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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Proč právě kříž?

Církev již více než 2000 let nemluví o ničem jiném než o Ježíši Kristu, a přece je tolik lidí, kteří jej ještě nepoznali. Právě v těchto dnech,
před Velikonocemi a po nich, které jsou středem celého roku, opakuje církev tu největší a nejzákladnější pravdu o něm: On je Boží Syn,
který se stal člověkem, vtělil se, byl ukřižován a zemřel na odpuštění
hříchů, vstal z mrtvých a získal nám spásu. Je to ta nejúžasnější zpráva, jaké se kdy dostalo lidstvu, evangelium – dobrá novina – od té
doby, co je člověk na zemi, a nebude zde žádná jiná, dokud Ježíš,
Vítěz nad hříchem a Pán světa a dějin, se nevrátí, aby je ukončil definitivním triumfem.
Ze Zjevení víme, že Bůh stvořil člověka obdařeného neuhasitelnou žízní po něm, která sytí
člověka tím, že jej činí účastníkem Boží přirozenosti v důvěrném vztahu k Bohu. Ale bohužel,
od počátku je zde také odmítání: hřích, který z něho dělá Božího nepřítele, ale také nepřítele
sobě samému, nepřítele a vraha svých bližních. Člověk je tedy jako »padlý bůh«, degradovaný
král, kterého trýzní žízeň po ztracené velikosti. Sám se již nemůže realizovat.
Hřích je všechno vykonané, vyslovené a toužené proti Božímu zákonu. Není to jen nedostatek
úcty, za který se můžeme omluvit a prosit o prominutí, je to nekonečná tíže, protože je to
vzpoura proti Bohu nekonečnému v jeho majestátu a v jeho lásce. Bůh by mohl proti nám
vystoupit s neúprosnou spravedlností. Ale on naopak odpovídá svým milosrdenstvím, aniž
by opouštěl spravedlnost. Milosrdenství neznamená, že je možno všechno tolerovat, jako by
dobro i zlo byly totéž. A právě proto je to sám Bůh, kdo zasahuje a vychází nám vstříc svou
nekonečnou láskou: Tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nikdo, kdo v
něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3,16), to znamená pravý život, božský Život.
Ježíš je jediný Spasitel, ten, který se obětoval za naši spásu. Bůh přijímá jeho oběť jako jedinou
důstojnou a záslužnou. Jeho poslušnost až k smrti na kříži má pro nás nekonečnou cenu.
Není to nic přirozeného, že ON, Nevinný, je přibit hřeby na dřevě kříže. On, Boží Syn,
Spravedlivý jako nikdo jiný, který vzal na sebe naše hříchy, moje, tvoje, všech lidí celého světa,
jako by byl za ně sám osobně odpovědný se všemi strašnými následky a nesmírným zármutkem
a nekonečnou bolestí, které hříchy způsobily jako urážka Boha, nejvyšší zkáza samého člověka.
Kříž, nejvyšší a nejkrajnější poprava otroků a zločinců, to bylo místo určené pro nás: ale místo
nás je podstoupil ON...
Proč kříž? ptali jsme se na začátku. Kříž je ta absolutní novina, nikdy nevídaná a nikdy neslýchaná, dar Boha, jeho nesrovnatelné lásky. Můžeme říci s jistotou a s vděčností bez hranic,
jako apoštol Pavel, jako Terezie z Avily, Terezie z Lisieux, jako všichni křesťanští světci, jak
nevinní, tak i obrácení, uchvácení rozjímáním o Kříži: Miloval mě a vydal
za mne sám sebe (Gal 2,20). Jen jím a nikým jiným může být napojena naše žízeň a nasycen
náš hlad po Bohu. Jen od něho máme život, který neumírá a který nikdy nepřestává. Od něho
a od nikoho jiného máme VYKOUPENÍ A NEBE.

Požehnané a milostiplné svátky velikonoční přeje

P. Jerzy
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Pozvání na křížové cesty

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

Pozvání na postní rekolekci

V sobotu 23. března od 9 hod. je na faře plánována postní duchovní obnova pod vedením P.
Mariusze Kuzniara. Na programu budou jako obvykle dvě přednášky, příležitost k osobnímu
ztišení a k přijetí svátosti smíření. Mše sv. v 11:30. Všichni jsou srdečně zváni.

