
Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

vydává: Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově,  Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
redakční rada: P. P. Bouška,   P. S. Přibyl,   M. Muchová,   Z. Hadravová,   F. Nedbal
uzávěrka: 20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie)    náklad: 700 ks     neprodejné

6
Červen

2009ÚŘEDNÍ HODINY

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle: 8:00 9:30 18:00 11:15  sv. Gabriel
Po-So: 7:30 17:30                     pátek 15:00  Palata

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
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KONTAKT S KNĚZEM

úterý: 8:00 -  11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA

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

Všední dny: - večer17:00 – 17:25
Jindy: - po individuální dohodě.

31.5.31.5.31.5.31.5.31.5. neděleneděleneděleneděleneděle Slavnost Seslání Ducha svatéhoSlavnost Seslání Ducha svatéhoSlavnost Seslání Ducha svatéhoSlavnost Seslání Ducha svatéhoSlavnost Seslání Ducha svatého
od 19.15 setkání pastorační rady farnosti

1.6. pondělí  Památka sv. Justina, mučedníka
3.6. středa Památka sv. Karla Langy a druhů, mučedníků,

od 19 hod. na faře setkání sHosty měsíce – pražskými bohoslovci
5.6. pátek Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
7.6.7.6.7.6.7.6.7.6. neděleneděleneděleneděleneděle Slavnost Nejsvětější Trojice;Slavnost Nejsvětější Trojice;Slavnost Nejsvětější Trojice;Slavnost Nejsvětější Trojice;Slavnost Nejsvětější Trojice;  při mši v9.30 první svaté přijímání dětí

11.6.11.6.11.6.11.6.11.6. čtvrtekčtvrtekčtvrtekčtvrtekčtvrtek Slavnost Těla a Krve PáněSlavnost Těla a Krve PáněSlavnost Těla a Krve PáněSlavnost Těla a Krve PáněSlavnost Těla a Krve Páně
od 17 hod. možnost zúčastnit se mše sv. vkatedrále a následně eucharistického
procesí do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

13.6. sobota Památka sv. Antonína zPadovy, kněze a učitele církve
14.6.14.6.14.6.14.6.14.6. neděleneděleneděleneděleneděle 11. neděle vmezidobí11. neděle vmezidobí11. neděle vmezidobí11. neděle vmezidobí11. neděle vmezidobí
19.6.19.6.19.6.19.6.19.6. pátekpátekpátekpátekpátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; Den modliteb za posvěcení kněží

v17.30 mše sv. za kněze a účastníky modlitební štafety za kněze
20.6. sobota   Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

v10 hod. kněžské svěcení v katedrále
24.6.24.6.24.6.24.6.24.6. středastředastředastředastředa Slavnost Narození sv. Jana KřtiteleSlavnost Narození sv. Jana KřtiteleSlavnost Narození sv. Jana KřtiteleSlavnost Narození sv. Jana KřtiteleSlavnost Narození sv. Jana Křtitele
28.6.28.6.28.6.28.6.28.6. neděleneděleneděleneděleneděle 13. neděle v mezidobí13. neděle v mezidobí13. neděle v mezidobí13. neděle v mezidobí13. neděle v mezidobí; koná se sbírka na bohoslovce
29.6.29.6.29.6.29.6.29.6. pondělípondělípondělípondělípondělí 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

3.7. pátek Svátek sv. Tomáše, apoštola
4.7. sobota Památka sv. Prokopa, opata
5.7.5.7.5.7.5.7.5.7. neděleneděleneděleneděleneděle Slavnost sv. Cyrila a Metoděje,Slavnost sv. Cyrila a Metoděje,Slavnost sv. Cyrila a Metoděje,Slavnost sv. Cyrila a Metoděje,Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

NNNNNEJSVĚTĚJŠÍEJSVĚTĚJŠÍEJSVĚTĚJŠÍEJSVĚTĚJŠÍEJSVĚTĚJŠÍ S S S S SRDCERDCERDCERDCERDCE

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, při níž bude
letos 19. června papežem Benediktem XVI. vyhlášen
Rok kněží, sahá svým původem ke zjevením sv.
Markétě Marii Alacocque vParay-le-Monial v17.
století. Celosvětového rozšíření se mu pak zásluhou
papeže Pia IX. dostalo vroce 1856. Kořeny tohoto
svátku však lze vidět již v evangelní zprávě o
probodení Ježíšova boku na kříži římským vojákem.
Samotný symbol srdce jako nejhlubšího středu lidské
bytosti je ovšem ještě mnohem starší. Na tomto
symbolu není, pokud je mu dobře rozuměno, nic
povrchního nebo sentimentálního. Tak jako vdnešní
době různé značky, ikonky a symboly napomáhají
člověku jediným pohledem rychle se zorientovat,
podobně i symbol srdce vedl již vnejstarších dobách
vnímavého člověka snadno až do hlubin lidského

