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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.

12 1

2.9. pátek 1. v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin (vstup do kostela přes sakristii)
3.9. sobota Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

 4.9. neděle 23. neděle v mezidobí
 8.9. čtvrtek Svátek Narození Panny Marie
10.9. sobota od 19 hod. koncert v rámci Dnů evropského dědictví 2011
11.9. neděle 24. neděle v mezidobí
13.9. úterý Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
14.9. středa Svátek Povýšení svatého kříže, od 19.30 koncert u sv. Václava (Spol. pro duch. hudbu)
15.9. čtvrtek Památka Panny Marie Bolestné
16.9. pátek Památka sv. Ludmily, mučednice
17.9. sobota Farní výlet do Ondřejova a okolí (sraz v 9.10 na nádraží Praha-Vršovice)
18.9. neděle 25. neděle v mezidobí
19.9. pondělí začíná pravidelná výuka náboženství v naší farnostizačíná pravidelná výuka náboženství v naší farnostizačíná pravidelná výuka náboženství v naší farnostizačíná pravidelná výuka náboženství v naší farnostizačíná pravidelná výuka náboženství v naší farnosti
20.9. úterý Památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, korejských mučedníků
21.9. středa Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
21.9. - 23.9. dopolední výstav Nejsvětější svátosti v kostele sv. Václava
23.9. pátek Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
25.9. neděle 26. neděle v mezidobí; koná se sbírka na církevní školství

-  v 10.00 slouží Mons. V. Malý u sv. Gabriela (120. výročí posvěcení kostela)
-  setkání pastorační rady farnosti (od 17 hod.)

27.9. úterý Slavnost výročí posvěcení farního kostela sv. VáclavaSlavnost výročí posvěcení farního kostela sv. VáclavaSlavnost výročí posvěcení farního kostela sv. VáclavaSlavnost výročí posvěcení farního kostela sv. VáclavaSlavnost výročí posvěcení farního kostela sv. Václava
28.9. středa Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

- bohoslužby u sv. Václava v 7.30 a v 17.30
- v 10.00 slavnostní mše sv. ve Staré Boleslavi
(předsedá Mons. ThLic. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český)

29.9. čtvrtek Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30.9. pátek Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
1.10. sobota Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
2.10. neděle 27. neděle v mezidobí, při mši sv. v 18 hod. zazní Missa in C pro sóla, sbor a dechy

od J. J. Ryby

A A A A A JAKÝJAKÝJAKÝJAKÝJAKÝ     BYBYBYBYBY     MĚLMĚLMĚLMĚLMĚL     JEŠTĚJEŠTĚJEŠTĚJEŠTĚJEŠTĚ     BÝTBÝTBÝTBÝTBÝT?????
CCCCCOOOOO     JEŠTĚJEŠTĚJEŠTĚJEŠTĚJEŠTĚ     BYBYBYBYBY     MĚLMĚLMĚLMĚLMĚL     UMĚTUMĚTUMĚTUMĚTUMĚT     AAAAA     KONATKONATKONATKONATKONAT?????

Kněžství bývá často napěchováno nejrozmanitějšími přemrštěnými ideály a
očekáváními. Především se předpokládá, že kněz bude vždy usměvavý a ochotný,
dnem i nocí k dispozici pro žadatele oprávněné i dotěrné. Nemá právo být nevyspalý
a mít špatnou náladu. Známe smýšlení typu: já jsem jen obyčejný hříšník, ale on
– kněz nemá právo hřešit!

Další přemrštěné požadavky se týkají profesionální přípravy a praktické zdatnosti kněze. Představte si
odborníka na homiletiku, katechetiku, rétoriku, biblistiku, liturgiku, religionistiku, filozofii, pedagogiku,
etiku, pastorální medicínu, dogmatiku a právo, který ovládá latinu, řečtinu, hebrejštinu a tři světové
jazyky, rozumí znamením dnešní doby ve světle evangelia, chápe problémy dnešního člověka i našich
rodin, osloví všechny věkové kategorie věřících i nevěřících, soucítí zejména s nemocnými a trpícími,
má uhlazené společenské vystupování, k ženám je natolik otevřený, aby nebyl považován za jejich
nepřítele, ale i natolik zdrženlivý, aby nevzbuzoval ani náznak pohoršení. Věnuje se účetnictví, stavebnictví,
jednání s úřady i kostelničení, má smysl nejen pro potřeby své farnosti, ale i celé diecéze a celé církve,
působí misijně a s apoštolskou horlivostí, sleduje také kulturu, veřejný život, politiku, sportuje,
zachází s internetem, má přečtená klasická díla světové i naší literatury, umí pěkně zpívat a hrát na
nějaký hudební nástroj, čte také všechny církevní dokumenty a teologickou literaturu. Ale především
je člověkem hluboce zakořeněným v Kristu a mužem ustavičné modlitby.
Není těžké pochopit, že, že takové spojení Mirka Dušína, Alberta Einsteina a sv. Františka z Assisi
nikde nenajdeme. Všechny tyto vlastnosti a schopnosti nemůže adept kněžství získat ani v průběhu
své přípravy, ani v momentu svého svěcení. Jestliže třeba neumí tak dobře oslovit děti, nelze čekat, že
mu bude vztah k dětem automaticky dán tím, že mu biskup při svěcení položí ruce na hlavu.
Kněžským svěcením zprostředkuje biskup svěcenci dar Ducha svatého a nikoli pestrou paletu znalostí,
schopností, šikovnosti a dovedností. Jestliže kněz při mši svaté říká: „Sešli rosu svého Ducha na tyto
dary a posvě� je“, máme všichni jako církev jistotu, že Duch sv. sestoupí a eucharistické dary chleba
a vína budou posvěceny a proměněny. Nebo je snad něco důležitějšího, co by bylo od kněze potřeba
očekávat?         P. Stanislav        P. Stanislav        P. Stanislav        P. Stanislav        P. Stanislav

