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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Vážení farníci,

v zářijovém úvodníku, kdy začínáme nový školní rok, bych se
rád zastavil u postavy svatého Václava, patrona našeho kostela a naší farnosti, jehož narození pro nebe si v tomto měsíci
připomínáme. V souvislosti se školním rokem a opětovnými
všedními povinnostmi by jistě bylo inspirativní se rovněž
zamyslet nad vztahem svaté Ludmily a svatého Václava, nad
tím, co je pro výchovu v rodině opravdu důležité, jaké jsou
zde priority, jaký příklad a vzor mohou pro dítě a mladého
člověka znamenat nejen rodiče, ale i prarodiče. Ostatně tyto
vlivy se promítají i do života a jednání svatého knížete, jak je
známe z kronik a legend. Na druhé straně jsme často svědky
kontroverzních názorů a ponižujících výkladů, které postavu
svatého Václava záměrně zkreslují a falzifikují. V souvislosti
se svatováclavskou tradicí bych se rád zmínil o dvou bodech:
bojovnosti a svatosti.
Mám zde na mysli na příklad vnímání sv. Václava jako
nesmělého muže s otrockou povahou, který se nechal ovládat Němci (jako protiklad pak bývá
uváděn Mistr Jan Hus coby ctitel pravdy a bojovník za národní svobodu). Tato zkreslování nejsou bohužel nic výjimečného, můžeme říci, že i to bývá údělem mučedníků.
Těžko si představit, že by český národ, který byl v historii zván národem svatováclavským,
volil jako vzor zbabělého bojovníka. Být národem svatováclavským neznamená poníženou
poddanost. Vždyť ve jménu sv. Václava, pod jeho praporem atd. byly vedeny četné boje od
počátku středověku až po 20. století. Tento kult národního bojovníka není jistě náhodný, ale
má své historické odůvodnění. Panovníci raného středověku nebyli jen úřední správci země,
ale pravidelně vedli své vojáky do boje a svatý Václav nebyl výjimkou. Rovněž víme, že byl
vzdělaným panovníkem. Vzdělání získal v církevní škole na hradišti Budeč, osvojil si slovanský
i latinský jazyk. V 10. století se v latinském kulturním okruhu, jehož byly Čechy součástí, šířila
kultura rytířství, svatosti života a nábožensko-kulturní hnutí z burgundského kláštera Cluny.
Život svatého knížete silně ovlivnily ideály křesťanské askeze a duchovní výchovy a jak píše
kronikář Kosmas byl to člověk „milý Bohu i lidem“. Sv. Václav dokázal být mírný a milosrdný,
když osvobozoval vězně a vykupoval křesťanské otroky, a zároveň hrdinský v boji. To, že byl
sv. Václav r. 929 zavázán platit saskému králi daň z míru – tributum pacis, placenou ročně,
nebylo v té době nic zvláštního. Uvážíme-li, že byl sv. Václav poražen nejsilnějším německým
knížetem té doby, jemuž podlehli i mocnější panovníci, pak není třeba vyčítat Václavovi, že
prohrál v boji se silnějším panovníkem. Rovněž Václavův bratr Boleslav I., který bývá někdy
stavěn do protikladu ke svatému Václavovi kvůli své údajně větší bojovnosti, byl r. 950 rovněž
vojensky donucen saským vévodou a později císařem Otou I. k odvádění stejné dávky z míru.
Svatý Václav žil v době, která kvůli hospodářsko-politickému partikularismu a přežívajícímu
pohanskému polyteismu neumožňovala jednorázově seskupit jazykově příbuzné kmeny v
jednotný národ a silný stát. Státnické umění knížete Václava se projevilo zejména v tom, že
jako český vládce dokázal postavit základ ke sjednocení Slovanů žijících na území dnešních
pokr. str. 3
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Biblická hodina

Od září budeme pokračovat v cyklu biblických hodin, nově pod vedením otce Jozefa. Každý čtvrtek od 18:30 se budeme setkávat s biblickými texty, jejich významem i interpretací. Přijďte se nezávazně
podívat a uvědomit si souvislosti!

