMOVÁNÍIŘMOVÁNÍIŘMOVÁNÍIŘMOVÁNÍ     AAAAA P P P P PRIMICERIMICERIMICERIMICERIMICE     NANANANANA S S S S SMÍCHOVĚMÍCHOVĚMÍCHOVĚMÍCHOVĚMÍCHOVĚ

„Přijmi peče	 daru Ducha svatéhoPřijmi peče	 daru Ducha svatéhoPřijmi peče	 daru Ducha svatéhoPřijmi peče	 daru Ducha svatéhoPřijmi peče	 daru Ducha svatého!“
Tuto větu slyšelo zúst pana biskupa Herbsta vneděli 17. června vnašem kostele 5 mladých lidí,

kteří se rozhodli přijmout svátost „křes�anské dospělosti“. Biřmování, spolu se křtem a Eucharistií,
patří ke svátostem, které nás uvádějí do křes�anského života a celou trojici završuje. Disponuje nás
kprohloubení a růstu křestní milosti, kpřijetí všech darů Ducha, kodhodlání hlásat  druhým svou
víru, hlouběji prožívat  osobní vztah lásky kBohu, církvi, bližním.

Během obřadu vzývá biskup Ducha svatého, modlí se nad biřmovanci, vkládá na ně ruce, maže
je na čele posvátným křižmem. Pomazání olejem je velmi symbolické, vBibli se setkáváme sjeho
mnoha významy: olej je znak hojnosti a radosti, má léčebné účinky (používá se na rány), očiš�uje a
zkrášluje (mazání těla po omytí), pomáhá kvítězství (natírání zápasníků před soubojem, aby je soupeř
nemohl uchopit). To vše představuje i účinky Ducha svatého vnašem duchovním životě. Bůh nám
dává radost, plnost svých darů, hojnost milostí, chce uzdravit každou bolest a ránu naší duše, a� už
je způsobena vlastními hříchy nebo druhými lidmi. Přichází do našeho srdce, očiš�uje je a činí si
zněj krásný chrám. Dary Ducha nás vyzbrojuje kzápasu se zlem, abychom dokázali odolat a zvítězit.

Pro každého křes�ana je velmi důležité svátost biřmování nejen přijmout, ale její účinky po celý
život dále rozvíjet. Aby všechny dary, které při svátostném obřadu obdržel, nezůstaly ležet někde „na
dně skříně jako zapomenuté nerozbalené dárky“. (Tuto formulaci jsem slyšela na jedné katechezi a
přijde mi velmi výstižná). Přesto, všechno, co vyžaduje dennodenní úsilí, se nám po čase může zdát
(stát?) obtížným: Překonávat stejné chyby, neztrácet motivaci a odhodlání, začínat znovu po každém
selhání… Zvláš� když se zdá, že vlastně žádné výsledky nevidíme… Přesto snámi Bůh počítá, potřebuje
naši spolupráci, podporuje každou naši dobrou snahu. Vždy� bez Něho nemůžeme činit nic (J 15,5),
ale sním dokážeme všechno.

23. června byl vkatedrále vysvěcen P. Jakub František Sadílek, bývalý smíchovský ministrant. I
zde, u svátosti kněžství se opět setkáváme svkládáním rukou, pomazáním olejem, modlitbou světícího
biskupa aprosbou o vylití Ducha svatého a Jeho darů, které kandidát kněžství při své službě nezbytně
potřebuje. A právě primice Jakuba-Františka, kterou sloužil na druhý den vnašem kostele, myslím,
nejen mě povzbudila a utvrdila vpřesvědčení, že se dobré věci stále dějí, že přes všechny obtíže,
skterými se potýkáme a přes naši malomyslnost, která nás tak často sráží, vše řídí Boží moudrost a
láska.

Že se třeba právě te	 vdalších srdcích odehrávají zásadní setkání sPánem, která jednou, třeba až
za mnoho let přinesou stejně zásadní životní rozhodnutí, dát život kdispozici Bohu, a� už vjakémkoli
povolání a „spolupracovat“ se všemi dary a milostmi, které od něho dostáváme. A to je důvod
kveliké radosti.     (vz)

Na závěr bych ráda připojila úryvek ze Svatodušní novény P. Kodeta (Karmelitánské nakladatelství, r. 2000):

