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Milí farníci,
V letošním roce si připomínáme 100. výročí zjevení Panny Ma-
rie v portugalské Fatimě v roce 1916–1917. Této příležitosti, 
významné  pro celou církev, je věnováno i toto vydání farního 
zpravodaje, přinášející informace o faktografických a historick-
ých událostech, o zásvětné modlitbě a duchovních ohlasech a 
námětech. Fatimská Panna Maria vyzývá k obrácení, pokání, 
modlitbám za hříšníky. Chce jedině to, co její Syn. On se ve 
své lásce k nám a za naši spásu vydal až do krajnosti. Stále 
jde o záchranu duší… Během zjevení ve Fatimě, pro které si 
Bohorodička vyvolila tři prosté venkovské děti, Panna Maria 
žádala, aby byl celý svět zasvěcen jejímu Neposkvrněnému 
Srdci a tak uchráněn bludů a válek. Vznik totalitních ide-
ologií a z nich vzešlých režimů (nacismus, komunismus…) a 
válečné běsnění obou světových válek ukazuje, jak by bývalo 
toto zasvěcení potřebné. (O těchto souvislostech pojednává 
článek německého historika Michaela Hesemanna, výňatek 

přinášíme na dalších stranách, v plném znění je publikovaný na webu www.radiovaticana.cz). 
Z mnoha zdrojů a zkušeností víme, že ani na místní a osobní úrovni nelze význam zasvěcení 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie opomíjet, proto se i v naší farnosti pravidelně o prvních so-
botách modlíme před Nejsvětější Svátostí tuto zásvětnou modlitbu, kterou složil papež sv. Jan Pav-
el II. a která se v různých úpravách stala součástí mariánských fatimských pobožností. Pokusme 
se pochopit smysl tohoto zasvěcení, uvědomit si jeho sílu a sjednotit se v úmyslu uskutečňovat 
je. Tyto aspekty krásným způsobem a s dětskou oddanost vůči Panně Marii vyjadřuje méně 
rozšířená modlitba papeže Benedikta XVI., kterou přednesl ve Fatimě 13. 5. 2010.             P. Jerzy

tobě, Nejsvětější Maria, Matko Boží 
i matko naše.
Ctihodný papež Jan Pavel II., který 
tě tady ve Fatimě třikrát navštívil, 
děkoval „neviditelné ruce“ která jej 
téměř před třiceti lety vysvobodila 
ze smrti při atentátu třináctého 
května, na náměstí svatého Petra, 
a věnoval Fatimské svatyni pro-
jektil, který ho těžce zranil, a který 
byl vložen do tvé koruny Královny 
míru. Je hluboce útěšné vědět, že 
jsi korunována nejenom stříbrem a 
zlatem našich radostí a nadějí, ale 
také „projektilem“ našich starostí a 
utrpení. Děkuji ti, milovaná Matko, 
za modlitby a oběti, které pasáčci z 
Fatimy přinášeli za papeže, vedeni 
city, kterými jsi je inspirovala ve 
zjeveních.

Naše Paní
a Matko všech mužů a žen, jsem zde 
jako syn, který přichází navštívit 
svoji Matku a činí tak za dopro-
vodu mnoha bratří a sester. Jako 
Petrův nástupce, jemuž bylo svěřeno 
poslání předsedat službě lásky v 
Kristově církvi a utvrzovat všechny 
ve víře a v naději, chci předložit 
tvému Neposkvrněnému Srdci ra-
dosti a naděje jakož i problémy 
a utrpení každého z těchto tvých 
synů a dcer, kteří se nacházejí v 
Cova da Iria anebo nás provázejí 
na dálku. Nejlaskavější Matko, ty 
znáš každého podle jména, tváře 
a jejich dějin a všechny máš ráda 
mateřskou blahosklonností, která 
prýští ze samotného srdce Boha 
Lásky. Všechny svěřuji a zasvěcuji 

Děkuji také všem těm, kteří se 
denně modlí za Petrova nástupce a 
na jeho úmysly, aby papež byl silný 
ve víře, smělý v naději a horlivý v 
lásce.
Milovaná Matko nás všech, 
zanechávám ti zde ve tvé Fatim-
ské svatyni Zlatou růži, kterou 
jsem přivezl z Říma, jako zna-
mení vděčnosti Papeže za divy, 
které Všemohoucí vykonal tvým 
prostřednictvím v srdcích tolika 
poutníků, kteří přicházejí do tohoto 
tvého domu. Jsem si jist, že pasáčci 
z Fatimy blahoslavení František a 
Hyacinta i Boží služebnice Lucie 
od Ježíše nás provázejí v tuto chvíli 
proseb a jásotu. Amen.
Panno Maria Fatimská, oroduj za 
nás!
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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. 

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 - 19:00 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Příprava na biřmování - P. Jerzy
pondělí od 18:30 - na faře
Chrámový sbor IGNIS - 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 

Katechumenát dospělých - přípravu vede P. 
Jozef, středa 18:30 - na faře
Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné 
modlitby a oběd)
Biblická hodina pod vedením P. Jozefa
čtvrtek od 18:30 - zahájeno 7.9.
Čtvrteční filmové a modlitební večery
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
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 20 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 13.12. od 18:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 24.10. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka zahájena 11.9.

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”. 

