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

KONTAKT

ÚŘEDNÍ HODINY

S KNĚZEM

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

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ

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

SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV.

VÁCLAVA

Neděle:

- 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.

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
1.6. středa
2.6. čtvrtek
3.6. pátek

Památka sv. Justina, mučedníka
Slavnost Nanebevstoupení Páně
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
11.6. sobota Památka sv. Barnabáše, apoštola
12.6. neděle Slavnost Seslání Ducha svatého
13.6. pondělí Památka sv. Antonína zPadovy, kněze a učitele církve
19.6. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice
od 19.15 setkání pastorační rady farnosti
21.6. úterý
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
23.6. čtvrtek Slavnost Těla a krve Páně
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
24.6. pátek
26.6. neděle 13. neděle v mezidobí; koná se sbírka na bohoslovce
28.6. úterý
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29.6. středa Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
1.7. pátek
2.7. sobota
3.7. neděle
4.7. pondělí
5.7. úterý

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
14. neděle v mezidobí
Památka sv. Prokopa, opata
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

Svatopetrská sbírka na bohoslovce Při bohoslužbách v neděli 26. června se bude konat Svatopetrská
sbírka na bohoslovce. V loňském roce bylo vybráno 550 138 Kč a prostředky byly použity na stravné
bohoslovců (včetně stravy a ubytování při seminářích jáhnů), byl poskytnut příspěvek Nadaci
Arcibiskupského semináře v Praze a příspěvek bohoslovcům. Všem dárcům upřímné díky!
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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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
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Červen
2011

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
ZDROJ

VŠECH TAJEMSTVÍ VÍRY

Díky pozdnímu datu Velikonoc je letošní červen je plný velkých svátků.
Prožijeme vjeho průběhu mj. hned čtyři velké slavnosti: Nanebevstoupení
Páně, Seslání Ducha svatého, slavnost Nejsvětější Trojice i slavnost Těla
a Krve Páně. První dvě jsou jakoby více dynamické - připomínají
konkrétní události dějin spásy. Svoji pozornost knim neobracíme
znáboženské nostalgie ani vtouze, aby se znovu zopakovaly. Přesto
nás liturgie do jisté míry chce do těchto událostí vtáhnout, zpřítomnit
je a tím také napomoci kporozumění hlubším tajemstvím víry, jež
jsou obsahem dalších dvou zmíněných slavností letošního června. Slavnost Nejsvětější Trojice nám
duchovně staví před oči vlastně to úplně nejpodstatnější: jaký je Bůh, vněhož věříme a jehož jsme
obrazem. Vnitřní život Boží rozhodně není nijak statický. Konstatování, že věříme v „jediného Boha ve
třech osobách“, je sice stručné a výstižné, nikoli však vyčerpávající. Jak nám připomíná katechismus,
nauka o Nejsvětější Trojici obsahuje „hlavní tajemství víry a křesanského života. Je to tajemství Boha,
jaký je sám o sobě. Je tedy zdrojem všech ostatních tajemství víry; je světlem, které je osvěcuje. Je to
nejzákladnější a nejpodstatnější učení v hierarchii pravd víry. Celé dějiny spásy nejsou ničím jiným než
dějinami různých cest a prostředků, kterými jediný a pravý Bůh: Otec, Syn a Duch svatý, se zjevuje,
smiřuje a spojuje se sebou lidi, kteří se odvracejí od hříchu.“ (KKC 234) A právě na tento tajemný vnitřní
život Boží pokazují (a současně zněho i vycházejí) ony důležité události zdějin spásy, mezi něž patří
nanebevstoupení Kristovo a seslání Ducha svatého. „Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který
sestoupil z nebe, Syn člověka“, ujišuje Pán Ježíš Nikodéma ještě dlouho před tím, než dovrší dílo
spásy (Jan 3,13). Sestoupení znebe a na druhé straně nanebevstoupení vypovídá něco i o vnitřním
Božím životě, kdy Syn od věčnosti „vychází zOtce“, rodí se zněj, a vsynovské poslušnosti a lásce se
do otcovské náruče znovu navrací. Událost seslání Ducha svatého zase vypovídá cosi o tom, jak je
Duch svatý od věčnosti vrámci tajemného vnitřního života Božího „vydechován“ Otcem i Synem
jakožto zosobněná láska mezi nimi. Podobně pak seslaný Duch svatý působí i vtěch, kdo jej přijali,
především jako zdroj nadpřirozené lásky, „nebo Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha
svatého, který nám byl dán“ (Řím 5,5). Slavnost Těla a Krve Páně nám připomíná neustálou „vydanost
Boží“ do lidských rukou. Pán Ježíš se nám dal za pokrm je nám stále, až do konce časů vNejsvětější
svátosti kdispozici. Tato slavnost tedy vyjadřuje určitý (a to podivuhodný) stav věcí spíše než samotnou
událost Poslední večeře. I ona však odkazuje také na tajemství Nejsvětější Trojice: „Kdo jí mé tělo a pije
mou krev, zůstává ve mně a já vněm,“ říká Pán Ježíš ve své eucharistické řeči vkafarnaumské synagoze
(Jan 6, 56). Jako by chtěl připomenout také skutečnost „prolínání Božských osob“ Nejsvětější Trojice.
VEucharistii se jistým způsobem uskutečňuje prolínání mezi člověkem a Bohem a naplňuje se tak i
Ježíšova prosba zvelekněžské modlitby: „Jako ty, Otče, jsi ve mně a já v tobě, tak i oni a jsou v nás, aby
pb
svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ (Jan 17,21)

