POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ A HLUBOČEPSKÉ 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 mši je adorace)
Po-So: 7:30
17:30 sv. Václav |1.sobota 16:00 Velká Chuchle
KONTAKT S

KNĚZEM

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

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

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA
- ráno 7:30 – 7:55
9:00 – 9:25
- večer 17:30 – 17:55
Všední dny: - večer 17:00 – 17:25
Jindy:
- po individuální dohodě.

Neděle:

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
31.10.
1.11.
2.11.
4.11.
5.11.

neděle
pondělí
úterý
čtvrtek
pátek

7.11.
9.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.

neděle
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

17.11. středa
20.11. sobota
21.11. neděle

24.11.
27.11.
28.11.
30.11.
4.12.
5.12.

středa
sobota
neděle
úterý
sobota
neděle

vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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31. neděle vmezidobí; změna letního času na středoevropský
Slavnost všech svatých
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
(vstup do kostela zboku přes sakristii)
32. neděle vmezidobí; koná se sbírka na charitu
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Památka sv. Martina, biskupa
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Památka sv. Anežky České, panny
33. neděle v mezidobí;
„Den Bible“ - koná se sbírka na podporu biblického apoštolátu
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
úklidová brigáda vkostele (po ranní mši sv., cca od 8.15)
Slavnost Ježíše Krista Krále, od 14.30 do cca 17.30 adventní program pro děti
(vyrábění ozdob, přání; možnost svátosti smíření)
při mši sv. v 18 hod. zazní Missa brevis in B od W. A. Mozarta
(účinkuje Emauzský sbor a orchestr; dirigent Tomáš Čechal)
v19.15 setkání pastorační rady
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
od 15 hod. farní odpoledne (zasedací sál MČ Praha 5)
1. neděle adventní
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
adventní rekolekce na faře (od 9 hod.)
2. neděle adventní, sbírka na bohoslovce, od cca 10.45 mikulášská nadílka na faře

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

Listopad

Zpravodaj

2010

farnosti sv. Václava na Smíchově
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ÚVODNÍK

O ÚVODNÍKU

Ve věstníku Arcidiecéze pražské, tzv. „ACAPu“, jsme se především my
kněží dočkali bilancujícího úvodníku našeho nového arcibiskupa
Dominika Duky. Píše jej totiž sohlédnutím za uplynulý půlrok, kdy je
vúřadu, neboli za uplynulý „semestr“, jak po vysokoškolsku nadsazuje.
Snad stojí za to, abychom se sjeho některými myšlenkami a plány
seznámili.
Téměř omluvně uvádí, že se jako předseda České biskupské konference
věnoval vtěchto měsících především jednáním se státními orgány. Hodlá tak vzhledem knastalé
situaci jednat o smlouvě České republiky se Svatým stolcem (mohu prozradit, že jsem členem odborné
komise, která text návrhu této smlouvy „piluje“ tak, aby byl právnicky přesný i politicky průchodný).
Připravuje také schůdnou a kompromisní koncepci majetkového vyrovnání státu scírkvemi.
Zbývající část roku se pak arcibiskup hodlá setkávat skněžími a naslouchat jejich názorům tak, aby
bylo možno vytvořit „určitý společný program, který by nás inspiroval a zavazoval“. Přiznává, že si ale
sjednou věcí neví rady, a tou je otázka budoucích kněžských povolání. Je si vědom toho, že samotné
porady a směrnice nic nevyřeší. Vbezradnosti sám osobně poznal, jak důležitá je modlitba. Nicméně
i vsouvislosti snedostatkem kněžských povolání uvažuje také o „určité inovaci pastoračních perspektiv
po dvaceti letech“. Kněze vyzývá kprohlubování odbornosti skrze studium a četbu. Úvodník zakončuje
paradoxním poselstvím: „Časté útoky a skandalizování, skterými jsme se setkali ve sdělovacích
prostředcích, nám mají připomenout, jak potřebná je naše přítomnost. Přijměte tato slova jako
P. Stanislav
povzbuzení spolu spožehnáním.“

