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Květen
2017

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Matka ve víře

Když se díváme na život Panny Marie, může se
nám mnohé v něm zdát samozřejmé a lehké. Zažila
zvěstování, viděla Ježíše od porodu až po jeho smrt,
vše měla “z prvé ruky”. Jistě, toto všechno neznamenalo málo. Ale přesto to neznamenalo a neznamená všechno. Bylo přece mnoho jiných lidí, kteří
Ježíše viděli, slyšeli, chodili s ním, zažili jeho mocné skutky - a nakonec mu nevěřili. Nejtragičtější
postava z nich - Jidáš. Ježíšova slova blahoslaví ale
ty, kteří Boží slovo slyší a zachovávají - tedy, kteří
mu věří. A Panna Maria je zde první z těch, kdo
uvěřili. Postavila svůj další život na slovech, která
jí byla andělem řečena. V Káně říká služebníkům,
aby udělali vše, co jim Ježíš řekne, protože mu zcela
věří. A před letnicemi se modlí s učedníky v jeruzalémském večeřadle, protože s nimi očekává
zaslíbení Ducha svatého - věří totiž Ježíšovu příslibu, že ho pošle.
Toto všechno nám říká důležitou pravdu o životě dětí Božích na této zemi, o životě jednotlivce i
církve: vidět nestačí. Dokonce ani to nejbližší příbuzenské pouto nestačí. Je třeba slyšet a zachovávat, je třeba jednat na základě toho, co Bůh řekl - je třeba zcela prakticky věřit. A chceme-li
vidět plodnost takovéto víry, poslouží nám právě pohled na Marii. Jedná na základě toho, co
od Boha slyší. A přinese to plody nejvzácnější - Ježíše. Ani církev nemá před sebou jinou cestu.
I ona musí jednat na základě Božího slova a v jeho světle jít dějinami. Ani církev se nemůže
jen odvolávat na to, co s Bohem zažila, na to, že Ježíš byl a je v ní přítomen, že ji založil. Církev
musí jít dějinami s Marií dál a dál a věřit přitom slovům, která jí Bůh dal v Písmu na cestu. Jen
to je zárukou její plodnosti.
Bože, děkujeme Ti za Tvé slovo, které nám dáváš, kterému můžeme věřit a které můžeme zachovávat. Dopřej nám, ať po vzoru Panny Marie je uchováváme v srdci a ať k jeho uskutečnění
P. Jerzy
dáváme k dispozici celý náš život.						
Šalom
„Ježíš se postavil uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám!“ Prvním z jeho darů je pokoj, hebrejsky
„šalom“. Ježíšův pokoj není jen klid nebo mír, ani dát si nohy na stůl a mít „klídek“. Hebrejský kořen slova “šlm” značí „plnost, celistvost“. Ježíš učedníkům přináší plnost všeho, což lze
vyjádřit i slovem „spása“. Jenže spása není v prvé řadě to, co nás eventuálně čeká na konci
života, nýbrž to, co naplňuje smyslem můj život již dnes a třeba i zítra. Ježíš učedníkům tedy
říká: „Přináším vám plnost všeho, po čem vaše srdce touží, už nemusíte hledat nic jiného.“
Radost
Druhým Ježíšovým velikonočním darem je radost. „Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.“
Skutečná radost není to, že se od srdce zasměju vtipu (i když i to je důležité), nebo že jsme dali
gól Kanaďanům (i když i to je hezké). Skutečná radost je vědomí, že jsem milován, že nejsem
sám, že můj život má smysl, a že někam spěje. Skutečná radost je zakotvením v Bohu, díky
kterému mohu s odstupem hodnotit věci tohoto světa. Skutečná radost není popřením bolesti
a utrpení, nýbrž je jejich druhou stranou.
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Biblická hodina

I v letošním roce se koná každý čtvrtek od 18:30 Biblická hodina nyní pod vedením otce Martina. Po úvodních setkáních, která byla
věnována metodice jak číst a jak přistupovat k biblickým textům,
jsme přešli k výkladu i ke čtení biblí inspirovaných textů. Přijďte se
nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti!

