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3.7. sobota Svátek sv. Tomáše, apoštola
4.7. neděle 14. neděle v mezidobí
5.7.5.7.5.7.5.7.5.7. pondělípondělípondělípondělípondělí Slavnost sv. Cyrila a MetodějeSlavnost sv. Cyrila a MetodějeSlavnost sv. Cyrila a MetodějeSlavnost sv. Cyrila a MetodějeSlavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

11.7. neděle 15. neděle v mezidobí
15.7. čtvrtek Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
18.7. neděle 16. neděle v mezidobí
22.7. čtvrtek Památka sv. Marie Magdalény
23.7. pátek Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
25.7. neděle 17. neděle v mezidobí
26.7. pondělí Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
29.7. čtvrtek Památka sv. Marty
31.7. sobota Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

1.8. neděle 18. neděle v mezidobí
4.8. středa Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
6.8. pátek Svátek Proměnění Páně
8.8. neděle 19. neděle v mezidobí
9.8. pondělí Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

10.8. úterý Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11.8. středa Památka sv. Kláry, panny
14.8. sobota Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
15.8. neděleneděleneděleneděleneděle Slavnost Nanebevzetí Panny MarieSlavnost Nanebevzetí Panny MarieSlavnost Nanebevzetí Panny MarieSlavnost Nanebevzetí Panny MarieSlavnost Nanebevzetí Panny Marie
20.8. pátek Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
21.8. sobota Památka sv. Pia X., papeže
22.8. neděle 21. neděle v mezidobí
24.8. úterý Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
27.8. pátek Památka sv. Moniky
28.8. sobota Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
29.8. neděle 22. neděle v mezidobí, od 19:15 schůzka Pastorační rady

PRÁZDNINOVÝ POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI

Sv. Václav

Neděle: 8:30 18:00

Pondělí 17:30 Úterý 7:30
Středa 17:30 Čtvrtek 7:30
Pátek 17:30 Sobota: 7:30

Sv. Filip a Jakub na Zlíchově   Neděle: 10:15

Sv. Vavřinec v Jinonicích Neděle  16:00

V kostele sv. Gabriela, sv. Jana Nepomuckého (Velká Chuchle) a v kostele Narození Panny Marie
(Malá Chuchle) se bohoslužby přes léto konat nebudou.

Uvedený pořad bohoslužeb platí od 1.7. do 31.8 včetně, bez ohledu na svátky.Uvedený pořad bohoslužeb platí od 1.7. do 31.8 včetně, bez ohledu na svátky.Uvedený pořad bohoslužeb platí od 1.7. do 31.8 včetně, bez ohledu na svátky.Uvedený pořad bohoslužeb platí od 1.7. do 31.8 včetně, bez ohledu na svátky.Uvedený pořad bohoslužeb platí od 1.7. do 31.8 včetně, bez ohledu na svátky.

CCCCCHYBĚJÍCÍHYBĚJÍCÍHYBĚJÍCÍHYBĚJÍCÍHYBĚJÍCÍ     SVATÝSVATÝSVATÝSVATÝSVATÝ     VVVVV        ČERVENCOVÉMČERVENCOVÉMČERVENCOVÉMČERVENCOVÉMČERVENCOVÉM     KALENDÁŘIKALENDÁŘIKALENDÁŘIKALENDÁŘIKALENDÁŘI

Na 6. července připadá v katolickém církevním kalendáři památka
sv. Marie Goretti, panny a mučednice. Český občanský kalendář
však naznačuje něco jiného: „státní svátek, Den upálení Mistra
Jana Husa“. Prožíváme tak trochu schizofrenní situaci, kdy jeden
z nejvýznamnějších kněží v našich dějinách budí pozornost národa,
zatímco církev, do níž patřil, si s ním jaksi neví rady.

Je třeba jasně říci: Hus byl katolický kněz. Nedovedl si nikdy
představit jinou církev, než tu, do níž byl pokřtěn a v níž byl
pověřen kněžskou službou. Asi by se divil, že je možné církev
nazvat třeba „husitskou“. Žil v celibátu a v tomto ohledu nejsou na
něho zaznamenány jakékoli stížnosti. Byl řádně vysvěcen biskupem
v apoštolské posloupnosti, tedy v legitimní struktuře té církve, o níž
věříme, že je tajemným Tělem Kristovým. Byl také ctitelem Panny
Marie a jsou od něho dochována krásná mariánská kázání.