NÁVŠTĚVY

NEMOCNÝCH

V naší farnosti je kdispozici (kromě kněží) několik dobrovolníků, kteří mají po absolvování
příslušného kurzu pověření donášet svaté přijímání nemocným, a už do nemocnice či přímo do
bytu. Ten, kdo se ze zdravotních důvodů nemůže pravidelně účastnit bohoslužeb, by neměl být
ochuzen o možnost svátostného života, spíše naopak. Často se však o lidech, kteří se zdůvodu
vyššího věku či nemoci vtakové situaci ocitnou, buïto nedozvíme, nebo na ně nemáme kontakt.
Prosíme tedy ty, kdo by o službu stáli, aby se neostýchali ozvat se na pevnou linku farnosti či na
mobil 608524408.
pb

BIBLICKÉ

HODINY

Jako každý rok, tak i letos jsou každý čtvrtek od 18:15 ve velkém sále na faře Biblické hodiny. Letos se
zabýváme církevním právem a historickými souvislostmi. Přednášky jsou koncipované tak, aby se
vždy probralo ucelené téma, není tedy překážkou, pokud někdy vynecháte, nebo jestli se přijdete
jenom podívat, co tam vlastně děláme.
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Z repertoáru Stranického divadla

PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI
Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Farní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství starších rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Rekreační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Společenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
smichovske.spolco.cz
Pěvecký sbor - zkoušky
pondělí 18:30 - 21:00 u sv. Ignáce, sál č. 24
Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné modlitby)

Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek od 18:15
Modlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 23 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 21.11. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 23.11. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka, rozpis ve vývěsce, zahájeno 29.9.
Katechumenát dospělých - individuální příprava
pod vedením P. Petra a P. Mariusze

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

administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
farní vikář:
P.Bonaventura Josef Rosa OFMConv. / tel. 739 389 247
výpomocný duchovní:
výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:

P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252

Sponzorské
dary:

Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní
symbol platby uveïte číslo dárce, které vám přidělí farář.
Číslo bankovního účtu hlubočepské farnosti je 120552379/0800.

Farní www
stránky:

Adresa je: www.farnostsmichov.cz Své příspěvky, fotografie, aktuality a vše,
co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu: vojtech.skacha@seznam.cz

Farní
Zpravodaj:

Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie, zasílejte
P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc.
na prispevky@volny.cz

Farní
knihovna:

Knihovna je ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní mši sv. v 9:30 (tedy v
době 10:45-11:30). Dále je možné si knihy půjčovat po dohodě s knihovníky i v
jednotlivých společenstvích. Díky darům máme již téměř 500 knih a 50 audiokazet,
všem dárcům srdečně děkujeme.
KAFE" BUDE I NADÁLE KAŽDOU NEDĚLI, POKUD SE NAJDOU
OCHOTNÍ SPOLUPRACOVNÍCI , KTEŘÍ BUDOU " DRŽET SLUŽBY ". Z ÁROVEŇ
HLEDÁME DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍKY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU KOSTELA.

OBLÍBENÉ "FARNÍ
2

Nabídka pøedstavení s køesanskou tématikou
Vladimír Körner - Údolí vèel
tìstí je jenom slovo. Lidi je èasto øíkají, ale nikdo je jetì nevidìl. Kromì mne.
Inscenace o tom, jak udìlat èlovìka svatým, o nesluèitelných podobách tìstí, o sváru
duchovního ideálu a fyzického tìla. Dramatizace slavného románu Vladimíra Körnera.
Hrají: Ljuba Krbová, Jan Novotný, Jan Zadrail, Jan Skopeèek, Krytof Nohýnek, Jiøí
Racek. Scéna: Milan David. Kostýmy: Kateøina Hájková. Hudba: Petr Piòos a Petr K.
LISTOPAD : 18tého v 19:30
Soudek. Dramatizace a reie: Eva Bergerová

