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Květen

2011
ÚŘEDNÍ HODINY

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

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 15:00 Velká Chuchle

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM

KONTAKT S KNĚZEM

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

PŘÍLEŽITOST K  PŘIJETÍ 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.
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1.5. neděle 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství), od 10 hod. beatifikace Jana Pavla II. ve Vatikánu
2.5. pondělí Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

  3.5. úterý Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  6.5. pátek 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hod.
  8.5. neděle 3. neděle velikonoční
12.5. čtvrtek Svátek Výročí posvěcení katedrály
14.5. sobota Svátek sv. Matěje, apoštola

v 9 hod. mše sv. v kapličce sv. Jana Nepomuckého v Radlicích
v 11 hod. mše sv. na Svaté Hoře (Arcidiecézní pou� za kněžská povolání)

15.5. neděle 4. neděle velikonoční; svatojánská sbírka na arcidiecézi
v 18 hod. poutní mše sv. ke sv. Janu Nepomuckému v katedrále

16.5. pondělí Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
21.5. sobota Farní pou� Chlumek v Luži s návštěvou Litomyšle

ve 12.30 bude u sv. Václava sloužena mše sv. v souvislosti s návštěvou
prezidentky hnutí Focolare v Praze

22.5. neděle 5. neděle velikonoční, při mši sv. v 9.30 bude u sv. Václava Mons. Karel Herbst
udělovat biřmování, od 19.15 setkání pastorační rady farnosti

26.5. čtvrtek Památka sv. Filipa Neriho, kněze
27.5. pátek Noc kostelů (18-24 hod.)
29.5. neděle 6. neděle velikonoční; první svaté přijímání dětí při mši sv. v 9.30

od 16 hod. koncert Pražského jara u sv. Václava
31.5. úterý Svátek Navštívení Panny Marie

1.6. středa Památka sv. Justina, mučedníka
2.6. čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně
3.6. pátek Památka sv. Karla Langy a druhů, mučedníků

1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
4.6. sobota Pou� rodin na Svaté Hoře
5.6. neděle 7. neděle velikonoční

SSSSSEKÁMEEKÁMEEKÁMEEKÁMEEKÁME     MARIÁNSKOUMARIÁNSKOUMARIÁNSKOUMARIÁNSKOUMARIÁNSKOU     LATINULATINULATINULATINULATINU

Když už začíná mariánský měsíc máj, pojïme se podělit o
trochu mariánských hesel či titulů v latině.
- De Maria nunquam satis- De Maria nunquam satis- De Maria nunquam satis- De Maria nunquam satis- De Maria nunquam satis – nikdy nejsem „nasycen“
Pannou Marií, tzn. nikdy nemohu vyčerpat svůj hovor o
ní. Je stále něco nového, co o ni lze říci. Tímto heslem se
řídilo katolické kazatelství, jež dbalo na to, aby závěrem
výkladu slova Božího byla v nějaké souvislosti zmíněna vždy
i Panna Maria.
- Omnipotentia adorans- Omnipotentia adorans- Omnipotentia adorans- Omnipotentia adorans- Omnipotentia adorans – „všemohoucnost prosící“. Je jisté,
že jen Jediný je Všemohoucí. Ale také platí ono vyzkoušené:
„Komu Pámbu, tomu všichni svatí.“ A kdo jediný
z nepřeberných zástupů svatých je „vyvýšen nad anděly“?