P ODĚKOVÁNÍ
Milí farníci, děkuji Vám za blahopřání knarozeninám i za hodnotný a užitečný dárek, který
pb
mě hodně překvapil a samozřejmě taky hodně potěšil. Spřáním všeho dobrého
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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
Pěvecký sbor - zkoušky
pondělí 18:30 - 21:00 u sv. Ignáce, sál č. 24
Rekreační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Modlitební 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 mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
smichovske.spolco.cz

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 - velký sál na faře
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 19.6. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 28.6. 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)

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 uve te 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.

OBLÍBENÉ "FARNÍ

KAFE" BUDE I NADÁLE KAŽDOU NEDĚLI, POKUD SE NAJDOU
OCHOTNÍ SPOLUPRACOVNÍCI , KTEŘÍ BUDOU " DRŽET SLUŽBY ". Z ÁROVEŇ
HLEDÁME DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍKY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU KOSTELA.
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otevřená jen pro smíchovskou farnost, nebo se po rekonstrukci oficiálně otevře až včervnu. Testování
proběhlo koboustranné spokojenosti a na sladkou tečku jsme se mohli rozprchnout po krásném
náměstí a do upravených klášterních zahrad prozářených odpoledním sluncem. Další zastávkou bylo
městečko Luže, kde sídlí nejen rehabilitační léčebna, ale pro nás vtu chvíli důležitější poutní kostel
Panny Marie Pomocnice křesanů na Chlumku, stojící na kopci vysoko nad městem, kde nás
provedl místní znalec a iniciátor oprav. Díky nákladné rekonstrukci se na Chlumek „navrátila“
významná barokní památka. Vkostele jsme vyslechli poutavé vyprávění o historii a záchraně poutního
místa a na závěr naší pouti jsme oslavili mši svatou, kterou sloužil otec Petr. Jako možnost přispět na
rekonstrukci nám byly nabídnuty ke koupi lázeňské oplatky, čehož jsme sradostí a chutí využili …
a kdo je koupil, neprohloupil, nebo byly výborné.
Ve volné půlhodince, která nám zbývala do odjezdu autobusu, si ještě ti, kterým zbývala síla, doběhli
na obhlídku romantické zříceniny Košumberk, která ovšem byla již zavřená, což nám nadšení nevzalo,
nebo jsme prošli okolo ohrady sdaňky, kteří sradostí pózovali fotografům a nechali se krmit od
místních obyvatel. Večer nás řidič dovezl v pořádku zpět před náš kostel, přesně na čas.
Na závěr bychom chtěly my, nejmladší účastnice farní poutě, za všechny ze srdce poděkovat panu
Mackovi za skvělou organizaci a dobře objednané počasí a dále všem poutníkům za účast.
Marie Kunášková, Kateřina Voleková