Sofokles - Oidipús Rex
I netìstí je dobrá vìc, kdy vezme astný konec. Ne dnes. Vládce Oidipús se pøed
zraky zmírající veøejnosti urputnì dere vstøíc pravdì. Rodinná tragédie o dávno naplnìné
vìtbì a o zlu, které napáchala snaha se jí vyhnout. Hrají: Jiøí Racek, Eva Renarová,
Milan Stehlík, Jan Skopeèek, Krytof Nohýnek, Martin Davídek, Ivana Illyenko. Pøeklad:
Jaroslav Pokorný. Baletní choreografie: Hana Tureèková. Kostýmy: Kateøina Hájková.
Scéna: Milan David. Reie: Jan Novotný

William Shakespeare - Julius Caesar
Bøeznové idy, ty mìj na pamìti. Kdo zabil Caesara, byl vrah, kdy nezabíjel ve jménu
spravedlnosti. Mají lidé právo zabíjet ve jménu spravedlnosti? A jestli ne, proè? V Praze
po ètyøiceti letech první inscenace této velmi napínavé Shakespearovy hry o
mechanismech fungování moci. Hrají: Eva Renarová, Jan Novotný, Milan Stehlík,
Krytof Nohýnek, Vojtìch tìpánek, Jakub Chromeèek, Jan Hofman. Pøeklad: Jiøí
Josek. Scéna: Milan David. Kostýmy: Mariana Novotná. Hudba: Petr K. Soudek a Petr
ØÍJEN : 26tého v 19:30
Piòos. Reie: Eva Bergerová

Vladimír Körner - Píseèná kosa
Jedno jediné léto v ivotì èlovìka, které si uvìdomujeme teprve, kdy je ztraceno a víc se
nenavrací. Pøíbìh chlapce, který chtìl smíøit vinu vlastní matky a najít cestu svého otce. A
nael sám sebe. Inscenace vznikla v koprodukci s Praskou Konzervatoøí.
Hrají: Natálie Øehoøová, Evenie Nízká, Anna Fierová, Kamila Kikinèuková, Lenka
Juroková, Jiøí Kocman, Ondøej Mataj, Jan Ètvrtník. Scéna a kostýmy: Milan David.
Pohyb: Raduca Vojáèková, Stano Jurík. Hudba: Karel Loula, Gabrielle Roth a Létající
LISTOPAD : 4tého v 19:30
Koberec. Dramatizace a reie: Eva Bergerová

............................................................................................................................................
Solidarity 1986/53, Praha 10 ä Zastávka Zborov - Stranické divadlo / tramvají èíslo 7 a 11

celý mìsíèní veèerní program na: www.strasnickedivadlo.cz
Vážení farníci!
Pokud jste dočetli až sem, jistě vám neuniklo, že obsah tohoto Zpravodaje je poněkud
"řídký". Ano, zpráv z farnosti je stále méně, ačkoli farní program je relativně bohatý, vy
žijete ve městě, kde se neustále něco děje, jistě nesedíte doma. Jezdíte po republice i do
zahraničí. Ale proč se nesvěříte se svými postřehy, poznatky, návrhy, co bychom mohli
dělat lépe? Proč nenapíšete pár řádek o knížce, která vás zaujala, divadelním představení,
které vás potěšilo, koncertu, který vás nadchl? Uzávěrka je každý měsíc, 20. Zkuste to!
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ZÁPIS

SE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

Přítomni:

17.10.2010

P.Petr Bouška, F. Nedbal, J. Macek, T. Lokajíčková, A. Zelinková
J. Durdisová, K.Voleková, V. Škácha

Body jednání, návrhy a usnesení
-

Do pastorační rady byla nominována Kateřina Voleková za společenství mládeže, a to na místo
Mirka Tlamichy, který zčasových důvodů nemůže ve funkci pokračovat
Návrh programu farního odpoledne (uvítáme zřad farníků pomocníky do kuchyňky, drobné
věcné dary do tomboly a něco dobrého kobčerstvení vden konání akce)
Zájem o farní dovolenou vzahraničí je menší jak o dovolenou vtuzemsku.
Návrh na pořízení silnějšího osvětlení ve farním sále
Nabídka bezplatné výuky angličtiny nanaší faře zdarma pro děti školního věku
Příští zasedání pastorační rady se bude konat 21. 11. 2010.
Vojtěch Škácha
Zapsal