 - Per Mariam ad Jesum, per Jesum ad DeumPer Mariam ad Jesum, per Jesum ad DeumPer Mariam ad Jesum, per Jesum ad DeumPer Mariam ad Jesum, per Jesum ad DeumPer Mariam ad Jesum, per Jesum ad Deum – „Skrze Marii k Ježíšovi, skrze Ježíše k Bohu“. Je jisté,
že je pouze „jediný prostředník mezi Bohem a lidmi – člověk Kristus Ježíš“ (1 Tim 2,5). Účinnost
přímluvné Mariiny modlitby se však ukazuje již v samotném evangeliu, a to v perikopě o svatbě
v Káně galilejské. Poté se ověřovala po celá dlouhá staletí v modlitbách tisícovek křes�anů a my přece
do celé té dlouhé řady patříme!
- Sub tuum presidium confugimus, sancta Dei genetrix- Sub tuum presidium confugimus, sancta Dei genetrix- Sub tuum presidium confugimus, sancta Dei genetrix- Sub tuum presidium confugimus, sancta Dei genetrix- Sub tuum presidium confugimus, sancta Dei genetrix – „Pod ochranou tvou se utíkáme, svatá Boží
rodičko“ To je nejstarší ze všech mariánských modliteb: její část se našla již na papyru v egyptské
poušti. Obsahuje již dogma o Mariině „bohorodičství“, že totiž Maria počala a porodila nejen člověka
Ježíše „podle těla“, nýbrž také v něm nerozlučně sídlící věčné Boží Slovo.
- Lex orandi, lex credendi- Lex orandi, lex credendi- Lex orandi, lex credendi- Lex orandi, lex credendi- Lex orandi, lex credendi – „zákon“ modlitby je „zákonem“ víry. Slova modlitby totiž nemají vyjadřovat
pouze jímavá rozpoložení citů, nýbrž také hluboké pravdy křes�anské víry. Křes�ané se nejprve „Pod
ochranou tvou“ modlili a teprve poté církev prohlásila učení o Bohorodičce za závazné dogma (roku
431 na Efezském koncilu).
- Assumpta- Assumpta- Assumpta- Assumpta- Assumpta – „Nanebevzatá“. Papež Pius XII. prohlásil teprve roku 1950 tělesné nanebevzetí Mariino
za závaznou pravdu víry pro všechny katolické věřící. Ale jak dlouhá staletí předtím se již toto dogma
slavilo v liturgii! A k tomu jedna „vychytávka“: neexistuje jediný klášterní kostel řádu cisterciáků, jenž
by byl zasvěcen jinému titulu než právě Nanebevzetí. A přitom tento řád působí již od 12. století.
- Beatam me dicent omnes generationesBeatam me dicent omnes generationesBeatam me dicent omnes generationesBeatam me dicent omnes generationesBeatam me dicent omnes generationes – „Budou mě blahoslavit všechna pokolení“: to o sobě říká
sama Maria ve svém chvalozpěvu Magnificat anima mea Dominum – „Velebí má duše Hospodina“.
Přes veškerou polemiku s katolictvím to byl sám Jan Ámos Komenský, který v Bratrském vyznání
(1662) o Panně Marii uvádí: „Protož i památky její k chvále slávy milosti Boží slavíme, písničky
pobožné o ní skládáme a zpíváme, z těch velikých věcí, kteréž Bůh při ní pro spasení naše učiniti
ráčil, radujeme se.“ P. Stanislav PřibylP. Stanislav PřibylP. Stanislav PřibylP. Stanislav PřibylP. Stanislav Přibyl
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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.....

Mateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské  centrum

(součástí setkání je cca půlhodinka společné modlitby)

Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina pod vedením P. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. Stanislava
čtvrtek od 18:15 - 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 22.5. v 19:15, na faře

Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 24.5. v 18:30, farní kancelář

Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka, rozpis ve vývěsce, zahájeno 29.9.

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

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:výpomocný duchovní:výpomocný duchovní:výpomocný duchovní:výpomocný duchovní: P.Bonaventura Josef Rosa OFMConv. / tel. 739 389 247
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

SponzorskéSponzorskéSponzorskéSponzorskéSponzorské Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní
dary:dary:dary:dary:dary: symbol platby uveïte číslo dárce, které vám přidělí farář.

Číslo bankovního účtu hlubočepské farnosti je 120552379/0800.

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

FarníFarníFarníFarníFarní Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie,  zasílejte
Zpravodaj:Zpravodaj:Zpravodaj:Zpravodaj:Zpravodaj: 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.

FarníFarníFarníFarníFarní Knihovna je ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní mši sv. v 9:30 (tedy v
knihovna:knihovna:knihovna:knihovna:knihovna: 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.

Rodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Jany Durdisové (721 148 091)

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

Pěvecký sbor - zkouškyPěvecký sbor - zkouškyPěvecký sbor - zkouškyPěvecký sbor - zkouškyPěvecký sbor - zkoušky
pondělí 18:30 - 21:00 u sv. Ignáce, sál č. 24

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

Modlitební společenství za obrácení národaModlitební společenství za obrácení národaModlitební společenství za obrácení národaModlitební společenství za obrácení národaModlitební společenství za obrácení národa
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské centrum
kdo se nemůže zúčastnit, může se spojit v modlitbě
v uvedený čas, nebo každý den od 20:00

Společenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
smichovske.spolco.cz
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VVVVVEZMIEZMIEZMIEZMIEZMI     AAAAA     ČTIČTIČTIČTIČTI -  -  -  -  - TOLLETOLLETOLLETOLLETOLLE     LEGELEGELEGELEGELEGE

Brněnská diecéze zveřejnila na Pouti rodin ve Žïáře nad Sázavou nový
biblický program pro období 2010-2013 nazvaný VEZMI A ČTI. Titul
programu se odvolává na slavné tolle lege (Vezmi a čti, rozuměj: Vezmi
a čti Boží slovo), známé ze života svatého Augustina, které bylo mocným
motivem jeho obrácení. Brněnský biskup Vojtěch Cikrle vyhlásil a
představil program na žïárské pouti právě v den, kdy církev slaví právě
svátek sv. Augustina (28.8.).

Biblický program VEZMI A ČTI je podle slov pořadatelů konkrétní odpovědí na pastýřský list
českých a moravských biskupů, kteří vyzvali k přípravě na jubileum příchodu Cyrila a Metoděje
v roce 2013, a jedním ze základních témat přípravy je právě Boží slovo, které soluňští bratři jakožto
poklad víry do naší země přinesli. Program VEZMI A ČTI tak chce pomoci ke znovuobjevení tohoto
bohatství, které má svoji hodnotu nejen pro věřící ve farnostech, ale obecně pro celou naši občanskou
společnost.
Za sebe zejména oceňuji každotýdenní meditativní přípravu k nedělní liturgii mše svaté v rubrice
Týden s Božím slovem. Vedle textu samotného evangelijního textu je možné se usebrat nad komentáři
a rozbory renomovaných biblistů, komentátorů a teologů – současného papeže Benedikta, Anselma
Grüna, Angela Scarana, překladatelů Jeruzalémské bible a dalších.
Pravidelná příprava v týdnu před nedělí samotnou se mi velmi osvědčila. Všechny texty a informace
jsou dostupné a pravidelně aktualizované na internetu: http://www.vezmiacti.cz.     Jakub Holeček    Jakub Holeček    Jakub Holeček    Jakub Holeček    Jakub Holeček

přítomná jen jedna, druhá bohužel
onemocněla) a předal jim upomínkové
dary.
Po mši svaté jsme pozvali otce arcibiskupa
do jídelny waldorfské školy, protože to je
jediný blízký prostor, kde se můžeme
příležitostně sejít (jak říká otec Bouška –
u Rudy Steinera). Velký dík patří paní
Valentové, která dělala styčného
důstojníka mezi farností a školou a
všechno perfektně zařídila. Otec Dominik
si konečně mohl na chvíli sednout. Náš

malý ministrant Samuel ho ale nenechal ani v klidu vypít kávu – hned se pustil do diskuze: chtěl
vědět, co dělal otec v Afgánistánu, k čemu jsou tam naši vojáci a kaplani. Otec živě a s velkým
zaujetím vyprávěl své osobní zkušenosti – bylo vidět, že je to pro něj téma velmi žhavé a osobní. Pak
se diskuze stočila na nezbytné téma katedrály a slučování farností. Farníci měli možnost pochopit, že
věci, které musí rozhodovat arcibiskup, jsou mnohem složitější a závažnější, než se zdá z médií. Po
závěrečné modlitbě a požehnání jsme otce Dominika konečně propustili.
Slavnostní atmosféra ale Jinonicemi doznívá stále. Ze všech stran se ozývají pozitivní ohlasy. Jdu
vynést koš a u kontejneru se potkávám s mně 11 neznámou paní: „To byla ale krásná slavnost, viïte?
A ten otec arcibiskup, jaký je noblesní, vzdělaný a přitom milý člověk!“ Hle, jak svatý Vavřinec ve
spolupráci s otcem arcibiskupem dokáží zpříjemnit v Jinonicích i vynášení odpadků!