nitra, ale i do hlubin Božích. VPísmu sv. se slovo srdce vyskytuje více než 500krát. Vjazyce
bible může být srdce zlé, nepřející, pokrytecké či přímo nenávistné, může ale být i plné
dobra, porozumění a lásky. Vždy se nakonec projeví i navenek, co vsobě skrývá: „Čím srdce
přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu
vynáší zlé.“  (Mt 12, 34-35) Biblické srdce není jen sídlem emocí, ale i myšlení a duchovního
života, protože vsrdci člověk rozlišuje dobré a zlé, vsrdci se mezi dobrem a zlem rozhoduje.
Je to zvláštní místo setkání člověka s Bohem. Jen sám Bůh dovede lidské srdce (a sním i
identitu konkrétní lidské osoby) beze zbytku prozkoumat: „Člověk se dívá na to, co má před
očima, Hospodin však hledí na srdce“ ( Sam 16, 7). Také Ježíšovo Srdce - potupami nasycené, pro
naše nepravosti ztrýzněné, až k smrti poslušné a kopím probodené, jak říkáme vlitaniích, - prozrazuje
cosi o identitě vtěleného Syna Božího. Jak řekl před několika lety Svatý otec: „Ve Vykupitelově
Srdci uctíváme lásku Boha k lidstvu, jeho vůli kvšeobecné spáse, jeho nekonečné milosrdenství. Když
uctíváme Nejsvětější Srdce Ježíšovo, klaníme se tomu Srdci, které nás milovalo až do krajnosti a bylo
dokonce probodeno kopím a z výšin kříže vydalo krev a vodu, nevyčerpatelný zdroj nového života.“
Stává se tak symbolem Ježíšovy bezvýhradné lásky kOtci i ke každému znás. Jak velice by
nám prospělo, kdybychom se mu stále více připodobňovali. Krátká modlitba, která zaznívá
vzávěru litanií, by nás proto mohla častěji provázet a tím i naše vlastní nitro proměňovat:
„Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle srdce svého."           pb          pb          pb          pb          pb
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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 - velký sál 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 fara

Rehabilitační cvičení pro ženyRehabilitační cvičení pro ženyRehabilitační cvičení pro ženyRehabilitační cvičení pro ženyRehabilitační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál

Společenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
smichovske.spolco.cz
Mateřské centrum Venoušek - modlitební setkáníMateřské centrum Venoušek - modlitební setkáníMateřské centrum Venoušek - modlitební setkáníMateřské centrum Venoušek - modlitební setkáníMateřské centrum Venoušek - modlitební setkání
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské  centr. fara

Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina pod vedením P. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. Stanislava
čtvrtek 18:15 - 19:15 - velký sál na faře

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 / 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

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 500 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
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Rodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Jany Durdisové (721148091 nebo
telefon do kostela 257317652)

Modlitba RůženceModlitba RůženceModlitba RůženceModlitba RůženceModlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Pravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. 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 31.5. v 19:15, na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 23.6. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od 29.9., 5.skup. od 9.10.
Katechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Petra aP. Petra aP. Petra aP. Petra aP. Petra a
P. MariuszeP. MariuszeP. MariuszeP. MariuszeP. Mariusze

Modlitební štafeta za knězeModlitební štafeta za knězeModlitební štafeta za knězeModlitební štafeta za knězeModlitební štafeta za kněze
bude sohledem na vyhlášení Roku kněží vnaší
farnosti i nadále pokračovat.

PPPPPRŮVODCERŮVODCERŮVODCERŮVODCERŮVODCE     MŠÍMŠÍMŠÍMŠÍMŠÍ     SVSVSVSVSV. . . . . PROPROPROPROPRO     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI

Na tomto místě otiskneme na pokračování průvodce mší sv. pro děti, kde jednotlivé části budou přiblíženy
na příbězích malých želviček.

11

6. Rozeslání     
Milé děti,
 Loudalka tento týden slyšela pohádku o zapomnětlivém princovi. Představte si, že ten princ
zapomněl skoro všechno. Vždycky někde zapomněl klíče, jindy zase tužku a jindy zase hledal knihu.
Jenže to největší zapomenutí vjeho životě nebyly ani klíče ani tužka, ale samotná princezna. On se
totiž vydal do světa vyhledat si nevěstu. Když ji našel, musel splnit tři veliké a velmi těžké úkoly, které
mu dal pan král, princeznin tatínek. Princ všechny úkoly splnil a princeznu dostal za ženu. A když
si ji vedl domů a už bylo vidět na jejich zámek, nechtěl, aby museli jít pěšky, a proto řekl své nevěstě:
„Počkej tady na mně, já dojdu na zámek pro kočár a přivezu si tě slavně domů.“ Princezna mu
povídá: „Hlavně se po cestě snikým moc nezastavuj, abys na mně nezapomněl!“ „Neboj se, to se mi
přece nemůže stát,“ odpověděl princ a už uháněl do zámku pro kočár. Jenže u brány potkal jednoho
svého dobrého kamaráda, na nádvoří druhého a pak třetího. Všichni se ho ptali, jak se měl, co
všechno ve světě prožil. Princ jim začal vykládat o velikých věcech, které musel vykonat, a přitom –
představte si – na svou princeznu opravdu zapomněl! Ta musela jít do zámku pěšky sama a princ se
velmi mnoho styděl. Poprosil svou nevěstu za odpuštění a pak už na ni opravdu nikdy nezapomněl.
 Byla to zvláštní pohádka. Loudalka ji umí skoro zpaměti. Tatínek včera večer všem doma
řekl, že mu to připomíná ještě něco jiného: jak lidé někdy odcházejí ze mše svaté. Byli jsme u Pána
Ježíše, smířili jsme se sním, poslouchali jsme jeho slovo, dokonce jsme ho přijali do svého srdce a
pak přijdeme domů a často na Pána Ježíše zapomeneme a máme zase své starosti. Jsme jako ten
zapomětlivý princ. A Pán Ježíš nás pak znovu sám musí hledat. A přitom jsme dostali veliký úkol.
Kněz na konci mše sv. řekne: „Jděte ve jménu Páně!“, a to právě znamená, že dostáváme veliký úkol:
na Pána Ježíše nesmíme zapomenout a všem máme ukazovat, jak je Pán Bůh dobrý.