UUUUUDĚLEJMEDĚLEJMEDĚLEJMEDĚLEJMEDĚLEJME     VŠECHNOVŠECHNOVŠECHNOVŠECHNOVŠECHNO, , , , , COCOCOCOCO     NÁMNÁMNÁMNÁMNÁM     ŘEKNEŘEKNEŘEKNEŘEKNEŘEKNE.....
Na začátku července se konala v areálu brněnského výstaviště 22. Katolická charismatická konference.
Mottem byla věta z Janova evangelia „Udělejte všechno, co vám řekne.“ (Jan 2,5).  Tuto jednoduchou
větu vyslovila Panna Maria na svatbě v Káně a je určena nám všem. Měla by se stát mottem i našeho
života, to je přijetím Boží vůle v cestě za Kristem. To znamená přijmout i nepříjemné a bolestné
situace s vědomím, že je to čas, kdy je Ježíš vedle nás, pevně nás drží a jedná. Smutek se pak může
proměnit v radost, protože si budeme jistí tím, že Ježíš jedná v náš prospěch, pro naše štěstí.
„Je třeba oslavovat Krista, protože den s ním nikdy nekončí, nikdy nepřijde tma.“ (O.Raniero
Cantalamessa, hlavní host letošní konference).
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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 Venoušek - od 8.9.Mateřské centrum Venoušek - od 8.9.Mateřské centrum Venoušek - od 8.9.Mateřské centrum Venoušek - od 8.9.Mateřské centrum Venoušek - od 8.9.
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 - od 22.9.

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 25.9. v 17:00, Malvazinka

Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 27.9. v 18:30, farní kancelář

Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka, rozpis ve vývěsce, zahájení 19.9.

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 rodičů - od 2.10.Společenství starších rodičů - od 2.10.Společenství starších rodičů - od 2.10.Společenství starších rodičů - od 2.10.Společenství starších rodičů - od 2.10.
neděle 17:00 - 18:30 - velký sál na faře
Pondělní společenství - od 5.9.Pondělní společenství - od 5.9.Pondělní společenství - od 5.9.Pondělní společenství - od 5.9.Pondělní společenství - od 5.9.
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Pěvecký sbor - zkoušky od 5.9.Pěvecký sbor - zkoušky od 5.9.Pěvecký sbor - zkoušky od 5.9.Pěvecký sbor - zkoušky od 5.9.Pěvecký sbor - zkoušky od 5.9.
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

ZZZZZÁDUŠNÍÁDUŠNÍÁDUŠNÍÁDUŠNÍÁDUŠNÍ     MŠEMŠEMŠEMŠEMŠE     ZAZAZAZAZA O O O O OTTOTTOTTOTTOTTO H H H H HABSBURSKÉHOABSBURSKÉHOABSBURSKÉHOABSBURSKÉHOABSBURSKÉHO

V sobotu 9.7. sloužil ve Staré Boleslavi biskup Lobkowicz za účasti rakouského
velvyslance s manželkou, příslušníků českých, rakouských a německých rodů, mši sv.
za dědice tradic

českých králů, člena evropského
parlamentu, čestného občana
českých měst a vzácného člověka,
který dokonal své životní dílo.