    Eva Fuchsová    Eva Fuchsová    Eva Fuchsová    Eva Fuchsová    Eva Fuchsová, kostelnice u sv. Vavřince
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ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     SESESESESE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍ     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 17.4.2011 17.4.2011 17.4.2011 17.4.2011 17.4.2011

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

Omluveni: J. Durdisová

Body jednání, návrhy a usnesení

- Byly rekapitulovány přípravy na velikonoční obřady včetně ozvučení prostranství před kostelem na
Bílou sobotu, organizace bohoslužeb…

- Pro chystaný tisk propagačního letáčku o našem kostele budou poptány tři tiskárny. Text letáku
ještě nutno finálně dopracovat. Uvažované množství 1000-2000 ks. Vhodné by bylo ho pak
prodávat minimálně za výrobní cenu. Měl by být k dispozici již na Noc kostelů.

- Diskutován nákup žebříku o délce 11 m – vybrán hliníkový skládací dle návrhu p. Maye.
- Koncem června budou v blízkosti kostela probíhat Cyrilometodějské slavnosti.
- Proběhl večer chval a postní rekolekce, obě akce hodnoceny pozitivně.

Příští zasedání pastorační rady se bude konat 22.5.2011. Zapsala  T. LokajíčkováT. LokajíčkováT. LokajíčkováT. LokajíčkováT. Lokajíčková

A A A A A JEŠTĚJEŠTĚJEŠTĚJEŠTĚJEŠTĚ     KKKKK     VELIKONOCŮMVELIKONOCŮMVELIKONOCŮMVELIKONOCŮMVELIKONOCŮM

Ježíš , vědom si své blížící smrti,  zakusil v Getsemanské zahradě obrovskou úzkost a takové utrpení,
že mu vyvstal na těle krvavý pot (srov. Mt 26, 38).  V této okolnosti vystupuje jeden prvek, který je
velmi důležitý pro celou církev. Ježíš říká svým učedníkům: zůstaňte zde a bděte. Tato výzva k
bdělosti přichází ve chvíli úzkosti a hrozby, kdy se má objevit zrádce, ale týká se celých dějin církve.
Je to neustálé poselství pro každou dobu, protože ospalost učedníků byla problémem nejen oné
chvíle, nýbrž je problémem celých dějin. Otázka zní, v čem spočívá tato ospalost a v čem by měla
spočívat bdělost, ke které nás Pán nabádá. Řekl bych, že tato ospalost učedníků v průběhu dějin
představuje jakousi nepozornost duše k moci zla, necitlivost vůči veškerému zlu světa. Nechceme
se těmito věcmi nechat příliš zneklidňovat, chceme na ně zapomenout: Myslíme si, že to snad
nebude tak vážné, a zapomínáme. A není to jen nevnímavost vůči zlu, kdy bychom měli bdít nad
dobrem a bojovat o sílu dobra. Je to nevnímavost vůči Bohu. To je naše pravá ospalost. Tato
necitlivost vůči přítomnosti Boha nás činí necitlivými také ve vztahu ke zlu. Nevnímáme Boha –
zneklidňovalo by nás to – a nevnímáme tak, přirozeně, i sílu zla a zůstáváme na cestě svojí
pohodlnosti.        (Velikonoce - Benedikt XVI )       (Velikonoce - Benedikt XVI )       (Velikonoce - Benedikt XVI )       (Velikonoce - Benedikt XVI )       (Velikonoce - Benedikt XVI )

