
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,   F. Nedbal
uzávěrka: 20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie)    náklad: 800 ks     neprodejné
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Květen

2010ÚŘEDNÍ 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 sv. Václav |11:15 sv. Gabriel|8:3010:15 Zlíchov|16:00 sv. Vavřinec
(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)|Pátek 15:00  Palata|Středa 18:00 Zlíchov
Po-So: 7:30 17:30 sv. Václav |1.sobota 16:00 Velká Chuchle, 18:00 Malá Chuchle

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.

2.5. neděle 5. neděle velikonoční
v19.30 koncert vkostele (v rámci festivalu varhanní duchovní hudby)

3.5. pondělí Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
7.5. pátek 1. pátek vměsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hod.
8.5. sobota Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Arcidiecézní pou� za kněžská povolání na Svaté Hoře
9.5. neděle 6. neděle velikonoční

12.5. středa Svátek Výročí posvěcení katedrály
13.5. čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení PáněSlavnost Nanebevstoupení PáněSlavnost Nanebevstoupení PáněSlavnost Nanebevstoupení PáněSlavnost Nanebevstoupení Páně

začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha sv.
14.5. pátek Svátek sv. Matěje, apoštola
15.5. sobota v9 hod. mše sv. vkapličce sv. Jana Nepomuckého vRadlicích

v18 hod. poutní mše sv. v katedrále, ve 14 hod. prohlídka u sv. Gabriela (viz str. 6)
16.5. neděle 7. neděle velikonoční; svatojánská sbírka na arcidiecézi
17.5. pondělí od 18.30 absolventský koncert ZUŠ
22.5. sobota Farní pou� na Lomec
23.5.23.5.23.5.23.5.23.5. neděleneděleneděleneděleneděle Slavnost Seslání Ducha svatéhoSlavnost Seslání Ducha svatéhoSlavnost Seslání Ducha svatéhoSlavnost Seslání Ducha svatéhoSlavnost Seslání Ducha svatého
26.5. středa Památka sv. Filipa Neriho, kněze
28.5. pátek Noc kostelů (18-24 hod.)
30.5.30.5.30.5.30.5.30.5. neděleneděleneděleneděleneděle Slavnost Nejsvětější TrojiceSlavnost Nejsvětější TrojiceSlavnost Nejsvětější TrojiceSlavnost Nejsvětější TrojiceSlavnost Nejsvětější Trojice

od 19.15 setkání pastorační rady farnosti
31.5. pondělí Svátek Navštívení Panny Marie
1.6. úterý Památka sv. Justina, mučedníka
3.6.3.6.3.6.3.6.3.6. čtvrtekčtvrtekčtvrtekčtvrtekčtvrtek Slavnost Těla a Krve PáněSlavnost Těla a Krve PáněSlavnost Těla a Krve PáněSlavnost Těla a Krve PáněSlavnost Těla a Krve Páně
4.6. pátek 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
5.6. sobota Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
6.6. neděle 10. neděle v mezidobí; první svaté přijímání dětí

ČČČČČASASASASAS M M M M MATKYATKYATKYATKYATKY J J J J JEŽÍŠOVYEŽÍŠOVYEŽÍŠOVYEŽÍŠOVYEŽÍŠOVY

Moderní dějiny našeho hlavního města jsou spojeny
sdvěma okamžiky, které poznamenaly život naší církve
a společnosti: 3. listopad 1918 – stržení mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí a slavnostní posvěcení
(12. 5. 1929) a slavnostní otevření katedrály sv. Víta 28.
9. 1929 při příležitosti tisíciletého výročí mučednické
smrti sv. Václava. Později, ještě za totality, se rozbíhá
Desetiletí duchovní obnovy se snahou oslovení
společnosti a každý rok dostává nějaké zaměření a určité
patrony našich křes�anských dějin. Panna Maria mezi

