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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Vážení farníci,
Po letních prázdninách a dovolených, kdy opět začínáme běžný
školní či pracovní režim, bychom se měli zamyslet také nad tím,
zda a jak nás letní odpočinkové období přiblížilo našemu Pánu,
Jeho úmyslům a plánům, zda jsme uplynulý čas využili i k našemu
duchovnímu růstu. Zde bych rád poděkoval za všechny pozdravy
z cest a samozřejmě za vaše modlitby.
Konec června a začátek července byl ve znamení kněžských svěcení a primičních mší svatých. Tyto krásné události byly pro naši
farnost významné nejen proto, že se týkaly našeho jáhna, nyní
P. Václava Revendy, ale rovněž proto, že u nás zahájil své kněžské působení novokněz, P. Ondřej Kapasný. Otec Ondřej se již
během léta seznamoval s chodem farnosti, v rámci pastorace se
bude věnovat především dětem a mládeži, ale také povede biblickou hodin a přípravu na křest dospělých. Buďme proto vděčni, že
máme ve farnosti novou kněžskou posilu, využijme této možnosti
k duchovnímu vzdělávání ať už na hodinách náboženství nebo na
biblické hodině či jiných programech, o kterých jste průběžně informováni.
Krátce po začátku nového školního roku, 28. září, si při slavnostní
mši svaté připomeneme patrona naší baziliky a naší farnosti, sv.
Václava. Čím pro nás může být tento světec inspirující? Jistě bychom zde mohli uvést různé aspekty, já bych nyní vyzvedl tyto:
Je obdivuhodné, jak člověk, jehož posláním bylo vládnout, pronikl hluboce k samé podstatě evangelia a pochopil, že jako Ježíšův
učedník musí především sloužit. Sloužit Bohu, člověku, a tím sloužit životu. To dnešní společnosti bohužel chybí. On 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. Chceme-li však účinně nastoupit proti neúctě, kterou svět chová k Bohu, musíme začít především u sebe s obnovou a
evidentním prohloubením naší úcty k němu i v projevech vnějšího chování a postojů. 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.
				
Svatý Václave, oroduj za nás!			
P. Jerzy

Nestresovat se časem

Lenost způsobuje, že zmeškáme tolik krásných příležitostí. Pomáhejme sobě i svým dětem cvičit
jejich vůli, prokážeme jim tím velkou službu. Snažím se svým dětem ukazovat, že prožitek ze
zábavy je mnohem lepší, když máme hotové všechny úkoly a úlohy. K tomu pak přibude i pocit
dobře udělané práce. Když si můj patnáctiletý syn stěžoval na to, že mu dlouhý úkol z matematiky
zkazí celý večer, zeptala jsem se ho, proč nezačal už včera. „Asi jsem trochu línej,“ přiznal rozmrzelým hlasem. Na jaře jsme se tak pěkně pohádali, ale on nakonec svolil, že hned od začátku
prázdnin věnuje hodinu denně přípravě na zkoušku, která měla být hned po prázdninách.
Když pak viděl, že poslední dny prázdnin byly spíše klidné a příjemné než zkažené množstvím
zbývající práce, jak to bývalo většinou, měl radost, že se dobře rozhodl. To rozhodnutí ho, pravda,
ze začátku hodně stálo, ale může si díky němu pogratulovat k vítězství na dvou frontách: měl pěkné prázdniny (každodenní úkoly je nezkazily, jak se toho obával) a pocit dobře vykonané práce.
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Biblická hodina

Od 12. září jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme,
nově pod vedením kaplana Ondřeje Kapasného. Každý čtvrtek od
18:15 se setkáváme s biblickými texty, jejich významem i interpretací. Přijďte se i vy nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti! A do
sálu se vejde i víc než pravidelných 8 -12 posluchačů!

Pravidelný program farnosti

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Ministrantské schůzky (1x za 14 dní, liché týdny)
neděle na faře od 8:00 se snídaní, od 8:30 bez
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
Příprava na biřmování - vede P. O. Kapasný
pondělí od 18:30 - na faře (kancelář)
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře

Příprava na křest dospělých - P. O. Kapasný
úterý od 18:30 - na faře (kancelář)
Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
modlitby a oběd)
Biblická hodina
čtvrtek od 18:15 - vede P. O. Kapasný
Čtvrteční filmové a modlitební večery
čtvrtek od 19:45 - velký sál na faře
Modlitba sv. Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod.
Pravidelná páteční adorace

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 cca od 18:15 - mateřské centrum, lze se i
připojit k modlitbě v uvedený čas, příp. denně ve 20:00.

Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka 30.10. v 18:30, farní kancelář
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 30.10. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka začíná 16.9.

Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.

farář u sv. Václava
P. Jerzy Gapski :
tel.: 724 324 555
a rektor u sv. Gabriela:			
257 317 652
farní vikář
P. Ondřej Kapasný : tel.: 731 622 988

gapski@centrum.cz
kapasnyo@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.
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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”.

Filmový a modlitební čtvrtek

Srdečně vás zveme na zářijové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem.
Film nás tentokrát zavede do Argentiny, kde se Jorge Mario Bergoglio
(papež František) narodil a kde strávil většinu života. Jeho duchovní
identita je poznamenaná lidovou kulturou a jezuitskou spiritualitou.
Papež vždy toužil po tom, aby byla církev blízká lidem a vnímavá na
způsob, jakým se Bůh dává poznat. Touží, aby Církev byla církví pod
širým nebem, soustředěnou na Krista a nasměrovanou k misii. Těšíme
se na vás ve čtvrtek 12.9.2019 v 19:45 ve farním sále. Ostatní čtvrtky se ve stejném čase scházíme
k modlitbě chval, díků a proseb, doprovázené kytarovými chvalozpěvy. Též srdečně zveme! Na
setkání se těší a zvou						
Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Hudební skupinka

Stejně jako v minulých letech i letos naše hudební skupinka bude doprovázet mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termín je v
září. Rádi mezi sebou uvítáme nové posily - zpěváky i hudebníky.

Chrámový pěvecký sbor Ignis

působící při kostelích sv. Ignáce a sv. Václava hledá nové členy do všech
hlasů. Kontakt: sbormistryně - Milena Stričević (stricmil@yahoo.com,
telefon: 730 778 440). Zkoušky každé pondělí 18:30-21:00 u sv. Ignáce.

Rozvrh výuky náboženství

na faře u sv. Václava ve školním roce 2019 – 2020
1. skupina: předškoláci 4-6 let – středa 14:15-15:30 - ve farním sále (Vendulka Keclíková),
do této skupiny vzhledem k naplněné kapacitě přijímáme děti pouze na pozice náhradníků
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání – čtvrtek 14:30-15:30 - ve farním sále (P. Ondřej Kapasný)
3. skupina: 1. třída ZŠ (6-7 let) – středa 14:15-15:15 - v mateřském centru (Gabriela Suchlová)
4. skupina: mladší školní věk (8-11 let) – středa 15:30-16:30 - v mateřském centru (Gabriela Suchlová)
5. skupina: mládež (cca 12-15 let) – čtvrtek 15:45-16:45 - ve farním sále (P. Ondřej Kapasný)
Kontakty na katechety:
Gabriela Suchlová: gabesuch@gmail.com, tel. 603 776 254
Vendulka Keclíková: vendulka.keclikova@seznam.cz, tel. 608 264 268
Pravidelná výuka bude zahájena v týdnu od 16. 9. 2019 (Katecheze Dobrého Pastýře v termínech
od 2. 10. 2019 do 29. 4. 2020). 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 – Hlubočepy.

Pěší pouť do Staré Boleslavi na Slavnost svatého Václava

Hlavní mše svatá se koná v 10:00 na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi.
Letos se pan kaplan chystá jít část trasy pěšky. Bude vyrážet 5:30 z Černého
Mostu od metra. Kdo se hodlá k němu připojit, ať mu napíše nejpozději do
neděle 22. 9. 2019 na e-mail:
kapasnyo@gmail.com, předmět: „Účastním se PĚŠÍ POUTI“. Pěší poutníci,
kteří se nahlásí, budou mít místa ve vyhrazených sektorech!
Pokud byste se neodhodlali jít pěšky, je možné dojet na poutní mši hromadnou dopravou:
- autobus 367 z Černého Mostu (pozor jezdí po hodině)
- autobus 375 z Letňan (pozor jezdí po hodině)
- jako v minulých letech bude pravděpodobně zavedena pro poutníky posilová linka z Černého
Mostu, ale zatím Dopravní podnik neoznámil podrobnosti.
Autem je to možné též, ale není jisté, jak daleko do Staré Boleslavi Vás pustí.
Více o programu Svatováclavské slavnosti na webu www.cirkev.cz, pozvánka též ve Zpravodaji
na str. 7.
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Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 3. 9. 2019