FFFFFILMOVÝILMOVÝILMOVÝILMOVÝILMOVÝ     HOLDHOLDHOLDHOLDHOLD ( ( ( ( (NEJENNEJENNEJENNEJENNEJEN) ) ) ) ) LIDICKÉMULIDICKÉMULIDICKÉMULIDICKÉMULIDICKÉMU     PASTÝŘIPASTÝŘIPASTÝŘIPASTÝŘIPASTÝŘI     DUŠÍDUŠÍDUŠÍDUŠÍDUŠÍ

V polovině prázdnin jsem dostal poukaz na
návštěvu libovolného filmového představení ve
smíchovském kinu-multiplexu. Bez dlouhého
zaváhání jsem si vybral projekci filmu „Lidice“.
A to nejen pro mohutnou reklamu, která jeho
spuštění na filmová plátna provázela, ale i ze
zvědavosti. Zajímalo mě, jak se režisér Nikolaev a
celý tvůrčí tým s touto nelehkou a historickými
reminiscencemi zatíženou látkou vypořádali.
Dojem z filmu je velmi silný, scény (dle očekávání)

vypjaté, velmi emotivní. Velmi doporučuji ke zhlédnutí. Literatury a článků k tomu jedinečnému
dílu filmového plátna je více než dostatek.
Mezi jinými však mezi lidickými občany vyniká postava posledního lidického faráře P. Josefa Štemberky.
Jeho postavu ztvárnili tvůrci filmu skutečně monumentálně, jako lidského, chápavého a zejména
obětavého přímluvce a průvodce jemu svěřeného pozemského stáda.
Osudné noci na 10. červen 1942 v jedenáct hodin zazvonilo na faře gestapo, které nařídilo, že P. Josef
musí jít s nimi. P. Josef nic zlého netuše si oblékl bílý oblek, který měl připraven na odjezd do lázní.
Ten měl na sobě ten den poprvé. Farní hospodyně ho pak podle něj poznala na fotografiích zastřelených
lidických mužů.
Zůstal věrně až do konce se svými lidickými spoluobčany, za které prosil o smilování. Poslední
hodiny života strávil ve sklepě Horákova statku, kde se s ostatními muži modlil a žehnal jim. Byl
zastřelen jako jeden z posledních.
Na Pražském hradě byl 28. října 1992 lidickému faráři in memoriam udělen Řád Tomáše Garrigua
Masaryka I. třídy. R.I.P.      Jakub Holeček     Jakub Holeček     Jakub Holeček     Jakub Holeček     Jakub Holeček

11
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ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     SESESESESE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍ     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 28.8.2011 28.8.2011 28.8.2011 28.8.2011 28.8.2011

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

Omluveni: K. Voleková, J. Durdisová

Body jednání, návrhy a usnesení

- příprava farního výletu v září
- likvidace následků úderu blesku do kostela a fary v červenci
- poděkování p. Rillovi za realizované osvětlení kůru
- podzimní program farnosti
- schválení textu letáčku pro rodiče malých dětí
- snížení nákladu Zpravodaje na 600 ks
- fyzická obhlídka vnitřku kostela na Malvazinkách
- zjiš�ování podmínek pro příležitostné využívání kostela na Malvazinkách

Příští zasedání pastorační rady se bude konat 25.9.2011. Zapsal            F. Nedbal           F. Nedbal           F. Nedbal           F. Nedbal           F. Nedbal

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     DOVOLENÁDOVOLENÁDOVOLENÁDOVOLENÁDOVOLENÁ

„Já klidně něco napíšu, to není
problém,“ řekla jsem Márince
bezstarostně, když přišla s tím, že
je třeba napsat do zpravodaje
článek o farní dovolené. Jenže to
bylo v pozdní hodinu nad sklenkou
vína a s odstupem času se mi celá
věc začala jevit trochu jinak.
V pauzách mezi praním,
žehlením, vařením, přebalováním,
krmením a dalšími činnostmi
matky na mateřské dovolené jsem
zapínala počítač, hleděla na
prázdný soubor před sebou a
v hlavě mi naskakovaly nesourodé

obrazy. Co tam mám napsat? Vzpomínala jsem na dovolenou v Želivě a přistihla se, že se usmívám.

Na farní dovolenou jsme se přihlásili poprvé a já se celou dobu těšila. Když jsme konečně vyrazili na
cestu autem po okraj napěchovaným „nezbytnostmi“ pro pět lidí, lilo jako z konve, teploměr ukazoval
jedenáct stupňů a syn donekonečna opakoval, že do žádného kláštera nechce, že to tam bude blbý a
že jsme ho měli nechat u babičky. Holky naštěstí spaly. Choulila jsem se ve svém nejteplejším svetru
a cítila, jak na mě doléhá únava a pochyby.