těmito patrony výslovně jmenována není. Kposledním velkým zastavením naší církve
bychom mohli jistě připočítat tři návštěvy Jana Pavla II. A podzimní setkání sBenediktem
XVI., který nás vyzval, abychom znovu objevovali křes�anské kořeny naší víry. Svatý
Pavel vlistu Římanům píše, že my, křes�ané zpohanských národů, jsme naroubováni
na ušlechtilou olivu. Nemáme se vyvyšovat a vynášet, ale máme se bát. Máme si
vzpomenout, že ne my neseme kořen, nýbrž kořen nese nás. Tou olivou ušlechtilou a
kořenem je Izrael, vždy� Bůh slibuje Abrahámovi: „V tobě budou požehnána všechna
pokolení země.“ Spojovacím článkem mezi Izraelem a pohanskými národy je Mesiáš,
ale Písmo říká výslovně, že nová etapa se začíná od Ženy, Mesiášovy Matky, která svého
Syna předchází a připravuje mu cestu. Proto nelze oddělovat Ježíše od Marie, proto bez
Krista a jeho Matky ztrácí také sv. Václav i ostatní patronové smysl a nelze se ani
radovat zdostavené katedrály, zůstává-li potupena Ježíšova Matka. Neposkvrněná Panna
Maria si zaslouží naši úctu a lásku. Bylo by jistě krásné, kdybychom znovu objevili
tradici Matky Ježíšovy, která začala dříve, než byla napsána první kniha Nového zákona,
a kterou na kříži Ježíš předal církvi jako svůj nejdražší dar.      P. Bonaventura Josef Rosa

Opožděná gratulaceOpožděná gratulaceOpožděná gratulaceOpožděná gratulaceOpožděná gratulace � ���

22.4. náš bývalý kaplan P.František Převrátil oslavil “padesátku”. Do další padesátky přejeme vše22.4. náš bývalý kaplan P.František Převrátil oslavil “padesátku”. Do další padesátky přejeme vše22.4. náš bývalý kaplan P.František Převrátil oslavil “padesátku”. Do další padesátky přejeme vše22.4. náš bývalý kaplan P.František Převrátil oslavil “padesátku”. Do další padesátky přejeme vše22.4. náš bývalý kaplan P.František Převrátil oslavil “padesátku”. Do další padesátky přejeme vše
nejlepší a vzpomínáme! Navštivte otce Františka na farních webových stránkách:nejlepší a vzpomínáme! Navštivte otce Františka na farních webových stránkách:nejlepší a vzpomínáme! Navštivte otce Františka na farních webových stránkách:nejlepší a vzpomínáme! Navštivte otce Františka na farních webových stránkách:nejlepší a vzpomínáme! Navštivte otce Františka na farních webových stránkách:
http://farnost.petrovice.org

Přij�te zpívat do sboruPřij�te zpívat do sboruPřij�te zpívat do sboruPřij�te zpívat do sboruPřij�te zpívat do sboru �

Farní sbor zatím zkouší společně se sborem u sv. Ignáce - každé pondělí od 18:30 u sv. Ignáce nadFarní sbor zatím zkouší společně se sborem u sv. Ignáce - každé pondělí od 18:30 u sv. Ignáce nadFarní sbor zatím zkouší společně se sborem u sv. Ignáce - každé pondělí od 18:30 u sv. Ignáce nadFarní sbor zatím zkouší společně se sborem u sv. Ignáce - každé pondělí od 18:30 u sv. Ignáce nadFarní sbor zatím zkouší společně se sborem u sv. Ignáce - každé pondělí od 18:30 u sv. Ignáce nad
sakristií - vchod z Ječné ulice, zvonek v průjezdu Sál 24. Zejmény chybí tenory a basy!sakristií - vchod z Ječné ulice, zvonek v průjezdu Sál 24. Zejmény chybí tenory a basy!sakristií - vchod z Ječné ulice, zvonek v průjezdu Sál 24. Zejmény chybí tenory a basy!sakristií - vchod z Ječné ulice, zvonek v průjezdu Sál 24. Zejmény chybí tenory a basy!sakristií - vchod z Ječné ulice, zvonek v průjezdu Sál 24. Zejmény chybí tenory a basy!
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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

Rekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační 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
Pěvecký sbor - zkouškyPěvecký sbor - zkouškyPěvecký sbor - zkouškyPěvecký sbor - zkouškyPěvecký sbor - zkoušky
středa 18:30 - 20:30 na faře, v horním sále
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.