Tímto chceme poděkovat organizátorům farní pouti, která se konala 21.5.2011. Vše bylo zajištěno a také
krásně proběhlo. Celá akce se nesla v milém a vlídném duchu. Za toto se opravdu sluší poděkovat,
protože příprava si jistě vyžádala čas a námahu. Odměnou organizátorům může být pocit, že jejich
námaha se zúročila vkrásný zážitek účastníků. S pozdravem Jana Holečková Grimmlová a David Holeček

R OZHOVORY

S PAPEŽEM KASOVNÍM TRHÁKEM

Vtěchto dnech vychází včeském překladu vnakladatelství Barrister &
Principal (www.barrister.cz) rozhovor súřadujícím papežem Benediktem
pod názvem „Světlo světa“. Je kdostání na knihkupeckých pultech za lidovou
cenu, přesahující jen o málo dvě stě korun českých.
Samotný dialog vede ostřílený a názorově vyhraněný novinář Peter Seewald.
Kniha pomůže čtenáři nalézt odpově na otázky, jak vidí Svatý otec sebe a
svůj pontifikát a čeho chce dosáhnout. Dále jak hodnotí změny po církevních
reformách a současný stav ekumenismu. A vyjádří se třeba i kotázce, co
říká hlava více než miliardy katolíků proměnám západní společnosti, kde je
víra lhostejná stále většímu počtu obyvatel. To ale není rozhodně vše.
Papež se totiž nevyhýbá žádným ožehavým tématům a výzvám současnosti.
Po veleúspěšných knihách rozhovorů „Sůl země“ (Salz der Erde) a „Bůh a svět“ (Gott und die Welt) tak
vychází třetí kniha v této sérii, kde Joseph Ratzinger odpovídá poprvé jako papež a hlava Katolické
církve. Přitom nezvykle otevřeně a na rovinu. Takže způsobem, který je v církevních dějinách zcela
ojedinělý a převratný. „Papež Benedikt XVI. je vstřícný vůči médiím, byl prvním papežem, který poskytl
interview řadě novinářů již před několika lety. Má svůj profil na facebooku a podporuje všechny formy
internetové komunikace,“ dodal ktomu vjednom interview prezident České křesanské akademie
Tomáš Halík.
Tento třetí rozhovor přitom vznikl ve dnech 26.–31. července 2010 v letním sídle papeže Castel
Gandolfo. Benedikt XVI. v rámci něho odpovídal na otázky, které dopředu neznal. Kniha samotná
pak vyšla v listopadu 2010 současně ve všech hlavních světových jazycích a okamžitě se stala bestsellerem.
Začátkem letošního roku již bylo prodáno na milion výtisků v mnoha jazycích. Ostatně podle italské
spolupracovnice Českého rozhlasu Vědunky Lunardi jsou knihy papežů vždy bestsellerem.
Českou edici knihy rozhovorů představil vnádherném barokním refektáři dominikánského kláštera u
sv. Jiljí v Praze dne 11. května 2011 zástupce papežské nunciatury. Moderované debaty se zúčastnil
pražský arcibiskup Dominik, Tomáš Halík a Jiří Hanuš. A to za přítomnosti zaplněného auditoria, kde
Jakub Holeček
byla doslova ona příslovečná hlava na hlavě. Takže přeji příjemné (před)letní počtení.
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ZÁPIS

SE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

Přítomni:

22.5.2011

VŽDYŤ

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

Omluveni:
Body jednání, návrhy a usnesení
-

poděkování p. Mackovi za perfektně zorganizovanou pou
plánování programu Noci kostelů 1. sv. přijímání
1. sv. přijímání
výběr řešení osvětlení kůru
návrh na vyspravení podlahy kůru
problematika hlučnosti dětí ve zpovědnicích při nedělních bohoslužbách
prázdninový provoz
nabídka programů pro děti
Příští zasedání pastorační rady se bude konat 19.6.2011.
Zapsal

KONCERT

K

EVROPSKÉMU

V. Škácha

SVÁTKU HUDBY

Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou a Společnost pro duchovní hudbu spolu s MČ Praha 2
a Všeobecnou fakultní nemocnicí pořádají v úterý 21. června v 16:00 koncert v kostele sv. Kateřiny v
zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2 u příležitosti
Evropského svátku hudby. Biblické písně A. Dvořáka a Čtyři vážné zpěvy J. Brahmse přednese
barytonista Pavel Červinka za doprovodu Jaroslava Šarouna, skladby J. S. Bacha a J. K. Kuchaře
Otomar Kvěch. Projekt probíhá za podpory Městské části Praha 2. Vstup je volný. Jste srdečně zváni.