Dorazili jsme mezi prvními. Úzká
brána a pak již prostorné nádvoří
sloužící jako parkoviště. Po levé
straně barokní kostel, po pravé
rozlehlá zahrada a vstup do
rekreační části kláštera. Impozantní
pohled v jakémkoliv počasí. „Vy
jste taky ze Smíchova?“ ozval se za
mými zády povědomý hlas, právě
když jsem nadávala a vytahovala
z bahna tašku, která tam spadla,
jakmile jsem otevřela přecpaný
kufr. „Dobrý den. Taky,“
odpověděla jsem a shrnula si

promáčené vlasy z obličeje. Tvář pana Ševčíka se rozzářila, jemu déš� nevadil. Doprovodil mě na
recepci. Cestou jsme si povídali, náš obvyklý rozhovor o tom, kdo jsem a kde bydlím. Rodiny
přijížděly, otcové a dědové nosily zavazadla, matky a babičky vybalovaly věci a chodby kláštera se
plnily dětským křikem. Pan Ševčík seděl v křesle a pozoroval ten mumraj. Byl spokojený. Ten den i
všechny další.
Vyčasilo se a farní dovolená začala. Na zahradě kolem kláštera bylo celé dny živo. Větší děti pronikly
do prostor bývalého zahradnictví, kde si vybudovaly bunkr, na celé hodiny v něm mizely a vracely se
špinavé, zaprášené a spokojené. Menší holčičky si na trávníku rozložily deky a hrály si na piknik, ty

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     KÁVAKÁVAKÁVAKÁVAKÁVA -  -  -  -  - PODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍ     IIIII " " " " "KONKURSKONKURSKONKURSKONKURSKONKURS"""""

Děkujeme dlouholeté organizátorce "farní kávy", paní Olze Vepřekové, za neúnavnou
přípravu surovin i častou službu v neděli po mši sv. v 9:30.
Touto cestou hledáme vhodnou nástupkyni/nástupce, někoho kdo by se ujal
zajiš�ování nákupu (káva, čaj, cukr, mléko, příp. sušenky) z peněz, které se formou

dobrovolných příspěvků při farní kávě vyberou, a koordinace služeb, příp. jejich osobního zajištění
(je třeba, aby se každou neděli našel někdo, kdo kávu uvaří a pak uklidí ve farním sále).

ZZZZZPRAVODAJPRAVODAJPRAVODAJPRAVODAJPRAVODAJ     NANANANANA     ÚSTUPUÚSTUPUÚSTUPUÚSTUPUÚSTUPU?????
Vážení čtenáři, za poslední rok jsme pozorovali jev dosud nevídaný - Zpravodaj nebyl
nejpozději poslední neděli v měsíci rozebrán a naopak začalo zbývat 100 - 200 ks. Vzhledem
k tomu, že uplynulých 15 let byl náklad 800 ks (prázdninové a vánoční číslo 1000 ks),
jedná se o velkou změnu. Možná jste již přešli na jeho elektronickou verzi a šetříte lesy,

možná se už nedá číst. V každém případě Vás prosíme o pár řádků Vašeho názoru. RedakceRedakceRedakceRedakceRedakce

……………AAAAA     POŘÁDPOŘÁDPOŘÁDPOŘÁDPOŘÁD     SISISISISI     ZPÍVÁZPÍVÁZPÍVÁZPÍVÁZPÍVÁ!!!!!

Je řeč o vašem dítěti? Pak tu pro něj máme skvělou nabídku. Od září zahajuje
činnost dětský sbor pod vedením varhaníka a sbormistra Tomáše Pindóra
(sbor IGNIS – spojený sbor sv. Ignáce a sv. Václava). Vítány jsou děti od 8
let, výjimečně i mladší. Záběr tohoto hudebního tělesa bude široký, lidovými
písněmi počínaje, těžiště repertoáru však bude v hudbě duchovní. Zkoušky
budou každé úterý od 16.30 do 18 hod. v sále 24, Ječná 2, Praha 2. Zájemci
se mohou už teï hlásit mailem (topin@centrum.cz) nebo na telefonním čísle
733 662 218.

Dopřejte svým potomkům, aby už od dětství mohli odhalovat krásu hudby a kouzlo sborového
zpěvu – zvláště je-li provozován ke cti a chvále našeho Pána!
Ostatně, i pro dospělé existuje podobná nabídka. Zkoušky sboru IGNIS probíhají na stejné adrese
každé pondělí od 18:30.
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Zasílám Vám kázání Otce Filipa Štajnera. Tento kněz je následkem nemoci upoután na lůžko. Ke
komunikaci se světem mu slouží oči. Pomocí mrkání sestavuje slova, která zapisuje jeho ošetřovatelka.
Prosím za modlitbu pro něho. Zdraví Jana G.Jana G.Jana G.Jana G.Jana G.