VÝLET NA ZÁMEK V MNÍŠKU POD BRDY (((((VVVVV        SOBOTUSOBOTUSOBOTUSOBOTUSOBOTU 28.  28.  28.  28.  28. KVĚTNAKVĚTNAKVĚTNAKVĚTNAKVĚTNA 2011) 2011) 2011) 2011) 2011)

Klasicistní zámek se třemi nárožními věžemi leží v centru města, přitom je obklopen parkem s rozlehlým
rybníkem. Zámek byl sídlem nižší šlechty, která tu setrvala až do období první republiky. Prohlídkové
trasy vás provedou reprezentačními místnostmi se zámeckou kaplí nebo soukromými pokoji posledních
majitelů z rodu Kastů.  Sraz v 9:40 v metru uprostřed na Smíchovském nádraží. S sebou: 130,-Kč,
svačinu, pití, dobré boty, pláštěnku. Návrat kolem 16:30h na Smíchovské nádraží. Tam i zpět
pojedeme autobusem. Uvítáme mezi sebou rádi děti, seniory i rodiče s dětmi.          o.s. Bét-el         o.s. Bét-el         o.s. Bét-el         o.s. Bét-el         o.s. Bét-el

VVVVVÝZNAMNÁÝZNAMNÁÝZNAMNÁÝZNAMNÁÝZNAMNÁ     NÁVŠTĚVANÁVŠTĚVANÁVŠTĚVANÁVŠTĚVANÁVŠTĚVA

V květnu navštíví Prahu prezidentka Hnutí fokoláre Maria Voce, známá v Hnutí pod jménem
Emmaus. V sobotu 21. května 2011 dopoledne se v Národním domě Na Smíchově setká se členy
Hnutí. Na závěr tohoto setkání bude v našem farním kostele sloužena mše svatá. Odpoledne v 15:30
hod. se bude konat, opět v Národním domě Na Smíchově, setkání Marie Emmaus Voce s veřejností.
Bude to setkání při příležitosti 10. výročí pražské návštěvy Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí
fokoláre, která dala podnět k iniciativě nové evangelizace, nazvané „Zlatá Praha“.
Podrobnější informace lze najít na webových stránkách www.focolare.cz

     Petr a Milena Honetschlägerovi     Petr a Milena Honetschlägerovi     Petr a Milena Honetschlägerovi     Petr a Milena Honetschlägerovi     Petr a Milena Honetschlägerovi

MMMMMILÉILÉILÉILÉILÉ     FARNICEFARNICEFARNICEFARNICEFARNICE, , , , , MILÍMILÍMILÍMILÍMILÍ     FARNÍCIFARNÍCIFARNÍCIFARNÍCIFARNÍCI,,,,,
možná si někteří z vás všimli, že jsme po domluvě s P. P. Bouškou nechali v předsíni kostela sv.
Václav umístit plakátek, který vyráběly děti a paní učitelky ze školky Studánka. Možná si někteří z vás
kladou otázku, proč zrovna u nás ve farnosti je umístěn tento plakát s prosbou o příspěvky, když
církevní mateřská škola, která o tyto příspěvky žádá je tak daleko, na Praze 12. Uznávám, že asi nikdo
z vás nevyužije jejích služeb z důvodu této vzdálenosti. Ale přeci jen tady spojitost je. Jako dlouholetá
katechetka v této farnosti k ní, jak jistě uznáte, mám osobní vazbu a stejně tak je to s touto mateřskou
školou, nebo� v ní již druhý rok působím jako ředitelka. Proto jsem se rozhodla, že kromě farností,
které jsou v blízkosti naší MŠ, jako je Lhotka, Modřany, Habrovka nebo Kunratice osloví také VÁS
s prosbou o příspěvek. Rádi bychom totiž vyšli vstříc rodičům z okolních farností a navýšili počet
dětí, které mohou naší MŠ navštěvovat. To je také důvod, proč jsme se rozhodli přikročit k realizaci
stavebních úprav. Bohužel jako všechny stavební práce, tak i tyto, přesto, že se jedná o úpravy celkem
malého rozsahu, budou poměrně nákladné (s největší pravděpodobností přes 500 tis.) a proto nám
již příspěvky zřizovatele a okolních farností nedostačují, abychom zajistili vše potřebné k materiálnímu
zajištění navýšení počtu děti. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kdo již na tento účel přispěli a také
těm, kdo tak třeba ještě během příštích měsíců učiní. Děkuji. Pán Bůh zapla�! Všem dárcům
opravdu ze srdce děkujeme!    Magda Vlčková   Magda Vlčková   Magda Vlčková   Magda Vlčková   Magda Vlčková