„Věřím vDucha svatého.„Věřím vDucha svatého.„Věřím vDucha svatého.„Věřím vDucha svatého.„Věřím vDucha svatého.
Věřím, že může odstranit moje předsudky a změnit moje návyky.Věřím, že může odstranit moje předsudky a změnit moje návyky.Věřím, že může odstranit moje předsudky a změnit moje návyky.Věřím, že může odstranit moje předsudky a změnit moje návyky.Věřím, že může odstranit moje předsudky a změnit moje návyky.
Věřím, že může přemoci mou lhostejnost a nadchnout mě klásce.Věřím, že může přemoci mou lhostejnost a nadchnout mě klásce.Věřím, že může přemoci mou lhostejnost a nadchnout mě klásce.Věřím, že může přemoci mou lhostejnost a nadchnout mě klásce.Věřím, že může přemoci mou lhostejnost a nadchnout mě klásce.
Věřím, že mě může zbavit zlého, dát mi odvahu kdobrému a přemoci můj zármutek.Věřím, že mě může zbavit zlého, dát mi odvahu kdobrému a přemoci můj zármutek.Věřím, že mě může zbavit zlého, dát mi odvahu kdobrému a přemoci můj zármutek.Věřím, že mě může zbavit zlého, dát mi odvahu kdobrému a přemoci můj zármutek.Věřím, že mě může zbavit zlého, dát mi odvahu kdobrému a přemoci můj zármutek.
Věřím, že mi může dát lásku kBožímu slovu.Věřím, že mi může dát lásku kBožímu slovu.Věřím, že mi může dát lásku kBožímu slovu.Věřím, že mi může dát lásku kBožímu slovu.Věřím, že mi může dát lásku kBožímu slovu.
Věřím, mi může odejmout pocit méněcennosti, dát sílu vutrpení.Věřím, mi může odejmout pocit méněcennosti, dát sílu vutrpení.Věřím, mi může odejmout pocit méněcennosti, dát sílu vutrpení.Věřím, mi může odejmout pocit méněcennosti, dát sílu vutrpení.Věřím, mi může odejmout pocit méněcennosti, dát sílu vutrpení.
Věřím, mi může dát na pomoc bratra.Věřím, mi může dát na pomoc bratra.Věřím, mi může dát na pomoc bratra.Věřím, mi může dát na pomoc bratra.Věřím, mi může dát na pomoc bratra.
Věřím, že může proniknout celou moji bytost…“Věřím, že může proniknout celou moji bytost…“Věřím, že může proniknout celou moji bytost…“Věřím, že může proniknout celou moji bytost…“Věřím, že může proniknout celou moji bytost…“

PPPPPODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem statečným, kteří se zúčastnili úklidu kostela v sobotu 9.6. a následně, a
připravili kostel na slavnosti biřmování a primiční mše sv.!

SSSSSLAVNOSTLAVNOSTLAVNOSTLAVNOSTLAVNOST T T T T TĚLAĚLAĚLAĚLAĚLA     AAAAA K K K K KRVERVERVERVERVE P P P P PÁNĚÁNĚÁNĚÁNĚÁNĚ     VVVVV     KATEDRÁLEKATEDRÁLEKATEDRÁLEKATEDRÁLEKATEDRÁLE

Ani letos někteří naši farníci
neodolali a zúčastnili se slavnosti
Těla a Krve Páně v katedrále. 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 a pěveckých sborů.
Účast v katedrále hojná, většina
pak i pokračovala v průvodu.

Příště si rozhodně nenechejte slavnost ujít
a přij	te si zazpívat na ulici - i to může
být "vyznáním víry".  Proč by se mělo po

ulicích pořád je-
nom demonstro-
vat, vždy� se dá také
důstojně slavit.
(A rezervujte si
celkem 3 hod. pro
milý zážitek).
                       FN                       FN                       FN                       FN                       FN
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PPPPPOOOOO     DLOUHÝCHDLOUHÝCHDLOUHÝCHDLOUHÝCHDLOUHÝCH     LETECHLETECHLETECHLETECHLETECH….….….….….
byla vnašem far-
ním kostele sv.
Václava primice P.
Jakuba Františka
Sadílka, OFM.
Mládenec, který byl
ve 13 letech vna-
šem kostele pokřtěn
a který odpověděl
na Boží dotek touto
modlitbou, kterou
se denně modlí:
“Pane Ježíši, potře-
buji Tě. Děkuji Ti

za to, že Jsi
zemřel na
kříži za mé
hříchy.
Otevírám Ti
dveře svého
života a přijí-
mám Tě
jako svého
Spasitele a
Pána.
Děkuji Ti za
odpu š t ěn í
hříchů.
Ujmi se ve-
dení mého života a změň mě, abych byl takový, jakým mě chceš mít.“ „ Ježíš opravdu vstoupil do mého

života a od té doby výrazně vnímám jeho blízkost, přítomnost
a pomoc“, řekl nám všem.
Nejsou to právě ta správná slova, jednoduchá a výstižná,
která možná již dlouho hledáme a která nám pomohou jít
po správné cestě životem sJežíšem?     MM    MM    MM    MM    MM