Pravidelný program farnosti

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
Katechumenát dospělých - přípravu vede P.
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat Jozef, středa 18:30 - na faře
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
Mateřské centrum Venoušek
srdečně zváni!
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
Farní káva
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
modlitby a oběd)
Společenství starších rodičů
Biblická hodina pod vedením P. Jozefa
neděle 17:00 - 19:00 - velký sál na faře
čtvrtek od 18:30 - zahájení 7.9.
Pondělní společenství
Čtvrteční filmové a modlitební večery
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
Příprava na biřmování - P. Jerzy
Modlitba sv. Růžence
pondělí od 18:30 - na faře
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod.
Chrámový sbor IGNIS - zkoušky
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
pondělí od 18:30 - u sv. Ignáce, sál č. 24
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.
Rekreační cvičení pro ženy
Farní pastorační rada
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Nejbližší schůzka bude 1.10. od 19:00 na faře
Modlitební společenství za obrácení národa
Redakční rada Zpravodaje
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské
Nejbližší schůzka 26.9. v 18:30, farní kancelář
centrum, kdo se nemůže zúčastnit, může se
spojit v modlitbě v uvedený čas, nebo každý
Výuka dětí - náboženství
den od 20:00
Pravidelná výuka bude zahájena 11.9.
farář u sv. Václava 		 P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 // 257 317 652
a rektor u sv. Gabriela:		
gapski@centrum.cz
farní vikář:		
P. Jozef Sudor : tel. 722 353 549 // 257 317 652
		
farnikaplan@seznam.cz
Sponzorské dary:
Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100.
Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.
			
Farní www stránky: Adresa: www.farnostsmichov.cz Vše, co chcete na stránky umístit (příspěvky, fotografie, atd.) posílejte na adresu: jakub.suchel@seznam.cz
Farní Zpravodaj:
Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie,
zasílejte na: prispevky@volny.cz Uzávěrka je vždy 25. v měsíci
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), i v jednotlivých společenstvích.
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Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” stále hledáme
dobrovolníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené
suroviny, a po skončení umyjí nádobí a uklidí v sále. Jinými slovy budou “držet služby”.

Čech. Svatováclavská tradice se stala fundamentem při utváření našeho historického státu na
křesťanských kořenech a Svatováclavský chorál dlouho plnil funkci národní hymny.
I z tohoto krátkého nástinu je zřejmé, že život sv. Václava jako vladaře a křesťana-katolíka nebyl
rozpolcen, naopak: legendy a životopisy nám kromě jeho veřejného státnického působení podrobně
popisují jeho zbožné činy a chování, jeho úctu k Eucharistii a ke mši svaté. On dobře pochopil to,
co mohou jiní pouze tušit, ale co by nám věřícím katolíkům mělo být zcela jasné. Svatý Václav je
neobyčejný tím, jak v prostředí, které tomu nijak nepřálo, docenil krásu Ježíšova poselství a učinil
z něho nejvyšší hodnotu a normu svého osobního i veřejného života. A to je i pro současnou dobu
podivuhodně aktuální už jen proto, že evangelium je dokonale nadčasové a jeho důsledné praktikování je pro každou dobu stejně důležité, ba nezbytné. Roli ochránce a zachránce nemohou tedy
lidé přiřknout komukoliv, může na ni aspirovat jen ten, kdo si ji vysloužil svou pověstí, jakou má
nejen u lidí, ale především u Boha.
Svatý český kníže, který svou krví svlažil svou rodnou zem, ví, co je to být věřící, a dokonce
nežádoucí menšinou. Záleží na nás, zda jsme připraveni řídit se důsledně příkladem jeho
trvalé, velmi podnětné svatosti.
Kdykoliv prosíme svatého Václava, aby nedal zahynout nám ani budoucím, prosme ho o jeden
z účinných prostředků naší záchrany: o jeho hlubokou a opravdovou víru a úctu k svátostnému
Spasiteli.										 JG

Filmový a modlitební čtvrtek

Srdečně vás zveme na zářiové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem.
Tentokrát se přeneseme do doby před 500 lety, kdy německý mnich
Martin Luther prožil zkušenost s odpouštějící Boží láskou a zahájil 1517
reformu tím, že odsoudil zlozvyky v tehdejší církvi. Ve filmu budeme
svědky setkání protestantů a katolíků s touhou společně slavit spásu,
která je v Ježíši Kristu. Těšíme se na vás ve čtvrtek 14.9.2017 v 19:30 ve
farním sále. Ostatní čtvrtky se ve stejném čase scházíme k modlitbě chval, díků a proseb, doprovázené kytarovými chvalozpěvy. Modlitba trvá zhruba hodinu až hodinu a půl. Též srdečně
zveme! Na setkání se těší a zvou 					Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Hudební skupinka

Stejně jako v minulých letech i letos naše hudební skupinka doprovází
mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termín po prázdninách (bude upřesněno). Rádi mezi sebou uvítáme nové posily zpěváky i hudebníky.