Přítomni: P. J. Gapski, P. O. Kapasný, J. Durdisová, G. Suchlová,
		
H. Svobodová J. Macek, F. Nedbal, O. Sobotka, A. Lisý
Nepřítomni: P. Chvátal
Body jednání, návrhy a usnesení schůzky pastorační rady:

1) Personální situace ve farnosti:
- přivítání nového kaplana P. Ondřeje Kapasného, který do naší farnosti nastoupil 1. 7. 2019.
2) Farní charita: z důvodu nepřítomnosti ředitele farní charity P. Chvátala nemohlo být rozhodnuto o budoucnosti farní charity. Toto rozhodnutí se odkládá na příští jednání.
3) Stavební práce: práce pokračují, obdrželi jsme grant od Ministerstva kultury a budeme žádat
o další podporu. Obnova osvětlení kostela byla dokončena.
4) Farní dovolená: dovolená v Itálii proběhla úspěšně. Dovolená v příštím roce je plánovaná do
Neratova v Orlických horách.
5) Brožura o kostele: opravená verze půjde do tisku.
6) Výuka angličtiny: byla nabídnuta možnost výuky angličtiny na faře – z kapacitních důvodů
nelze uskutečnit.
7) Pouť ke sv. Václavu: do Staré Boleslavi dne 28. 9. 2019 pod vedením P. Kapasného. Podrobnosti budou oznámeny.
8) Pouť v roce 2020: je plánovaná na 25. 4. 2020 do Číhošti, s návštěvou P. V. Revendy ve Vlašimi. Další informace budou zveřejněny později.
9) Příprava na biřmování: bude probíhat vždy v pondělí od 18:30.
10) Příprava na křest: bude probíhat vždy v úterý od 18:30.
11) Výuka náboženství: začne od 16. 9. 2019, podrobný rozpis je uveden na webových stránkách farnosti.
12) Biblická hodina: bude se konat každý čtvrtek, začne od 12. 9. 2019.
13) Schůzky ministrantů: budou probíhat v neděli, jednou za 14 dní (v liché týdny).
14) Ozvučení kostela: zvažována a připravována modernizace ozvučení kostela.
15) Úpravy v kostele: dříve diskutované možnosti úpravy presbytáře, oltáře a ambonu se po
vyhodnocení neuskuteční, uvažuje se pouze o úpravě stupně pod oltářem.
Termín příští schůzky pastorační rady: 30. 10. 2019 v 18, 30			
Zapsala: HS

Jak je to se svobodou?

Mnozí lidé neumějí správně nakládat se svobodou. Zneužívají tento veliký dar k prosazování moci nebo určitých požadavků. Podle
svého přesvědčení si mohou dělat co chtějí a mají prý neomezenou
volbu činností. Některé skupiny si křikem vymáhají svoje práva.
Nestydí se však ani za veřejné hanobení náboženských symbolů i
jiných míst, kde se sluší projevit úctu. Uplatňování nároků vyžaduje
zodpovědnost a dodržování povinností k sobě i ostatním lidem.
Svoboda není bezvládí. Je to každodenní rozhodování pro dobro či
zlo, k tomu, co je správné, řekneme „ano“, nesouhlas projevíme důrazným „ne“, nebo i neúčastí
na akcích, které odporují našemu přístupu k životu. Hranice jednání by měly být jasně určené
včetně trestů za zločiny, krádeže a jiné nedovolené skutky. Ačkoli se to mnohým lidem nelíbí,
všichni zodpovídáme za sebe i ostatní. Nejvíce promlouváme k druhým svým životem. Proto
dodržujme sliby a prosazujme dobrovolně i další trvalé hodnoty. Dar svobody jsme dostali od
Boha. My křesťané i ti, kteří v Něho nevěří, ale snaží se dobře žít podle svého svědomí, máme
společný úkol, kterým je jeho správné využívání.			
Ilona Bozděchová