-

NABÍDKA

ADVENTNÍ

VYRÁBĚNÍ

Letos je plánováno na neděli 21.11.2010 od 14.30 do 17.30 hodin vsále na faře.
Na úvod nám manželé Baldýnští poví o činnosti Misijní banky ubožáků vAfrice,
a poté se pustíme do vyrábění přáníček a drobných ozdůbek ve prospěch misijní
činnosti. Zvány jsou děti, které rády tvoří. Jako již tradičně budou mít děti vprůběhu
AZ
odpoledne příležitost ke svátosti smíření.
PRÁZDNINY

2011

Vážení rodiče, pro letošní jarní prázdniny jsme vybrali Zadov na Šumavě. Zajistili jsme chatu Cihelna,
máme zde kdispozici 50 míst. Jarní prázdniny pro Prahu 1 – 5 jsou vtermínu 12.3. – 19.3.2011.
Pobyt je určen pro děti od 7 let a mládež. Předběžná cena je 4.200,- Kč. Vše je včetně dopravy, vleků,
stravy a případných vstupů. Pobyt je určen pro děti lyžaře, tj. pro děti, které již stály na lyžích, umí
jezdit na vleku a je možno je zařadit do skupiny. Děti přihlašujte u Šefernů na email petrsef@seznam.cz
nebo na tel. 223008 656. Schůzka rodičů přihlášených dětí bude po vánocích a bude včas oznámena.
Platit je možno na číslo účtu: 168460334/0300 ČSOB a.s. variabilní symbol: rodné číslo dítěte (před
lomítkem). Vzhledem ktomu, že je nutno zaplatit zálohovou fakturu, prosím všechny přihlášené o
zaplacení co nejdříve.
Za o.s Bét-el Petr Šeferna
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ZIMNÍ VÝLET PRO SILNÉ NÁTURY

Vsobotu 20. listopadu výlet na Kožovou horu (srozhlednou). Rozhledna, ze které se nabízí krásný
výhled na Kladno, leží na nepříliš vysoké a zalesněné Kožové hoře. Proč se tak kopci říká je zastřeno
rouškou tajemství, o které svědčí i skutečnost, že se často používá název Kožova. Toto místo si občané
Kladna oblíbili již v 19. století a často sem mířili na nedělní procházky. Pro jejich potřeby vybudoval
Klub českých turistů roku 1930 turistickou chatu s vyhlídkovou věží. Věž je vysoká 35 metrů a jejím
vnitřkem vede schodiště se 131 schody. Po nich se dá vyjít na vyhlídkovou plošinu, která je 31
metrů nad zemí. Jsou z ní vidět dominanty Českého středohoří a také Brdy. V roce 1948 byl celý
objekt Klubu znárodněn a sloužil převážně jako restaurace. Tento stav trvá i v současnosti přístup na
rozhlednu je volný v době provozu restaurace.
Sraz v9:10 na Nových Butovicích, dole, uprostřed nebo v9:40 na Masarykově nádraží u pokladen.
Ssebou: 60,-Kč, svačinu, pití, dobré boty, pláštěnku.
Návrat kolem 15:30 hodin na Masarykovo nádraží.
o.s. Bét-el, www.bet-el.signaly.cz

SVĚTOVÉ

DNY MLÁDEŽE

– MADRID 2011
Sekce pro mládež České biskupské konference bude připravovat
účast jednotlivých poutníků českých a moravských diecézí na
Světových dnech mládeže (World Youth Day – WYD) 2011.
Program WYD bude od 16. do 21. srpna 2011 v Madridu.
Nedílnou součásti Světových dní mládeže jsou Dny v diecézích,
které se budou konat v různých španělských diecézích od 11. do
15. srpna 2011. Více informací (nejen o přihlašování) najdete na
http://madrid2011.signaly.cz/

VÝUKY ANGLIČTINY PRO DĚTI

Nabízím bezplatnou výuku angličtiny pro děti od 2. do 9. třídy na faře (procvičování gramatiky,
konverzace, jazykové hry, písničky, příp. doučování) jako doplněk ke školní výuce (bez učebnic,
materiály zajistím). Moje kvalifikace: státní zkouška z angličtiny, francouzštiny a ruštiny, VŠE
oprávnění k výuce - živnostenský list. Praxe: Obchodní akademie, Resslova ul., jazykové kurzy pro
děti a dospělé, KD Praha 4 a 5. Konkrétní termíny domluvíme podle počtu a věkové skladby
zájemců. V případě zájmu napište prosím na mou e-mailovou adresu (olgaveprekova@seznam.cz) a
Olga Vepřeková
uveïte věk a časové možnosti dítěte.