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     POUŤPOUŤPOUŤPOUŤPOUŤ     NANANANANA C C C C CHLUMEKHLUMEKHLUMEKHLUMEKHLUMEK     VVVVV L L L L LUŽIUŽIUŽIUŽIUŽI     SSSSS     NÁVŠTĚVOUNÁVŠTĚVOUNÁVŠTĚVOUNÁVŠTĚVOUNÁVŠTĚVOU L L L L LITOMYŠLEITOMYŠLEITOMYŠLEITOMYŠLEITOMYŠLE

Zveme vás na farní pou� v sobotu 21. května 2011. Pojedeme pronajatým autobusem, pou� je tedy
vhodná pro farníky všech věkových kategorií. Nejprve navštívíme Litomyšl, kde si s průvodcem
prohlédneme renesanční zámek v Litomyšli zapsaný na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Prohlídková trasa zahrnuje prohlídku barokního zámeckého divadélka a reprezentativních sálů.
I letos máme zajištěn společný oběd v restauraci, po obědě bude čas na individuální prohlídku
půvabného historického centra Litomyšle. Poté přejedeme do cíle pouti, mariánského poutního
místa Chlumek v Luži. Rozsáhlá obnova interiéru místního poutního chrámu Panny Marie byla
dokončena koncem loňského roku. Po prohlídce kostela a seznámení se s jeho historií budeme slavit
mši sv. Pokud počasí dovolí, projdeme se i po okolí a zájemci se mohou podívat na blízký hrad
Košumberk nebo do Hamzova parku a arboreta Luže. V podvečer se vydáme zpět do Prahy. Sraz je
v 7:20 u kostela sv. Václava, odjezd přesně v 7:30, předpokládaný návrat do Prahy asi v 19:45.
Cena za dopravu autobusem a prohlídku zámku v Litomyšli je 350 Kč za dospělého a 300 Kč za dítě
či seniora. Tato cena je tentokrát farností dotovaná, jelikož vstupné na zámek je vysoké, stejně jako i
náklady na dopravu vzhledem k značné vzdálenosti Litomyšle od Prahy. Pokud by někdo mohl
přispět na farní pou� vyšší částkou, budeme rádi.
Oběd (menu stojí 100 Kč + nápoje) uhradí každý samostatně v restauraci. Tentokrát je možné si
předem vybrat ze dvou polévek a tří jídel, která budou uvedena na přihlašovacím archu. Pokud by
snad někdo o oběd neměl zájem, nech� to laskavě vyznačí na přihlášce. Ale loni v Bechyni byl
společný oběd příjemným zážitkem. Přihlásit se a zaplatit můžete v sakristii.

Prosíme, nenechávejte přihlašování na poslední chvíli!          Jan Macek         Jan Macek         Jan Macek         Jan Macek         Jan Macek
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MMMMMÁJOVÉÁJOVÉÁJOVÉÁJOVÉÁJOVÉ     POBOŽNOSTIPOBOŽNOSTIPOBOŽNOSTIPOBOŽNOSTIPOBOŽNOSTI     VVVVV        MĚSÍCIMĚSÍCIMĚSÍCIMĚSÍCIMĚSÍCI     KVĚTNUKVĚTNUKVĚTNUKVĚTNUKVĚTNU

V měsíci květnu se bude po večerní mši sv. obvykle konat májová pobožnost.

