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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Bůh s námi

Naše povánoční putování časem nás přivádí k druhému
měsíci kalendářního roku, který má letos 29 dní, protože
letošní rok je rokem přestupným. V našem církevním
kalendáři máme za sebou o jeden měsíc více a mimo
jiné také jeden ze dvou velkých pilířů duchovního života
církve: oslavu Kristova narození.
„Bůh se stal člověkem!“ – neslýchané poselství., jehož
rozjímání nás má provázet po celý život. Neviditelný Bůh
se stal viditelným, Nedosažitelný se stal blízkým, Mocný
slabým a věčně Žijící smrtelným. Tomuto Bohu se máme
klanět, uctívat Ho a milovat z celého srdce, z celé své
duše a ze vší své síly.
Jeho sestoupení z nebes se opakuje při každé mši svaté.
Jeho svatá Přítomnost je také všude tam, kde je svaté Tělo
Kristovo ve svatostánku nebo kde je svatá Eucharistie
přenášena např. k nemocným. Plní se dávné Izaiášovo proroctví: „Hle, panna počne a porodí
syna a dá mu jméno Emmanuel – to je ‚Bůh s námi‘.“
Bůh s námi znamená, že Bůh chce být s námi. Chceme i my být s Ním? Svatý Pavel v prvním
listě Soluňanům píše: „Bez přestání se modlete.“ Tato výzva neznamená mnoho slov modlitby,
ale spíše: „Buďte se svým Bohem stále. Stále zůstávejte s Ním. Často k Němu obracejte pozornost ve svém srdci.“
Každé intenzivní setkání s Pánem při slavení Eucharistie v nás může obnovovat a znovu probouzet touhu být s Bohem, touhu stále se modlit.				
P. Bonaventura

5. celostátní setkání mládeže

Biskupové Čech a Moravy zvou mladé lidi na celostátní setkání mládeže, které se bude konat
od 14. do 19. srpna 2012 ve Žďáru nad Sázavou. Poslední setkání tohoto charakteru se konalo v roce 2007 v Táboře. Zváni jsou mladí od 14 let. Program bude obsahovat nabídku i pro
vysokoškoláky a již pracující. V rámci setkání se bude v sobotu 18. srpna konat tzv. Den rodin,
během kterého bude připraven program speciálně pro manželské páry a nebudou chybět ani
zajímavé akce pro děti. Setkání je součástí příprav na oslavu cyrilometodějského jubilea v roce
2013 a jeho tématem bude Duch svatý a svátost biřmování. Přihlášky: zdar2012.signaly.cz

Světový den mládeže v pražské arcidiecézi

Stejně jako každý rok i letos se bude konat setkání mládeže Pražské arcidiecéze, na které zve
všechny mladé Dominik kardinál Duka. Setkání se bude konat 31. března 2012 od 9:00 v
Salesiánském centru v Kobylisích. Setkání ponese motto „Radujte se v Pánu vždycky znovu
říkám, radujte se!“, jak vyhlásil papež Benedikt XVI. Více ve Zpravodaji arcidiecéze 2/12.
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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
administrátor: 		
farní vikář: 		
výpomocný duchovní:
rektor kostela sv. Gabriela:

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
Příprava na biřmování pod vedením P. Stanislava
pátek od 18:15 - sakristie sv. Václav
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 19.2.v 10:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 28.2. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka zahájena 19.9., rozpis ve vývěsce

Katechumenát dospělých - individuální
příprava pod vedením P. Petra a P. Mariusze

P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 / 608 524 408 petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
P. Bonaventura Josef Rosa OFMConv. / tel. 739 389 247
P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252 / 605 830 201

Sponzorské dary:		
Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100.
			
Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.
			
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 na: prispevky@volny.cz Uzávěrka je vždy 20.
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.
Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a vypůjčit u Jany Durdisové (721 148 091)
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Oblíbené “Farní kafe” bude i nadále každou neděli, dokud se najdou ochotní spolupracovníci, kteří budou “držet služby” Zároveň
hledáme další spolupracovníky na zajištění úklidu kostela.

Udělování svátosti nemocných

V neděli 12. února (v návaznosti na Světový den nemocných), bude při večerní mši sv. v 18
hodin možnost přijmout svátost nemocných. Svátost nemocných lze přijmout v souvislosti s
vážným onemocněním nebo z důvodu pokročilejšího věku.
Je vhodné, aby přijetí této svátosti v blízké době předcházela také svatá zpověď (předpokladem
k přijetí svátosti nemocných je být v milosti posvěcující - podobně, jako je tomu při přijímání
eucharistie).
Zájemce o udělení svátosti nemocných prosíme, aby se předem přihlásili v sakristii.