(se svolením autora pøejato od olomouckých dominikánù, více na:  www.loudalka.op.cz)

MMMMMILÍILÍILÍILÍILÍ     PŘÁTELÉPŘÁTELÉPŘÁTELÉPŘÁTELÉPŘÁTELÉ ZOO, ZOO, ZOO, ZOO, ZOO,
jak jistě již všichni víte, přes počáteční potíže se nám podařilo, díky
vstřícnosti pana ředitele, zakoupit rodinné vstupenky do ZOO na další
rok. Po zakoupení vstupenek do ZOO a BZ, nám zbyla částka 1000,-
Kc. Tuto částku jsme se rozhodli věnovat ZOO prostřednictvím adopce
nějakého zvířete. Po zvážení různých možností, padla volba na ptáčka se
jménem kardinál červený. Tento pěvec byl adoptován naší farností na
dobu jednoho roku. Dostali jsme certifikát o adopci a také fotografii
kardinála červeného. Vše je kdykoli knahlédnutí vsakristii.
Našeho adoptovaného „farního kardinála“ najdete cestou ke slonům,
kde máte po pravé straně lemury a vlevo jsou voliéry sptáky.
Pokud byste se chtěli podílet vpříštím roce na adopci, můžete tak učinit
předplacením vstupenek do ZOO, či jakoukoli částkou, nebo

dobrovolnosti se meze nekladou. Za kardinála červeného předem děkuje

Jana D.
Kardinál červený (Cardinalis cardinalis) je 21 - 23 cm dlouhý pěvec z čeledi
kardinálovitých. Vyskytuje se na okrajích lesů, v parcích, zahradách a v blízkosti
bažin v jižní a východní části Severní Ameriky, konkrétně v Mexiku, Belize, Guatemale
a na Bermudských ostrovech.
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HHHHHOSPODAŘENÍOSPODAŘENÍOSPODAŘENÍOSPODAŘENÍOSPODAŘENÍ     FARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTI     VVVVVROCEROCEROCEROCEROCE 2008 2008 2008 2008 2008
Tak jako každý rok předkládáme i letos informaci o hospodaření naší farnosti.
Dosažený výsledek hospodaření ve výši 356  tis. Kč vmeziročním srovnání znamená lepší výsledek o
55 %, tj. 126 tis.Kč. Jeho dosažení ovlivnily

a) na příjmové straně
- vyšší inkasa kostelních sbírek o 72 tis. Kč
- vyšší příjmy zdarů o 21 tis. Kč

b) ve výdajích
- úspora nákladů na opravy ve výši 14 tis. Kč. Tato položka se odvíjí od výše poskytnutých
dotací, které jsou určující pro výši spoluúčasti farnosti na opravách
- úspora ve spotřebě energie o 18 tis. Kč
- výrazně nižší čerpání materiálových nákladů, kde zejména vpoložce „ostatní“ došlo kvýrazné
úspoře – 83 tis. Kč.

Všechny tyto úspory a vyšší příjmy umožnily pokrýt náklady, které jsou nezbytné a  poměrně vysoké
(odpisy pořízených investic vposledních 2-3 letech – bezbariérový vstup do kostela, zámek na faře,
ozvučení - 75 tis. Kč), splnit daňovou povinnost vůči státu (45 tis. Kč), uhradit všechny nezbytné
režijní náklady a vykázat i výše vzpomenutý kladný výsledek jako významný zdroj pro budoucí potřebné
investice farnosti.
Vývoj vybraných položek ovlivňujících hospodaření farnosti dává následující přehled (vtis. Kč)

Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Index k Index k
r. 2006 r.2007

Výnosy
Sbírky 427,00 409,00 481,00 1,13 1,18
Dary 323,00 420,00 441,00 1,37 1,05
Příjmy z nájmů 500,00 483,00 486,00 0,97 1,01

  
Náklady
Květiny 20,00 19,00 15,00 0,75 0,79
Bohoslužební potřeby 15,00 21,00 21,00 1,40 1,00
Ostatní mater.náklady 148,00 127,00 44,00 0,30 0,35
Energie 202,00 167,00 149,00 0,74 0,89
Služby fara 285,00 115,00 92,00 0,32 0,80
Opravy 161,00 119,00 105,00 0,65 0,88