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: 257 317 652 / 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.
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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)

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
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 30.5. v 19:15, na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 1.6. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od 29.9., rozpis ve vývěsce
Katechumenát dospělých Katechumenát dospělých Katechumenát dospělých Katechumenát dospělých Katechumenát dospělých - individuální příprava
pod vedením P. Petra a P. MariuszeP. Petra a P. MariuszeP. Petra a P. MariuszeP. Petra a P. MariuszeP. Petra a P. 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.
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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.farnostsmichov.czwww.farnostsmichov.czwww.farnostsmichov.czwww.farnostsmichov.czwww.farnostsmichov.cz  Své příspěvky, fotografie, aktuality a vše,
co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu:  vojtech.skacha@seznam.cz

DDDDDĚTSKÝĚTSKÝĚTSKÝĚTSKÝĚTSKÝLETNÍLETNÍLETNÍLETNÍLETNÍTÁBORTÁBORTÁBORTÁBORTÁBOR POD ŠERIFSKOU HVĚZDOU  POD ŠERIFSKOU HVĚZDOU  POD ŠERIFSKOU HVĚZDOU  POD ŠERIFSKOU HVĚZDOU  POD ŠERIFSKOU HVĚZDOU  18.-31.7.2010 18.-31.7.2010 18.-31.7.2010 18.-31.7.2010 18.-31.7.2010

Vyzýváme všechny statečné kovboje ve věku 6 až 14 let, aby neváhali, osedlali své oře a dostavili se do
městečka zvaného Stonetown na Českomoravskévrchovině.
Čekají na vás mnohá dobrodružství, ve kterých vyzkoušíte svou odvahu a um ve všech možných i
několika nemožných kratochvílích, potkáte indiány, dostavníky i naleziště zlata, přátele na život i na
smrt a ještě ledacos dalšího. Nevěříte? Přesvědčte se na vlastní oči! Blížíme se kvám voblaku prachu
a moc se těšíme, Vaše Campamento ‘99
(web: tabor.campamento99.cz, mail: tabor@campamento99.cz, mobil: 608745533 Veronika Jírů)

PPPPPOUŤOUŤOUŤOUŤOUŤ     ZAZAZAZAZA     NOVÝMNOVÝMNOVÝMNOVÝMNOVÝM     ARCIPASTÝŘEMARCIPASTÝŘEMARCIPASTÝŘEMARCIPASTÝŘEMARCIPASTÝŘEM

Stejně jako tisíce ostatních věřících nalákala i mě s dvouletým synem
mohutná mediální příprava na oslavu intronizace arcibiskupa
Dominika do pražské katedrály. Počasí nám přálo, takže se
prosluněným sobotním ránem prodíraly do svatovítského domu
davy turistů početně srovnatelné zástupy Božího lidu. I tak jsme se
v době našeho příchodu těsně před desátou do prostor katedrály
všichni pohodlně vměstnali. Organizace byla zajištěná prvotřídně.
Vlídní, ale přísní kustodi precizně oddělili “zrno” (věřící) od “plev”
(turisté). Slavnostní bohoslužba probíhala ve velmi důstojném

duchu. Kdo neviděl až k oltáři, mohl využít televizní obrazovky, umístněné téměř na každém sloupu
ve výši očí. Po spektakulárním introitu přečetl představený českých dominikánů jmenovací bulu.
Během recitace latinského textu na mě dechl závan tisícileté tradice. Škoda, že “úřední” jazyk církve
není slyšet častěji. Po asi půlhodince jsme však žel byli se synem nuceni se odebrat zpět domů. Ne
všechny sestry a bratři jsou totiž nakloněni dovádění malého a obtížně zvladatelného caparta. Trochu
kyselý bonbónek nakonec. Chu� nám spravilo opět až sledování technicky dokonalého TV přenosu
z tepla domova.     Jakub Holeček    Jakub Holeček    Jakub Holeček    Jakub Holeček    Jakub Holeček