1.

SV. PŘIJÍMÁNÍ

V neděli 29. května při mši sv. v 9:30
hod přistoupilo 10 dětí z naší farnosti
k 1.sv. přijímání.
Děkujeme P.Mariuszovi, který děti
připravoval a mši sv. sloužil..

MOBILNÍ

TELEFON

Je to dobrá a užitečná věc, která člověku umožní reagovat v důležitých momentech. Ale všeho s mírou!
Děti i dospělí s mobilem přilepeným na uchu vstávají, lehají, polykají přijímané informace, produkují
vlastní. V obchodě, v tramvaji, na ulici stále bzukot hovorů a zvukových signálů. Ale mně třeba vůbec
nezajímá poslouchat, že Máňa má novou sukni, nebo sousedův Pepa zase nepozdravil. Já bych sobě
i těm věčným zpravodajcům přála ticho a klid, abychom měli možnost zaslechnout vyzvánění „Božího
mobilu“, který k nám promlouvá laskavě, tiše, směruje nás k vyšším hodnotám a chce pro nás dobro.
Zároveň nám ale dává svobodu k rozhodnutí, zda Jeho hovor přijmeme nebo odmítneme. Přejme si,
HK
aby těch „nepřijatých hovorů“ bylo co nejméně.
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PŘECE CHODÍME DOMŮ!

(Úvaha na myšlenku z „Nedělní Liturgie“)

Čas běží rychlým tempem, začíná červen, vlastně už letní měsíc, kdy již mnozí odjíždíme na dovolenou.
Asi jsme se všichni setkali vživotě strochou lamentace nad nedělní návštěvou mše sv., kdy musí
člověk opustit svůj směr putování a vydat se hledat mši svatou. Sama jsem to zažila, když jsme
sbatohem na zádech zdolávali horské hřebeny a vneděli jsme museli pracně vystoupané metry nad
mořem zdolávat opačným směrem, tedy zpět do údolí. Mnozí vtomto úkolu křesana vidí zbytečnost
a říkají:“Vždy přece je Pán Bůh všude, proč musím do kostela?“ V“Liturgii“ mě zaujala krátká
myšlenka: „…pokud opravdu věříme, že nás Bůh přijal za vlastní, tedy že jsme děti Boží a dědici, potom
přicházíme na bohoslužbu jako do svého domova. U Boha jsme doma víc než kdekoliv jinde. Jsme mezi
těmi, kdo Bohu patří, jsme vBoží rodině! Nedejme se mýlit, že si nejsme se všemi vždy sympatičtí, že
máme vůči mnohému vživotě našich bližních výhrady – a oni zase kživotu našemu. Pro Boha jsme
všichni „Jeho!“ Jsme tedy před Bohem vlastně ve velkémrodinném společenství.“
Říkala mi nedávno jedna mladá žena, která byla na zahraničním zájezdu, jak prožívala vcizině, kde
nikoho neznala, opravdové rodinné pouto při setkání na bohoslužbě. To mohu potvrdit (a mnozí
zvás čtenářů jistě také), když se zúčastníme (a nejen vcizině) mše svaté, cítíme se opravdu jako mezi
svými, jako vrodině, přestože se mnohdy mluví jinou řečí. Ale vím, že vždy odcházíme posíleni. A
pokud jde o sympatie, mnohokrát mi nebylo jasné, je li to hřích či ne, když mi je ve společenství
někdo méně sympatický. Dostala jsem vysvětlení, že to hřích není, pokud nenásleduje pomlouvání
atd. Známe to znašich rodin, jak se často, hlavně sourozenci „nemusí“, ale přesto se mají rádi.
Tak Vám všem přeji na vašich letních cestách nelitovat putování za nedělní mší svatou a zažívat pocit
MM
domova a posilu mezi svými při společném setkání s naším nebeským Otcem.