Hospodářský výsledek - 391,00 230,00 356,00 1,55

Je nepochybné, že na dobrých výsledcích roku 2008 se nemalou měrou podíleli farníci, kteří svými
příspěvky významně přispěli kzisku farnosti. Patří proto všem přispěvatelům a dárcům velké poděkování.
Pán Bůh zapla
! Ekonomická radaEkonomická radaEkonomická radaEkonomická radaEkonomická rada

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     POUTPOUTPOUTPOUTPOUT     DODODODODO N N N N NOVÉOVÉOVÉOVÉOVÉ Ř Ř Ř Ř ŘÍŠEÍŠEÍŠEÍŠEÍŠE

Letošní farní Pou
 se těšila velkému zájmu již při ohlášení. Neobvykle brzo byla
všechna místa obsazena a po delší době jsme měli zcela obsazený
autobus. Prohlídka Telče a Kostelního Vydří potěšila, ale
nepřekvapila, protože se jedná o známé turistické objekty. Ale
návštěva premostrátského kláštera v Nové Říši nás ohromila. V
zapadlém koutě Vysočiny se nachází klášter starý 800 let, srovnatelný
velikostí se Strahovem, Želiví nebo Gerasem. Bohužel neměl osud
svých š
astnějsších
protějšků a tak se na něm
i jeho obyvatelích pode-
psala nacistická i komunis-
tická správa. Posledních 18
let zde opět působí 6
mnichů a dochází k
rozsáhlým stavebním

rekonstrukcím. V jenom z křídel je umístěn Charitní Domov
spokojeného stáří. Rozhodně si návštěvu nenechte ujít!
Více na: www.klaster.novarise.cz

VVVVVÍKENDOVÁÍKENDOVÁÍKENDOVÁÍKENDOVÁÍKENDOVÁ     REKOLEKCEREKOLEKCEREKOLEKCEREKOLEKCEREKOLEKCE     VVVVV K K K K KOLÍNĚOLÍNĚOLÍNĚOLÍNĚOLÍNĚ

Od pátku 12.6. večer do neděle 14.6.12.6. večer do neděle 14.6.12.6. večer do neděle 14.6.12.6. večer do neděle 14.6.12.6. večer do neděle 14.6. dopoledne je možno zúčastnit se duchovní obnovy vklášteře
jezuitů Kolíně. Zájemci se mohou hlásit u paní Olgy Auerspergerové (606644423).
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VVVVVŠIMLIŠIMLIŠIMLIŠIMLIŠIMLI     JSTEJSTEJSTEJSTEJSTE     SISISISISI     NĚKDYNĚKDYNĚKDYNĚKDYNĚKDY … … … … …
jak moudře je uspořádán církevní rok? Jak můžeme všechny události Ježíšova života postupně sledovat
až kjejich vrcholu?
JEŽÍŠOVO NAROZENÍ - UTRPENÍ - ZMRTVÝCHVSTÁNÍJEŽÍŠOVO NAROZENÍ - UTRPENÍ - ZMRTVÝCHVSTÁNÍJEŽÍŠOVO NAROZENÍ - UTRPENÍ - ZMRTVÝCHVSTÁNÍJEŽÍŠOVO NAROZENÍ - UTRPENÍ - ZMRTVÝCHVSTÁNÍJEŽÍŠOVO NAROZENÍ - UTRPENÍ - ZMRTVÝCHVSTÁNÍ (vítězství nad smrtí) -
NANEBEVSTOUPENÍNANEBEVSTOUPENÍNANEBEVSTOUPENÍNANEBEVSTOUPENÍNANEBEVSTOUPENÍ ( odchod zočí apoštolů, jejich strach, bezradnost)-a jako dovršení - koruna
Boží starostlivosti a lásky - SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHOSESLÁNÍ DUCHA SVATÉHOSESLÁNÍ DUCHA SVATÉHOSESLÁNÍ DUCHA SVATÉHOSESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.- dar, který apoštoly zbavil strachu a
bezradnosti, takže byli schopni vyjít, hlásat radostnou zvěst a nejen to, byli schopni činit neuvěřitelné
věci i zázraky.
Obdarování Duchem je spojeno se křtem a biřmováním, ale znáte to, mnozí si už nejsou vědomi, že
by kdy obdrželi nějaké dary a že vůbec existuje Duch sv. A mluvit slidmi o víře? No, to není moje
parketa, to já neumím a dary? To také nevím, že bych měl!
Co tedy dělat, aby Duch sv. proměňoval i naše životy?
- Obrácení srdce - odvrácení se od špatných hodnot khodnotám dobrým.
- Rozhodnutí - Ducha sv. přijmout do svého života a řídit se jím.
- Vmodlitbě prosit o seslání Ducha sv. a jeho darů do našeho života. (Duch sv. může dávat
stále nové a nové dary).
- Věřit, že Bůh ve mně působí i když zrovna nic necítím.
- Odhalovat Boží obdarování a používat je ke službě Bohu i lidem (proto jsme je obdrželi).
- Ptát se, kde si mě Bůh chce použít (často totiž úplně jinde, než by se mi líbilo).
Duch sv. přistupuje tiše a mírně, ne vhluku světa. Přichází nás povzbudit, potěšit a dát duši světlo.
Je důležité si uvědomovat, že Duch sv. není nějakým dárkem „na přilepšenou“, ale je nutným
základem skutečné víry. Ve své víře máme stále růst- ani vpracovním vytížení, či ve stáří nebo nemoci
není člověk zrůstu vyloučen. Každý znás je omezený svými možnostmi, to nemusíme považovat za
neúspěch. Někteří lidé chtějí skrýt svá omezení - dělají jakoby všechno věděli a jsou směšní. Zralý
člověk přijímá svá omezení i svá obdarování, nezůstává sám, sdílí svou víru sdruhými. Ty druhé totiž
potřebujeme i jejich dary (charismata) a oni potřebují nás - potřebujeme se navzájem. Uvědomujme
si, že máme pevný bod uprostřed starostí a strachů života - náš život není žit zlidských zdrojů, ale ze
zdrojů Božích.      MM     MM     MM     MM     MM