Drazí v Kristu a Panně Marii,Drazí v Kristu a Panně Marii,Drazí v Kristu a Panně Marii,Drazí v Kristu a Panně Marii,Drazí v Kristu a Panně Marii,
před časy tak dávnými, že už to ani není pravda, když jsem ještě býval mlád, působilo nás při
druhém největším kostele v Plzni kolem třiceti ministrantů a tři jsme se také střídali u varhan. V
neděli bývaly tři mše svaté a ve všední den dvě nebo jedna. Ze sakristie vedou dveře do farní zahrady.
Tam se před každou mší svatou rozmlouvalo a kouřilo a po mši svaté se šlo na pivo nebo my nezletilí
na kofolu a na preclíky. Tam Na Slovance jsme se sdíleli ve společenství, i když jsme ve tváři neměli
ten správný nasládlý škleb. Na farní zahradě se občas něco rozbilo a pošlapalo, zvláště když jsme my
ministranti po sobotách a o prázdninách dávali na celý kostel novou omítku. Hlavní ministrant totiž
byl zedník a tak nás vyučil lešenáři, tesaři, přidavači a zedníky. Já jsem ovšem nejraději dělal svačináře
a měl jsem pod patronátem plechový džbán na 13 kousků. Ten hlavní ministrant pro kostel žil a
horlivě se věnoval liturgii a latině. Kromě určitého nepořádku na zahradě ani sakristie a chórová kaple
nebyly vždy nejuklizenější, a tak jeden starší řeholní fráter, který mezi nás občas přišel a znal pořádky
před rokem 1950, jen lomil rukama a říkával: „Ti mladí dnes! Ničeho si neváží. To za nás nebývalo!“
Když jsem ho před deseti lety navštívil pár dní před smrtí, ještě mi stihl říci: „Ty uličníku!“ Nicméně
z toho ministrantského spolku darebáků během několika let bylo vysvěceno pět kněží. Avšak ten
dobrý bratr měl pravdu, že mladí si ničeho neváží. To platilo o nás ve srovnání s těmi, kdo prožili
válku, a platí to stále, a nejen u mladých. Dnes na nás všechny útočí duch konsumismu. Lidé jsou
nazýváni spotřebiteli a lehkovážně nakupují a pak lehkovážně vyhazují tuny věcí.
Ovšem stále platí, že každá věc, kterou vlastníme nebo používáme, nese náš duchovní otisk. To si
uvědomujeme zvláště u světců. S jakou úctou jsem si oblékal kleriku po sv. Janu Nepomuku
Neumannovi nebo sloužil mši svatou s kalichem, který používal sv. Farář arský!
Když jsem poprvé a zatím naposledy strčil nos do kláštereckého kostela, ačkoliv jsem nic neviděl,
protože jsem už byl na vozíku a přede mnou stáli lidé, přesto jsem vnímal duchovní atmosféru tohoto
starobylého promodleného místa. V Portugalsku jsem navštívil domek, ve kterém žil jeden zbožný
katolický rod více než 300 let, a byla to síla! Zvláště prostory jsou proniknuty dobrými nebo zlými
duchy. To je zjevné v kostelích, domech, ale i v autech, v nichž přebýváme. Kdysi jsem si musel
koupit ojeté auto kdoví po kom, ale když jsem měl naději, že dluh splatím, pořídil jsem si zbrusu
novou Felicii, aby nebyla zatížena nějakým neblahým duchovním dědictvím. Není to jen spotřební
materiál, ale posvěcený předmět, v němž jsem se navíc pomodlil tisíce růženců a ve kterém jsem vozil
dobré lidi, jako mého někdejšího biskupa nebo Vassulu.
Dnešní cenový systém je nastaven tak, aby se co nejvíc vyrábělo a vyhazovalo a nic se neopravovalo a
neudržovalo. Ale pak jsme obklopeni spoustou věcí bezduchých nebo ovlivněných duchy zlými,
protože náš duchovní otisk modliteb a snah o lásku k Bohu nestačil zapustit kořeny. Američané se
stěhují třeba desetkrát za život, jednou kvůli škole, potom kvůli zaměstnání a na důchod si kupují
dům na Floridě, aby jim bylo teplo. Ovšem neměl jsem pocit, že jsou někde doma.
Spotřeba, při které se bere hlavní ohled na peníze a nikoliv na lidského, neřku-li Božího Ducha,
pochází od Zlého. Ten je v Písmu svatém nazýván vládcem tohoto světa. V knize Zjevení sv. Jana
čteme: „Tehdy nastal na nebi boj: Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem; drak a jeho
andělé se postavili proti nim, ale neobstáli a přišli o svoje místa na nebi. Velký drak – starý had,
nazývaný ïábel a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Několikrát jsem byl svědkem působení zlých duchů nebo i duší z očistce na hmotné věci. Když jsme
jako tajní dominikáni bydleli v jednom domě, občas se stalo, že někdo klepal na dveře od pokojů
nebo u vchodu, a když jsme otevřeli, nikdo tam nebyl. Chápali jsme, že se máme modlit za duše v