Pozvání na křížové cesty

Pobožnost křížové cesty se bude v postní době tradičně konat každou postní neděli od 17 hodin v kostele sv. Václava.

Popeleční středa

kterou vstoupíme 22. února do období čtyřicetidenní přípravy na velikonoční svátky, je dnem
přísného postu. Přísný půst zahrnuje půst újmy v jídle (tj. najíst se během dne pouze jednou
dosyta) a půst zdrženlivosti od masa. Půst újmy zavazuje katolické křesťany od 18 do 60 let,
půst od masa od 14 let.

Pozvání na postní rekolekci

V sobotu 10. března od 9 hod. je na faře plánována postní duchovní obnova pod vedením
P. Ondřeje Pávka. Na programu budou jako obvykle dvě přednášky, příležitost k osobnímu
ztišení a k přijetí svátosti smíření. Všichni jsou srdečně zváni.

V Tříkrálové sbírce

se letos podařilo našim koledníkům vybrat celkem 25 512,- Kč. Všem dárcům i všem
koledníkům srdečně děkujeme za vynaložené úsilí pro dobrou věc!

Národní týden manželství 13.–19. 2.

Mnohé páry nechávají své vztahy jen tak plynout. Týden manželství je výzvou: proberte se a
začněte o svůj vztah pečovat, přečtěte si knihu, běžte na kurz nebo na přednášku anebo si spolu
vyjděte na večeři. (Více na: www.tydenmanzelstvi.cz)
Jaké jsou cíle NTM?
■ Posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností
jako předpokladů dobrého manželství.
■ Motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství.
■ Propagovat programy i iniciativy zaměřené na rozvoj manželských vztahů v České republice.
Týden manželství vyzývá páry v celé zemi: udělejte tyto tři věci a pak si řekněte, co se stalo:
Dotkněte se jeden druhého! Proč se „náhodně“ letmo nedotknout druhého, když se míjíte?
Zkuste to každý den tohoto týdne, a uvidíte, co se stane.
Podívejte se na sebe! Podívejte se jeden na druhého, jako byste se ještě nikdy neviděli.
Vzpomeňte si na všechno, čím je ten druhý pro vás výjimečný, a povězte mu něco hezkého, co
způsobí, že na vás bude celý den myslet.
Už to skoro máme! Odhalte vaše společné cíle. Pozorně si naslouchejte a zjistěte, kam směřujete
své životy. Buďte si navzájem nejnadšenější a největší oporou – fandou číslo 1. Když pak přijdou
v životě zklamání, budete vždycky vědět, kdo ve vás ještě věří.
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Farní dovolená 2012
Letošní farní dovolená se po dobrých
zkušenostech z loňska uskuteční opět
v areálu premonstrátského kláštera
Želiv v termínu 28.7.-4.8.2012 (informace o objektu a jeho okolí získáte na
internetových stránkách http://zeliv.
eu). Podrobný program pobytu předem
plánován není, vše bude opět záležet na
zájmu a iniciativě účastníků. Nicméně
vyrazíme během pobytu asi alespoň na
jeden společný výlet do okolí a některý
večer můžeme věnovat společné diskuzi nad nějakým tématem či přednášce. Pro děti bývá
v rámci pobytu obvykle připravena hra. Každý den bývá také možnost účasti na mši svaté.
Všichni farníci či jejich přátelé jsou srdečně zváni! Ceny za ubytování s POLOPENZÍ jsou
následující (dospělý / dítě od 3 do 15-ti let) vč. rekreačního poplatku obci:
apartmán
- včetně soc.zařízení:
477,- Kč / 314,- Kč
dvoulůžkový
- společné soc. zařízení: 427,- Kč / 314,- Kč
vícelůžkový
- společné soc. zařízení: 357,- Kč / 314,- Kč.
Rodiny s více dětmi (3 a více) platí za každé dítě 294,-Kč, děti do 3 let jsou zdarma - bez nároku
na lůžko a stravu. Zájemce o farní dovolenou prosíme o přihlášení v sakristii kostela. S ohledem na redukovaný počet volných míst je lépe přihlášení neodkládat. Do konce března bude
také potřeba uhradit zálohu 1000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě. Další informace jsou v
sakristii a na internetových stránkách farnosti.