VVVVVÁŽENÍÁŽENÍÁŽENÍÁŽENÍÁŽENÍ     AAAAA     MILÍMILÍMILÍMILÍMILÍ     PŘÁTELÉPŘÁTELÉPŘÁTELÉPŘÁTELÉPŘÁTELÉ ZOO, ZOO, ZOO, ZOO, ZOO,
právě končí naše vstupenky do ZOO. Díky vstřícnosti pana ředitele,
se nám podařilo vyjednat vstupenky i na další rok, tedy do 19. 4.
2011. Jako projev dobré vůle znaší strany, jsme opět navrhli
sponzorství některého zchovanců ZOO. Vminulosti jsme
sponzorovali kardinála červeného, který byl však přemístěn do
zahraniční ZOO a spárován. Pokračovali jsme včelou medonosnou,
jejíž sponzorování bylo ukončeno vdubnu. Sohledem na naše
bližní, smožnou alergií na včelí bodnutí, kteří by jen těžko šli naše
včelky navštívit, jsme se letos těžce rozhodovali. Nakonec, místo
původně vyhlídnutého čížka lesního, nám byl nabídnut kardinál
dominikánský. Máme jej tedy vadoptivní péči do 19.4.2011.

Vzhledem kmenšímu počtu předplatitelů, jsme nuceni mírně
navýšit cenu, abychom byli schopni zakoupit vstupenky i vpříštím

roce. Vstupenky lze opět půjčovat za obvyklých podmínek u p. Durdisové – 721148091, nebo Po-Čt
dopoledne – 257317652 (sakristie). Přeji vám všem mnoho krásných zážitků zvýletů.      J.D.     J.D.     J.D.     J.D.     J.D.

ZOO na celou dobu platnosti: 250,- Kč
BZ na celou dobu platnosti: 100,- Kč
ZOO + BZ na celou dobu platnosti: 300,- Kč
Při jednorázovém půjčení vstupenek bude cena 150,- Kč za jednu vstupenku.
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ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     SESESESESE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍ     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 25.4. 2010 25.4. 2010 25.4. 2010 25.4. 2010 25.4. 2010

Přítomni:P Petr Bouška, F. Nedbal, J. Macek, T. Lokajíčková, A. Zelinková
Nepřítomni: J. Durdisová (omluvena), V. Škácha (omluven), M. Tlamicha
Hosté: manželé Habánovi

Body jednání, návrhy a usnesení
Příprava programu na Noc kostelů
- pí. Habánová chystá program pro děti od 18. 30
- p. Habán vezme zájemce zřad návštěvníků na kůr, ukáže jim varhany, předvede hru na nástroj se

všemi možnostmi; počet účastníků omezen na 15 – 20 lidí (19.45 – 20.15 hod.)
- na konci výkladu koncert: Veronika Zemanová (varhany) a Eva Svitáková (flétna)
- je třeba jeden zorganizátorů nahoře na kůru
- prohlídky svýkladem budou mít i duchovní a evangelizační rozměr
- během večera prezentace činnosti MBU (manželé Baldinští)
- plakáty sprogramem Noci kostelů budou viset na kostele, vnástěnce na pěší zóně u kostela i

přímo před kostelem, na kostele bude velký poutač
- program akce je internetu www.nockostelu.cz
- bude vytištěno více květnových zpravodajů, aby byly kdispozici lidem, kteří knám do kostela

přijdou a budou chtít získat více informací o životě naší farnosti
* Poutní mše svaté ke cti sv. Jana Nepomuckého budou 15. 5 v9 hod. vkapli vRadlicích a v16

hod. vkostele ve Velké Chuchli
* Bude zjiš�ován zájem o farní dovolenou vzahraničí, např. Dolomity – anketa zatím na internetových

stránkách farnosti
* Začne prodej pohlednic, budou vystaveny vnástěnce, prodej v sakristii
Další zasedání pastorační rady je stanoveno na 30.5.2010. Zapsala           Tereza Lokajíčková          Tereza Lokajíčková          Tereza Lokajíčková          Tereza Lokajíčková          Tereza Lokajíčková