Pravidelný program farnosti

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
Příprava na biřmování - P. Martin
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat každou středu po večerní mši sv.
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. Martina
neděle 17:00 - 19:00 - velký sál na faře
čtvrtek od 18:00 - zahájeno 15.9.
Pondělní společenství
Čtvrteční filmové a modlitební večery
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
Katechumenát dospělých - individuální
Modlitba sv. Růžence
přípravu vede P. Jerzy, pondělí 18:30
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod.
Pravidelná páteční adorace
Pěvecký sbor - zkoušky
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
pondělí od 19:00 - 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 16.5. od 18:30 na faře
Modlitební společenství za obrácení národa
Redakční rada Zpravodaje
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské
Nejbližší schůzka 23.5. v 18:30, farní kancelář
centrum, kdo se nemůže zúčastnit, může se
Výuka dětí - náboženství
spojit v modlitbě v uvedený čas, nebo každý
Pravidelná výuka byla zahájena 12.9.
den od 20:00
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. Martin Chleborád : tel. 732 489 544 // 257 317 652
		
martin.chleborad@gmail.com
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.
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”.
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Filmový a modlitební čtvrtek

V květnu vás zveme místo filmu na přednášku s L. Noskem - Islám pohledem křesťana. Ve čtvrtek 18. května od 18:30 hod 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 je 28.5. Rádi
mezi sebou uvítáme nové posily - zpěváky i hudebníky.

Farní pouť na Svatou Horu a na Makovou Horu

Zveme vás na farní pouť v sobotu 13. května 2017. Pojedeme pronajatým autobusem, pouť je
tedy vhodná pro farníky všech věkových kategorií. Nejprve navštívíme stejně jako loni Svatou
Horu, tentokrát se ovšem zúčastníme 16. arcidiecézní pouti za duchovní povolání. Hlavním
bodem programu bude mše sv. sloužená panem kardinálem Dukou, při níž budou přijati mezi
kandidáty jáhenství a kněžství bohoslovci, mezi nimi Václav Šustr z naší farnosti. Jistě bude mít
radost, pokud tuto slavnost prožije ve společenství s našimi farníky.
Poté přejedeme do blízkých Smolotel, kde společně poobědváme a po obědě vyjedeme autobusem na významné poutní místo Makovou Horu. Cesta od autobusu ke kostelu není dlouhá
(asi 200 m) a neměla by tedy být příliš fyzicky náročná. Krátký výstup bude odměněn pěkným
výhledem do kraje středního Povltaví. Místní kostel, malebně položený na vrcholu Makové
Hory, si prohlédneme v doprovodu místního pana faráře. V podvečer se vydáme zpět do Prahy.
Odjezd je v 8:30 od kostela sv. Václava, předpokládaný návrat do Prahy asi v 18:30 hodin.
Cena za dopravu autobusem a za oběd je 300 Kč, nápoje si hradí každý sám.
Přihlásit se a zaplatit můžete v sakristii. Prosíme, nenechávejte přihlašování na poslední chvíli!
										

Jan Macek

Římskokatolická farnost sv. Václava v
Praze na Smíchově
si Vás dovoluje pozvat na přednášku a besedu
s Lukášem Edou Noskem, Th.D.

Islám pohledem křesťana
Ve čtvrtek 18. května 2017 v 18:30 hod. na faře.
Lukáš E. Nosek (*1978) je vědeckým pracovníkem Katolické teologické fakulty UK. Po absolvování teologie v
Praze, byl poslán na specializovaná studia islamologie a
arabistiky do egyptské Káhiry, kde navštěvoval tamější
institut misionářů comboniánů, mezi nimiž i žil.
Poté ve studiích pokračoval v Římě na Papežském institutu arabistiky a islamologie. Bude hovořit nejen o islámu
jako výzvě pro křesťany, ale i o prožitých zkušenostech z
života mezi muslimy, i o tamější misionářské práci.
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Symboly křesťanských svátků

Naše životy jsou většinou protkány mnohými symboly. Symbolem Vánoc je, pro většinu lidí,
ozdobený stromeček, dárky, cukroví, vánočka, ryba, koledy a betlémy, které jsou v kostelích
hojně navštěvovány i lidmi, kteří tam nejsou jindy vidět. Symbolem Velikonoc jsou zase zachované zvyky z dřívějších dob, barvení vajec, pomlázky, pečení mazanců a beránků. Do kostelů
při těchto svátcích však většinou přicházejí jen lidé, kteří věří a vzpomínají na smrt a vzkříšení
Ježíšovo. Pohled na kříž a Ježíšovo utrpení asi nevěřící odrazuje. Avšak přes tyto rozdíly mají
oboje svátky daleko hlubší společné symboly. Jsou to: víra, láska, naděje a nový život. Většina
z nás je chce uskutečňovat ve svém každodenním životě, protože přinášejí radost a naději.
Nestačí je rozdávat jenom ve svátečních dnech, patří i do těch všedních dnů, tedy do celého
našeho života. Záleží na svobodném rozhodnutí každého člověka, jestli spojí výše jmenované
tužby s vírou v Boha, aby dostal sílu a schopnost k jejich trvalému uskutečňování a tak mohl
přispívat k plnohodnotnému životu na světě. 			
Ilona Bozděchová