Dva významy slova „bohatý“

Mnohá slova mají v češtině nejméně dva odlišné významy. Jako příklad si můžeme uvést výraz
„bohatý“. Většina lidí ho chápe v prvním, častěji používaném smyslu vlastnění peněz a jiného
majetku. Už v bibli jsou zapsané zprávy, že tomuto slovu rozuměli stejně. Bohatství bylo dů-
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kazem Božího požehnání. Ačkoli žijeme jiným způsobem života,
na zjištění, že někdo má veliký majetek, reagují lidé stejně kladně
nebo záporně. Pokládají si často otázku, jakým způsobem byly
věci či peníze získány. Vidí jenom možnosti drahých dovolených
a různých zábav. Závist uzavírá srdce a o záporné stránce vlastnění vůbec nepřemýšlejí. Péče o nabytý majetek a jeho zajišťování,
aby nedošlo ke ztrátám, jsou velmi vyčerpávající. Jednotlivec nebo
skupina s velkým bohatstvím nebývají často šťastni, i když si to nechtějí připustit, protože zapomínají kvůli výše zmíněným uvedeným potížím na obyčejný život.
Tak tomu však není u člověka nebo skupin lidí, kteří chápou slovo „bohatý“ v tom druhém,
méně užívaném významu. Mohli bychom ho také vyjádřit výrazy moudrý či uvážlivý. Nejde
o život v nouzi, ale o umění dělit se o prostředky, kde jsou potřebné. Láska je vynalézavá i ve
využívání hmotných darů.
Když jsme se společně zamýšleli nad významy slova „bohatý“, většina z nás došla k závěru, že
se svým přístupem k životu chceme přiklánět k méně frekventovanému smyslu a my věřící
můžeme prosit Boha, aby hmotné bohatství nevedlo ke zlobě, závisti a neštěstí. Ilona Bozděchová

Praha 5
věc veřejná
Česká Křesťanská akademie a spolek ZaPět vás zvou na panelovou diskusi

Jak dál s klášterem sv. Gabriela
Nejvýznamnější památka beuronského stylu v Čechách je od roku 2016 na prodej. Klášter sloužil svému účelu od roku 1891 do roku 1919. Od té doby je v majetku České pošty, která jej jako
přebytečnou nemovitost usiluje prodat. Součástí areálu kláštera je kostel Zvěstování Panně Marii, který se vyznačuje nejen unikátní výzdobou, ale je především místem setkávání živého farního společenství. Klášter je od roku 1964 zapsán v seznamu kulturních památek.
Budeme 30 let od pádu komunismu bezradně přihlížet zkáze kulturní památky a likvidaci místa
modlitby? Na diskusním večeru budeme společně hledat cesty k záchraně kláštera a kostela.
Diskutovat budou:
Odborníci na beuronské umění
Restaurátoři a památkáři
Zástupce arcibiskupství pražského a farnosti sv. Václava na Smíchově
Zástupce České pošty
Zástupci Magistrátu Hl. města Prahy
Představitelé samosprávy Prahy 5
Případ Gabriel není tématem pro uzavřenou skupinu odborníků. Je především tématem zachování a smysluplného rozvíjení kulturního dědictví, které je páteří naší evropské civilizace.
Padne–li Gabriel, co přijde na řadu po něm?

Diskusní večer se koná dne 18. 9. 2019 od 18:00 ve farním sále
u kostela sv. Václava na Smíchově (nám. 14. října 17).
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Do školy chodíš ty!