Biblická hodina
Od září budeme pokračujeme v cyklu biblických hodin, nově 
pod vedením otce Jozefa. Každý čtvrtek od 18:30 se budeme set-
kávat s biblickými texty, jejich významem i interpretací. Přijďte se 
nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti!
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Filmový a modlitební čtvrtek
Srdečně vás zveme na říjnové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem. 
Tentokrát nám film umožní objevit úchvatné poselství života Etty 
Hillesum, této vyjímečné mladé holandské židovské ženy, která nám 
odhaluje svoje duchovní zkušenosti během tragických let nacistického 
pronásledování, jež si zaznamenala do svého deníku.
Těšíme se na vás ve čtvrtek 12.10.2017 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. 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.
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 byla již zahájena. Do 2. skupiny je možné se dodatečně 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 1. 10. 2017
Přítomni:  P. J. Gapski, P. J. Sudor, J. Durdisová, T. Lokajíčková, 
  H. Svobodová, G. Suchlová, F. Nedbal, J. Macek
Omluveni:  P. Chvátal
Body jednání, návrhy, usnesení:

1) Opravy kostela: práce na renovaci fasády a opravě podstavce kostela opět pokračují, dotace 
obdrženy. 
2) Výuka náboženství: začala, vyučuje pan kaplan P.J.Sudor, paní Suchlová a paní Keclíková.
3) Katechumenát dospělých: vede P.J.Sudor – středa 18,30.
4) Biblická hodina: vede P.J.Sudor – čtvrtek 18,30.
5) Mše sv. za zemřelé: 4.11.2017 v 15,00 na Malvazinkách.
6) Farní odpoledne: úvaha uspořádat setkání dne 25.11.2017 v 15, 00 na faře. Prosíme farníky 
o vyjádření zájmu o tuto akci (ústně nebo mailem členům Pastorační rady).
7) Adventní úklid kostela: 2.12.2017 po ranní mši sv.
8) Adventní vyrábění pro děti: 3.12.2017 odpoledne na faře.
9) Mikulášská besídka: 5.12.2017 v 16,30 na faře.
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10) Adventní duchovní obnova: 9.12.2017 na faře – bude upřesněno ve Zpravodaji.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na  13.12. 2017 od 18,15               Zapsala:  HS

Inspirace ze zahraničí
 Vyspělá technika a rychlý způsob cestování nám umožňují nejenom pohodlné přemisťování 
do různých částí světa, ale také snadný přístup k informacím o změnách v životním stylu, 
ve vědě umění a mnoha dalších oborech. Toužíme po poznání a proto čerpáme podněty i ze 
zahraničí, abychom mohli uskutečňovat dobré projekty, které napomáhají ke vzdělávání dětí i 
dospělých. 
 Jeden z takových výborných nápadů jsem si mohla vyzkoušet při návštěvě muzea ve Žďáru 
nad Sázavou. Hned u pokladny jsme dostali malého walkmena se sluchátky. Systématicky jsme 
procházeli expozicí a poslouchali výklad o vzniku a historii cisterciáckého kláštera, ve kterém 
jsme se nacházeli. Poutavý komentář byl vedený jako fiktivníní dialog mezi asi tak deseti až 
dvanáctiletým školákem ze současnosti a řeholníkem ze středověku. Jednotlivé části děje byly 
ještě navíc doprovázeny zvukově i obrazově. Dodnes mám velmi silný zážitek z této prohlídky. 
Uskutečnila se v srpnu. Dověděla jsem se, že prý v Anglii je tento způsob provádění návštěvníků 
v historických budovách úplně běžný. Myslím si, že by jeho prosazení, třeba jinou formou po-
dle náplně, napomohlo k prohloubení znalostí historie a zvýšení zájmu o ni.
 Není to určitě jediný dobrý podnět, který čerpáme ze zahraničí, ale o těchto věcech se velmi 
málo mluví. Také u nás je mnoho vynalézavých lidí, kteří dokázali a ještě dnes umějí prosadit 
své dobré nápady daleko ve světě. Tak mohou i jejich prostřednictvím lidé poznávat naši malou 
zemi uprostřed Evropy.          IB

Vrba
Vrba je symbolem mlčenlivosti a uchování tajemství. Jsme schopni vrbu zastoupit?
 Každý má někdy potřebu sdílet se s druhým člověkem. Potřebuje se svěřit školáček se svým 
trápením, rodiče se svými problémy s dospívajícími dětmi, jsou neshody v manželství.
 Od Boha dostal každý člověk dispozice k určité činnosti. Máme-li dar naslouchání, jak říká 
sv. Otec, tedy naslouchejme. Nekritizujme, neironizujme, neraďme frázemi, nezlehčujme prob-
lémy. Naslouchejme a zkusme už během stesků našeho protějšku poprosit Ducha sv. o pomoc 
(nikoli pro nás, ale pro něho), o uklidnění, umenšení sebestřednosti, o toleranci. Ve většině 
případů si nikdo na nás nevynucuje radu a rozsouzení, ale jde spíš o uvolnění pocitu nes-
pravedlnosti, nedocenění, lítosti. Nemáme žádnou pravomoc soudit, od toho je v našem životě 
někdo jiný.
 Naslouchejme, nechme hovořit druhé a hlavně neinformujme okolí o tom, co nám bylo 
svěřeno. Poprosme Boha, abychom se mohli stát vrbami pro druhé a abychom jim svou účastí 
a nasloucháním vrátili klid a rovnováhu.
 „Naslouchání není slyšení. Slyšení je smyslový vjem, naslouchání je vnitřní skutečnost.“ 
(E.Ronchi).         HK