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

V neděli 17.5. při mši sv. v 9:30 udělil v
našem kostele biskup Karel Herbst svátost
biřmování osmi kandidátům, z toho šesti z
naší farnosti. Slavnostně vyzdobený kostel,
doprovod hudební skupinky, natěšené děti i
dospělí vytvořili milé prostředí pro slavnostní
chvíle.
Po mši sv. se otec biskup tradičně setkal s
biřmovanci na faře k neformálnímu hovoru.
Děkujeme !

PPPPPOUŤOUŤOUŤOUŤOUŤ     VVVVV R R R R RADLICÍCHADLICÍCHADLICÍCHADLICÍCHADLICÍCH

Po roce 2000 vznikla pěkná tradice dětských bohoslužeb vradlické
kapli svatého Jana Nepomuckého a jejím okolí. Bývalo nám tehdy líto,
vjakém stavu kaplička byla: oprýskaná omítka, vevnitř drolící se zdi…
Tuto tradici pak ukončila výstavba banky. Vjejím rámci však došlo i
kopravě kaple a venkovní sochy, která byla na podzim loňského roku
panem kardinálem požehnána. A dneska, na svátek sv. Jana
Nepomuckého, to vypadá, že vkapli vznikne tradice nová: právě jsem
se vrátila zkrásné poutní mše. Opravená kaplička, kolem jasná jarní
zeleň vparkové úpravě, též opravená
socha sv. Jana před kaplí, pomníček
obětem bombardování za druhé světové
války… Na mši, kterou sloužil otec Petr,
se nás sešlo tak akorát, aby byla kaple
plná, ale ne přeplněná. Byla to slavnost
ne okázalá, spíš tiše a opravdově
radostná. Mohla vzbudit vděčnost
nejenom za svatého patrona naší země,

ale také za to, že i vnaší farnosti sloužila a slouží řada kněží, kteří jsou
ve své knežské poctivosti jeho opravdovými následovníky.
A aby to byla opravdová pou
, využila jsem možnost jít pěšky přes
bujnou malvazineckou zeleň. A malá Klárka rozdávala poutní koláčky.
Určitě prij	te za rok taky!     RHb    RHb    RHb    RHb    RHb
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FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     DOVOLENÁDOVOLENÁDOVOLENÁDOVOLENÁDOVOLENÁ 2009 2009 2009 2009 2009
Farní dovolená (15.-22. srpna 2009) byla ohlášena  v minulých číslech Zpravodaje, podrobné informace
jsou rovněž na přihlašovacím archu v sakristii nebo i na webových stránkách farnosti. Ještě stále zbývá
několik volných pokojů. Přihlašte se! Jiřetín pod Jedlovou je přitom ideální místo pro pěší, cyklo- i
mototuristy, rovněž spojení veřejnou dopravou je dobré. Hlavně děti uvítají koupaliště přímo v místě,
v nejbližším okolí je Křížová hora s Kalvárií a nádhernou křížovou cestou, hrad Tolštejn a rozhledna
na Jedlové hoře. Pěší turisté i cyklovýletníci mají mnoho cílů v přilehlých Lužických horách a
Českosaském Švýcarsku, které je nedaleko. Všichni mohou rovněž navštívit blízké romantické Žitavské
hory v Německu, poutní místo Filipov, Jablonné v Podještědí a zámek Lemberk a mnoho dalších
cílů. Každý den se můžete připojit ke společnému programu nebo zvolit vlastní variantu, nikdo není k
ničemu nucen, jedná se skutečně o dovolenou. Je to rovněž ideální příležitost poznat blíže ostatní farníky,
které znáte jen od vidění z kostela. Pojede s námi i otec Petr, který bude každý den sloužit mši sv.  Jan MacekJan MacekJan MacekJan MacekJan Macek

VVVVVÍRAÍRAÍRAÍRAÍRA -  -  -  -  - STRACHSTRACHSTRACHSTRACHSTRACH     NEBONEBONEBONEBONEBO     RADOSTRADOSTRADOSTRADOSTRADOST