JARNÍ

SKORO

A

JEŠTĚ VZPOMÍNKA NA

MATKU TEREZU

Dostala se mi do ruky opět zajímavá kniha „ Temné noci Matky Terezy“. Velmi obdivuhodný život!
Zajímavé je hned na začátku připomenout skutečnost, že nikdo zjejích současníků, včetně všech
sdělovacích prostředků, příslušníků různých národů či vlád, ji nikdy nenazýval pravým jménem, ale
tím jak ji nazývali všichni, kterým obětavě a svelkou láskou pomáhala. Ona se stala ve své službě
novým člověkem! Po její smrti bylo napsáno: Matka Tereza zemřela. Na světě je zase méně lásky! A tak
mě mimoděk napadá: Bůh přece neposlal do tohoto světa jen Matku Terezu, aby (časem) doplnila
seznam svatých! Od čeho jsem tu já, my ostatní obyčejní lidé? Máme, jako ona, pečovat sláskou o
opuštěné a potřebné? Jistě je mnoho takových ve světě i kolem nás. Ale každý z nás byl poslán
surčitými (možná jinými) úkoly na tento svět, jenže na nás i kolem nás není nic pozoruhodného
vidět?! Myslíme si jistě, že žít jako Matka Tereze je asi dost nedostižné, není to cesta pro každého! Ale
když tak uvažujeme, žít jako ona je vlastně jednoduchá věc! Totiž: dělat to, co po mně chce Bůh, tzn.
plnit věrně a svelkou láskou všechny úkoly svého života tam, kde jsem. Pokud jsem matkou (trpělivě
plnit své poslání se všemi strastmi i radostmi), pokud jsem řidič autobusu, spolehlivě a odpovědně
držet vrukou volant, pokud jsem lékař, věrně léčit své pacienty, pokud žiji vmanželství, věrně a
sláskou plnit, co jsem slíbil! Jsou to naše docela obyčejné životy, vnichž nám byla Matka Tereza tak
blízká. Vždy byla právě tak obyčejná jako já nebo vy. I my se na svém místě můžeme stát novými lidmi,
MM
ten současný svět přetvářet láskou a jednou dojít svatosti.
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ARCIDIECÉZNÍ

PLNOMOCNÉ

PLES MLÁDEŽE

V sobotu 6. listopadu v 19:00 se bude konat tradiční Arcidiecézní ples mládeže. Srdečně zveme
všechny, kdo mají rádi dobrou zábavu a tanec. Pozor – změna místa! Ples proběhne tentokrát v
krásných prostorách kulturního centra Novodvorská v Praze 4 (zastávka autobusů Sídliště Novodvorská).

VOX 010 –

KŘESŤANSKY HUDEBNÍ FESTIVAL

Letos se koná již 7. ročník benefičního festivalu křesanské hudby VOX 010! Hudba prezentovaná
na festivalu může být povzbuzením ve víře, inspirací a vyjádřením svobody projevu v církvi. Letos se
těšte na legendární slovenský Tretí deň, český Oboroh, vynikající Gospel limited, nadějnou kapelu
Loyola z Bratislavy, parádní skupinu !ON či známý Michael.
Kdy a kde? 20. listopadu 2010 od 14:00 do 22:00 vPastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6
(spojení Metro A – Dejvická). Více informaci na www.vox.signaly.cz

ŠKOLA

DNY

DOBRÝCH ZPRÁV

Srdečně vás zveme na třetí ročník festivalu Dny dobrých zpráv, který bude probíhat od pondělí 1. do
soboty 6. listopadu 2010. Vystoupeni gospelového souboru Touch of gospel, které se bude konat 6.
11. od 19:00, se uskutečni v KC sv. Prokopa ve Stodůlkách. Program v ostatních dnech festivalu a
další informace naleznete na www.dnydobrychzprav.cz