K zamyšlení
 V tom nynějším světě se děje tolik věcí, někdy dobrých, ale i hodně špatných.  Často podléháme 
nabídkám tohoto světa, které nás odvádějí z cest, po kterých bychom měli jít. Svatý Basil Veliký, 
biskup, kdysi připomínal:
 „Napodobuj zemi, člověče! Přinášej plody jako ona. Ona ovšem nepěstuje své plody, aby 
jich sama užívala, ale aby sloužily Tobě. Ty však můžeš všechny plody dobročinnosti, kter-
ou prokážeš, sesbírat pro sebe, protože odměna dobrých skutků se vrací štědrému dárci. Co jsi 
daroval potřebnému, se stává Tvým vlastnictvím a navíc se ti to vrací ještě s nádavkem. Peníze 
budeš muset zanechat zde, ať chceš nebo nechceš; slávu svých dobrých skutků však poneseš před 
Pána. Kolik majetků lidé utrácejí pro pomíjející slávu a ty nemyslíš na to, že bys mohl obdržet 
nebeské království jako odměnu za to, že jsi dobře hospodařil s pomíjivým bohatstvím? Kvůli péči 



5

o věci přítomné přezíráš ty, které jsou předmětem naděje. Znáš často jen jednu odpověď: Nemám, 
nedám, jsem chudý. Máš pravdu: Jsi chudý v lásce, chudý v dobrotě k lidem, chudý ve víře v Boha, 
jsi chudý i ve věčné naději.“ (Lekcionář)      MM

Zjevení Panny  Marie ve Fatimě
Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla desetileté Lucii Santo-
sové, devítiletému Františkovi a sedmileté Jacintě Martovým. Po této duchovní přípravě dochá-
zelo každý měsíc od 13. května do 13. října 1917 ke zjevením Panny Marie. Tento cyklus 6 
zjevení byl ukončen slunečním zázrakem. I když dětem zpočátku nikdo nevěřil a zažily krušné 
chvíle a výslechy, díky ochraně Panny Marie byly všechny  komplikace a pomluvy překonány 
a tato mariánská zjevení po důkladném teologickém šetření byla uznána církví jako pravá 
dne 13. 10. 1930. Zjevení ve Fatimě začala v době, kdy v Portugalsku vládl mimořádně silný 
protináboženský duch a křesťanství bylo velmi pronásledováno. Fatimské události během roku 
po ukončení zjevení změnily tuto negativní nábožensko-politickou situaci. (zdroj: www.fati-
ma2017.cz)

Sluneční zázrak při posledním fatimském zjevení 13.10.1917
 13. října pršelo, na Cova da Iria vybídla Lucie lidi, aby zavřeli deštníky a modlili se růženec. 
Pak přišla „Naše milá Paní“ a řekla Lucii: „Chci ti říci, aby zde postavili k mé úctě kapli. Jsem 
Panna Maria, Královna svatého růžence. Dále se denně modlete růženec. Válka spěje ke kon-
ci, vojáci se brzy vrátí domů.“ Následovala Luciina prosba za nemocné a hříšníky. K jejím 
žádostem Panna Maria řekla: „Některé ano, jiné ne. Musí se polepšit a prosit za odpuštění 
svých hříchů. Ať už víc neurážejí Boha, našeho Pána, byl již tolik urážen.“ Pak rozevřela ruce a 
nechala je ozářit paprsky slunce. Zatímco se vznášela, zazářilo její světlo proti slunci. 
 Poté co Paní zmizela v nekonečné dáli oblohy, spatřili vedle slunce sv. Josefa s Ježíškem a 
Naší milou Paní v bílém šatě s modrým pláštěm. Svatý Josef žehnal svět a rukou dělal kříž. 
Potom uviděli Pána Ježíše a Pannu Marii Bolestnou. Pán Ježíš žehnal svět stejným způsobem 
jako sv. Josef. A na konec uviděli Paní jako Pannu Marii Karmelskou. 
 V té době nastal sluneční zázrak. Ustal déšť, roztrhly se mraky a ukázal se sluneční kotouč 
v podobě stříbrného měsíce, který začal vířivě kroužit jako ohnivé kolo, metajíce všemi směry 
pruhy světel v barvách žluté, zelené, červené, modré, fialové, které ozařovaly oblaka, stromy, 
skály i lidi. Pak se na několik vteřin zastavilo a nejhýřivější světelné kolo se znovu roztočilo.  
 Poté se znovu zastavilo a roztočilo ještě v rozmanitějším oslnivém víření. Náhle všichni zažili 
pocit, jako by se odpoutalo od oblohy a padalo na ně. Lidé padali na kolena do bláta a vzbu-
zovali lítost nad svými hříchy. Tyto výjevy, trvající asi 10 minut, vidělo na 70.000 lidí nejen 
nad místem, ale i ve vzdálenosti více kilometrů. Po skončení slunečního úkazu měli lidé šaty 
dokonale suché, jako by vůbec nepršelo.