Stav tehdejší církve byl však bezesporu kritický, vždy� si
představme, že by se dnes místo jednoho našeho Benedikta XVI. objevil ještě třebas Klement XVIII.
a k němu návdavkem Bonifác IX. A každý se samozřejmým nárokem, že pouze on je právoplatný
papežem. Není divu, že se Hus za této situace oddal tehdy módní myšlence neviditelné duchovní
církve, do níž patří pouze ti, o nichž to ví sám Pán. Nedosti na tom: Za tento hrubý omyl jej soudil
koncil, který se postavil (v té době opět pochopitelně) nad papeže, aby právě problém trojpapežství
vyřešil, čímž se ovšem tento koncil stal rovněž heretickým a musel být teprve následně uznán papežem,
tentokrát již jediným.

Nechali jsme si Husa ukradnout. Jeho mravní bezúhonnost a dějinný význam potvrdil Jan Pavel
II. hned při své první návštěvě Československa v roce 1990. Většina nekatolických církví se na Husa
tak či onak odvolává, ale ve které z nich ctí jejich duchovní tajemství Eucharistie pokleknutím, ve které
žijí v celibátu, ve které uctívají Pannu Marii?          P. Stanislav         P. Stanislav         P. Stanislav         P. Stanislav         P. Stanislav

Redakce Zpravodaje děkuje všem, kteří v uplynulém školním roce přispěliRedakce Zpravodaje děkuje všem, kteří v uplynulém školním roce přispěliRedakce Zpravodaje děkuje všem, kteří v uplynulém školním roce přispěliRedakce Zpravodaje děkuje všem, kteří v uplynulém školním roce přispěliRedakce Zpravodaje děkuje všem, kteří v uplynulém školním roce přispěli
textem, obrázkem, fotografií,  zprávou, radou, postřehem i kritikou.textem, obrázkem, fotografií,  zprávou, radou, postřehem i kritikou.textem, obrázkem, fotografií,  zprávou, radou, postřehem i kritikou.textem, obrázkem, fotografií,  zprávou, radou, postřehem i kritikou.textem, obrázkem, fotografií,  zprávou, radou, postřehem i kritikou.

Přejeme všem, aby si opravdu odpočinuli a mohli se svěží zasePřejeme všem, aby si opravdu odpočinuli a mohli se svěží zasePřejeme všem, aby si opravdu odpočinuli a mohli se svěží zasePřejeme všem, aby si opravdu odpočinuli a mohli se svěží zasePřejeme všem, aby si opravdu odpočinuli a mohli se svěží zase
ujmout svých úkolů. ujmout svých úkolů. ujmout svých úkolů. ujmout svých úkolů. ujmout svých úkolů. Letní cestování a setkávání využijteLetní cestování a setkávání využijteLetní cestování a setkávání využijteLetní cestování a setkávání využijteLetní cestování a setkávání využijte

i pro sbírání nápadů a poznatků z fungování jiných farností!i pro sbírání nápadů a poznatků z fungování jiných farností!i pro sbírání nápadů a poznatků z fungování jiných farností!i pro sbírání nápadů a poznatků z fungování jiných farností!i pro sbírání nápadů a poznatků z fungování jiných farností!
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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 uveïte 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
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PPPPPRAVIDELNÝRAVIDELNÝRAVIDELNÝRAVIDELNÝRAVIDELNÝ     PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM     FARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTI

bude zahájen opět od 1.9., počáteční schůzky jednotlivých společenství budou oznámeny v ohláškách
a ve vývěsce. Farní pastorační rada se sejde 29.8. v 19:15. Příspěvky do zářijového Zpravodaje předejte
prosím do 29.8.

ZZZZZNEUŽITÝNEUŽITÝNEUŽITÝNEUŽITÝNEUŽITÝ     DARDARDARDARDAR

Dnes často slyšíme, že se v různých zemích rozpoutávají nábožensky motivované války a nepokoje.
Dějiny nám dokazují, že se tyto události odehrávaly i v minulosti. Lidé se však o nich dovídali s
velkým zpožděním, nebo se zpráva k nim vůbec nedostala. My o nich, díky vyspělé technice, víme
téměř okamžitě. Přestože se náš způsob života velmi změnil, pokládají si mnozí stejnou otázku k
zamyšlení. Podporuje Bůh násilí nebo ne? Některé smutné kapitoly z historie by dávaly spíše za pravdu
těm, kteří se domnívají, že ano. Avšak, zvláště v dnešní době, se násilí stalo mnohým lidem životním
stylem. Rádio, televize i noviny jsou ho plné. Někteří už ani nehledají nic jiného, i když podvědomě
tuší, že to škodí jim i všem ostatním. Potom si velmi hlasitě stěžují na špatný svět a poměry v něm.
Neprávem obviňují Boha, že chce zlo. Sami jsou však často jeho příčinou. Nedovedou totiž dobře
nakládat s darem svobody, který jsme všichni dostali, abychom mohli být prospěšní druhým i sobě.
Máme celý život šanci každodenního rozhodování pro dobro či zlo. Bůh stvořil všechny lidi. On
miluje každého člověka nepochopitelnou nevýslovnou láskou. Je tedy zřejmé, že Bůh násilí obhajovat
vůbec nemůže, protože by tím popřel sám sebe. Záleží proto na každém z nás, jak s velkým darem
svobody naložíme. Takový pak bude svět i život v něm.          (Ilona Bozděchová)         (Ilona Bozděchová)         (Ilona Bozděchová)         (Ilona Bozděchová)         (Ilona Bozděchová)