NNNNNEDŮVĚŘUJEMEEDŮVĚŘUJEMEEDŮVĚŘUJEMEEDŮVĚŘUJEMEEDŮVĚŘUJEME

Po dovolených a prázdninách každý většinou vypráví o svých zkušenostech z pobytů a cestování, o
nových krajích a krásách přírody. Já však chci napsat o úplně neprázdninové zkušenosti.
Nějakou dobu už mi lékaři, kteří se starají o náš zrak sdělili, že by bylo na čase vyměnit čočky v mých
stárnoucích očích. (Jedná se o šedý zákal, který jsem nijak nepoci�ovala ). Co si pamatuji ze svého
okolí, dříve lidé špatně viděli až nakonec oslepli. Kroutila jsem hlavou a tvrdila, že žádné nedostatky
necítím. Ještě před výkonem mi pan primář říkal: „Uvidíte jak se vám rozjasní, jak budete vidět
nádherně barvy!“ Opět jsem mu tvrdila, že všechno dobře vidím a nečekám změnu.
Když jsem po výkonu směla odkrýt oči, nestačila jsem žasnout! Svět se opravdu rozjasnil, šedá stěna
přede mnou se rozzářila bílým světlem a barvy nádhera! A tak mě mimoděk napadl: jsme lidé
nedůvěřiví, jak často nedůvěřujeme nikomu včetně Boha a jeho příslibům. Nedůvěřujeme, že je Bůh
stále s námi, nedůvěřujeme že vše co se děje v našich životech je k našemu prospěchu.
Nedůvěřujeme v to daleko krásnější co nás jednou, po skončení naší pozemské životní cesty, čeká.
Stále si stojíme na svém a myslíme si, že nemůže nic jiného existovat, protože nic takového nevidíme,
ničeho z toho se nemůžeme dotknout.
Musím říci, že se mi opravdu „rozjasnilo“, nejen ve vidění světa kolem sebe, ale i v poznání své
vlastní nedostatečnosti a nedůvěřivosti. Bůh přece používá často i bolestných a nepříjemných věcí
k posílení naší víry. „On je Bůh na výsost milující a vždy s postupem času uděluje poznání, které
všemu dává smysl.“ (Ch. Journet). Díky Bože!      MM     MM     MM     MM     MM

očistci. Někdy se na mě obrátili lidé, že jim doma straší, že se tam ozývá řev, nebo se věci hýbou samy
od sebe. Pak jsem dům vysvětil nebo tam i odsloužil mši svatou. Naopak účinky Božího ducha na
hmotný svět jsou např. plačící nebo vonící sochy a obrazy Panny Marie, která má zvláštní zájem, aby
nás vedla ke Kristu. Na vlastní oči jsem také viděl růžence a medailky, které na poutních místech
nebo při jiné příležitosti zezlátly. Zkrátka, chci říci se sv. apoštolem Pavlem: „Neleží nám na srdci věci
viditelné, nýbrž neviditelné.“ Když tedy užíváme věcí hmotných, máme vždy mít na zřeteli duchovní
užitek, totiž spásu svou i druhých a oslavu Boha. Žehná P. Filip M.P. Filip M.P. Filip M.P. Filip M.P. Filip M.

JJJJJAKAKAKAKAK     DÁLDÁLDÁLDÁLDÁL?????
Asi častá otázka na začátku nového školního roku, který je vlastně dalším začátkem v rámci jednoho
roku. Obavy a bezradnost jak využít všech nabídek činností pro naše děti ale i pro nás dospělé.Chceme
proniknout do všech tajů života i činností (v rámci společenského, politického, kulturního a asi až na
konci snažení také farního života). Plánujeme, plánujeme a nakonec zjistíme, že týdnu chybí alespoň
jeden den a že samotný den je příliš krátký. Neradi a zoufale pak provádíme korekci a nakonec
zjistíme, že nejméně času (či žádný) nám zůstane na rozmluvu s Pánem, návštěvu bohoslužby či
setkání s farním společenstvím.
V této situaci bychom si měli položit otázku, která by nás vlastně měla provázet celým životem: „Jak
mohu já se svými (Bohem darovanými) schopnostmi spolupracovat (s Bohem) na zdokonalování světa?.
Na jak dlouho si mohu já sám plánovat svůj čas?“ Jistě se vyplatí prokonzultovat své plány s Tím, který
nás zná lépe než my sami sebe. On ví jak dovedeme být nervózní z nestíhání, co nás to časové vypětí
stojí energie, která vede možná k momentálním výsledkům, ale vposledku člověku nepřináší mnoho
užitku. Také ví jak dovedeme zanedbávat své rodinné povinnosti a co se na nás načeká, než se
k Němu nakonec v zoufalství obrátíme! Zapomínáme totiž co je pro náš život vezdejší i budoucí
nejdůležitější. Jen ve spolupráci s Pánem může být naše námaha a činnost zaměřena ke správnému
cíli. V Písmu je psáno: „Beze mne nemůžete činit nic.“ (Jan 15,5)      MM     MM     MM     MM     MM
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RRRRRADOSTADOSTADOSTADOSTADOST     VVVVV H H H H HLUBOČEPÍCHLUBOČEPÍCHLUBOČEPÍCHLUBOČEPÍCHLUBOČEPÍCH, , , , , RADOSTRADOSTRADOSTRADOSTRADOST     NANANANANA S S S S SMÍCHOVĚMÍCHOVĚMÍCHOVĚMÍCHOVĚMÍCHOVĚ