Ověření událostí v portugalské Fatimě
 Místní farář Marques Ferreira byl jako první pověřen, aby vedl vyšetřování, ale učinil tak proti 
své vůli. Začal s vyšetřováním čtyři dny po prvním zjevení. Protože se však zdráhal odebrat 
se v ohlášeném termínu na místo zjevení, musel se přidržovat s největší možnou pečlivostí 
výpovědí jednotlivých svědků. Zpráva, kterou poslal svému biskupovi, měla jen 18 stránek 
a nese datum 6. srpen 1918. Dne 3. května 1921 jmenoval biskup z Leirie zkušební komisi. 
Vyšetřování trvalo téměř osm let a skončilo závěrečnou zprávou 14. dubna 1929. Rozhodnutí 
biskupovo, které oznámil svým věřícím, znělo: Neobjevili jsme v tom nic, co by bylo proti víře 
a mravu. Svoje rozhodnutí vyjádřil přesněji v těchto bodech:
1. Prohlašujeme za věrohodná ta vidění, která měly děti v rokli Iria, ve farnosti fatimské v této 
diecézi, každého třináctého od května do října 1917.
2. Oficiálně povolujeme uctívání Naší Milé Paní Fatimské. Řím toto potvrdil 1. 10. 1930.
            (zdroj: www.fatima2017.cz)



Historik Michael Hesemann o dějinných souvislostech 
zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
(…) Právě v osudovém roce 20. století se na severu Portugalska Matka Boží zjevovala třem pros-
tým pasáčkům téměř každého třináctého dne v měsíci. Pouze v srpnu bylo zjevení „přesunuto“ 
na devatenáctého, poté, co zednářský přednosta okresu děti bez okolků odvedl a zavřel. Byl 
to rok bolševické říjnové revoluce a nového uspořádání Blízkého východu – 2. listopadu 1917 
rozhodla Velká Británie Balfourovou deklarací o založení židovského státu v Palestině, 9. pros-
ince téhož roku připadl Jeruzalém Britům. Právě v tomto roce zjevila Matka Boží dětem Lucii, 
Hyacintě a Františkovi svůj plán pro 20. století a také protilék na války a katastrofy, které jsme 
my, lidé, zapříčinili svými hříchy a bezbožností. Jak Maria 13. července roku 1917 prohlásila 
ve Fatimě, brzy skončí první světová válka. Jestliže však lidé nepřestanou urážet Boha, bude 
po ní následovat jiná a ještě hrůznější. Rusko ji využije k tomu, aby ve světě šířilo své bludné 
nauky, vyvolávalo války a zahájilo pronásledování církve. Svatý otec bude muset hodně vytrpět 
– ve vidění třetího tajemství děti spatřily dokonce atentát na papeže – a rozličné národy bu-
dou rozprášeny. Teprve tehdy, až papež zasvětí Rusko jejímu Neposkvrněnému Srdci, země 
se obrátí a světu bude darováno období míru. Vše se událo, jak bylo předpovězeno. Teprve 
po atentátu 13. 5. 1981 uvěřil sv. Jan Pavel II., že byl papežem fatimských zjevení. O necelé 
čtyři roky později (24. 3. 1984) obnovil zasvěcení požadované Boží Matkou ve Fatimě – a to 
nejenom Ruska, nýbrž celého lidstva. Lucie, která jako jediná z vizionářů ještě žila – zemřela v 
roce 2005 jen několik týdnů před „fatimským papežem“ – tehdy potvrdila, že tím bylo splněno 
Mariino přání. Než uplynul rok, skončila studená válka, která ještě v roce 1983 svět dovedla na 
pokraj třetího světového konfliktu. Novým „silným mužem“ Sovětského svazu se stal Michail 
Gorbačov, který si na prapory vepsal hesla „glasnosť“ a „perestrojka“. Pouhých pět let na to 
padly zdi, dosud dělící Evropu, a po sedmi letech už Sovětský svaz patřil do dějin. V novém 
Rusku došlo k ohromujícímu obrácení dosud ateistického státu a dnes se80 % Rusů hlásí k 
pravoslaví. Ruská církev prožívá obrodu, kterou papež František v únoru loňského roku ve 
společném prohlášení s ruským patriarchou Kirillem označil za „nevídanou obnovu křesťanské 
víry“ a dále ocenil, že za poslední „čtvrt století byly (v Rusku) postaveny desítky tisíc nových 
kostelů a otevřeny stovky klášterů a teologických škol“. Avšak již papež Benedikt XVI. při 
své návštěvě Fatimy 13. 5. 2010 vysvětlil: „Kdo se domnívá, že je prorocké poselství Fatimy u 
konce, ten se mýlí“. Nikoli náhodou proto papež František, který byl zvolen na fatimský den 
–13.3.2013, svěřil celý svůj pontifikát pod ochranu Panny Marie Fatimské a již předloni ohlásil, 
že se do Portugalska vydá ve dnech stého výročí mariánského zjevení. Žádná jiná událost 20. 
století totiž tak působivě nedokládá, že Bůh ještě dnes zasahuje do dějin, ale také že člověk svou 
modlitbou může dějiny ovlivnit.