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     POUŤPOUŤPOUŤPOUŤPOUŤ     NANANANANA L L L L LOMECOMECOMECOMECOMEC

Zveme vás na farní pou� v sobotu 22. května 2009. Pojedeme pronajatým autobusem, pou� je tedy
vhodná pro farníky všech věkových kategorií. Nejprve navštívíme Bechyni, kde si s průvodcem
prohlédneme vzácnou architektonickou památku, františkánský klášter s obdivuhodnou sklípkovou
klenbou. Dále bude následovat prohlídka středu města, při níž nás průvodce seznámí shistorií
Bechyně a místními památkami.
Letos máme zajištěn i společný oběd v restauraci za výhodnou cenu. Po obědě přejedeme do cíle
pouti, mariánské poutní místo Lomec u Vodňan. Zde nás provedou Šedé sestry, které se o toto
místo starají. Bude čas i na odpočinek či procházku po okolí. Pou� zakončíme mší sv. a vydáme se
zpět do Prahy. Sraz je v 8:15 u kostela sv. Václava, odjezd přesně v 8:30, předpokládaný návrat do
Prahy asi v 19:00. Cena za dopravu autobusem a prohlídku Bechyně je 350 Kč za dospělého a 300
Kč za dítě. Oběd (menu by mělo stát 72 Kč + nápoje) uhradí každý samostatně v restauraci. Pokud
by snad někdo o oběd neměl zájem, nech� to laskavě vyznačí na přihlášce. Přihlásit se a zaplatit
můžete v sakristii. Prosíme, nenechávejte přihlašování na poslední chvíli!Prosíme, nenechávejte přihlašování na poslední chvíli!Prosíme, nenechávejte přihlašování na poslední chvíli!Prosíme, nenechávejte přihlašování na poslední chvíli!Prosíme, nenechávejte přihlašování na poslední chvíli!

PPPPPOZDRAVOZDRAVOZDRAVOZDRAVOZDRAV N N N N NOCIOCIOCIOCIOCI     KOSTELŮKOSTELŮKOSTELŮKOSTELŮKOSTELŮ     ZASLALZASLALZASLALZASLALZASLAL C C C C CHRISTOPHHRISTOPHHRISTOPHHRISTOPHHRISTOPH K K K K KARDINALARDINALARDINALARDINALARDINAL S S S S SCHÖNBORNCHÖNBORNCHÖNBORNCHÖNBORNCHÖNBORN

Milí návštěvníci Noci kostelů, velmi mě těší, že vás mohu pozdravit z Vídně.
Noc kostelů nás propojila přes státní hranice, nebo� 28. května 2010 proběhne
„Dlouhá noc kostelů“ také v Rakousku. Po zkušenostech z Vídně vás mohu
jen a jen povzbudit. Stojí to za to! Noc kostelů je především setkáním.
Setkáním s lidmi stejně smýšlejícími, s těmi, kteří jsou zvědaví i s těmi, kteří
hledají nebo v sobě nosí touhu. Je setkáním s různými způsoby vyjádření
křes�anské víry v architektuře, hudbě, mystice i liturgii. A v neposlední řadě
je setkáním s Bohem, který nám tuto noc přichází vstříc v mnoha rozmanitých
formách. Je na nás ho poznat. Noc kostelů je ale také setkáním s křes�anskými

vyznáními. Také zde se překračují hranice a vzbuzuje se porozumění pro to, co nás spojuje i pro to,
co nás stále ještě odděluje. V době, kdy jsou otázky po Bohu odsunovány stále více na okraj, je Noc
kostelů důležitým a povzbudivým znamením. Naplňuje mě velkou radostí, že se Noc kostelů tak
rychle rozšířila po celé České republice. Vám všem, kteří budete 28. května na cestě, přeji noc
naplněnou setkáním s lidmi a s Bohem. Váš