V neděli 17.7. při mši sv. v 10:15 ve Zlíchovském kostele byl biskupem Malým uveden do úřadu P.
Josef Ptáček. Za Smíchovskou farnost byl přítomen P. Bouška, který spolu s P. Przygodou spravoval
Hlubočepskou farnost 2 roky. P. Ptáček dostal od biskupství ambiciózní úkol - vybudovat na Barandově
Komunitní centrum. Přejme mu tedy dodně zdraví a sil, aby se mu podařilo misi splnit.
Úloha Smíchova v Hlubočepích zatím  nekončí, P. Przygoda bude podle potřeby vypomáhat. A
ostatní vazby a vztahy, vzniklé v minulých
letech rozhodně nebudeme rušit. Tak
na dobré sousedství, otče Josefe!
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1. skupina: 4 – 6 let - úterý 16:30 - 17:15 (Magda Vlčková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání - úterý 15:00 - 15:45 (P. Mariusz Przygoda)
3. skupina: 7 - 9 let - pondělí 13:45 - 14:45 (Radka Habánová)

nebo 16:15 - 17:15 (uveïte, který čas vám lépe vyhovuje)
4. skupina: 10 - 12 let - pondělí 15:00 - 16:00 (Radka Habánová)
5. skupina: 13 - 14 let - středa 16:00 - 17:00 (Radka Habánová)
6. skupina: 15 let a více - čtvrtek 16:00 - 16:45 (P. Stanislav Přibyl)
Rozvrh v uvedené podobě nemusí být zcela definitivní a lze se k němu vyjádřit. Případné změny v
rozvrhu však budou závislé na časových možnostech vyučujících a většiny přihlášených dětí. V případě
3.–5 .skupiny můžete se svými náměty a přáními kontaktovat přímo Radku Habánovou (603872524;
radkahab@gmail.com). V případě většího počtu dětí bude některá skupina rozdělena do 2 termínů.
Prosíme, aby nám rodiče co nejdříve odevzdali vyplněné přihlášky Prosíme, aby nám rodiče co nejdříve odevzdali vyplněné přihlášky Prosíme, aby nám rodiče co nejdříve odevzdali vyplněné přihlášky Prosíme, aby nám rodiče co nejdříve odevzdali vyplněné přihlášky Prosíme, aby nám rodiče co nejdříve odevzdali vyplněné přihlášky (na faře nebo v sakristii). Formuláře
jsou k dispozici v kostele a na faře, resp. na http://farnostsmichov.cz. Pravidelná výuka od 19. září.

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA          KONCERTYKONCERTYKONCERTYKONCERTYKONCERTY     VVVVV        KOSTELEKOSTELEKOSTELEKOSTELEKOSTELE     SVSVSVSVSV. V. V. V. V. VÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVA

- v sobotu 10. 9. 2011 v 19 hod. (varhanní koncert v rámci „Dnů evropského dědictví“):
Program: Joseph Reinberger: Sonáta C dur, op. 116 | César Franck: Cantabile | Louis Vierne: Les
Cathédrales; Final (ze Symfonie pro varhany č. 1) | Jehan Alain: Variace na téma Clémenta Janecquina
| Lukáš Petřvalský: Improvizovaná svita Účinkuje:  Lukáš Petřvalský
- ve středu 14. 9. 2011 v 19.30 hod.: „Trubka pod chrámovou klenbou“ (Společnost pro duchovní

hudbu) Program: G. F. Händel: Gloria in excelsis Deo | B. M. Černohorský: Fuga a moll | G. F.
Händel: Largo | D. Buxtenhude: Ciaccona e moll | J. S. Bach: Duchovní árie Auf, auf, mein Herz,
mit Freuden | J. B. Loeillet: Sonata G dur | J. S. Bach: Toccata a fuga d moll | W. A. Mozart: Ora
pro nobis | J. S. Bach: Preludium G dur | F. Schubert: Ave Maria | F. Mendelssohn-bartholdy:
Sonáta f moll | T. Albinoni: Adagio | L. Boëllmann: Gotická suita, op. 25
Úèinkují:  M. Kejmar – trubka, A. Bárta - varhany