K čemu v dnešní době růženec a mariánská procesí? 
K pochopení modlitby a významu sv. růžence v naší nové moderní době nám nejlépe pomůže 
apoštolský list sv. Jana Pavla II. Rosarium Virginis Mariae, který nám dal svatý Jan Pavel II. 
v roce 2003 jako svůj odkaz spolu s uvedením tajemství Růžence Světla. Modlitba růžence je 
součástí jasné výzvy Panny Marie, a to nejenom ve Fatimě. Je součástí kultu, tedy úcty k jejímu 
Neposkvrněnému Srdci. A právě k tomuto mariánskému kultu také patří zásvětné průvody 
a procesí, ve kterých vyjadřujeme mariánskou úctu a způsob, jak chceme jít cestou víry za 
Ježíšem s jeho Matkou Marií. 13. července 1917, mimo jiné, Panna Maria při zjevení řekla 
svatým fatimským pasáčkům: „Viděli jste peklo, kam upadají duše ubohých hříšníků. Aby byly 
zachráněny, chce Bůh zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci.“ Je snad tento 
důvod slabý k tomu, abychom šířili, a hlavně žili fatimské poselství v dnešní době? Při vůbec 
první národní pouti do Fatimy 13. 9. 2003 napsal do průvodce tehdejší biskup královéhradecký 
Dominik Duka OP tato slova: „Díky všem, kdo prožijí a pochopí poselství Fatimy pro tyto 
dny.“ (podle www.fatima2017.cz, upraveno)
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Papež Jan Pavel ii. 
složil a osobně pronesl tento akt důvěryplného zasvěcení Panně Marii na náměstí sv. Petra o 
slavnosti Zvěstování L. P. 1984:
1. „Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko!“ 
Slovy této antifony, kterou se po staletí modlí církev Kristova, obracíme se dnes k tobě, Mat-
ko, v jubilejním roce vykoupení. Jsme spojeni se všemi pastýři církve, ve zvláštním svazku 
tvoříme jedno tělo a jedno společenství, jako z vůle Kristovy apoštolové tvořili jedno tělo a 
jedno společenství s Petrem. V této jednotě pronášíme slova tohoto aktu zasvěcení, do něhož 
toužíme ještě znovu uzavřít naděje a úzkost církve o současný svět. Před čtyřiceti lety a potom 
znovu po deseti letech tvůj služebník papež Pius XII. tváří v tvář bolestným zkušenostem lid-
ské rodiny svěřil a zasvětil tvému Neposkvrněnému Srdci celý svět, a zvláště ty národy, které 
pro svou zvláštní situaci byly předmětem tvé lásky a tvé starostlivosti. Tento svět lidí a národů 
máme před očima i dnes: svět druhého tisíciletí, které pomalu končí, svět současný, náš svět. 
Církev, pamětlivá slov Pána „Jděte… a učte všechny národy… Hle, já jsem s vámi po všechny 
dny až do konce světa“ (Mt 28,18-20), oživila na II. vatikánském koncilu vědomí svého poslání 
v tomto světě. 
A proto, Matko lidí a národů, ty, která znáš všechna jejich utrpení a jejich naděje, ty, která 
mateřsky vnímáš všechny ty zápasy mezi dobrem a zlem, mezi světlem a temnotami, které 
otřásají současným světem, vyslyš naše volání, které z vnuknutí Ducha Svatého zaměřujeme 
přímo k tvému Srdci: Obejmi svou láskou Matky a Služebnice Páně tento náš svět lidí, které 
ti svěřujeme a zasvěcujeme, plni znepokojení nad pozemským i věčným osudem všech lidí 
a národů. Zvláštním způsobem ti svěřujeme a zasvěcujeme ty lidi a ty národy, kteří tohoto 
zasvěcení obzvláště potřebují. „Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko! Nezamítej v 
potřebách proseb našich!“
2. Nuže, před tebou, Matko Kristova, před tvým Neposkvrněným Srdcem chceme se 
dnes s celou církví spojit v tom zasvěcení, jímž se z lásky k nám zasvětil tvůj Syn svému Otci, 
když řekl: „Pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“ (Jan 17,19) Chceme se v 
tomto zasvěcení pro svět a pro lidi spojit se svým Vykupitelem. V jeho Božském Srdci nachází 
toto zasvěcení sílu k dosažení odpuštění a smíru. Síla tohoto zasvěcení trvá po všechny časy 
a objímá všechny lidi, národy a státy a přemáhá každé zlo, jež kníže temnot je s to zasadit do 
lidského srdce a do jeho dějin a jež skutečně vzbudil v naší době. Jak hluboce cítíme potřebu 
tohoto zasvěcení lidstva a světa, tohoto našeho dnešního světa, zasvěcení uskutečňované v 
jednotě s Kristem! Vykupitelské dílo Kristovo musí být světu zprostředkováno církví. Nade 
všechno tvorstvo buď v tomto roce velebena ty, Služebnice Páně, která jsi uposlechla Boží vo-
lání v nejhlubší míře. Buď pozdravena ty, která jsi zcela spojena s vykupitelským zasvěcením 
svého Syna. Matko církve, osvětluj Boží lid na cestě víry, naděje a lásky. Osvěť zvláště ty národy, 
pro něž ty sama očekáváš naše zasvěcení a naše odevzdání. Pomáhej nám žít v pravdě Kristova 
zasvěcení pro celou lidskou rodinu v dnešním světě.
3. Když ti, Matko, svěřujeme svět, všechny lidi a všechny národy, svěřujeme ti při 
tom také toto zasvěcení světa a klademe je do tvého mateřského Srdce. Neposkvrněné Srdce! 
Pomoz nám překonat nebezpečí zla, které se tak snadno zakořeňuje v srdcích dnešních lidí a 
které ve svých nedozírných důsledcích už zatěžuje současný život a zdá se, že chce zatarasit 
cestu k budoucnosti.
- Od hladu a války vysvoboď nás!
- Od atomové války, od nevypočitatelného sebezničení, od jakéhokoliv druhu války vysvoboď nás! 
- Od hříchů proti lidskému životu už od jeho prvního počátku vysvoboď nás!
- Od nenávisti a pohrdání důstojností Božích dětí vysvoboď nás!
- Od jakékoliv nespravedlnosti v životě společenském, národním i mezi národním vysvoboď nás!
- Od lehkomyslného přestupování Božích zákonů vysvoboď nás! 
- Od pokusů rozrušit v srdcích lidí pravdu o Bohu vysvoboď nás! 
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- Od ztráty rozlišování dobra a zla vysvoboď nás!
- Od hříchů proti Duchu Svatému vysvoboď, vysvoboď nás!
Vyslyš, Matko Kristova, toto volání naplněné bolestí všech lidí! Naplněné bolestí celé společnosti! 
Pomáhej nám silou Ducha Svatého přemáhat všechen hřích: hřích člověka a „hřích světa“, hřích 
v jakékoliv podobě. Ať se znovu ukáže v dějinách světa nekonečná spásná síla vykoupení: síla 
milosrdné lásky! Kéž zastaví zlo! Kéž promění lidská svědomí! Ve tvém Neposkvrněném Srdci 
kéž se ukáže všem světlo naděje! Amen.