Chrámový pěvecký sbor IGNIS

působící při kostelích sv. Ignáce na Praze 2 a sv. Václava na Praze 5 – Smíchově nabírá nové
členy do všech hlasů. Zájemci se mohou obrátit na sbormistryni Milenu Stričević (telefon: 774
052 265, e-mail: stricmil@yahoo.com). Zkoušky každé pondělí 18:30-21:00 u sv. Ignáce.

Předběžný rozvrh výuky náboženství

na faře u sv. Václava ve školním roce 2017 – 2018
1. skupina: 4 – 6 let – středa 14:15-15:00 – v mateřském centru
		
(Gabriela Suchlová a Vendulka Keclíková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání – čtvrtek 14:30 – 15:30 (P. Jozef Sudor)
3. skupina: mladší školní věk (cca do 10 let) středa 15:15-16:00 – v sále (Gabriela Suchlová)
4. skupina: starší školní věk (cca od 11 let) – pondělí 16:00-17:00 (P. Jozef Sudor)
5. skupina: mládež (cca od 15 let) – čtvrtek 15:45 – 16:45 (P. Jozef Sudor)
Kontakty na katechety:
gabesuch@gmail.com
tel. 603 776 254
				
farnikaplan@seznam.cz tel. 722 353 549
Pravidelná výuka bude zahájena v týdnu od 11. 9. 2017. Do 2. skupiny je možné se dodatečně
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přihlásit nejpozději do konce října, do ostatních skupin po dohodě i v průběhu školního roku.
Komu nevyhovují termíny výuky v naší farnosti, může se přihlásit i v sousední farnosti Praha – Hlubočep

Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 30. 8. 2017

Přítomni: P. J. Gapski, J. Durdisová, T. Lokajíčková, H. Svobodová
		
F. Nedbal, J. Macek, P. Chvátal
Omluveni: G. Suchlová, P. J. Sudor,
Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Opravy kostela: obdrželi jsme dotace, práce (renovace fasády, oprava podstavce) jsou v 		
současné době pozastaveny, budeme urgovat stavební firmu.
2) Výuka náboženství: začne 11.9.2017, bude zajišťovat nový pan kaplan P.J.Sudor, paní 		
Suchlová a paní Keclíková.
3) Katechumenát dospělých: povede P.J.Sudor – středa 18,30.
4) Biblická hodina: povede P.J.Sudor – čtvrtek 18,30.
5) Žehnání školákům a jejich aktovkám: proběhne v neděli 3.9.2017 při mši sv. v 9,30.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 1.10. 2017 od 19:00
Zapsala: HS

Pouť ke sv. Ludmile

Dne 16. září zve Sdružení sv. Ludmily na Tetíně a ŘKF Beroun na akce, které doprovázejí
Svatoludmilskou pouť: Od 11:00 bude celebrovat Mons. Václav Malý mši svatou. Z dalšího
programu: přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. na téma Věda a víra (od 14:00 v kostele sv.
Ludmily); divadelní představení pro děti O Všudybylovi (od 15:30 ve stodole na faře); varhanní
a houslový koncert: varhany: Pavel Černý, housle: Ondřej a Jana Lébrovi (od 18:00 v kostele sv.
Ludmily) a řada dalších.