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

ZOO + ZOO + ZOO + ZOO + ZOO + BOTANICKÁBOTANICKÁBOTANICKÁBOTANICKÁBOTANICKÁ     ZAHRADAZAHRADAZAHRADAZAHRADAZAHRADA     VVVVV        LÉTĚLÉTĚLÉTĚLÉTĚLÉTĚ

Pro ty z vás, kteří jste nuceni
v létě pobýt nějaký ten den
v Praze i přes léto budou za
obvyklých podmínek k dis-
pozici legitimace do ZOO a
botanické zahrady.
Zoologickou zahradu jistě není
třeba představovat (zájemci o
bližší informace o bohatém
programu, který ZOO nabízí,
se mohou podívat na její

webové stránky). Ne každý ale ví o tom, že se Botanická zahrada v Tróji nachází v podstatě na čtyřech
na sobě nezávislých plochách. Volný neplacený prostor se nachází mezi oplocenými areály Sever a
Jih, které mají samostatné vstupy. K těmto třem zahradám patří ještě skleník Fata Morgana, známý
především výstavami živých motýlů. Je zde i podvodní tunel s exotickými rybami a též velká nabídka
programů, přednášek a výstav ve všech prostorách botanické zahrady.  O prázdninách budou vstupenky
k dispozici v zákristii kostela na tel. čísle 257 317 652 nebo u paní Durdisové na tel. čísle 721 148 091.

TTTTTAKÉAKÉAKÉAKÉAKÉ     MÁTEMÁTEMÁTEMÁTEMÁTE     SVŮJSVŮJSVŮJSVŮJSVŮJ     KALENDÁŘKALENDÁŘKALENDÁŘKALENDÁŘKALENDÁŘ?????
Myslím, že a� mladý či starší do něj často nahlíží, zapisuje, plánuje. Ale také nám připomíná, jak ten
čas běží. Někdy se tomu radujeme, když se blíží něco radostně očekávaného, někdy jsme smutni,
když čekáme nějakou nepříjemnost. V této jarní a letní době na něj pohlížíme možná s radostí, když
sledujeme jak se blíží dny změny, prázdniny, dovolená, oddech.

Pobyt někde v přírodě nás jistě uvolní od běžných starostí života. Poznáme krásu stvoření a určitě,
pokud se dovedeme trochu zklidnit a ztišit (tj.nespěchat od atrakce k atrakci apod.) jistě se přiblížíme
Bohu, kterého i uslyšíme k nám promluvit. Nenechte si ujít tyto chvilky, ze zkušenosti vím, že to je
to nejkrásnější, co převýší naši často hnací sílu poznat co nejvíce zajímavostí.

Ale i v této odpočinkové době hraje určitou roli kalendář. Sledujeme jak dni ubíhají a promýšlíme,
často s velkými obavami návrat do rytmu života a strach, co náš čeká.. Ale uvědomme si, že význam
kalendáře dostává pro náš život plnou hodnotu, až když čas, který nám Bůh svěřil, a který nemůžeme
ani zkrátit ani prodloužit, je pro nás hodnotou, s níž musíme zodpovědně spolupracovat. Sv. František
Saleský napsal:“Každá chvíle našeho života nám přichází od Boha v podobě nějakého úkolu, společně
s milostí pomáhající, abychom úkol mohli uskutečnit a vrací se k Bohu, aby byla navždy takovou, jakou
jsme ji učinili.“      MM     MM     MM     MM     MM

PPPPPODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍ

Děkujeme hudební skupince a
zejména jejímu dlouholetému
kapelníku Lukášovi za obětavou
a pravidelnou službu na "půl
desáté". Přejeme hodně radosti
při provozování hudby, nejen
chrámové. Členům, kteří  se
musí z pracovních důvodů
rozloučit přejeme š�astný návrat
a nám všem případné důstojné
pokračovatele v hudební štafetě
na Smíchově!

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ

V neděli 11.7. při mši sv. v 8:30 u sv. Václava bude zpívat sbor z USA.