Sluneční zázrak ve Fatimě
……  “když slunce tančilo” - 13. října 2017 to bude právě 100 let! Říká se, že to byl největší 
zázrak všech dob. Sluneční zázrak dosud nebyl vědecky vysvětlen!
Nikdo nečekal, že 13. října 1917 se cca 150 tisíc lidí stane očitými svědky neobyčejné a 
nepochybně nadpřirozené události porušující řád přírodních zákonů.

Již 13. května se zje-
vila Matka Boží třem 
chudým pasáčkům 
Hyacintě (6), 
Františkovi (7) a Lu-
cii (10). Ale mnoho 
lidí pokládalo zprávu 
o těchto zjeveních za 
pouhou lež. I Luciina 
matka měla až do 
konce vážné pochyb-
nosti. Aby byly 
překonány pochyb-
nosti a lidé uvěřili, 
slíbila Matka Boží při 

třech předchozích zjeveních, že 13. října způsobí velký zázrak. Tuto předpověď děti předaly dále, 
a tak se 13. října dostavilo na místo zjevení 70 až 100 tisíc lidí, věřících, zvědavců i skeptiků.
A co tisk? 
Po ohlášení zázraku Pannou Marií spustil zednářský tisk (který církvi nepřál) pomlouvačnou 
kampaň, že veškerá zjevení jsou podvod a že k žádnému zázraku nedojde. Nechtěně tím udělal 
věci samé dobrou službu, protože vyzval nevěřící obyvatelstvo, aby na místo ohlašovaného zá-
zraku dostavilo: „Poznáte, jaké to bude fiasko …” A jak to dopadlo?
Ze zjevení se stala politická věc. Portugalští republikáni, kteří v roce 1910 svrhli monarchii, byli 
ostře proti církvi, a v dětech viděli loutky nějakého spiknutí.
Hejtman Santos děti vyslýchal především ohledně údajných tajemství, ovšem neúspěšně. Zašel 
dokonce až tak daleko, že dal připravit kotel vroucího oleje, vzal vždy jedno dítě a pod hrozbou, 
že ho uvaří v oleji, nutil zbývající děti k vyzrazení tajemství. A co myslíte, že udělaly děti? Byly 
sice vyděšené, ale pevné ve své víře, zjevení nepopřely a tajemství neprozradily. Říkaly, že by 
raději zemřely.
….ale zázraky se dějí!
Nechme se tedy unášet krásným a dramatickým příběhem vizionářky Lucie:
„A teď už máme 13. říjen1917. Rozkřiklo se, že úřady rozhodly, aby ve chvíli zjevení byla před 
námi odpálena puma. Necítila jsem se tím vůbec poděšena, a když jsem o tom hovořila se 
svými příbuznými (Hyacintou a Františkem), řekli jsme si: „Jaké by to bylo štěstí, kdyby nám 
byla dána taková milost a my odtud mohli vystoupit na nebe spolu s naší Paní!“ Nicméně mí 
rodiče se vyděsili a poprvé mě chtěli doprovázet. Říkali: „Zemře-li naše dcera, chceme zemřít 
po jejím boku“….
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 Odešli jsme z domu brzo ráno, protože jsme předpokládali, že cesta bude trvat dlouho. Byly 
tam davy lidí. Lilo jako z konve. Po cestě se opakovaly obvyklé scény z předchozího měsíce: 
nebylo zde žádného lidského ohledu mezi deroucími se zvědavci. Ani bláto cesty nezabránilo 
lidem a s pokorným a prosebným vzezřením padali na kolena. Když jsme přišli na Cova da 
Iria před onen dub, kde se zjevení odehrávala, požádala jsem, aby dav zavřel deštníky a modlil 
se růženec. Brzy nato jsme uviděli záblesk světla, a pak nad oním dubem naší Paní. „Co si ode 
mne přejete?“, tázala jsem se. „Chci ti říci, aby zde byla na mou počest postavena kaple. Jsem 
Růžencová Panna Maria. Denně se modlete růženec. Válka už skončí a vojáci se brzo vrátí 
domů. Ať lidé už neurážejí Boha, našeho Pána, neboť už je urážen přespříliš!“ Načež rozevřela 
ruce a vztáhla je ke slunci.“
Fantastická kosmická podívaná začíná!