Obrácení

bylo náplní postní Duchovní obnovy 1.4.2017 v naší farnosti. Zajímavé a milé bylo setkání s P.
Františkem Jakubem Sadílkem OFM který, jak řekl, se vrací do rodiny, ve které se narodil pro
nebe. Ano, před revolucí a po ní patřil do společenství mládeže, které se scházelo při našem
kostele, na začátku tajně a po revoluci pokračovalo. Bylo to velmi živé společenství mladých, ze
kterého vyrostlo několik duchovních povolání. Mezi ně patřil i P. Sadílek, kterého společenství
dovedlo až ke křtu. Jak sám říkal, rád se do naší farnosti vrací jako domů a musím říct, že my ho
také rádi vidíme. Setkání bylo trochu netradiční, mezi dvěma přednáškami byla adorace v kostele, což velmi pomohlo k promýšlení toho, co jsme slyšeli. Obnova končila mší svatou. Děkujeme!
Téma „obrácení“ (Metanoia) jistě patří do postní doby. Mnozí namítnou, že se už obrátili,
ale na obrácení máme pracovat stále, celý život. Na počátku naší víry bývá oslovení od Pána,
pak ale hodně záleží na nás, jak prosíme o osvícení temnot našeho srdce, jak pokračujeme v
prohlubování naší víry. Co je třeba?
- Uvědomovat si změnu naší identity: kdo jsme, kam a ke komu patříme, když jsme přijali
víru, jak podle ní žijeme ve svém životě. Pohlédnout dovnitř a zahlédnout Boží pohled na mne.
- Uvažovat nad svými hříchy a slabostmi – zda denně směřujeme k obrácení? Když
přistupujeme ke svátosti smíření, zda po kněžském rozhřešení opravdu věříme a přijmeme
Pánovo odpuštění.
- Když se občas zmítáme v temnotě, nevíme kam jít, jak se rozhodnout, když máme v srdci
hlubokou touhu po životě, lásce…obracíme se k Pánu? Hledáme Boží odpověď v Písmu…?
- Nejsme příliš zaměření na tento svět, jeho bohatství a výhody….? To působí v našich životech
chaos, zmatek, strach….!
- Přijímáme svůj život se všemi nedokonalostmi a kříži, i Boží lásku a dáváme ji dál? Sloužíme
svými dary?
- Ježíš je pro křesťana branou mezi životem a smrtí. Nechceme zachraňovat jen sebe a svou
duši, ale co jsme dostali, snažíme se dávat dál?
- Nezaměřujeme se příliš na temnoty (např. současného světa), které působí strachy, zoufalství a beznaděj?
PAMATUJME: Setkání s Bohem je vždy uzdravující (Písmo, adorace….)! “Nejvyšší Bože,
osvěť temnoty mého srdce a dej mi pravou víru, pevnou naději a dokonalou lásku, rozum a
MM
poznání, abych splnil Tvůj svatý příkaz, který jsi mi dal.“ (Modlitba sv. Františka) .

Ohlédnutí za duchovní obnovou pro mládež

Dne 25. 3. se ve farním sále uskutečnila duchovní obnova pro mládež, s názvem „samá voda“.
I přes celkem malou účast jsme si obnovu velmi užili. S jáhnem Petrem Soukalem jsme se
nejdříve bavili o vodě jako zdroji obživy, jak se o ní mluví v Bibli apod., poté následovala mše v
kostele a nakonec jsme se vrátili zpět na faru, kde jsme se odměnili lahodnými párky. Myslíme,
že za všechny shromážděné můžeme říci, že to bylo skvělé.		
Terka, Vendy, Bára
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O mariánské úctě a sjednocení s Kristem
Myšlenky sv. Ludvíka M. Grigniona