ČČČČČTENÍTENÍTENÍTENÍTENÍ B B B B BIBLEIBLEIBLEIBLEIBLE

Ve spolupráci s evangelickými církvemi na Smíchově se uskutečnilo
ve dnech 29.-31.3. před kostelem sv. Václava veřejné čtení Bible.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě akce, ozvučení prostoru,
vlastním čtení i prodeji Biblí zájemcům.

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

Vneděli 18.4. při mši sv. v 9:30 jsme přivítali vnašem kostele biskupa Václava Malého, který 10
našim farnicím a farníkům udělil svátost biřmování. Slavnostně vyzdobený kostel, doprovod hudební
skupinky, natěšené a hodné děti i dospělí vytvořili milé prostředí pro slavnostní chvíle.
Po mši sv. se otec biskup tradičně setkal s biřmovanci na faře k neformálnímu hovoru a malé
oslavě. Děkujeme!



36

MMMMMÁJOVÉÁJOVÉÁJOVÉÁJOVÉÁJOVÉ     POBOŽNOSTIPOBOŽNOSTIPOBOŽNOSTIPOBOŽNOSTIPOBOŽNOSTI     VVVVVMĚSÍCIMĚSÍCIMĚSÍCIMĚSÍCIMĚSÍCI     KVĚTNUKVĚTNUKVĚTNUKVĚTNUKVĚTNU

Vměsíci květnu se bude po večerní mši sv. obvykle konat májová pobožnost, a to kromě pátku, kdy
bývá adorace Nejsvětější svátosti oltářní, a dnů svatodušní novény, která začíná 13.května (slavnost
Nanebevstoupení Páně).

AAAAARCIDIECÉZNÍRCIDIECÉZNÍRCIDIECÉZNÍRCIDIECÉZNÍRCIDIECÉZNÍ     POUŤPOUŤPOUŤPOUŤPOUŤ     ZAZAZAZAZA     KNĚŽSKÁKNĚŽSKÁKNĚŽSKÁKNĚŽSKÁKNĚŽSKÁ     AAAAA     ŘEHOLNÍŘEHOLNÍŘEHOLNÍŘEHOLNÍŘEHOLNÍ     POVOLÁNÍPOVOLÁNÍPOVOLÁNÍPOVOLÁNÍPOVOLÁNÍ

se bude konat v sobotu 8. května 2010 na Svaté Hoře u Příbrami. K účasti na této pouti zve Mons.
Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, který bude předsedat hlavní poutní mši sv. v11.00 hod. Při
současném počtu našich seminaristů je potřeba modliteb za duchovní povolání velmi naléhavá.

SSSSSVATOJÁNSKÉVATOJÁNSKÉVATOJÁNSKÉVATOJÁNSKÉVATOJÁNSKÉ     BOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBY

Poutní mši svatou u příležitosti svátku svatého Jana Nepomuckého bude otec arcibiskup sloužit
vpražské katedrále v sobotu 15. května 2010 v 18.00 hod. Po mši sv. vyjde z katedrály průvod ksoše
sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě, u níž se bude konat pobožnost.
Vkapličce sv. Jana Nepomuckého vRadlicích, u které byla 3. listopadu 2008 socha světce požehnána
panem kardinálem Vlkem, bude mše sv. sloužena rovněž vsobotu 15. května, a to v9.00 hod.
dopoledne.