Dnes se již v naší zemi nikdo nemusí bát veřejně vyjádřit své přesvědčení. My, křes
ané, můžeme
svobodně svou víru šířit a předávat. Mnozí lidé si však myslí, že uvěřit znamená žít v neustálém
strachu z trestu. Mají hluboko zakořeněnou představu, že Bůh je ten, který sleduje jejich chování a
přísně je trestá za každou chybu. Taková víra však pokoj a radost přinést nemůže.
V Písmu svatém čteme, že Bůh je láska. A pak se ptám: “Trestá skutečně ten, který nás z lásky stvořil
?” Všichni dobře víme, že jsme odpovědni za své jednání. Často si totiž domnělý trest způsobíme
vlastní nerozvážností nebo nedbalostí. Proto je velmi zapotřebí, i když se stane něco nepříjemného, v
klidu se zamyslet především sami nad sebou.
V živote však také přicházejí situace, které si sami nezaviníme. Například nemoc nebo jiné utrpení.
Ale ani ty nejsou Božím trestem za naše ciny. Tyto chvíle nás mají jen vést kzamyšlení a duchovnímu
růstu. Uvěřit tedy neznamená neustále se bát. Víra je především veliká radost. My věřící víme, že Pán
Bůh miluje všechny lidi. A proto je naší úkolem oJeho lásce svědčit. Upřímnou radostí, ale především
dobře prožitým a zodpovědným životem.          (Ilona Bozděchová)         (Ilona Bozděchová)         (Ilona Bozděchová)         (Ilona Bozděchová)         (Ilona Bozděchová)

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     INZERCEINZERCEINZERCEINZERCEINZERCE

Milí bratři a sestry, máte snad doma něco, co již nepotřebujete, ale může se někomu hodit? Nebo
něco sháníte? Pak je tu pro vás naše farní inzerce. Pro všechny, kteří cosi shánějí, nebo naopak chtějí
něco nabídnout, a
 již květiny, dětské kolo, nábytek, nebo cokoli jiného, jsou ve farním sále připraveny
inzertní sešity. Jsou k dispozici jak při farní kávě, tak také všem společenstvím a můžete do nich
zapisovat své inzeráty. Tak tedy vám všem hodně štěstí a hurá do toho.       J.D.      J.D.      J.D.      J.D.      J.D.

LLLLLETNÍETNÍETNÍETNÍETNÍ     NABÍDKANABÍDKANABÍDKANABÍDKANABÍDKA

Seniorka nabízí seniorce (i sdalší osobou) letní pobyt na chatě nedaleko Svaté Hory. VŠ nebo SŠ,
ale není podmínkou. Pejsek vítán. Nutný osobní kontakt předem. Vpřípadě zájmu zanechte vsakristii
kontakt a stručnou informaci o sobě. Veronika B.Veronika B.Veronika B.Veronika B.Veronika B.

OOOOOHLÁŠKYHLÁŠKYHLÁŠKYHLÁŠKYHLÁŠKY

Ohlášky na každý týden zveřejňovány i na našich farních webových stránkách. Pokud si tedy v neděli
nestihnete vše zapamatovat či zapsat, můžete navštívit http://www.vaclavonline.wz.czhttp://www.vaclavonline.wz.czhttp://www.vaclavonline.wz.czhttp://www.vaclavonline.wz.czhttp://www.vaclavonline.wz.cz, kde jsou ohlášky
na hlavní stránce a rovněž ke stažení jako soubor Microsoft Word.

PPPPPOUŤOUŤOUŤOUŤOUŤ     KKKKK     OSLAVĚOSLAVĚOSLAVĚOSLAVĚOSLAVĚ 280.  280.  280.  280.  280. VÝROČÍVÝROČÍVÝROČÍVÝROČÍVÝROČÍ     KANONIZACEKANONIZACEKANONIZACEKANONIZACEKANONIZACE     SVSVSVSVSV. J. J. J. J. JANAANAANAANAANA N N N N NEPOMUCKÉHOEPOMUCKÉHOEPOMUCKÉHOEPOMUCKÉHOEPOMUCKÉHO

Ve výroční den svátku sv. Jana Nepomuckého, českého zemského patrona, jsme byli jako věřící zváni
k účasti na bohoslužbách jak v lokálních svatyních (v našem případě pak ve znovuobnovené kapličce
v Radlicích), nebo přímo v diecézním katedrálním chrámu za účasti otce arcibiskupa.
Zvolil jsem (vědom si svého statusu diecézana) druhou možnost a vyrazil krásným sobotním dopolednem
směr Pražský Hrad. Po úspěšném překonání bariér, zátarasu a proklestění se davem demonstrace
chtivých a protikrizově naladěných odborářů jsem úspěšně dosáhl kýžené mety - staroslavné katedrály.
Za (dlužno říci) komornější účasti Božího lidu (patrně redukované o ty nadšence, kteří absolvovali
slavnou vigilii a průvod ke Karlovu mostu vpředvečer svátku světce) a (o to reprezentativnejší) přítomnosti
diecézního kněžstva, zástupců “vždy věrné” metropolitní kapituly a spolubratra biskupa Václava
celebroval otec kardinál úchvatnou liturgii. Ta byla podbarvena takřka barokními hudebními motivy
z taktovky dómského regenschoriho Kšici. A co jsem si ze mše svaté (vedle unikátní příležitosti uctít
světcův ostatek a poklonit se jeho hrobu, zalitému září voskovic) odnesl pro sebe a oč bych se i rád
podělil? V první řadě mě napadá výzva otce arcibiskupa k modlitbám ke světci patronu kněží za
úspešné a arcidiecézi prospěšné určení nástupce kardinála Vlka na svatovojtěšském stolci, a dále za
ochranu celé diecéze. A to v dobách, kdy se o osudu pražské církve jako údu těla Kristova rozhoduje
i v soudních síních a parlamentních kuloárech. Rádi učiníme, že?                Jakub HolečekJakub HolečekJakub HolečekJakub HolečekJakub Holeček