Erlebachova bouda v Krkonoších - farní dovolená 2017

Rok se s rokem sešel a opět jsme vyrazili na farní dovolenou. Letos do našich nejvyšších hor a
byl to zážitek. Počasí se vydařilo, ač to vypadalo, že bude každý den pršet, ale 10. vždy rozhodla,
až na jeden den, v náš prospěch. Vyrazili jsme na několik výletů, ty nejmenší děti se nesly,
menší chodící ušly i 8 kilometrů, velké mnohem více. Posilněni borůvkami, navštívili jsme
obnovovanou Petrovku, Moravskou boudu a Davidovy boudy, někteří oklikou přes Dívčí kameny. Na dalším výletě nám doprovod dělalo Bílé Labe, v kterém se ti otužilejší zchladili. Ve
středu byla pro děti připravena hra „Hledání Krakonošova pokladu“ a dorazil náš nový pan ka-
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plan, otec Sudor, který pro nás připravil
třídenní duchovní program, jehož část
mohli rodiče absolvovat díky starším
dětem, které ty mladší pohlídaly.
Ve čtvrtek byla skupinkou starších
chlapců a děvčat v doprovodu rodičů
dobyta Sněžka, čímž se alespoň na část
dne stali součástí Svatovavřinecké poutě,
výhled prý byl uchvacující. Následující
den se zatáhlo a my jsme mohli pozorovat přicházející bouřky zpoza krytého
bazénku, jiní toto počasí využili k návštěvě Aquaparku v Bedřichově.
Na cestě ze sobotního výletu Labským dolem jsme
potkali bývalého smíchovského faráře otce Ondřeje
Pávka a naše dilema, jak zajistit nedělní mši svatou
bylo vyřešeno – jak krásné bylo zakončení celé dovolené v hotelové kapli, která naskýtá ohromující výhled
na Kozí hřbety, při společném slavení eucharistie.
Erlebachovu boudu doporučuji k návštěvě i vám,
kdo jste se farní dovolené nemohli zúčastnit. Je tam
krásně, majitelé i personál jsou velmi ochotní, celá
bouda i přilehlá kaplička sv. Františka, kterou nechali
majitelé vystavět, je velmi vkusně vyvedená.
Odpočinuli jsme si od všednodenních starostí, občerstvili jsme se po duchovní stránce, společně
se modlili a nadýchali se čerstvého vzduchu do zásoby. Pojeďte příští rok s námi! V. Keclíková

Život s vírou

Většina lidí v naší moderní společnosti nevěří v Boha. Důvody jsou různé. Mnozí nebyli
vůbec vychováni ve víře, jiní ji považují za přežitek. Další příčinou tohoto stavu je zneužívání
náboženství některými skupinami k prosazování moci a zla. Sdělovací prostředky nás denně
zahlcují zprávami o teroristických útocích, při kterých umírají nevinní lidé. Také určité
křesťanské proudy používali zvláště v minulosti, ale občas i dnes, nesprávné praktiky, které
mohou odradit.
Protože lidé nemají pevný základ, na kterém by stavěli svůj život, převládá smutek, strach a
ztráta naděje. Někteří ji hledají v rozmanitých východních naukách, jiní chtějí falešným hrdinstvím dosáhnout obdivu, ale často neodhadnou své síly a možnosti. Dochází ke zbytečným
úmrtím.
Východisko z této vážné situace však existuje, i když je v dnešní době velmi nepopulární a velmi
málo se o něm mluví. Staré přísloví říká, že příklady táhnou. Kdo může zlepšit svět? Jsou to
lidé, kteří po celá staletí, i v dnešní době, žili správně. Svoji víru projevovali pomocí druhým.
Mohli bychom si uvést mnoho osobností z minulosti. Takovými lidmi byli v dnešní době např.
matka Tereza či páter Josef Toufar a mnozí jiní. My jsme jejich pokračovateli, i když máme
každý rozdílný úkol podle našich možností a schopností. Nikdo z nás nemůže změnit celý svět,
ale žitou vírou v Boha spojenou s láskou a nadějí, budeme prospěšní na tom kousku, kam jsme
byli postaveni. 									 IB

Cizí slova

U většiny lidí v naší společnosti veškerá běžná slova ztrácejí svůj smysl, jsou prázdná, nic
neříkající: slušnost, čest, pravda, poctivost, stud, takt. Tyto pojmy se ztratily nejen v chování
lidí, ale i v řeči. I v televizi jsou v některých rozhovorech pro slušného člověka přijatelné jen
spojky a předložky. Lidé jsou bez zábran, zlo triumfuje. „Jak se na to může Bůh dívat? Proč
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nezasáhne? Kdyby Bůh naprogramoval všechny lidi jako roboty, bylo by to lepší.“ Ovšem v
takovém případě by Bůh popřel sám sebe. On nám dal svobodu, rozum, vůli, nechce nám tyto
dary zase vzít. On chce spolupracovat s člověkem a ne být diktátorem, chce člověku pomáhat,
pokud o to člověk stojí. My bychom nejraději vhodili všechny lidi do maxi pračky, přidali
voňavou aviváž a čekali, až vypadnou samí Mirkové Dušínové. Lákavé, ale nemožné. Co s tou
špínou kolem nás můžeme udělat my? Myslím, že pro začátek bychom se měli řídit zdravým
selským rozumem založeným na poctivosti, práci a slušnosti a všem těm mizejícím „cizím“
slovům vrátit jejich pravý smysl, používat je denně i v maličkostech, v těch nejobyčejnějších
situacích a hlavně do všech našich snah přizvat Boha.
V kontaktu s přáteli jsme s pomocí mobilu neustále, ale v kontaktu s Bohem máme někdy „slabý signál“. Doplňme kredity, nabijme baterie a důvěřujme Bohu, který o každém z nás ví. HK