NNNNNOCOCOCOCOC     KOSTELŮKOSTELŮKOSTELŮKOSTELŮKOSTELŮ

při které bude vpátek 28. května přístupný až do půlnoci i kostel sv. Václava, nabídne návštěvníkům
našeho kostela tento doprovodný program:
� Vyprávění o sv. Václavovi pro děti (18.30 – 19 hod.)
� Komentované prohlídky kostela (od 19, 21 a 23 hod.)
� Prohlídka varhan svarhaníkem (19.45 – 20.15)
� Hudební půlhodinka sflétnou a varhanami (20.15 – 20.45), vníž zazní skladby J. S. Bacha, M.

Dupré, B. Marcella a G. F. Händela vpodání Evy Svitákové aVeroniky Zemanové
� Písničky vpodání rytmické hudební skupinky při kostele sv. Václava (22.00-22.30)
� Informace o činnosti neziskové organizace Misijní banka ubožáků, která pomáhá obyvatelům Tanzanie

(v průběhu téměř celého večera, cca 19 - 23 hod.)
Další informace o akci lze nalézt na stránkách www.nockostelu.cz.

VVVVVÝLETÝLETÝLETÝLETÝLET     NANANANANA     HRADHRADHRADHRADHRAD Č Č Č Č ČESKÝESKÝESKÝESKÝESKÝ Š Š Š Š ŠTERNBERKTERNBERKTERNBERKTERNBERKTERNBERK     VVVVV     SOBOTUSOBOTUSOBOTUSOBOTUSOBOTU 29.  29.  29.  29.  29. KVĚTNAKVĚTNAKVĚTNAKVĚTNAKVĚTNA 2010 2010 2010 2010 2010
Sraz v 8:30 v Nových Butovicích v metru uprostřed nebo v 9:00 na hlavním nádraží u pokladen (těch
nových). S sebou:150,-Kč, svačinu, pití, dobré boty, pláštěnku. Návrat kolem 18h na hlavní nádraží
(vlak pojede ze směru Benešov u Prahy). o.s. Bét-el, www.bet-el.signaly.cz

PPPPPRVNÍRVNÍRVNÍRVNÍRVNÍ     SVATÉSVATÉSVATÉSVATÉSVATÉ     PŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍ

Vneděli 6. 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 19. června 2010 na Svaté Hoře. Hlavní poutní mši svatou od 11 hodin bude
sloužit otec arcibiskup Dominik Duka. Doprovodný program od 13 hodin připravuje Centrum pro
rodinu. Bude mimo jiné obsahovat vystoupení písničkáře a psychoterapeuta Mgr. Jiřího Černého,
přednášku MUDr. Mgr. Marie Opatrné na téma s pracovním názvem„Pastorační a zdravotní péče
o prarodiče vrodině“,hry pro děti a další. Aktuální informace naleznete na http://cpr.apha.cz.

BBBBBEURONIZACEEURONIZACEEURONIZACEEURONIZACEEURONIZACE     BEURONSKÉHOBEURONSKÉHOBEURONSKÉHOBEURONSKÉHOBEURONSKÉHO     KOSTELAKOSTELAKOSTELAKOSTELAKOSTELA

Beuronské umění ovládlo ve druhé polovině 19. století sakrální
výzdobu po celé Evropě i vzámoří. Toto umění se provozovalo
a vyučovalo (odsud název Beuronská umělecká škola)
vbenediktinských klášterech. VPraze to byly Emauzský klášter
a klášter sv. Gabriela na Smíchově. Význam beuronského
umění dokládá výstava vroce 1905 ve Vídni, kterou uspořádali
umělci Vídeňské secese. Architektem této výstavy byl Slovinec
Josip Plečnik, který beuronské umění obdivoval a jehož kostel
Nejsvětější Srdce Páně na Vinohradech dokazuje velmi úzký
vztah mezi ním a beuronskými umělci. Tehdejší předseda
umělců Vídeňské secese Gustav Klimt a další secesní umělci
jako Alfons Mucha se beuronským uměním inspirovali. Ve
dvacátých letech 20. století vliv beuronského umění slábl, až
se toto umění odmlčelo docela. Mnohé bylo zničeno (asi 20
klášterů), nejvýznamnější památky jako klášter Monte Cas-
sino vItálii nebo Emauzy vPraze byly vybombardovány.
Interiér kostela sv. Gabriela je unikátní tím, že byl navržen
samotným zakladatelem beuronského umění Peterem (P.
Desideriem) Lenzem a že pod jeho dohledem byl po třicet let
tvořen nejvýznačnějšími tvůrci Beuronské umělecké školy.
Bohužel tento Gesamtkunstwerk (komplexní umělecké dílo)
nebyl vroce 1918, kdy byl prodán dnešnímu majiteli, České