Jak často si stěžujeme,

protože nevidíme ve svém životě nic moc dobrého!
Je to ale pravda? Většinou nás totiž nenapadlo více se nad svým životem zamyslet. Proto si
pozorně přečtěme tyto řádky:
•

Jestliže jsi dnes ráno vstal a cítíš se víc zdravý než nemocný, dostalo se ti více požehnání
než milionu těch, kteří nepřežijí tento den.
• Jestliže jsi dosud nezažil hrůzy války, osamělost ve vězení, agonii mučením nebo svíravou
bolest hladu, jsi na tom lépe než 500 milionů lidí ve světě.
• Jestliže se můžeš zúčastnit společenství věřících beze strachu z pronásledování či smrti,
dostává se ti víc požehnání než třem miliardám lidí ve světě.
• Jestliže máš v lednici jídlo, jsi-li oblečen, máš-li střechu nad hlavou a místo na spaní, jsi
bohatší než 70% lidí na světě.
• Jestliže máš peníze v bance nebo jen v peněžence a můžeš dát pár drobných žebrajícím,
patříš mezi 8% bohatých na světě.
• Jestliže držíš hlavu zpříma, máš úsměv na tváři a pociťuješ vděčnost, je to požehnání.
Hodně lidí by to mohlo prožívat, ale neumí to.
• Jestliže můžeš někoho vzít za ruku, obejmout ho, nebo se alespoň dotknout jeho ramene,
dostává se ti požehnání, protože tak nabízíš uzdravující dotek.
• Jestliže můžeš přečíst toto poselství, dostal jsi požehnání. Dvě miliardy lidí neumí číst.
Spočítej všechna svá požehnání. Dostává se nám ho přece tolik! Buďme vděčni a předávejme je
dál!							
(C. Jacquemont, Jeruzalém)
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CESTA DO ŘÍMA

NA JMENOVÁNÍ
ARCIBISKUPA DUKY
KARDINÁLEM
odlet: 17. 2. 2012 v 9.00
letiště Praha-Ruzyně
návrat: 19. 2. 2012 ve 22.00
letiště Praha-Ruzyně
let soukromým boeingem 737
ubytování: 2 noci + 2 snídaně
HOTEL CLODIO ****
www.hotelclodio.it
Cena cesty + ubytování:
jednolůžkový pokoj: 9 750 Kč/osoba
dvoulůžkový pokoj: 8 400 Kč/osoba

možnost zúčastnit se:
• předání jmenovacích dekretů a kardinálských
biretů novým kardinálům při bohoslužbě slova
během setkání konzistoře,
• bohoslužby, kterou bude celebrovat papež
Benedikt XVI. ve vatikánské bazilice sv. Petra,
při níž budou předány kardinálské prsteny,
• komentované prohlídky římských památek
V případě zájmu vyplňte přiloženou přihlášku a odešlete na adresu:
Arcibiskupství pražské ‒ kancléřství, Hradčanské náměstí 56/16 119 02 Praha 1
Bližší informace: +420 220 392 115 / kanclerstvi@apha.cz / www.apha.cz
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Světový den nemocných – 11. února

Nemoc a utrpení je stav, který nikdo z nás nevyhledává, nikdo z nás si ho nepřeje, ale přesto
přichází. Někdy znenadání, náhle…A tak nás často napadá, že Bůh na nás jistě zapomněl, přece
ví, co mám povinností, starostí a plánů a jsem teď úplně bezmocný. Je to i v názvu samotném: ne
– moc, jsem bez moci! Tento stav nám tedy připomíná, že život není v naší moci a nemůžeme s
ním nakládat, jak chceme, i když máme často ušlechtilé cíle. Proto nás často napadá, že Bůh na
nás asi zapomněl, a že je daleko, ví přece, že poctivě pracuji a snažím se… Bůh nás ale nikdy
neopouští, i v nemoci je přítomný, ví o všem! Nemoc a utrpení mohou být výzvou, aby člověk
nově naslouchal Bohu, nově vnímal svůj život, urovnal a upravil směr své životní cesty, urovnal
rozbroje kolem sebe. Nemocný člověk nakonec může dojít tak daleko, že Bohu za svou nemoc
bude děkovat, protože si uvědomuje, že to byl rozhodující mezník v jeho životě.
Slova Matky Terezy nám mohou pomoci pohlédnout na svůj život:
„Myslím, že svět je dnes úplně převrácený a tolik utrpení je tu proto, že je tak velice málo lásky v
domovech a v rodinném životě. Nemáme čas pro své děti, nemáme čas na sebe navzájem, není
čas, abychom se těšili jeden z druhého.“
„Láska začíná doma, láska žije v domovech a proto je dnes ve světě tolik utrpení a tolik chybí štěstí. Každý dnes vypadá hrozně uspěchaný, ustaraný kvůli lepšímu blahobytu a většímu
bohatství, takže děti mají velmi málo času pro své rodiče. Rodiče mají málo času pro sebe
navzájem a tak doma se začíná ničit světový mír.“					
MM