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET

Letošní farní výlet se uskuteční v sobotu 17. září. Tentokrát se jedná o méně náročnou akci, a to jak
z hlediska ranního vstávání, tak i délky pěšího pochodu (asi 13 km). Projdeme se zvlněnou středočeskou
krajinou v okolí Ondřejova (Ladův kraj) a navštívíme i Ondřejovskou hvězdárnu. Sraz je v 9:10 na
nádraží Praha-Vršovice u pokladen, vlak odjíždí v 9:25. Pojedeme do Mnichovic, odkud se vydáme
po žluté značce do Ondřejova. Po asi 7 kilometrech dorazíme k Ondřejovské hvězdárně, kterou si
prohlédneme s průvodcem (od 13 hodin) a projdeme se v přilehlém parku. Po cestě poobědváme z
vlastních zásob. Po prohlídce hvězdárny půjdeme nejprve lesy a poté otevřenou krajinou přes Hrusice
do Mirošovic, odkud se vrátíme vlakem do Prahy, předpokládaný návrat je okolo 18 h.        JM       JM       JM       JM       JM

VVVVVENOUŠEKENOUŠEKENOUŠEKENOUŠEKENOUŠEK

Milé děti a maminky, zveme vás opět po prázdninách do mateřského centra Venoušek. Budeme se
scházet ve čtvrtek od půl desáté na faře v herně. Po úvodní společné modlitbě maminek budeme s
dětmi zpívat písničky a malovat nebo něco vyrábět. Na závěr si uvaříme jednoduchý oběd pro
všechny. Během dopoledne je také čas si spolu popovídat. Můžete přijít i s miminkem. Už se na vás
těšíme. První setkání bude ve čtvrtek 8. září od 9:30 cca do 12 hod.                      Milka Lisá                     Milka Lisá                     Milka Lisá                     Milka Lisá                     Milka Lisá

úplně nejmenší děti se ze všeho
nejraději hrabaly ve štěrku na
příjezdové cestě. Na lavičce u
vchodu, ve stínu vzrostlého
stromu, sedával pan Ševčík a živě
konverzoval se všemi příchozími.
Po obědě procházky po okolí,
výlety na kolech, sbírání hub.
Děti změřily své síly v běžeckých
závodech a sportovním klání
„Želiv Open“. Pro malé i větší děti
byla připravena zábavná hra
náboženského ražení. Po večeři se
dětí pravidelně ujímala Evička

Habánová se svým programem a pak už jen společná modlitba pro děti, koupání a večerka. Pokud
byli rodiče úspěšní a podařilo se jim uspat děti do devíti hodin, mohli jít na večerní mši, kterou
každý den sloužil otec Petr, případně se mohli v kuchyňce připojit k vášnivým hráčům karetní hry
Bang! či zavítat do společenské místnosti na paralelní soiré.

A nelze nevzpomenout na
celodenní výlet do Červené
Řečice. Slunečné počasí, mše v
lese, hra pro děti, prohlídka
zchátralého zámku v Červené
Řečici a cesta zpátky do Želiva,
která mi připadala nekonečná.
Den před odjezdem za mnou
přišel František a povídá: „Už
mám to, proč jsem přijel.“ Jeho
nezvykle vážný výraz vzbudil moji
pozornost. S  napětím jsem

očekávala, jaké tajemství mi František vyjeví. Vytáhl
odkudsi knihu a strčil mi ji před obličej: „Podpis Nadi
Urbánkový!“ hrdě ukazoval na klikyháky na přední straně.
Nemůže být sporu o tom, že farní dovolená byla úspěšná.
A doufám, že nejenom pro Františka.

Vřelý dík všem, kdo se na její organizaci a zdárném
průběhu podíleli. Zvláště pak Marii Marténkové, kterou
jsem poslední dva dny nezahlédla jinak než s tužkou a
kalkulačkou v ruce, jak se snaží vnést řád do všech těch
našich přihlášených a odhlášených obědů, večeří a
noclehů. Díky všem, kdo přijeli a svojí účastí přispěli
k celkové pohodě.
A především Bohu díky.   Julie Ž  Julie Ž  Julie Ž  Julie Ž  Julie Ž