Velikonoční pořad bohoslužeb

Květná neděle
8.00 9.30 a 18.00 – žehnání ratolestí na začátku každé mše svaté.
Zelený čtvrtek
7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály
17.30 – mše sv. na památku poslední večeře Páně, po ní je plánována večerní adorace v 		
		 „Getsemanské zahradě“ do 23. hod.
Velký pátek
7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály
9.30 – křížová cesta pro děti (sraz před kostelem)
15.00 – křížová cesta v kostele
17.30 – velkopáteční obřady - památka Umučení Páně
Bílá sobota
7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály
15.00 – velikonoční katecheze pro děti
20.00 – velikonoční vigilie s udělováním iniciačních svátostí katechumenům
Neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8.00 9.30 a 18.00 - mše svaté u sv. Václava
11:15 mše sv. u sv. Gabriela
Velikonoční pondělí
9.30 a v 17.30 mše sv. u sv. Václava (a v 15.00 na Palatě).

Pozvánky pro děti

1) Křížová cesta pro děti na Velký pátek
se bude za příznivého počasí konat tradičně venku, v případě deště využijeme prostory fary.
Sraz v každém případě před kostelem sv. Václava v 9.30 hod.
S sebou jízdenky MHD a podle počasí teplé oblečení (15 zastavení chvíli trvá!). Zvolená trasa
bude sjízdná pro kočárky.
2) Velikonoční katecheze pro děti na Bílou sobotu
se bude rovněž tradičně konat v kostele sv. Václava od 15 hodin.
							Těším se na vás! Radka Habánová
3) Křížová cesta pro starší
Vážení farníci a farnice, dovolujeme si Vás, jménem 138. oddílů Modrého klíče a Černého šípu,
pozvat na tradiční petřínskou křížovou cestu. Sejdeme se v pátek 22.3. v 16 hodin u prvního
zastavení křížové cesty na vrchu. Přesněji řečeno mezi bludištěm a medvědí dírou. Společně s
dětmi budeme procházet cestu tak, jak ji procházel Kristus a zamyslíme se před přicházejícími
Pavel Matys
Velikonočními svátky. Budeme poctěni, když se přidáte i Vy.			
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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 od 18:30 - 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
farář: 			
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
Čtvrteční modlitební večery
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
Příprava na biřmování pod vedením P. Stanislava
Bude oznámeno v ohláškách
Modlitba sv. Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod.
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 14.4. v 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 26.3. v 18:30, farní kancel.
Výuka dětí - náboženství

Pravidelná výuka zahájena 17.9., rozpis ve vývěsce

Katechumenát dospělých - individuální
přípravu vedou P. Jerzy a P. Mariusz

P. Jerzy Gapski : tel: 257 317 652 /724 324 555 /gapski@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.

Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” hledáme dobrovolníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené suroviny,
jinými slovy budou “držet služby” . Stávající dobrovolníci jsou
vyčerpáni! Zároveň připomínáme, že kafe NENÍ placeno ze sbírek,
takže Váš drobný příspěvek vděčně uvítáme!
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Zápis ze zasedání pastorační rady 24. 2. 2013

Přítomni:
P. Gapski, J. Macek, A. Zelinková,
		
T. Lokajíčková, V. Škácha
Body jednání, návrhy a usnesení:
1)
Pořad velikonočních bohoslužeb
2)
Noc kostelů
3)
Změna – postní rekolekci 23. 3. povede P. Mariuš Kuzniar
4)
Seznámeni s návrhem společnosti Barvicius postavit před
prostranství k faře závoru
K dalšímu jednání se sejde PR 14.4.2013 v 19.15 na faře			
Zapsal: vš