I když nás od tohoto středověkého
kazatele dělí propast více než tří
staletí a jeho způsob vyjadřování
se zdá, alespoň na první pohled,
pro moderního člověka dnešní doby
nepřijatelné, přece mariánská úcta,
které učí a ke které vybízí, je pravou
cestou ke Kristu.
„Tato mariánská úcta spočívá v
tom, že se úplně celí oddáme Panně
Marii, abychom skrze ni úplně celí
patřili Kristu.“ [239]
Křtem, před kterým jsme byli všichni otrokem hříchu, L. Grignion píše otrokem satanovým,
přijal každý křesťan Ježíše Krista za svého Mistra a nejvyššího Pána. Přijal úplnou závislost na
něm – jako nevolník, ale dobrovolně, z lásky.
V úplném odevzdání Panně Marii se vlastně děje totéž. Plně se odevzdat Kristu rukama Panny
Marie.
Svatý otec Jan Pavel II. měl nejdříve obavu, aby takto pojatá mariánská úcta neodváděla křesťany
od úcty ke Kristu. Podle jeho slov však, po přečtení Grignionovy knihy „O pravé mariánské
úctě“ zjistil, že je to jinak, že náš otevřený vztah k Matce Boží je výsledkem našeho začlenění
do tajemství Kristova. [240] Maria se totiž celá vztahuje k Bohu, žije jedině ve vztahu k němu.
[241] Lze říci, že Maria je Boží ozvěnou: „Řekneš – li Maria, ona řekne Bůh.“ „Když člověk chválí
Marii, miluje Marii, uctívá Marii nebo se dává Marii, pak je chválen Bůh, je milován Bůh, je
uctíván Bůh a skrze Marii a v Marii se člověk dává Bohu.“ [242] Touto mariánskou úctou, jak ji
učí Ludvík M. Grignion, se Kristu vzdává nejvíce slávy a úcty.
Srovnání neposkvrněného početí a svátosti křtu, jak o ní píše výše zmiňovaný list MPMA, má
paralelu v učení Ludvíka M. Grigniona. Maria je Neposkvrněná, nikdy se jí nedotkl hřích. Je
služebnicí Páně, pokorná, odevzdaná, plnící Boží vůli. Je nejsvětější, je proto Bohu ze všech tvorů
nejblíže. I my se můžeme, máme přibližovat Bohu skrze ni a s ní. Máme se jí připodobňovat.
„Sv. Augustin nazývá Pannu Marii formou Boží.“[243] Grignion tuto myšlenku dále rozvíjí.
„Kdo je vlit do této Božské formy, brzy je utvořen a odlit v Krista a Kristus v něm. S malými výlohami a za krátkou dobu se stane „bohem“, protože byl vlit do stejné formy, která už ztvárnila
jednoho Boha.“[244]
Ti, kteří si zvolili tuto mariánskou úctu Grignion přirovnává ke slévačům, kteří nalezli a plně
důvěřují krásné formě – Marii (ve které byl odlit už Kristus) a vlévají se do Marie, ztrácejí se v
ní, aby se tak stali věrným obrazem Ježíše Krista.[245] Je to mnohem rychlejší a téměř bezpracný způsob ve srovnání s prací tesařů, kteří kladivem a dlátem vytvářejí podobu sochy.[246]
Podmínkou vlití do formy však je tekutý, roztavený stav látky. „To znamená, že je zapotřebí,
abys v sobě zničil a roztavil starého Adama, chceš – li se v Marii stát Adamem novým.“[247]
Není možné na tomto místě shrnout všechny myšlenky sv. Ludvíka M. Grigniona o Marii
a mariánské úctě. Připomenu pouze, že sv. otec Jan Pavel II. si velice vážil duchovního odkazu tohoto velkého učitele mariánské úcty a často se o něm zmiňoval i ve svých listech.
Ve svém apoštolském listu o růženci píše: „Ludvík Maria Grignion Mariinu roli v procesu
připodobňování každého z nás ke Kristu vysvětloval takto: „Celá naše dokonalost spočívá v
tom, že jsme připodobněni Kristu, s Ním spojeni a Jemu zasvěceni. Proto je nesporně ze všech
úkonů zbožnosti nejdokonalejší ten, který nás nejdokonaleji připodobňuje Kristu, s Ním spojuje a Jemu zasvěcuje. Jestliže je tedy Maria Kristu připodobněna nejvíce ze všech stvořených
bytostí, vyplývá z toho, že úkonem zbožnosti, který člověka nejvíce Pánu Ježíši zasvěcuje a
Jemu připodobňuje, je dokonalá úcta k Marii, jeho svaté Matce. Čím více bude člověk zasvěcen
Marii, tím více bude zasvěcen Kristu.“[248]
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Bílá sobota u sv. Václava

Při letošní velikonoční vigilii jsme v
našem společenství přivítali 3 novokřtěnce - blahopřejeme!
Děkujeme také našim kněžím,
ministrantům, akolytům, žalmistům,
zpěvákům, kostelníků, varhaníkům
a všem příchozím za nádhernou oslavu Kristova vzkříšení. Ať je nám
tento vrchol liturgického roku posilou pro celý následující rok.
FN
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Velikonoce v katedrále