Prázdninový režim v rodinách opět vystřídá řád školního roku. Na
jednu stranu se ho už nemůžeme dočkat, ale zároveň nás možná
čeká každodenní dohadování s dětmi, které jakoby se bez naší pomoci nedokázaly obejít. Postřehy známého psychologa a psychoterapeuta Osvalda Poliho z knížky Srdce táty, nás upozorňují na
úskalí přílišné mateřské péče i na důležitost otcovského způsobu
výchovy.
Matky velmi často trpí pocitem nepostradatelnosti. Domnívají se, že bez jejich pomoci se děti
nedokážou obejít, jinak by napáchaly spoustu chyb a nedosáhly by v životě úspěchu. Přílišná
mateřská pomoc bývá také příčinou rodičovského trápení.
„Matčina snaha dítě co nejlépe chránit, však vede k tomu, že se na dítě pověsí a vlastně mu
zabrání rozvinout vlastní schopnosti a dovednosti. Jestliže maminka dítěti pomáhá svou pamětí,
vytrvalostí a pracovitostí, dítě se zákonitě naučí spoléhat na to, že může být zapomnětlivé,
nepořádné a líné, že mu nehrozí žádné nebezpečí, protože maminka ho vždycky zachrání.”
„Moc mě mrzí, že syn ve škole zaostává,“ stěžovala si jedna maminka, jejíž syn nejevil o učení
vůbec žádný zájem, „a proto považuji za svou povinnost stát nad ním, když si dělá úkoly, neustále ho hlídat a namáhat se tam, kde se on snaží každé námaze vyhnout. Když ho nechám jen
chvilku o samotě, začne si hrát s perem, zasní se a hned je myšlenkami někde úplně jinde. Ale i
když mu pomáhám, musím i ty nejjednodušší věci opakovat čtyřikrát, než zjistím, že pochopil,
co mu říkám ... ale čím víc mu pomáhám, tím méně se snaží sám a tím jsou jeho výsledky horší.
A tak se stresujeme navzájem: čím jsem já přísnější, tím víc je mu všechno jedno.“
Je přirozenou touhou každého rodiče, aby jeho dítě netrpělo, ale i to, co bychom pro dobro
dětí měli udělat, má své hranice. „Odvrátit od dítěte negativní důsledky jeho nezájmu o učení by
matka neměla považovat za svou svatou povinnost,“ konstatuje Osvaldo Poli a dodává: „zdánlivý paradox může být vyřešen jen tehdy, až matka uzná meze svých možností, až připustí, že
není schopna ochránit své dítě před nepříznivými důsledky jeho vlastního rozhodnutí a že jen
svým vlastním úsilím nedokáže jeho propadnutí zabránit.“
Pro ženy znamená velkou pomoc mužský přístup, který je odlišný, vnáší do výchovy větší vyrovnanost a realistický pohled. Otec uznává, že nemůže dítě zastoupit, že mu nemůže pomáhat,
když samo nebude chtít. Proto, když to jinak nejde, nechá je zakusit zklamání a v skrytu duše
přitom doufá, že to dítěti pomůže dosáhnout větší zralosti. Úkolem otce je pomoci matce, aby
nebyla do života svých dětí tak hluboce pohroužena, aby si uvědomila, že její touha pomáhat
musí mít určitou nepřekročitelnou mez. Matka může například pomáhat dítěti s učením, ale
studovat místo něj nemůže; může mu mluvit do duše a nabádat ho, aby dávalo při vyučování
pozor, ale není možné, aby s ním byla ve třídě a napomínala ho, když je při vyučování roztržité.
Nejčastěji otcové matkám pomáhají ujištěním: „Buď klidná, víc jsi udělat nemohla.“ Otec také
má a musí matku před dětmi chránit, to znamená otevřeně se za ni postavit, když požadavky dětí
překračují únosnou mez, a zarazit dětské pokusy zneužívat matčiny ochoty a vstřícnosti.
V situaci, kdy je správné poskytnout dítěti určitou svobodu a přijmout na sebe i jisté riziko, otec
pomáhá matce, aby ji neochromily obavy. Například dítě jede poprvé do školy na kole, poprvé se ze
školy vrací samo... Maminky přiznávají, že kdyby je manžel neuklidňoval a nevzal zodpovědnost
na sebe, snad by ani nebyly schopny dítěti díl samostatnosti dopřát. S manželovou podporou je
snadnější překonat ničím neopodstatněný, ale o to silnější strach, že se dítěti něco stane.
Maminky, které své děti vychovávají samy, mají situaci velmi ztíženou. Bez mužské opory jim
hrozí, že je úzkosti zcela pohltí a že dítě budou ochraňovat přespříliš. Nedovolí mu dospět, a tak
ho donutí o samostatnost bojovat. Ale i matky mohou ve výchově s úspěchem uplatnit otcovský
přístup, který nám připomíná, že životy svých dětí nemáme plně v rukou a že jsme za ně zodpovědní
jen po určitou dobu. A naše zodpovědnost by postupně měla stále víc ustupovat do pozadí.		
						Podle knížky Osvaldo Poli: Srdce táty. Karmelitánské nakl.
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NÁRODNÍ
SVATOVÁCLAVSKÁ
POUŤ 2019
STARÁ BOLESLAV
27.–28. ZÁŘÍ