O VO VO VO VO VESELÉESELÉESELÉESELÉESELÉ     ŠKOLEŠKOLEŠKOLEŠKOLEŠKOLE

Náš syn chodí třetím rokem do Veselé školy, a on jako žák i my jako rodiče jsme moc rádi, že nás boží cesty dovedly
právě do této církevní školy. Jejím zřizovatelem je Arcibiskupství pražské a škola sídlí v Soukenické ulici v Praze 1.
Kdybychom měli popisovat, čím vším je škola skvělá, čím se liší od ostatních škol, jak se tam učitelé věnují dětem, kolik
je tam a jakých zvláštností a kroužků (včetně ZUŠ v budově školy), asi by nám nestačil rozsah zpravodaje. Faktem
však je, že jsme paní ředitelce nesmírně vděční za její bohulibou a obětavou práci.
Paní ředitelka se nanás rodiče obrátila otevřeným dopisem s nejnovějšími informacemi o škole a prosbou o pomoc. A
my se zase obracíme na vás, naše spolufarníky, výňatkem ztohoto dopisu:

Vážení rodiče,
ve Veselé škole dochází k velkým změnám:
1. Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou škole pronajal nádhernou budovu.
2. Arcibiskupství pražské, zřizovatel školy, a ministerstvo financí dali souhlas kprodeji budovy v

Soukenické ulici 10 škole.
3. Po jednání Rady školy došlo k souhlasu zřizovatele s vybudováním II. stupně ZŠ.
4. Podařilo se nám získat potřebná povolení od hygieniků, obecního úřadu, hasičů, invalidů,

hlukovou studii, světelnou studii, povolení ke změně užívání budovy a souhlas ministerstva
školství ohledně II. stupně.

Od září 2007 tedy Veselá škola otevírá II. stupeň!
Prosím vás, rodiče, abyste spolu snámi dále školu vytvářeli. Konkrétně prosím o pomoc vtěchto
oblastech:
1. Modlitby, dobré úmysly, přání dobra, aby se dílo dařilo.
2. Pokud máte informace o grantech či jiné finanční možné podpoře pro vzdělávání a výchovu, dejte

mi, prosím, vědět.
3. Zvěcí nyní potřebujeme jakékoliv knížky, bílé nádobí, ručníky, globusy, mapy (nepotřebujeme

anatomické modely, dostali jsme velký dar), sbírky přírodovědné, nářadí jakékoliv, přístroje fyzikální,
chemické, výtvarný materiál, cokoliv co vás napadne.

4. Potřebovali bychom pracovní pomoc na zahradě, a kdo by mohl vlétě, tak při přípravě školy.
5. Pomoc informační - tedy pokud byste věděli o žáčkovi do 6. třídy, kterému byste mohli naší školu

doporučit. Žáků 6. třídy máme zhruba polovinu, protože velká část dětí z5. třídy odchází na
osmiletá gymnázia.

6. Pomoc architektonickou vosvětlení. Musíme přidat do třídy smalovanými stropy osvětlení. Pokud
byste měli geniální řešení, jak vhodně umístit světla, a to světla krásná, tak, aby nerušila malby.

7. Jakýkoliv nápad, jakoukoliv dobrou myšlenku a návrh, co dobrého by se dalo pro děti udělat.
Děkuji a mějte se moc krásně. Mgr. Jana Válková

Můžete-li pomoci, obra�te se přímo na Veselou školu (Soukenická 10, Praha 1, tel.:222316600 nebo 602
968 011) nebo na nás (tel.:257 328718 nebo 724241322), můžeme vše zprostředkovat a zajistit převoz věcí.

Děkujeme. Štěpán a Petra ŠustroviŠtěpán a Petra ŠustroviŠtěpán a Petra ŠustroviŠtěpán a Petra ŠustroviŠtěpán a Petra Šustrovi

PPPPPODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem, kteří přispěli pomocí, darem i svou přítomností
kslavnostnímu setkání po PRIMIČNÍ MŠI mého syna
Františka – Jakuba. Za celou rodinu       Dagmar SadílkováDagmar SadílkováDagmar SadílkováDagmar SadílkováDagmar Sadílková

PPPPPOHLEDNICEOHLEDNICEOHLEDNICEOHLEDNICEOHLEDNICE     ZZZZZ B B B B BENÁTEKENÁTEKENÁTEKENÁTEKENÁTEK
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Milí přátelé – smíchovští farníci,
rád bych vás po delší době, přesněji řečeno po roce, pozdravil a poděkoval vám za modlitby, vnichž
jste na mne pamatovali a stále pamatujete. Jistě také díky této vaší podpoře se mi právě dnes podařilo
udělat poslední zkoušku, takže mám druhý ročník uzavřený. Vobvyklém smyslu slova se to dá
označit jako úspěch a právě vtomto obecném smyslu to také tak vnímám.
Na dálku stále sleduji život vaší farnosti a jsem rád za všechno dobré, co se spomocí Boží daří. A
pravidelně na vás, dobrodince, pamatuji při mši sv. Přeji vám ze srdce všechno dobré a požehnané
dny prázdnin, které vám již brzy začnou. Pro mne začaly právě dnes :-)) � ���������j Pávekj Pávekj Pávekj Pávekj Pávek