 Co se dělo a co lidé viděli? V oblasti Cova da 
Iria se shromáždilo asi 50 až100 tisíc lidí: Setmělo 
se, slunce se jevilo jako rotující stříbrný kotouč, do 
kterého bylo možné hledět, točilo se a na všechny 
strany a vysílalo světelné paprsky měnících se barev. 
Tváře lidí, stromy, skály i věci se střídavě zbarvovaly 
do modra, žluta, zelena a červena. Všichni přítomní 
znehybněli a mlčky hleděli k nebesům. Pojednou se 
slunce jakoby odpoutalo a nepravidelnými skoky 
se přibližovalo k zemi, jakoby mělo dopadnout na 
zástupy lidí, zatímco přítomní současně pociťovali 
silné oteplení. Byl to okamžik plný hrůzy a bylo slyšet 
poděšené výkřiky, jako „O Ježíši, zemřeme!, Svatá 

Panno, pomoz nám!“. Mnozí vyznávali své hříchy. Konečně se slunce na své neobvyklé dráze 
zastavilo, stejně zvláštním způsobem se vrátilo zpět do své původní polohy a nabylo svého 
původního vzhledu. Zástupy přihlížejících vydechly úlevou a jakmile se probraly ze svého 
ohromení, daly se do nadšeného zpěvu Creda k Boží oslavě. Ale to ještě nebylo vše – zázrak 
měl podivuhodné doznění: teprve dodatečně si všichni poutníci, kteří v poledních hodinách 
měli na pokyn Lucie zavřené deštníky,  padali na kolena do bláta a litovali svých hříchů, zjistily, 
že po skončení slunečního úkazu mají  všichni šaty dokonale suché, jako by vůbec nepršelo. I 
zem v Cova da Iria byla suchá!
Tisk o zázraku:

   Naprosté zděšení a kapitulace. 
I ten největší a nejrozšířenější 
deník „O Século“, který byl nap-
rosto nevybíravý ve štvanicích 
proti katolíkům, najednou začal 
psát objektivně, že zde došlo 
skutečně k nevysvětlitelnému 
jevu a popsal celý ten sluneční 
zázrak tak, jak proběhl, protože 
redaktoři tohoto deníku, kteří 
tam byli přítomni, viděli totéž, 
co ostatní.
Pro sluneční zázrak neexis-
tuje žádné přirozené fyzikální 
vysvětlení 
Vědci toho dne žádný neobvyklý 
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úkaz vztahující se ke slunci nezaznamenali. Pokusy o vysvětlení 
pomocí davové psychosy, prachem ze Sahary ve stratosféře 
nebo Hallovým jevem považuji za nesmyslná.
Poselství i zázrak je pouze Boží a Mariina starost o nás lidi
Fatimská Panna Maria vyzývá k obrácení, pokání, modlitbám 
za hříšníky. Chce jedině to, co její Syn. Jedná se o lásku, které 
on učí v evangeliu. Ve své lásce k nám a za naši spásu šel do 
krajnosti. Stále jde o záchranu duší, to se neobejde bez lásky 
a ta je naší spásou, neboť Bůh je Láska a žít v lásce znamená 
žít v Bohu.
Rozhodně se Bůh  projevil prostřednictvím Panny Marie i 
zázraku, a dal nám na vědomí tři důležité věci:
- že existuje – zázrak i zjevení je jeden z nejpádnějších důkazů 
Boží existence,
- že se doba naplňuje a lidstvo vstupuje do apokalyptických 
událostí konce časů,
- že velkým znamením doby je samotná Maria - představená 
zde pod apokalyptickým symbolem Ženy oděné Sluncem.

Zázrak měl vyburcovat nejen těchto 150 tisíc lidí, ale celou Evropu, celý svět, vždyť byl vážným 
duchovním zásahem do naší moderní doby a jedním z největších zázraků lidských dějin vůbec.
Úžasný  zázrak nám otevřel knihu Zjevení sv. Jana a je důrazným upozorněním, abychom po-
selství Panny Marie vyzývající, „aby se lidé napravili a činili pokání“, brali vážně.
Vůbec nemusíme připomínat, že se tak nestalo, že útrapy a oběti 1. světové války jako by byly 
zbytečné, že se na všechno rychle zapomnělo, Rusko rozšířilo své marxistické bludy, Německo 
rozpoutalo 2. světovou válku. Přesně jak to bylo v roce 1917 ve Fatimě předpovězeno.
A onen sluneční zázrak jako by byl z lidské paměti vymazán. V dějepisných příručkách ani v 
naučných slovnících se o něm nedočteme. A pokud tam vůbec najdeme zmínku o fatimských 
zjeveních, tak jen se slůvkem „prý“.
A tak se zapomnělo i na tři fatimská tajemství, důkazem jejichž pravosti sluneční zázrak byl.
Zatímco dvě z nich byla ve své době zveřejněna, 3. tajemství, které mělo být zveřejněno v roce 
1960, bylo veřejnosti odtajněno Kongregací pro nauku víry v roce 2000.
..... a co naši pasáčci?
Panna Maria při zjeveních sdělila, že Františka a Hyacintu si brzy vezme k sobě do nebe. Svůj 
slib splnila, oba zemřeli krátce po 1. světové válce na epidemii španělské chřipky. Nejstarší Lucii 
nechala na zemi do roku 2005, aby během dlouhého života svědčila o fatimských zjeveních.
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František a Hyacinta byli papežem Janem Pavlem II. 
blahořečeni 13. května 2000, svatořečeni byli papežem 
Františkem 13. května 2017.
Děkujme našemu Pánu a Matce Boží za lásku a milosrden-
ství a zakončeme naše úvahy fatimskou modlitbou, kterou se 
modlíme za jednotlivými desátky svatého Růžence:
„Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného 
ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého 
milosrdenství nejvíce potřebují!“ Amen.
„Svatá Hyacinto a svatý Františku, orodujte za nás!“     Jan May