SSSSSLAVNOSTNÍLAVNOSTNÍLAVNOSTNÍLAVNOSTNÍLAVNOSTNÍ     PROCESÍPROCESÍPROCESÍPROCESÍPROCESÍ     ZZZZZ     KATEDRÁLYKATEDRÁLYKATEDRÁLYKATEDRÁLYKATEDRÁLY     NANANANANA K K K K KARLŮVARLŮVARLŮVARLŮVARLŮV     MOSTMOSTMOSTMOSTMOST

se uskutečnilo v předvečer svátku sv. Jana. 600 metrový průvod prošel trasu od katedrály,
Nerudovou ulicí, přes Karlův most do křižovnického kostela. Vedle kostela v muzeu K.mostu byla
otevřena výstava o sv. Janu. Rozhodně si nenechte ujít!
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HHHHHOSTOSTOSTOSTOST ( ( ( ( (ZZZZZ) ) ) ) ) MĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCE -  -  -  -  - BOHOSLOVCIBOHOSLOVCIBOHOSLOVCIBOHOSLOVCIBOHOSLOVCI     PRAŽSKÉHOPRAŽSKÉHOPRAŽSKÉHOPRAŽSKÉHOPRAŽSKÉHO     SEMINÁŘESEMINÁŘESEMINÁŘESEMINÁŘESEMINÁŘE

Naposledy vtomto akademickém roce se můžete potkat ve farním sále
smíchovské farnosti snevšedními hosty nad zajímavými tématy vrámci
cyklu setkání „Host (z) měsíce“. Na středu 3. června od 19 hodin
přijala naše pozvání dvojice bohoslovců pražského semináře. Řeč bude
nejen opražském semináři jako takovém; o jeho minulosti, současnosti
i budoucnosti. Hlavním tématem tohoto večera bude „Svědectví cesty
ke kněžství“.
Co říci o našich hostech? Jeden je z města, druhý z vesnice, jeden šel
do semináře hned po škole, druhý po několika letech kariéry, jeden
věřící odmalička, druhý konvertita…cesty obou se střetli vpražském

semináři. Svědectví a možnost popovídat o hledání Boží vůle, o přicházení do kněžského semináře i
odcházení z něj.
Všichni jste srdečně zváni. Samozřejmě nebude chybět i nějaké to mále občerstvení a prostor provaše
dotazy. Informace naleznete také na nové webové adrese Smíchovského společenství mládeže
(smichovske.spolco.cz) a také na plakátě ve vývěsce vpředsíni kostela. Těšíme se na vaši návštěvu. mtamtamtamtamta

B 21B 21B 21B 21B 21
Milí přátelé, sestry a bratři, řada z nás zaznamenala v předvelikonoční době výrazný počin, kterým je
uvedení “Bible - překladu 21. století” na veřejnost. Ideově má navazovat na bratrský překlad Bible
Kralické z přelomu 16. a 17. století, který přestavoval ve své době nejzásadnější překladatelský počin
nekatolické biblistiky.
Podle internetových stránek nového překladu (viz http://www.bible21.cz/) předkládaná verze Písma: “přináší
nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským,
aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, a
 už jsou zvyklí čerpat z této knihy
inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé.” Ambice překladatelů jsou tedy nemalé.
Nutno doplnit, že vedle obdivuhodného doprovodného projektu “Celonárodního čtení Bible”, které
v souvislosti s prezentací tohoto překladu proběhlo, doprovází její prezentaci i marketingová propagační
kampaň amerického střihu. Z jejího ducha a ražení pak lze vycítit vliv zámořských letničních křes
anů.
Jak uvádějí ve svém společném stanovisku čeští a moravští pastýři (http://www.apha.cz/stanovisko-
katolickych-biblistu-k-prekladu-bible-preklad-21-stoleti/), nelze k předkládanému překladu Písma
přistupovat nekriticky či dokonce s bezbřehým nadšením.
V první řadě je třeba vnímat, že v tomto překladu chybí sedm starozákonních knih a některé další
jsou tu předkládány v kratší verzi, než jak je známe v tzv. “širším kánonu”. Jak dále naši biskupové
uvádějí, “Postavení překladu, který si nárokuje hrdý titul Překlad 21. století, tedy rozhodně není v
dnešním českém křes
anském prostředí zdaleka tak výlučné, jak by se z tohoto označení (a z masivní
reklamní kampaně, která jeho vydání doprovází) mohlo zdát.” Co doplnit k jistě doporučeníhodné a
obohacující četbě této netradiční (by
 ne průlomové či snad revoluční) verze překladu Slova Božího?
Snad jen to, co se v obdobných situacích vždy říkává: “Důvěřuj, ale prověřuj.” Jakub HolečekJakub HolečekJakub HolečekJakub HolečekJakub Holeček
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Vážení a milí přátelé, dovoluji si Vás informovat o právě připravovaném kompletním vydání Jeruzalémské
Bible, které vyjde během listopadu 2009.
Případní zájemci si mohou knihu již nyní předplatit v některém z našich knihkupectví či v zásilkové
službě a mají tak možnost získat knihu se slevou 15 %.
Podrobnosti o tomto projektu naleznete zde: http://www.ikarmel.cz/akce/jeruzalemskabible.phphttp://www.ikarmel.cz/akce/jeruzalemskabible.phphttp://www.ikarmel.cz/akce/jeruzalemskabible.phphttp://www.ikarmel.cz/akce/jeruzalemskabible.phphttp://www.ikarmel.cz/akce/jeruzalemskabible.php