Prázdniny v klášteře

Na doporučení našeho bývalého kaplana P. Martina Chleboráda jsme v rámci našeho prázdninového putování navštívili karmelitánský klášter Monastero Santa Croce na západním pobřeží
Itálie v jižní Ligurii v Bocca di Magra (La Spezia). Původním záměrem bylo navštívit nějaké
hezké místo v Itálii, kde bychom mohli strávit cca týden u moře. Dostali jsme tak kontakt na
tento klášter, který P. Martin v rámci svých italských cest a studií několikrát navštívil a který leží
přímo u moře a nabízí možnosti ubytování. Určitým omezením ale byla skutečnost, že veškerá
komunikace je možná pouze v
italštině. Nakonec se nám podařilo
domluvit a zarezervovat si pobyt
na 5 nocí v jednom z domečků v
zahradě kláštera, které je možné si
pronajmout.
Počátkem srpna jsme se vydali na
cestu a po třech dnech strávených
ve švýcarských Alpách jsme, vyzbrojeni „nutným minimem“ pro
komunikaci v italštině, doputovali
ke klášterní bráně. Na recepci nás
uvítala „sestra v akci“ – sympatická sestra černé pleti a předala
nám klíče od našeho domečku.
Jmenoval se „Custode“ a ležel
v bezprostřední blízkosti starého konventu. Poloha i celé prostředí kláštera je úžasné – rozlehlá zahrada na útesu, klášterní budova ze 12. století, výhledy na moře, palmy, fíkovníky,
stále otevřená nádherná kaple ve starém konventu nabízející možnosti k modlitbě a ztišení. V
zahradě nám dělali kromě dalších návštěvníků (hlavně dětí a mládeže) společnost i dva oslíci,
všudypřítomné ještěrky a cvrkající cikády, na břehu děti vylekali krabi schovávající se mezi
kameny. Zúčastnili jsme se i společných večerních chval a mše sv. Jakožto prakticky jediní
zahraniční návštěvníci (kromě dvou Francouzů bydlících ve vedlejším domku) jsme zde byli
trochu středem pozornosti, a tak nás často oslovovali bratři karmelitáni, kteří, poté co zjistili,
že jsme z Prahy, vzpomínali na své pražské cesty, zejména do „Karmelitské“.
Klášter Santa Croce můžeme vřele doporučit jako místo pro strávení individuální, rodinné i
farní dovolené s možností ztišení a duchovního programu, který si každý může upravit dle
vlastních možností.
Na zpáteční cestě jsme ještě navštivili Benátky a měli jsme příležitost zúčastnit se nedělní mše
svaté v bazilice sv. Marka. Zde jsme si uvědomili, že ačkoliv nás zde bylo přítomno mnoho
různých národů, jako křesťané tvoříme jedno velké společenství spojené naším Pánem. Tomkovi
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JUMP 2017