AAAAARCIDIECÉZNÍRCIDIECÉZNÍRCIDIECÉZNÍRCIDIECÉZNÍRCIDIECÉZNÍ     POUŤPOUŤPOUŤPOUŤPOUŤ     ZAZAZAZAZA     KNĚŽSKÁKNĚŽSKÁKNĚŽSKÁKNĚŽSKÁKNĚŽSKÁ     AAAAA     ŘEHOLNÍŘEHOLNÍŘEHOLNÍŘEHOLNÍŘEHOLNÍ     POVOLÁNÍPOVOLÁNÍPOVOLÁNÍPOVOLÁNÍPOVOLÁNÍ

pořádá Arcibiskupství pražské v sobotu 14. května 2011 na Svaté Hoře u Příbrami. Hlavní poutní
mše sv. bude sloužena v 11 hod. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, spolu s pomocnými
biskupy a ordináři zve k účasti na této pouti všechny věřící. Při momentálních počtech našich
seminaristů jsou sepjaté ruce při této příležitosti zvláště naléhavé.

SSSSSVATOJÁNSKÉVATOJÁNSKÉVATOJÁNSKÉVATOJÁNSKÉVATOJÁNSKÉ     BOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBY

Svátek svatého Jana Nepomuckého se bude v pražské katedrále slavit v neděli 15. května 2011
poutní mší svatou v 18.00 hod. Hlavním celebrantem bude Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup
pražský. Po mši sv. vyjde z katedrály průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě, u níž
budou požehnány nové zvony pro kostel v Nepomuku.
Poutní mše svatá v kapličce sv. Jana Nepomuckého v Radlicích bude sloužena v sobotu 14. května
v 9.00 hod. dopoledne.

NNNNNOCOCOCOCOC     KOSTELŮKOSTELŮKOSTELŮKOSTELŮKOSTELŮ

při které bude v pátek 27. května přístupný až do půlnoci opět i kostel sv. Václava, nabídne
návštěvníkům našeho kostela tento doprovodný program:

18.30 - Komentovaná prohlídka kostela
19.30 - Program pro děti o sv. Anežce České
20.45 - Zamyšlení o křtu v křestní kapli kostela
21.30 - Vystoupení pěveckého sboru Ignis
22.30 - Obrazy promlouvají - kostel jako „Biblia pauperum“
23.45 - Kompletář  (závěrečná modlitba breviáře)

Podobně jako vloni prosíme ochotné farníky o pomoc s organizačním zajištěním akce a dozorem na
její průběh. Vloni se osvědčilo, když bylo k dispozici vždy 5 osob na dobu 2 hodin (tedy 18-20, 20-
22, 22-24). Uvítali bychom tedy, kdyby se nám na tuto službu opět přihlásilo alespoň 15 dobrovolníků
(nejlépe v sakristii kostela).
Další informace o akci lze nalézt na stránkách www.nockostelu.cz

PPPPPRVNÍRVNÍRVNÍRVNÍRVNÍ     SVATÉSVATÉSVATÉSVATÉSVATÉ     PŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍ

V neděli 29. května přistoupí u sv. Václava při mši sv. v 9.30 děti z naší farnosti k prvnímu svatému
přijímání.

PPPPPOUŤOUŤOUŤOUŤOUŤ     RODINRODINRODINRODINRODIN     PRAŽSKÉPRAŽSKÉPRAŽSKÉPRAŽSKÉPRAŽSKÉ     ARCIDIECÉZEARCIDIECÉZEARCIDIECÉZEARCIDIECÉZEARCIDIECÉZE

se uskuteční v sobotu 4. června 2011 na Svaté Hoře. Program:
10.00 katecheze (manželé Jana a Jindřich Fenclovi)
10.30 adorace
11.00 mše svatá (Mons. Michael Slavík, Th.D., generální vikář)
Jako doprovodný program od 13 hod. je připraven koncert smíšeného sboru KTF UK Acant,
hry, vědomostní a dovednostní aktivity v přírodě pro děti a celou rodinu.
Aktuální informace na www.cpr.apha.cz/svata-hora/