Letní tábor pro děti od 6 do 12 let

Letní tábor se uskuteční v termínu 3. – 10. 8., v objektu TJ Lbín ve Skalici u Litoměřic.
(Bereme i předškoláky.) Děti se můžou těšit na dobré jídlo, na hry, výlety, celotáborovou hru a na
příjemné vedoucí. Děti je možné přihlásit na mailu bet-el@seznam.cz (uveďte jméno dítěte, datum narození, kontaktní adresu na vás a telefon). Na www.bet-el.signaly.cz je ke stažení přihláška.
Cena je letos 2150,-Kč (z toho 50,-Kč je na úrazové pojištění). Je možné platit na účet o.s. Bét-el
(prosíme, ne dřív než v květnu a nejpozději do 15.7. 2013) nebo hotově na schůzce s rodiči. Pro
ty rodiče, kterým přispívá zaměstnavatel, můžeme připravit fakturu nebo potvrzení. V případě
odhlášení je nevratné storno 150,-Kč.
Předtáborová schůzka pro rodiče proběhne v úterý 18.června 2013 v 18h. na faře u kostela sv. Václava na Smíchově, (informace na www.bet-el.signaly.cz). Přihlašovat děti je možné do 30. června
2013 nebo do naplnění kapacity (18 osob).		
		
Magda Vlčkovái

Zveme Vás na přednášku (připravenou k Roku víry 2012 – 2013)

Stvoření světa: ve víře a současné vědě - RNDr. Jan May, Ph.D
Přednáška se uskuteční dne 11. 4. 2013 v 18.30 ve farním sále
1. část: Stvoření světa
1.1. Stvoření světa dle Písma svatého
1.2. O čase: se Sv. Augustinem a Albertem Einsteinem
1.3. Současný kosmologický model vzniku vesmíru
1.4. Postavení člověka ve vesmíru: od Aristotela ke Koperníkovu principu
1.5. Antropický princip jako výzva k dialogu mezi přírodními vědami, filosofií a
		 teologií
2. část: 23 let na oběžné dráze (Fotogalerie Hubbleova teleskopu s výkladem)
2.1. Hvězdné soustavy v nejbližším okolí Slunce a v naší Galaxii: protohvězdy,
		 černé díry, planetární mlhoviny, otevřené a kulové hvězdokupy
2.2. Od naší místní skupiny galaxií po galaktické kupy – struktura vesmíru
2.3. Hubbleovo hluboké pole: jaké struktury vidíme v nejvzdálenějších a
		 nejranějších oblastech vesmíru?
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„Já Ho neslyším“

Tak nám postní doba ubíhá, v kázáních slyšíme mnoho slov a ponaučení jak zlepšovat svůj život
víry, až někdy nevíme co je podstatné? Často zmateně hledáme cestu životem jako motýl, který
vlétne do místnosti. Naráží do stěn, do stropu, padá na zem a nemůže najít cestu ke svobodě.
Někdy ji najde, jindy se utluče a hyne. A tak to bývá s námi, hledáme svobodu, kterou nám
Bůh dal a s ní radost a pokoj do srdce. Ale ten okolní svět nás táhne trochu jinam, do zmatku a
nejistoty. Nabízí modly, ke kterým se často upínáme (luxus, peníze, majetek, ale i menší nenápadné, jako lpění na přehnaném pořádku, něco znamenat, neustále mít kolem sebe zvukovou
kulisu (jako bychom se báli ticha). Ale v tom pokoj a radost v srdci nenajdeme, i když často
voláme k Pánu o pomoc, protože víme, že je všemohoucí a tedy může všechno. On ale nemůže
porušovat naše svobodné rozhodnutí vydat se cestou, pro kterou jsme se sami rozhodli, možná
ve své pýše, že nikoho nepotřebujeme! Je možné říci, že Pán je omezen ve své všemohoucnosti
naší svobodou. Stále bychom ale měli mít na mysli, že Bůh nás má moc rád a vždy chce pro
nás to nejlepší, i když to někdy není bez bolesti a utrpení. Chceme-li nastoupit novou cestu za
Pánem, měli bychom pronést to „ano“ ke všemu, co pro nás Pán připravil, i když bychom si to
často nevybrali. To „ano“ musela pronést P. Maria a jiní světci, jejichž život (třeba po mnohých
strastech) nakonec vyvrcholil jako nádherné umělecké dílo. To znamená jít po cestě s Pánem,
uvědomovat si Jeho přítomnost v každé chvíli života, naslouchat mu a konzultovat s Ním svá
rozhodnutí. Odbourávat modly tohoto světa a nezabydlovat se zbytečně v tomto světě, aby nás
jednou nenapadla otázka, kterou jsem jednou slyšela: „To tady musím všechno nechat?“
Stalo se mi v poslední době několikrát, když jsem hlídala svého pětiletého vnuka. Neměli jsme
žádnou „hudební kulisu“, bylo naprosté ticho a on uprostřed zaujetí ze hry pronesl: „ Já Ho
neslyším!“ Když jsem to slyšela poprvé, dost mě to udivilo a ptala jsem se, koho neslyší. On
pravil:
„Ježíše, máma říkala, že Ho slyší.“ Občas to najednou v tichu pronese. A tak by to mělo být i s
námi. Ne v rámusu tohoto světa, ne se stálou zvukovou kulisou, ale v klidu a tichu naslouchat
a ptát se Toho, který je stále s námi a čeká, protože nás chce vést naším životem a utvářet i náš
život v umělecké dílo. Pouštní Otcové nazvali postní dobu „Exerciciemi církve“. To by mělo
platit i pro každého z nás, protože my jsme ti, kteří církev tvoří.				
MM