NOVINKA

V PROGRAMU

ADOPCE

B LAHOPŘÁNÍ
Večtvrtek 18. 11. 2010 se dožívá 44 let P. JUDr. Stanislav Přibyl Ph.D., JC.D.,
rektor kostela sv. Gabriela a výpomocný duchovní u sv. Václava, a vpátek 19. 11.
2010 se dožívá 39 let náš kaplan a duchovní správce vHlubočepích P. Mgr. Mariusz
Przygoda.
Oběma našim kněžím srdečně blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

ÚKLIDOVÁ

BRIGÁDA V KOSTELE

Vsobotu 20.11. po ranní mši sv. (tedy cca od 8.15) se vkostele uskuteční dopolední úklidová
brigáda. Prosíme ochotné farníky opomoc.

FARNÍ

ODPOLEDNE

NA DÁLKU

Program Adopce na dálku pomohl od roku 1993 již více než 27
tisícům dětí a je jedním z nejúčinnějších rozvojových programů.
Charita Praha přichází vtěchto dnech s novinkou: Možnost podpořit
vzdělání konkrétního potřebného dítěte v Ugandě má nyní i ten,
kdo si nepřeje navázat s dítětem osobní korespondenci.
Program bude probíhat stejně jako v ostatních oblastech s tím
rozdílem, že děti nebudou znát jména konkrétních dárců, nebudou
jim adresovat dopisy a nebudou odpovědi na své dopisy očekávat.
Dárce si může podle dotazníku o dítěti a jeho rodině či podle
fotografie dítěte vybrat, kterému konkrétnímu dítěti si přeje svou
podporu poskytnout. Dárce bude pravidelně jedenkrát ročně
dostávat aktuální fotografii dítěte a kopii školního vysvědčeni.
V těchto dnech můžete na webových stránkách www.praha.charita.cz
nebo na tel. čísle 224 246 519 či na mailové adrese adopce@charita-adopce.cz získat více informaci o
celém projektu i o konkrétních dětech, které čekají na podporu.
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1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den bude možno při návštěvě kteréhokoli kostela
získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším vočistci. Kromě tří obvyklých podmínek
(sv. zpověï, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě
kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné
odpustky pro duše vočistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé. Vostatních
dnech lze takto získat odpustky částečné.

PARTNERSTVÍ

Pro školní rok 2010/2011 jsme pro vás opět připravili kurz, ve kterém bude příležitost intenzivně se
zaměřit na mnoha témata spojená s partnerskými vztahy a možnost získat důležité podněty a informace
pro váš současný a budoucí život. Čerpáme z oblasti psychologie, spirituality, medicíny atd. Kurz je
určen pro páry, které spolu chodí jakkoliv dlouhou dobu, i pro jednotlivce (tzv. ?singlesg) ve věku
od 17 do 30 let. Kurz trvá čtyři víkendy a probíhá v centru Nazaret. Více na www.praha.signaly.cz

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

FARNÍ

POZVÁNÍ

ODPOLEDNE

se uskuteční v sobotu 27. 11. 2010 od 15 hod.
v zasedacím sále úřadu MČ Praha 5 (naproti
kostelu). Můžeme se těšit na setkání sfarníky
známými i méně známými, na tradiční tombolu,
dětský koutek a určitě bude i něco dobrého na
zub (budeme moc rádi, když alespoň někteří
zfarníků přinesou ke společnému občerstvení i
něco zvlastních kuchyní). Všichni jsou srdečně
zváni!
Uvítáme od případných dárců drobné
předměty použitelné jako ceny do tomboly
(možno přinášet do sakristie). Prosíme i o několik
pomocníků do kuchyňky (ti se mohou vsakristii
zapsat do připravené tabulky).

NA ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU

Letošní adventní rekolekce je plánována nasobotu 4. 12. od 9 hodin na faře, a to pod vedením P.Ing.
Zdenka Wasserbauera, Th.D., který byl donedávna spirituálem Arcibiskupského semináře v Praze a
od 1. října byl jmenován farářem vkostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech.
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