Inspirace ze života

V životě se setkáváme s různými lidmi. Někteří z nás si myslí, že na všechno stačí sami. Věří jen
sobě, svým schopnostem a své síle. Často se vůbec nezamýšlejí nad hodnotami a dary života.
Každý člověk však touží ve skrytu po dobru a lásce. Když s těmito lidmi začnu mluvit o víře,
mnozí z nich se mi vysmějí. V životě každého z nás však přicházejí okamžiky, které všechno
změní, například ztráta blízkého člověka, nemoc či jiné utrpení. Tyto životní zkoušky přivádějí
mnoho lidí k zamyšlení, často také ke změně celého života i posuzování hodnot.
U některých lidí se však utrpením znásobí pýcha, vzdor a zloba, kterou přenášejí na své okolí.
Takoví lidé zůstávají často opuštěni a velmi nešťastni. Pak teprve začnou volat Boha. On je milosrdný, nenechá nikoho padnout.
Podle mého názoru není nikdy pozdě začít život s Bohem. Z vlastní zkušenosti vím, že s Ním
se všechny těžkosti lehčeji překonávají. Chtěla bych proto povzbudit všechny lidi, aby se nebáli
začít život s Bohem, Jemu uvěřit, s Ním žít.
Ilona Bozděchová

Vážení redaktoři Farního Zpravodaje,

velmi si cením Vaší práce. Zpravodaj vždy doslova hltám...
K dlouhodobější úvaze na téma “proč klesl náklad circa o 20%” přidávám aktuální úvahu z
christnetu.cz (http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=3812). Ta možná napoví.
“Mírný” propad nákladů možná/zřejmě bude souviset i s tím, že jen v Praze klesl počet lidí,
identifikujících se s ŘKC, za posledních 10 let až 2,8x. Takže si myslím, že to ve finále (alespoň)
v naší farnosti není s tímto “exodem”/propadem až zas tak špatné. Alespoň co mohu pozorovat
okem praktikujícího laika.
Srdečně zdravím a přeji všem vše dobré! 					
Jakub Holeček
Milí čtenáři, zašlete nám prosím Vaše připomínky k nové podobě Zpravodaje i obsahu,
případně náměty na články, které byste si rádi přečetli.		
Redakce Zpravodaje
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Putovní svatyňka u Sv. Václava na Smíchově
Ve čtvrtek 19.1. od 16:30 proběhlo setkání s Pannou Marií
Schönstattskou v našem kostele. Začali jsme modlitbou
růžence, po kterém byla pobožnost určená pro návštěvu Putovní Svatyňky. Mši sv. s texty o Mariině místě v dějinách spásy,
sloužil P. Stanislav Přibyl, který na ni navázal Loretánskými
litaniemi. Večer návštěvy P. Marie v naší farnosti, zakončilo
promítání filmu o Putovních svatyňkách. Setkání se zúčastnilo
asi 50 lidí v kostele a 30 lidí zhlédlo na faře dokumentární film.
Historie Putovních svatyněk:
Pan Pozzobon který inicioval putování P. Marie žil v brazilském městě Santa Maria a zde poznal Schönstattské hnutí.
V r. 1950, Svatý otec Pius XII. vyhlásil Svatý rok, ve kterém
mělo být slavnostně vyhlášeno dogma o nanebevzetí P. Marie. Muži z Schönstattského hnutí se rozhodli vytvořit tři
obrazy v podobě kapličky s obrazem P. Marie Schönstattské.
Ty měly putovat po rodinách, které by se u nich měly modlit růženec. Panna Maria by pak v
nich měla působit jako pramen milostí. Obraz měla nosit tři děvčata, které měl doprovázet
jeden dospělý. Putování mělo skončit po dvou měsících, ale vzhledem ke zkušenostem s tím,
jak P. Maria působila v rodinách, si pan Pozzobon přál, aby mohl s obrazem dále navštěvovat
rodiny. Zájem o návštěvy byl tak velký, že se na stejné místo dostával až po roce. Proto se
rozhodl pro menší putovní svatyňky, které putují po rodinách. Ideální návštěva by měla být
3až 4 dny, přibližně v okruhu, který má kolem deseti míst, tak aby se návštěva opakovala ve
stejných dnech měsíce. Počet svatyněk stále narůstal a putování svatyněk se rozšířilo nejenom
v rodinách po celém světě, ale i po různých institucích a zařízeních. Navštěvuje například školy
a školky, nemocnice a nemocné, vězení a starobince, různé zastupitelské úřady a další zařízení.
V roce 1998, při příležitosti přípravy na Jubilejní rok 2000, začaly putovní svatyňky putovat i v naší zemi. Akce, která měla trvat po dobu přípravy, přesáhla své původní časové
omezení a trvá. V současnosti je u nás přes 400 okruhů a další svatyňky putují jako návštěvní v
nemocnicích, hospicích a jinde. Kopie původní svatyňky pana Pozzobona by měla být u každé
Schönstattské kapličky. U nás, to je v Rokoli u Nového Města nad Metují, zatím kopie není.
V roce 2007 se sešli zástupci putovních okruhů z Evropy v Schönstattu. Tam vzešel
návrh na korunovaci P. Marie Královnou nové evangelizace Evropy. Rozhodli se, aby
kopie původní svatyňky prošla Evropou, potom se setkala i se Sv. otcem, který by ji
požehnal a v roce 2012 by byla v Schönstattu P. Maria korunována Královnou Nové evangelizace Evropy. Potom by se opět opakovala pouť po Evropě. Pan Joao Luiz Pozzobon,
jáhen a otec 7dětí, který s původní svatyňkou nachodil do r.1985 přes 140 tisíc kilometrů,
je vážným kandidátem svatořečení. (více www.schoenstatt.cz - Projekt putovní svatyňka)
Evropská svatyňka tedy navštívila Smíchov, kéž by P. Maria zůstala nejen Královnou našich
PDCH
srdcí, ale stala se i Královnou Nové evangelizace Smíchova.			
Nechcete se i Vy připojit k dosavadnímu, více než 13-letému putování svatyněk po Smíchově?
http://www.schoenstatt.cz/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=122
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