NOC

KOSTELŮ

Mnoho lidí na počátku této akce kroutilo
hlavou – co si to zase kdo vymyslel! Ale přišel
další rok, opakování akce a mnoho lidí se
opět pozastavilo, ale súdivem a zjiných
důvodů!
Letošní „Noc kostelů“ začínala v18.00 hod.
zvoněním zvonů a úderem této hodiny (nebo
i dříve) přicházely davy lidí také do naší
baziliky. Vpředsíni kostela měli možnost si
vzít velmi dobře zpracovanou brožuru „Noc
kostelů“ s informacemi o všech pražských
kostelích, které se otevřely zájemcům
spřipraveným programem až do půlnoci.
Nechyběla ani přehledná mapka, kde se který kostel nachází. Kdispozici byly i letáky sinformacemi
o našem kostele nebo letáčky pro děti. Komentovaná prohlídka zaujala jak vkostele sv. Václava, tak i
vkostele sv. Gabriela. Programu pro děti o sv. Anežce se zúčastnilo přes 20 dětí. Následovalo zamyšlení
o křtu a cyrilometodějské tradici vkřestní kapli kostela sv. Václava a po něm vystoupení pěveckého
sboru Ignis. Akce byla zakončena před půlnocí modlitbou kompletáře.
Mnohé pochybovače o úspěchu akce překvapilo velké množství zájemců, kteří proudili do našeho
kostela - bylo jich téměř 1000! Lidé projevovali velký zájem, chovali se slušně a mnohé mile překvapovalo,
že nemusí při vstupu nic platit. Myslím, že je to správný krok, jak přiblížit nenásilným způsobem
MM
lidem křesanskou víru.
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BIŘMOVÁNÍ

U SV.

VÁCLAVA

POUŤ

Vneděli 22.5.
při mši sv. v
9:30
jsme
přivítali vnašem kostele
biskupa Karla
Herbsta, který
7 našim farnicím a farníkům udělil svátost biřmování.
Slavnostně vyzdobený kostel, natěšené a živé
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!

NAŠE

LETOŠNÍ FARNÍ POUŤ

Slunce a krásné letní počasí nás přivítalo při odjezdu na farní pou do Litomyšle a Chlumku vLuži – tedy
do východních Čech.
Město Litomyšl, sprohlídkou krásného renesančního zámku, náměstím a pak i chutným obědem
vrestauraci nám potvrdilo, že opravdu patří do seznamu kulturního dědictví Unesco. Cílem a vyvrcholením
naší cesty však byla návštěva mariánského poutního místa vLuži, zasvěceného Panně Marii Pomocnici.
Tento krásný a daleko viditelný kostel pochází ze 17. století. Jeho zakladatelkou byla hraběnka Marie
Maxmiliána ze Ž áru, která dostala od svého bratra kopii obrazu Lucase Cranacha spodobou P.Marie
sJežíškem, jehož originál je uložen vDráž anech. Nechala pro něj vystavět kapli. Obraz se však brzy začal
těšit velké úctě a proto usilovala o výstavbu kostela, jehož dokončení (vr. 1696) se však nedožila. Kostel pak
chátral a hlavně poletech totality byl vhavarijním stavu. Teprve vroce 1989 se začalo spostupnými
dalekosáhlými úpravami a přímo snadlidským úsilím mnohých se podařilo chrám opravit do dnešní
obdivuhodné podoby. Na závěr naší májové pouti jsme vtomto krásném kostele prožili poutní mši svatou,
zakončenou loretánskými litaniemi snaším P. Petrem Bouškou. Díky také organizátoru panu J. Mackovi,
M.Otáhalová
budeme dlouho vzpomínat.