Benedikt XVI. se rozloučil s věřícími na celém světě
S věřícími na zaplněném Svatopetrském náměstí i miliony diváků u obrazovek televizí či
monitorů se ve středu 27. února 2013 rozloučil papež Benedikt XVI. Stalo se tak při jeho
posledním veřejném vystoupení, generální audienci ve Vatikánu. Na úvodní úryvek z Listů
apoštola Pavla Kolosanům navázal papež i ve své následné promluvě. Několikrát v ní zdůraznil
skutečnost, že papež není nikdy sám, a to ani v pro církev těžkých chvílích (papež použil příměr
o bárce na rozbouřeném moři), a vede živou církev. Církev v podobě živého společenství (“Vidím, že církev opravdu žije.“). To potvrdila i hojná účast věřících na náměstí sv. Petra (odhadem
na 60. 000 účastníků). Své rozhodnutí opustit k 28. únoru 2013 svůj úřad označil za důležité,
obtížné a výjimečné, je ale s tímto vyrovnaný. Protože, jak papež řekl, milovat církev znamená
přistoupit k těžkým volbám; zdůraznil, že při svém rozhodování si uvědomil, že je důležité
myslet především na dobro církve. Svatý otec neopomněl ve své promluvě poděkovat za spolupráci nejen kardinálům i členům kurie, diplomatickému sboru nebo biskupům a kněžím celého
světa, ale i všem lidem („Božímu lidu“). Také se s přítomnými poděli o svou radost z dopisů
vyjadřujících mu podporu, které dostává po oznámení své abdikace.
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Socha archanděla Gabriela
Byla asi dva metry vysoká a stála na stříšce vchodu do opatského kostela sv. Gabriela (Zvěstování Panně Marii) v Praze
na Smíchově. Socha symbolizovala název přilehlého benediktinského kláštera. Tento klášter byl založen roku 1888 a
byl prvním ženským klášterem Beuronské kongregace.
Za autora sochy je považován sochař P. Desiderius Lenz,
navíc zakladatel beuronského umění. Sestry si sochu při svém
nuceném odchodu z Prahy v roce 1919 odvezly do nového
působiště na hrad Bertholdstein v Rakousku, kde socha
archanděla Gabriela stála na asi metrovém soklu před vchodem do kláštera sv. Gabriela. Při stěhování z hradního kláštera
v roce 2008 do nově postaveného kláštera ve sv. Johannu u
Herbersteinu rovněž v rakouském Štýrsku, byla socha ne zcela
zdařile opravena a natřena cihlově hnědou barvou.
Na základě laskavého svolení sester benediktinek kláštera sv. Gabriela v Rakousku a udělení
autorských práv na realizaci faksimile sochy získala Společnost přátel beuronského umění
finanční podporu od Magistrátu hl. města Prahy. Bohužel sestry nedovolily, aby byly snímány
otisky z originálu sochy, protože zinkový materiál originálu je natolik napadán korozí a nový
nátěr odprýskává, že by mohlo dojít k dalšímu poškození.
Z výsledku analýzy vzorku originálu sochy lze říci, že materiálové složení (98% zinek, 1.8% Pb,
0,2% Sn, 0,11% Fe, 0,01% Cu, 0,06% Cd) odpovídá materiálu zinkových plastik zhotovovaných
především v Německu v 19. a 20. století. Plastiky umístěné v exteriéru byly opatřeny nátěrovým
systémem jak z dekorativních, tak z protikorozních důvodů. Na vzorku originálu byla spodní
vrstva nátěru šedá, překrytá bílou a vrchní vrstvou červeno-hnědého odstínu. Z toho usuzujeme, že na povrch originálu sochy byla napřed nanesená šedá základová barva, překrytá
bílou vrchní barvou v záhybech tónovanou tak, aby byla podpořena plasticita sochy. Studiem
vzorků a publikovaných beuronských soch 19.-20. století došli restaurátor Karel Holub a jeho
syn MgA. Petr Holub k závěru, že svatozář, čelenka, insignie a vnější kraj štoly byly pozlacené.
Socha byla asi z části tepaná a z části odlitá. Nový nátěr z roku 2008 a retuše povrchu zamezují
přesné určení. S největší pravděpodobností byly části jako nohy, ruce a hlava odlity.
Restaurátor Karel Holub, který opravoval mříž PAX rovněž navrácenou z rakouského kláštera
sv. Gabriela na své původní místo do kostela sv. Gabriela v Praze, se svým synem sochařem Petrem Holubem proto museli originál sochy měřit, fotografovat a pořídit videozáznamy včetně
rozkreslování a vypočítávání pomocí beuronského kánonu.
Faximile sochy je vyráběna ze 2 mm silného měděného plechu tepáním a ciselováním jednotlivých dílů. Díly se k sobě letovaly stříbrem a upevňovaly na kostru vyrobenou z nerezu. Socha
byla hotova koncem prosince roku 2012, ovšem osazena na své původní místo bude až po
opravě stříšky nad vchodem do kostela.
Společnost přátel beuronského umění dosáhla toho, že byl interiér kostela sv. postupně Gabriela „zbeuronizován“, tedy uveden do svého původního stavu. Socha archanděla Gabriela je
dalším krokem k tomu, aby kostel sv. Gabriela, který je druhou nejstarší unikátní památkou
beuronského umění na světě, dopomohl ke Gesamtkunstwerku celého objektu.
Kopii sochy požehná 3. března 2013 pan Dominik kardinál Duka OP v bývalé Rajské zahradě
v klášteře sv. Gabriela v Praze.
Mgr. Monica Šebová, předsedkyně Společnosti přátel beuronského umění
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