O letošních prázdninách jsme se já a moje sestra vydali na křesťanský tábor JUMP do Kostelního Vydří. Když jsme tam dorazili, tak jsme se na recepci zaregistrovali a posléze jsme se
vydali na místo ke stavbě stanů určené a postavili je. Večer pak byla mše svatá a uvítání. Po mši
svaté jsme se rozdělili do skupin – klanů, ve kterých jsme celý týden podnikali nejrůznější aktivity. Celý týden byl pojat ve stylu duchovních, sportovních, ale také odpočinkových programů.
Na programu však byly ale také nejrůznější přednášky, které byly vskutku velmi zajímavé. Mě
osobně utkvěla v hlavě přednáška o rodině. Také tam však bylo plno možností ke ztišení, ať
už ve svátosti smíření, která byla k dispozici o každém poledním klidu, či ve mši svaté. Ale
Sva
abych zase nepsal jen o duchovních programech, tak tam byly o třech
tý odpoledních k dispozici
ácla
tzv. COOLNY. To byly volitelné programy, ve kterých jsme se mohli Vzúčastnit
např. volejbalu,
ve,
ned
ej z anebo byla zajífotbalu, střelby z luku a ze vzduchovky, výroby ikon, tašek, náramků, mozaik
ahy
nou
ti n
mavá přednáška od průzkumníka Antarktidy Jardy Pavlíčka. Dále jsme jedno odpoledne
měli
ám
ni
jumpcross, což byla různá stanoviště po okolí kláštera, na kterých byly sportovní, logické
a
bud
oucí
m
jiné nejrůznější aktivity. Vždy večer byly také nejrůznější druhy modliteb – svíčková modlitba, modlitba za vnitřní uzdravení, Havelnice. Ke všem modlitebním programům hrála velmi
dobrá kapela. Jeden večer také bylo divadelní představení Růženka od Víti Marčíka. A každé
dopoledne byly ranní chvály, na které vždy navazovaly přednášky. Po konci přednášek jsme
se odebrali do klanů, kde jsme si přednášku detailněji rozebrali. Určitě tuto akci doporučuji a
příští rok můžete jet i vy. Akce je určená pro mladé od 15 do 25 let.		
Matouš Tomek

NÁRODNÍ
SVATOVÁCLAVSKÁ
zjƉƖǈŎƀ
Den otevřených dveří v Charitě

Celostátní kampaní Den Charity si připomínáme svátek sv. Vincence z Pauly,
patrona a zakladatele moderní charitativní práce.
Arcidiecézní charita Praha pořádá Den otevřených dveří ve všech svých
střediscích sociálních služeb. Proběhne ve středu 27. září od 10.00 do 17.00 hodin. Více na www.praha.charita.cz.

sxq$ ǨǭȊq<

17.00 Svatováclavské duchovní
zastavení
î¡¢¹ç¡įĒåÂíî¢íÃĒęÙįlĎ¡ľÁ
19.00ċĐ×įÙę¢îÙĎÁç×åį×ÁĒįȊ¢¹ç¡į¡
įĎ¡î½ķĒÁî¡½I¡¸Áí
ċô½ľ¢íåÁíșċĎĭįô½½ôsę¡ĎÂ
ôçÁĒç¡į×
20.00 sį¡ęôį¢¹ç¡įĒåķåôî¹ÁĎę¡
îÁĔċôĎĶį¸¡ľ×ç×¹ÁĒįȊ¢¹ç¡į¡
įÁsę¡ĎÂôçÁĒç¡į×

xox$GǨǮȊq<

7.00 OĔÁĒį¡ę¢î¡ÖĎô¸ÃĒįȊ¢¹ç¡į¡
įÁsį¡ęôįÙęĒåÂå¡ęÁ½Ď¢çÁįlĎ¡ľÁ
8.30 OĔÁĒį¡ę¢įåĎĶċęÃ
ĒįȊGôĒíĶ¡ ¡í×¢î¡į¸¡ľ×ç×¹Á
ĒįȊ¢¹ç¡į¡įÁsę¡ĎÂôçÁĒç¡į×

10.00lôĝęîÙíĔÁĒį¡ę¢î¡O¡Ď×¢îĒåÂíî¢íÃĒęÙįÁsę¡ĎÂôçÁĒç¡į×
ȖÖç¡įîÙ¹ÁçÁ¸Ď¡îęȄOôîĒȊ5Ď¡îę×ĔÁå
¢¹ç¡įIô¸åôİ×¹ľUlĎ¡Áíȅ
å¡ľ¡ęÁçȄ ôí×î×åå¡Ď½×î¢ç ĝå¡Ulȗ
14.00 Oô½ç×ę¸¡ ľ¡ î¢Ďô½ ĝ l¡çç¡½×¡
ľÁíÃ ÁĒåÂ į ¸¡ľ×ç×¹Á ĒįȊ ¢¹ç¡į¡ įÁ
sę¡ĎÂôçÁĒç¡į×
18.00 Mše svatá ve Svatovítské
å¡ęÁ½Ď¢çÁįlĎ¡ľÁ
sį¡ęôį¢¹ç¡įĒåÂĒç¡įîôĒę×Ț¹Áçô½ÁîîÙ
ċĎôÓĎ¡íċĎôĎô½×îĶĒ½Ãęí×
n¡ĝ½»×ĝ Zákolan