FARNÍ

POUŤ DO

LITOMYŠLE

A NA

CHLUMEK

Farní pou smíchovské farnosti za excelentního vedení organizátora
pana Macka se jednoznačně vydařila. Svědčí o tom 100 %
spokojených účastníků, kterých byl bezmála plný autobus.
Vyrazili jsme vsobotu 21. 5. časně ráno směr Litomyšl, kde na
nás na zámku byla nachystaná milá paní průvodkyně. Prohlídka
začala vhistoricky mimořádně významném barokním divadélku a
pokračovala prohlídkou zámeckých komnat. Vkaždé znich bylo
něco obzvláště zajímavého – tu slánka spepřenkou enormních
rozměrů (kterou pro soli a pepře chtivé hodující museli držet dva
sloužící), tu síň sobřími plátny portrétů koní prazvláštních tvarů,
tu historický koberec vypadající jak nový, tu tajné dveře a chodby,
míšenský porcelán připravený khodování (který se ovšem před
jídlem odnášel, aby se nepoškodil) a spousta nástěnných fresek,
které vsobě ukrývají tajemství.
Na oběd jsme se vydali do restaurace Karlov, která byla mimořádně
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RODIN PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE
V sobotu 4. června se na Svaté Hoře u Příbrami uskuteční devátá Arcidiecézní pou rodin. Hlavní
poutní mši sv. od 11:00 bude sloužit P. JCLic. Mgr. Ondřej Pávek.
Program:
10.00 katecheze (manželé Jana a Jindřich Fenclovi)
10.30 adorace
11.00 mše svatá
Jako doprovodný program od 13 hod. je připraven koncert smíšeného sboru KTF UK Acant,
hry, vědomostní a dovednostní aktivity vpřírodě pro děti a celou rodinu. Srdečně jsou zvány rodiny
pražské arcidiecéze i ti, kterým na rodinách – a už jejich blízkých nebo na rodinách obecně – záleží
a kteří se za ně modlí. Aktuální informace na www.cpr.apha.cz/svata-hora/

BENEFICE

PRO CÍRKEVNÍ MŠ SRDÍČKO – GOSPELY A SPIRITUÁLY
V úterý 7. června od 19:00 se v KC sv. Prokopa bude konat tradiční benefiční koncert spirituálů a
gospelů ve prospěch Církevní MŠ Srdíčko, na kterém vystoupí vokální skupina Geshem a vokálněinstrumentální soubor Rainbow Gospel Choir. Doprava: metro B – Hůrka. Vstupné dobrovolné,
bezbariérový vstup. Tento koncert je součástí programu koncertů souboru Geshem s názvem Pomoc
potřebným, jehož partnerem je Magistrát hl. m. Prahy. Více na www.geshem.cz a www.rainbowgospel.cz

SLAVNOST TĚLA

A KRVE PÁNĚ V PRAZE
Podobně jako v minulých letech bude v Praze o slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 23.června
2011 po mši sv. v katedrále, která začíná v 17.00 hod., následovat eucharistické procesí. To
půjde opět z katedrály přes Hradčanské náměstí (zastavení na Karmelu sv. Josefa) k Loretě (další
zastavení) až na Strahovské nádvoří. Průvod bude zakončen v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na
Strahově. Srdečně zveme také ministranty, kterých se do asistence při této slavnosti může zapojit velké
množství. Sraz ministrantů bude v 15:00 v katedrální sakristii. Děti a družičky prosíme, aby se již
přede mší sv. shromáždily pod královskou oratoří.

KNĚŽSKÉ

SVĚCENÍ
V sobotu 25. června 2011 v 9.30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze přijmou
vkládáním rukou a modlitbou pana arcibiskupa Mons. Dominika Duky OP kněžské svěcení dva
jáhni naší arcidiecéze: Radim Cigánek a Martin Sklenář. Věřící jsou srdečně zváni kúčasti.

MANŽELSKÁ

SETKÁNÍ
Sdružení YMCA – Živá rodina pořádá ve dnech 12. – 20. srpna 2011 v Liberci další ročník kurzu
partnerských a rodičovských vztahů „Manželská setkání“.
Kurz se koná v areálu kolejí Technické univerzity v Liberci v hezkém prostředí v zeleni na okraji
města. Týdenní program je zaměřený na témata: křesanské manželství a krize, priority, zdravé
sebevědomí, odpuštění, rozdíly mezi mužem a ženou, základy komunikace, vzájemné porozumění,
vyjadřování pocitů, naplňování potřeb, sexualita, pozornosti. Na kurzu přednášejí manželské páry,
které vycházejí nejen z teoretických poznatků, ale především z vlastní životní zkušenosti. Přednášky
jsou vždy doplněny prací v malých skupinkách. Podmínkou účasti je společná dobrovolná účast
obou manželů, a to na celém týdenním programu. Není možné účastnit se pouze části kurzu.
Další informace jsou na www.zr.ymca.cz. Adresa pro zaslání přihlášky: YMCA Familia, Markéta
Tomková, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 (do naplnění kapacity kurzu).
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