9:30

18:00

sv. Václav

Neděle: 11:15

17:00

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 - 12:00

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
1.3. pátek
3.3. neděle
			
10.3. neděle
16.3. sobota
17.3. neděle
19.3. úterý
23.3. sobota
24.3. neděle
25.3. pondělí
28.3. čtvrtek
29.3. pátek
30.3. sobota
31.3. neděle
1.4. pondělí
7.4. neděle
8.4. pondělí

1. pátek v měsíci, po večerní mši sv. adorace v křestní kapli, do 23 hod
3. neděle postní, v 11:15 u sv. Gabriela latinská mše sv. s gregoriánským 		
chorálem, cca od 12:15 svěcení nové sochy sv. Gabriela (kard. Duka)
4. neděle postní
po ranní mši sv. úklid kostela sv. Václava
5. neděle postní
Slavnost sv. Josefa
Postní rekolekce s P. M. Kuzniarem, od 9 hod na faře
Květná neděle
Kající pobožnost od 17 hod., příležitost ke svátosti smíření, následuje mše sv.
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Velikonoční pondělí
Neděle Božího milosrdenství
Slavnost Zvěstování Páně

Pochod pro život 2013

XIII. Pochod pro život se uskuteční v Praze v sobotu 23. března 2013. Pochod pro život začíná
ve 12:30 mší svatou v dominikánském kostele sv. Jiljí na Husově 8 a pokračuje průvodem centrem Prahy na Václavské náměstí k soše sv. Václava, kde bude zakončen krátkým programem.
Potratový zákon je v platnosti už 56 let. Zbytečně připraví o život 66 dětí denně. Změňme to.
Další informace na adrese Pochodu pro život http://pochodprozivot.cz.

Připomenutí

V noci z 30. na 31.3. začíná letní čas. Ve 2 hod. ráno si buď posuňte
ručičky o 1 hod. dopředu, nebo v neděli ráno přijďte do kostela o hodinu
dříve, než obvykle.
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. J. Gapski, P. S. Přibyl, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 500 ks
neprodejné