Fatima - národní pouť 
Ve dnech 10.-15. září 2017 jsem se zúčastnila národní poutě 
českých a moravských diecézí do portugalské Fatimy. Hned 
první den ve Fatimě jsem byla překvapena velkolepostí areá-
lu před hlavní bazilikou na Cova d’Iria, ve které odpočívají 
děti František a Hyacinta Marto a Lucie Santo, kterým se 
poprvé 13. května 1917 zjevila Panna Maria.
 Rok předtím se jim zjevil anděl Portugalska, anděl Míru, 

který je pobízel k modlitbám, pokání a připravoval je na setkání s Pannou Marií. Toto místo se 
nachází směrem k rodišti tří pasáčků, které je vzdáleno asi 2 km a je zde působivá křížová cesta, 
kterou jsme procházeli za zpěvu a modliteb velkého množství poutníků naší země.
 Hlavní zjevení dětem nastala 13. května 1917 na Cova d’Iria, vždy každého 13. dne po dobu 
6.měsíců, které bylo ukončeno 13.října 1917 slunečním zázrakem, který vidělo 70 000 lidí a je 
dobře zdokumentováno fotografiemi, svědky i filmem.
 Panna Maria jim zjevila prorocká tajemství a nabádala k pokání, modlitbě růžence, smírném 
svatém přijímání první soboty v měsíci a zavedení úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 
za hříchy, urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je Bůh urážen.
 Dne 12. září jsem byla přítomna zahájení slavení jubilea100 let od zjevení, které se konalo 
v kapli Nejsvětější Trojice. Vedl ho kardinál Dominik Duka a přenášela televize Noe. Večerní 
mše se konaly v různých jazycích u kaple Zjevení. Poté následoval světelný průvod se svícemi za 
sochou Panny Marie, za doprovodu biskupů a kněží z různých národů. Bylo to velmi působivé 
a dojemné. Pro nás byl nejdůležitější středeční den 13. září, kdy byla z kaple zjevení přenesena 
socha Panny Marie, v průvodu mnoha kněží z naší země, v zastoupení i biskupy všech diecézí 
z České republiky, v čele s kardinálem Dominikem Dukou, před hlavní baziliku, kde proběhlo 
předání putovní sochy Panny Marie do naší země. Kardinál Dominik Duka měl působivou řeč 
v italském jazyce (překlad naleznete v archivu TV Noe).
 Odpoledne, kdy se někteří poutníci rozjížděli domů, přišli před hotel Domus Pacis, kde 
byla krátce vystavena socha Panny Marie, před odletem do naší vlasti, za doprovodu některých 
biskupů a kněží poděkovat modlitbami, písněmi i s kytaristou Petrem Lutkou, kterou natočila 
ještě TV Noe. Kardinál Dominik Duka měl silný krátký proslov.
 Další den jsme měli možnost shlédnout muzeum, ve kterém byly vystaveny velmi hodnotné 
dary od poutníků, jako poděkování za obdržené milosti a uzdravení. Nejhodnotnější byla ko-
runka Panny Marie, do které nechal v roce 1982 Jan Pavel II. vložit projektil, kterým měl být 
roku 1981 zastřelen, jako poděkování Panně Marii za záchranu života.
 Po celou dobu našeho pobytu bylo nádherné počasí, umocněné silou modliteb.
 Největší tíha za zdárný průběh pouti ležela na prezidentu Fatimského apoštolátu ČR – 
Koclířov, Mons. Mgr. Pavlu Dokládalovi a Ing. Hance Frančákové. Velký dík. Díky patří i 
dalším organizátorům, kteří se na tom podíleli.         J. Boušková
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Významné dny, svátky a farní program
 2.10. pondělí Památka sv. andělů strážných
 4.10. středa Památka sv Františka z Assisi
 17.10 úterý Památka sv. Ignáce z Antiochie
 18.10. středa Svátek sv. Lukáše, evangelisty
28.10. sobota Svátek sv. Šimona a Judy
 1.11. středa Slavnost Všech svatých
 2.11. čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
 4.11. sobota Mše sv. za zemřelé na Malvazinkách v 15:00 hod
 5.11. neděle Při večerní mši sv. v 18 hod. bude zazní Mozartovo Requiem v provedení  
   sboru Ignis, se sólisty a orchestrem.

Mše za zemřelé na Malvazinkách
Jako každý rok bude se konat mše sv. v kostele na hřbitově Na Malvazinkách. Od 15 hod. bude 
sloužena mše sv., po ní obejdeme hřbitov a zastavíme se u hrobů bývalých kněží smíchovské 
farnosti. 

Jak získat odpustky pro duše v očistci
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela 
získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek 
(sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k 
jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu 
Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, 
jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu 
za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky 
částečné.
Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb 
za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a mod-
litba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

Adventní duchovní obnova
V sobotu 9.12. od 9:00 proběhne ve velké sálu na faře adventní duchovní obnova. Povede ji, 
jako již v posledních letech tradičně, P. Karel Satoria, OCSO. Zapište si do diářů!

Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:  8:00    9:30 18:00  sv. Václav  Neděle:  11:15  sv. Gabriel
(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi) Středa: 14:45 DD Klamovka
Po-So: 7:30  17:30      sv. Václav Pátek      15:00   Palata 

Kontakt s knězem    Úřední hodiny
úterý:   8:00 -  11:00 (kromě 3. úterý v měsíci) (farní kancelář nebo v sakristii kostela) 
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.  pondělí - pátek: 8:00 - 12:00

Příležitost k přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle:   - ráno   7:30 –   7:55 9:00 – 9:25
  - večer  17:30 – 17:55
Všední dny: - večer  17:00 – 17:25
Jindy:   - po individuální dohodě.