sUUxǩǦȊq<

10.30 lôĝęîÙĒç¡įîôĒęåÁ¹ę×
ĒįȊ¢¹ç¡į¡î¡ĝ½»×ĝ¢åôç¡î

U½ċôî½ÃçÙǨǫȊľ¢ĐÙ
½ôĒô¸ôęĶǩǦȊĐÙãî¡

Gô»¢Ďôįî¡įĎ¡î½ķĒÁî¡½I¡¸Áí
įķĒę¡į¡GîÙŀÁ¢¹ç¡įșåĐÁĒĚ¡îȅĎĶęÙĐ
¡Ēę¢ęîÙåȐG¡Ďçôį¡çÁÓÁî½¡ôĒįȊ
¢¹ç¡įĝ
Více informací a celý program na:
www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

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

8:00

Neděle: 11:15
Středa: 14:45
Pátek 15:00

Po-So:

7:30		

Kontakt s knězem 			

Úřední hodiny

9:30

18:00

sv. Václav

17:30

sv. Václav

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

sv. Gabriel
DD Klamovka
Palata

(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
3.9.
8.9.
9.9.
13.9.
14.9.
15.9.
21.9.
24.9.
27.9.
28.9.
29.9.
2.10.
4.10.

neděle
pátek
sobota
středa
čtvrtek
pátek
čtvrtek
neděle
středa
čtvrtek
pátek
pondělí
středa

při mši sv. v 9:30 žehnání školáků a aktovek
Svátek Narození Panny Marie
Hlavní pouť v Hájku, mši sv. v 11:15 slouží kardinál Duka
Památka sv. Jana Zlatoústého
Svátek Povýšení svatého kříže
Památka Panny Marie Bolestné
Svátek sv. Matouše
Svatováclavská sbírka na církevní školství
Památka sv. Vincence z Paula
Slavnost sv. Václava
Svátek sv. Archandělů, Michaela, Gabriela a Rafaela
Památka sv. andělů strážných
Památka sv Františka z Assisi

Putování sochy Panny Marie Fatimské

Od 15. září do 7. října bude putovat socha Panny Marie Fatimské po diecézích Čech a Moravy.
Putování bude zahájeno 15. září v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Od 16.00 se bude konat
společná modlitba, v 17.00 mše svatá, celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou OP, a od
18.30 společná pouť na Loretánské náměstí. 16. září bude putování pokračovat v kostele sv. Klimenta v Karlově ulice od 10.00 hod., následovat bude liturgie východního obřadu, celebrovaná
biskupem, apoštolským exarchou Mons. Ladislavem Hučkem. Poté budou následovat modlitby
a ztišení do 15.00. 27. září bude socha putovat na Svatou Horu a 28. září pak do Staré Boleslavi.
Své putování ukončí 7. října v Koclířově u Svitav. Více na www.fatima2017.cz.

ZŠ Parentes Praha hledá

Základní škola Parentes Praha s nadstandardním vzděláním a
křesťanskými hodnotami (Radlická 138) hledá:
- osobu pro ranní dohled každý den od 7:00 do 8:45, odměna 180
až 250 Kč za 1 den (cena dle kvalifikace), pedagogické vzdělání
není podmínkou,
- výpomoc pro ranní dohled denně od 8:00 do 8:45 za 100 až 125 Kč denně,
- je možné spojit s kroužkem angličtiny v naší MŠ (Přímá 8) 3x týdně 30 min (150 Kč za 1 lekci).
Vhodné pro studenty, pedagogické pracovníky na rodičovské dovolené, aktivní důchodce,
kteří mají rádi děti. Dále nabízíme vašim prvňáčkům poslední 2 místa v 1. třídě. Naše škola je
výjimečná rodinnou atmosférou a týmem nadšených pedagogů, nízkým počtem dětí ve třídě, intenzivní spoluprací s rodiči a důrazem na etiku a výchovu k hodnotám. Více na www.parentes.cz
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. J. Sudor, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 450 ks
neprodejné