Jeruzalémská BibleJeruzalémská BibleJeruzalémská BibleJeruzalémská BibleJeruzalémská Bible
Špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy,
založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští
badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné
a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad, La Bible de
Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských
jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou
vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým
knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky
interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká
metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro
přesné rozpoznání předlohy). Její autoři vzali v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20.
století, které se staly inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale nebyl měřítkem, či
dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby
výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární
formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v
polistopadové době se publikovalo pracovní vydání (celkem v 17 svazcích). Kompletní jednosvazková
Jeruzalémská bible v českém jazyce vychází v listopadu roku 2009.

PPPPPRVNÍRVNÍRVNÍRVNÍRVNÍ     SVATÉSVATÉSVATÉSVATÉSVATÉ     PŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍ

Vneděli 7. června7. června7. června7. června7. června přistoupí u sv. Václava při mši sv. v 9.30 děti znaší farnosti kprvnímu svatému
přijímání.

PPPPPOUŤOUŤOUŤOUŤOUŤ     RODINRODINRODINRODINRODIN     PRAŽSKÉPRAŽSKÉPRAŽSKÉPRAŽSKÉPRAŽSKÉ     ARCIDIECÉZEARCIDIECÉZEARCIDIECÉZEARCIDIECÉZEARCIDIECÉZE

se uskuteční v sobotu 6. června 20096. června 20096. června 20096. června 20096. června 2009 na Svaté Hoře. Tématem pouti je „Odvaha žít rodinu dnes“.
Hlavním celebrantem poutní mše svaté v 11 hodin bude Mons. Ing. Aleš Opatrný Th.D., biskupský
vikář pro pastoraci. Od 13 hodin bude v areálu poutního místa probíhat doprovodný program pro
celou rodinu. Aktuální informace naleznete na http://cpr.apha.cz/svata-hora/.
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Podobně jako v minulých letech bude v Praze o slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 11. červnačtvrtek 11. červnačtvrtek 11. červnačtvrtek 11. červnačtvrtek 11. června po
mši sv. v katedrále, která začíná v 17.00 hod., následovat eucharistické procesí. To půjde opět z
katedrály přes Hradčanské náměstí (zastavení na Karmelu sv. Josefa) k Loretě (další zastavení) až na
Strahovské nádvoří. Průvod bude zakončen v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově.

KKKKKNĚŽSKÉNĚŽSKÉNĚŽSKÉNĚŽSKÉNĚŽSKÉ     SVĚCENÍSVĚCENÍSVĚCENÍSVĚCENÍSVĚCENÍ

V sobotu 20. června20. června20. června20. června20. června 2009 v 10.00 hod. udělí kardinál Miloslav Vlk v katedrále sv. Víta, Václava a
Vojtěcha kněžské svěcení MUDr. Jiřímu Kordovi, jáhnovi pražské arcidiecéze. Pan kardinál zvláště zve
pražské faráře s jejich farnostmi a ministranty. Účast na této důležité slavnosti je podporou novokněží.
Budeme prosit za nová kněžská povolání.

RRRRROKOKOKOKOK     KNĚŽÍKNĚŽÍKNĚŽÍKNĚŽÍKNĚŽÍ

Dne 16. 3. 2009 během audience účastníků plenárního zasedání Kongregace pro klérus ve Vatikánu
oznámil Svatý otec, že při příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Marie Vianneye, faráře arského, vyhlašuje na
období od 19. 6. 2009 do 19. 6. 2010 Rok kněží, jehož tématem bude: Věrnost Kristova, věrnost kněze.
Papež zahájí Rok kněží modlitbou nešpor 19. 6. 2009 na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v Den
modliteb za posvěcení kněží. Rok kněží Benedikt XVI. ukončí 19. 6. 2010, kdy se zúčastní Světového
setkání kněží na náměstí sv. Petra ve Vatikánu. Během tohoto jubilejního roku Benedikt XVI. prohlásí sv.
Jana Marii Vianneye patronem všech kněží na celém světě.
Vnaší farnosti bude sohledem na Rok kněží i nadále možno se zapojovat do modlitební štafety za kněze.