PÁTEK 27. ZÁŘÍ

13.00
• Putování Prahou s Palladiem země České,
zakončené svatováclavským duchovním
zastavením v 17.00 na Václavském náměstí
19.00
• Přivítání relikvie sv. Václava
pod zámkem v Brandýse nad Labem
a koncert v kostele Obrácení sv. Pavla
20.30
• Odhalení busty papeže Benedikta XVI.
na náměstí sv. Václava

SOBOTA 28. ZÁŘÍ

7.00
• Mše svatá na hrobě sv. Václava
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
a v děkanské zahradě ve Staré Boleslavi
8.30
• Mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána
v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi
10.00
• POUTNÍ MŠE SVATÁ na Mariánském náměstí
ve Staré Boleslavi (hlavní celebrant a kazatel:

Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR)

14.00
• Modlitba za národ u Palladia země České
v děkanské zahradě ve Staré Boleslavi
17.00
• Rozloučení s relikvií sv. Václava
u kostela sv. Klementa ve Staré Boleslavi
18.00
• Mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Nepohrdejme Českou zemí, potřebuje nás

Pro rozpolcenost jejího srdce ji nemusíme nenávidět ani jí pohrdat. Víme totiž, že podobná rozpolcenost
a propastnost žije i v našem vlastním srdci. Ve skutečnosti totiž čerpá Česká zem svou životní mízu, svou
krásu i ohyzdnost z našich srdcí. Česká zem potřebuje naši teplou lásku, naše pracovité ruce a naši pomoc
ve své bídě. Nebude to nikdo jiný než my, kdož obváže její bolavé rány, kdož napřímí její nalomenou
postavu, kdož vyčistí prameny jejích vod, aby opět zrcadlily slunce, hvězdy a tvář Boží.

7

Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

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

8:00

Neděle: 11:15
Čtvrtek: 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.
7.9.
8.9.
13.9.
14.9.
15.9.
16.9.
20.9.
21.9.
27.9.
28.9.
29.9.
30.9.
1.10.
2.10.
4.10.
7.10.

úterý
sobota
neděle
pátek
sobota
neděle
pondělí
pátek
sobota
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
pátek
pondělí

Památka sv. Řehoře Velikého, schůzka pastorační rady (18:30)
Svátek Narození Panny Marie
při mši sv. v 9:30 požehnání pro školáky a jejich pomůcky
Památka sv. Jana Zlatoústého
Svátek Povýšení svatého kříže
Památka Panny Marie Bolestné
Památka sv. Ludmily, mučednice
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
Svátek sv. Matouše
Památka sv. Vincence z Paula
Slavnost sv. Václava
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Památka sv. andělů strážných
Památka sv. Františka z Assisi
Památka Panny Marie Růžencové
Program poutí v Loretánském Hájku
sobota 7. září 11.00
Slavnost Narození Panny Marie – hlavní pouť – s procesím od kaple č. 18
celebruje P. Vojtěch Kodet, karmelitán
sobota 21. září 11.00
Svátek svatého Matouše, apoštola
celebruje P. Vladimír Slámečka
Pouť na Tetíně
Zveme Vás na tradiční Svatoludmilskou pouť, která proběhne 21.9.2019. Program začne již v
pátek 20.9 večer letním kinem a zakončen bude v neděli, kdy proběhnou výstavy a Bleší trh.
Hlavní program však bude v sobotu, a to až do večerních hodin! Program bude jako každý rok
zahájen poutní mší (celebruje biskup Karel Herbst), při které budou vysvěceny nové zvony a
bude přítomen i vzácný relikviář s ostatky sv. Ludmily a knížete sv. Václava, ty pak budou pro
veřejnost vystaveny v kostele sv. Ludmily. Letošní novinkou bude Tetínský trh, kdy je pozváno
více jak dvacet různých prodejních stánků. Součástí bude i pět koncertů, tři na hlavním pódiu:
pianista Tomáš Živor, Elvis Presley alias Vladimír Lichnovský a kapela Moped 56, dva koncerty
jsou pak v kostele sv. Ludmily. Na programu je i již 4. celosvětový sraz Ludmil a Bořivojů,
Burčáková slavnost, pestrý program pro děti, historické přednášky, pouťové atrakce a plno další
akcí! Proběhne také již 5. sraz starostů .
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. O. Kapasný, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 350 ks
neprodejné