9:30

18:00

sv. Václav

Neděle: 11:15

sv. Gabriel

Pátek

Palata		

(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)

Po-So:

7:30		

17:30

sv. Václav

Kontakt s knězem 			

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

15:00

Úřední hodiny

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

Příležitost k přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle: 		
		
Všední dny:
Jindy: 		

- ráno
7:30 – 7:55
9:00 – 9:25
- večer 17:30 – 17:55
- večer 17:00 – 17:25
- po individuální dohodě.

Významné dny, svátky a farní program
2.2. čtvrtek
3.2. pátek
				
5.2. neděle
6.2. pondělí
				
10.2. pátek
11.2. sobota
12.2. neděle
				
19.2. neděle
				
22.2. středa
26.2. neděle

Svátek Uvedení Páně do chrámu
1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. možnost adorace do 23 hod.
(v křestní kapli – vstup z boku přes sakristii)
5. neděle v mezidobí
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
jarní prázdniny – odpadá výuka náboženství na faře
Památka sv. Scholastiky, panny
Panny Marie Lurdské - Světový den nemocných
6. neděle v mezidobí
při mši sv. v 18 hod. bude udělována svátost nemocných
7. neděle v mezidobí; koná se sbírka „Haléř sv. Petra“
od 10.30 setkání pastorační rady
Popeleční středa, den přísného postu
1. neděle postní

2.3. pátek
				
4.3. neděle
10.3. sobota
31.3. sobota

1. v měsíci – po večerní mši sv. možnost adorace do 23 hod.
(v křestní kapli – vstup z boku přes sakristii)
2. neděle postní
Postní rekolekce na faře (vede P. Ondřej Pávek)
úklidová brigáda v kostele (dopoledne)

13.5. neděle
19.5. sobota
20.5. neděle

Biřmování u sv. Václava (9.30)
Arcidiecézní pouť rodin (Skalka u Mníšku)
První svaté přijímání u sv. Václava (9.30)

Rok svaté Anežky

Do 25.3. bude otevřena v Anežském klášteře výstava svatá Anežka Česká princezna a řeholnice. Rodinné vstupné 200,- , snížené 80,- Kč.
http://www.ngprague.cz/cz/10/0/3825/sekce/sv-anezka-ceska-princezna-a-reholnice/
vydává:
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
redakční rada: P. P. Bouška, P. S. Přibyl, M. Muchová, F. Nedbal
uzávěrka:
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 500 ks neprodejné
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