JJJJJAKAKAKAKAK     SISISISISI     SVATÁSVATÁSVATÁSVATÁSVATÁ V V V V VAVŘINECAVŘINECAVŘINECAVŘINECAVŘINEC     OSLAVILOSLAVILOSLAVILOSLAVILOSLAVIL     SVŮJSVŮJSVŮJSVŮJSVŮJ     SVÁTEKSVÁTEKSVÁTEKSVÁTEKSVÁTEK     VVVVV     DUBNUDUBNUDUBNUDUBNUDUBNU

Pamatujete si, jaké bylo 3. dubna počasí? Letní! A víte,
kdo za to může? Svatý Vavřinec. Je zvyklý slavit svůj
svátek 10. srpna – ale když jsme mu ho naplánovali na
duben, přinesl si léto s sebou.
A počasí zdaleka nebylo to jediné, co se ten den vyvedlo.
Kostel svatého Vavřince v Jinonicích se už od rána těšil
na svůj velký den.  Návštěvu arcibiskupa zažil naposledy
před 63 lety. I když v jeho historii je to zlomek, v životech
našich farníků to byla zcela ojedinělá událost.
Všechno začalo během loňské Noci kostelů, kdy děti
návštěvníků dostaly za úkol podle vyprávění namalovat
oltářní obraz svatého Vavřince, který tu od začátku
devadesátých let chybí. Vzniklo dílo spíše abstraktní –
patrona našeho kostela by v něm asi nikdo nepoznal  ̆ .
Nicméně další neděli přišly do sakristie dvě studentky s
dotazem, zda by se mohly o obraz vážně pokusit… A za
půl roku jsme neměli jeden, ale hned dva obrazy. A to
byl dostatečný impuls k pozvání pana arcibiskupa, aby
je požehnal.
Jak se přibližoval ohlášený termín a návštěva začala
dostávat reálné kontury, vyvstalo mnoho praktických

otázek: na co si pan arcibiskup sedne, když místo trůnu máme v presbytáři rozvrzanou židli? A co ta
spadlá malba a omítka tu i onde? Kde vezmeme tolik  ministrantů, aby 9 obsadili všechny funkce
potřebné k pontifikální mši svaté? A když je posháníme, jak se vejdou k oltáři? Kde seženeme
procesní kříž, kropáč a jiné potřebné propriety? A přijdou vůbec lidi? A když přijdou, kam se
všichni vejdou? Kde se pak sejdeme, když nemáme faru? Začali jsme chápat, proč malinké kostely a
farnosti moc často arcibiskupy nezvou… Když jsem si stěžovala na tyto obtíže jisté osobě z arcibiskupství,
bylo mi s nadsázkou řečeno: „Proč myslíš, že se tyhle biskupské návštěvy ve farnostech konají? Aby
se jednou za čas dal kostel i farníci do pořádku!“
Na příjezd otce arcibiskupa čekal kromě farníků otec Bouška, sbor ministrantů pod vedením Honzy
Beneše a zvon svatý Vavřinec, který se dal do pilné práce, jen co otec vystoupil z auta, takže uvítací
slova pravděpodobně neslyšel…
Otec Dominik nebyl v našem kostele poprvé, vždy� právě pod jeho vedením se našich farností
(Zlíchova, Jinonic a Chuchlí) ujali bratři dominikáni, kteří zde sloužili téměř 20 let. A jeho úvodní
slova nás zahřála u srdce: „Od té doby, co jsem tu byl naposledy, váš kostel zkrásněl.“ Nicméně to,
co na něm bylo ten den hezké, rozhodně nebyla vyspravená omítka a nová malba v sakristii a v
předsíni, ani nové sedes v presbytáři.
Krásné bylo především to, že byl kostel plný usměvavých lidí, na které shlížel svatý Vavřinec hned ze
dvou míst – z oltáře a z boku lodi kostela. Že u oltáře bylo ministrantů jako andělů v nebi (nebo  jen
trošku míň) a 10 zvládli nepřekážet a vytvořit překrásnou a důstojnou liturgii. Že se vše odehrálo ve
slavnostní a radostné atmosféře, ke které přispělo i to zmíněné srpnové počasí. Na konci mše svaté
otec arcibiskup požehnal oba obrazy a předtím ještě poděkoval mladým umělkyním (z nichž byla