Dopoledne na Zelený čtvrtek kněží diecéze obnovili své
kněžské sliby pan kardinál posvětil oleje. Nenechte si příště
ujít možnost vidět živě (téměř) všechny kněze v diecézi a
zažít toto společenství. 				
FN

Setkání redaktorů farních zpravodajů a webů 19.4.2017

Již tradičně se jsme po Velikonocích sešli, abychom se seznámili s oficiálními mediálními
projekty arcibiskupství a zároveň předvedli tvorbu farností. Děkuje p. kardinálovi, který nám
věnoval 2 hod. přítomnosti, vřelého zájmu a neformálního hovoru. Z novinek lze jmenovat
dokončení projektu on-line breviáře, který naleznete na www.breviar.cz - doporučuji všem
majitelům tabletů (skvělá pomůcka). Rovněž ostatní weby (vira.cz, pastorace.cz, liturgie.cz)
získaly nový kabát a obsah (zejména liturgie.cz, redigovaná P. Radkem Tichým - doporučuji).
Lze pozorovat, že farnosti ruší tištěné materiály a přecházejí na elektronickou formu. Farní
zpravodaje mají většinou dobrý obsah, ale stagnuje nebo klesá grafická úprava. Za náš Zpravodaj mohu slíbit, že tento trend nebudeme následovat. 				
FN

Program Navalis:

15·00 Slavnostní zdobení koní
(Hradčanské náměstí)
16·15 Žehnání jezdcům, koním a poutníkům
(Hradčanské náměstí)
18·00 Slavnostní mše svatá v katedrále sv.
Víta, Vojtěcha a Václava
19·15 Svatojánské procesí na Karlův most
20·30 Let rogala, regata lodí, seskok
parašutistů, plavba otužilců (Karlův most)
20·45 Závěrečná pobožnost před kostelem
sv. Františka z Assisi (Křižovnické náměstí)
21·15 Koncert na hladině Vltavy
(pod Karlovým mostem)
22·00 Velkolepý barokní ohňostroj

Letošní Noc kostelů u sv. Václava:
od
17:30
19:00
20:30
22:00
22:50
23:55

do
18:20
20:00
21:30
22:30
23:50
0:05

název programu
Mše svatá
Koncert ZUŠ Štefánikova, Praha 5
Komentovaná prohlídka kostela
Varhaní nocturno
Komentovaná prohlídka kostela
Modlitba - uzavření kostela
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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
30.4.
2.5.
3.5.
7.5.
14.5.
16.5.
21.5.
25.5.
26.5.
28.5.
31.5.
1.6.
4.6.

neděle
úterý
středa
neděle
neděle
úterý
neděle
čtvrtek
pátek
neděle
středa
čtvrtek
neděle

3. neděle velikonoční
Památka sv. Atanáše
Svátek sv. Filipa a Jakuba
4. neděle velikonoční
5. neděle velikonoční
Svátek sv. Jana Nepomuckého, poutní mše sv. v kapli v Radlicích v 17 hod.
6. neděle velikonoční
Slavnost Nanebevstoupení Páně, Velké chvály v kostele sv. Václava, od 19:30
Památka sv. Filipa Neriho
7. neděle velikonoční
Svátek Navštívení Panny Marie
Památka sv. Justina
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Zveme Vás na promítání filmu „Zázraky z
nebe“ v pátek 12.5.2017 od 18:30 ve farním sále.
Americký snímek je inspirovaný neuvěřitelným
skutečným příběhem rodiny Beamových.
Když se Christy dozví, že její dcerka Anna trpí vzácnou a nevyléčitelnou nemocí, začne bojovat za její
uzdravení a urputně se snaží najít řešení. Poté, co
Anna přežije děsivou nehodu, se bezprostředně po
dramatickém pokusu o její záchranu stane zázrak,
který vyrazí dech lékařským specialistům, stmelí celou
rodinu a inspiruje jejich komunitu

Zveme na pouť do Radlic
Poutní mše sv. 16. 5. 2017 v 17:00 v kapli sv. Jana Nepomuckého v Radlicích.
Zveme na Velké chvály
Ve čtvrtek 25. května (Slavnost Nanebevstoupení Páně) proběhnou od 19,30 v kostele sv. Václava “Druhé velké chvály”. Při adoraci budeme chválit, děkovat a prosit o dary Ducha Svatého.
Chválit, děkovat a prosit nám pomůže skupina GIF z Dejvic. Všichni jsou srdečně zváni!

									
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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P: Martin Chleborád

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. M. Chleborád, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 450 ks
neprodejné