       poště, zcela dokončen.
I když byl kostel téměř devadesát let ochuzen o část původní vnitřní

výbavy, kterou si při svém odchodu benediktinky odstěhovaly do svého
nového domova v Rakousku, podařilo se Společnosti přátel beuronského
umění postupně navrátit do Prahy lustr a věčná světla, velkou železnou a
původně silně zlacenou mříž zkaple sv. Benedikta, krucifixy, klekátka,
židle, stoly a dokonce i tři ornáty s beuronskýmivýšivkami. Tím se kostel
podařilo zbeuronizovat, tedy jeho interiér navrátit do původního stavu.
Kostel sv. Gabriela se tak stal souborným a jednotným projevem
beuronského malířství, sochařství a uměleckého řemesla. Stal se tak
unikátní a nejstarší památkou beuronského umění na světě.

Kostel sv. Gabriela skrývá mnoho
tajemného a neznámého, v mnohém
návštěvníky překvapí: Už jenom jeho titul
zní ve skutečnosti Zvěstování Panně Marii.
P. Desiderius Lenz tvrdil, že je beuronské
umění svaté, nepoznatelné a nekonečné.
Nad mnohým se návštěvníkům tají dech
a mnozí nemohou pochopit, že ačkoli jsou
Pražané, vtomto místě ještě nikdy nebyli.
Mgr. Monica Šebová, předsedkyněMgr. Monica Šebová, předsedkyněMgr. Monica Šebová, předsedkyněMgr. Monica Šebová, předsedkyněMgr. Monica Šebová, předsedkyně
Společnosti přátel beuronského uměníSpolečnosti přátel beuronského uměníSpolečnosti přátel beuronského uměníSpolečnosti přátel beuronského uměníSpolečnosti přátel beuronského umění

Prohlídka kostela sv. Gabriela, Holečkova 10, se koná vsobotu 15. května ve 14 hodin, vstupné 50 Kč,Prohlídka kostela sv. Gabriela, Holečkova 10, se koná vsobotu 15. května ve 14 hodin, vstupné 50 Kč,Prohlídka kostela sv. Gabriela, Holečkova 10, se koná vsobotu 15. května ve 14 hodin, vstupné 50 Kč,Prohlídka kostela sv. Gabriela, Holečkova 10, se koná vsobotu 15. května ve 14 hodin, vstupné 50 Kč,Prohlídka kostela sv. Gabriela, Holečkova 10, se koná vsobotu 15. května ve 14 hodin, vstupné 50 Kč,
studenti a senioři polovinu.studenti a senioři polovinu.studenti a senioři polovinu.studenti a senioři polovinu.studenti a senioři polovinu.

Interiér kostela sv. Gabriela, foto D. PrelovšekInteriér kostela sv. Gabriela, foto D. PrelovšekInteriér kostela sv. Gabriela, foto D. PrelovšekInteriér kostela sv. Gabriela, foto D. PrelovšekInteriér kostela sv. Gabriela, foto D. Prelovšek

Bůh tvoří podle beuronského kánonu AdamaBůh tvoří podle beuronského kánonu AdamaBůh tvoří podle beuronského kánonu AdamaBůh tvoří podle beuronského kánonu AdamaBůh tvoří podle beuronského kánonu Adama

Vliv beuronského umění na secesiVliv beuronského umění na secesiVliv beuronského umění na secesiVliv beuronského umění na secesiVliv beuronského umění na secesi


