POØAD BOHOSLUEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Nedìle:
Po-Pá:
Sobota:

8:00
6:30
7:30

KONTAKT S

9:30
17:30
17:30

18:00

(nedìlní)

KNÌZEM

úterý: 7:00 - 11:00 (kromì 3. úterý v mìsíci)
pátek: 7:00 - 11:00
Jindy po dohodì nebo v èase bohoslueb.

ROZÍØENÁ

pátek

11:15 sv. Gabriel
15:00 Palata

ÚØEDNÍ HODINY
(kanceláø v sakristii kostela)
pondìlí - pátek: 7:00 - 11:00

PØÍLEITOST K PØIJETÍ SVÁTOSTI SMÍØENÍ U SV.

VÁCLAVA

1. - 3. postní týden (29.2.  20.3.):
· Nedìle: 7:30  7:55, 9:00  9:25, 17:00  17:55 · Vední dny: 17:00  17:25
· Ve støedu navíc: 18:30  21:00 (na faøe)
4. postní týden (21.3.  27.3):
· Nedìle: 7:30  7:55, 9:00  9:25, 17:00  17:55 · Vední dny: 1/2 hodiny po ranní mi sv., veèer
16:30  17:25 · Ve støeda navíc: 18:30  21:00 (na faøe) · Mimoøádná pøíleitost: Sobota 27.3.
bìhem rekolekce
5. postní týden (28.3.  3.4.):
· Nedìle: 7:30  7:55, 9:00  9:25, 16:30  17:55 · Vední dny: 1/2 hodiny po ranní mi sv., veèer
16:00  17:25 · Ve støedu navíc: 18:30  21:00 (na faøe) · Mimoøádná pøíleitost: Sobota 3.4. od
14:00 do zaèátku veèerních bohoslueb.
Svatý týden:
· Kvìtná nedìle 13.4.: 7:30  7:55, 9:00  9:25, 16:30  17:55 · Vpondìlí, úterý a støedu Svatého
týdne se bude zpovídat jen vojedinìlých závaných pøípadech na individuální ádost kajícníka !
· Na Zelený ètvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu se zpovídat nebude !

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
29.2.
4.3.
5.3.
7.3.
14.3.

nedìle
ètvrtek
pátek
nedìle
nedìle

19.3.
21.3.
25.3.
27.3.
28.3.
30.3.
2.4.
3.4.
4.4.

pátek
nedìle
ètvrtek
sobota
nedìle
úterý
pátek
sobota
nedìle

vydává:
redakèní rada:
uzávìrka:
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1. nedìle postní
1. ètvrtek v mìsíci, od 19:00 modlitba chval na faøe
1. pátek vmìsíci bøeznu, adorace po skonèení veèerní me sv. do 23 hodin
2. nedìle postní
3. nedìle postní, ve 14:30 Køíová cesta pro dìti vRadlicích (viz pozvánka - str. 11),
v19:30 setkání farní rady
Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
4. nedìle postní, sbírka na Arcidiecézní charitu
Slavnost Zvìstování Pánì, od 19:00 Farní umìlecký klub na faøe
Dopolední rekolekce pro farnost (viz pozvánka)
5. nedìle postní
v 18:30 schùzka Redakèní rady Zpravodaje, farní kanceláø
1. pátek v mìsíci, adorace po skonèení veèerní me sv. do 23 hodin
Zpovìdní odpoledne od 14:00 do 17:30 (viz té rozpis zpovídání vpostní dobì)
Kvìtná nedìle
Ø.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchovì, Námìstí 14.øíjna 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. O. Pávek, P. M.F. Pøevrátil, M. Muchová, Z. Hadravová, F. Nedbal
20. kadý mìsíc (zalete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 800 ks neprodejné
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bøezen
2004

Zpravodaj

POSTNÍ DOBA V

farnosti sv. Václava na Smíchovì
NAEM IVOTÌ

Dny se prodluují, ve vzduchu je cítit jaro,
ptáci se ráno ozývají a my u se tìíme na
jaro. A ktomuto radostnìjímu období
patøí i doba postní  pøíprava na slavnost
Vzkøíení. Kadé slavení vnaem ivotì
pøece vyaduje pøípravu a ta bývá radostná
i kdy nìkdy namáhavá. I postní doba, o
které Církev mluví, by se mìla proívat
radostnì, i kdy nìkdy strochou námahy.
Církev pùst nevynalezla, ale pøevzala
a rozvinula. Napø. idé chápali pùst jako
úpìnlivou prosbu kBohu, jako znamení,
e to smodlitbou myslí vánì a také jako smíøení a pokání. Mnozí vdìjinách
oèekávali od postu nejen oèistu a ozdravení tìla, ale i oèistu ducha, vnitøní klid a
svobodu.
Pøi pùstu se mùeme setkat se sebou samým a poznat èím jsme spoutáváni,
objevit to, co je vnás, nae skryté mylenky, hnìvy, neodputìní, které mohou být
pøekrývány jídlem, pitím a rùznými aktivitami. Pùst èlovìka èiní pokornìjím a
vede ksebepoznání.
Koneènì spojení modlitby a postu je sjednocením due a tìla. Pùst modlitbu
zintenzivòuje a my mùeme lépe cítit Boí pøítomnost vnás.
A tak se nedejme odradit neúspìchy, které jsme moná zaznamenali vminulých
postních obdobích naeho ivota. Zaènìme schutí a radostí znovu  èeká nás
M.Muchová
pøece veliká oslava  vzkøíený Pán sotevøenou náruèí.

Pozvání na Køíovou cestu
Bìhem postní doby se budeme kadou nedìli v 17:00 hodin v kostele
modlit køíovou cestu. Vichni jsou srdeènì zváni k rozjímání
Kristova utrpení, které nám pøineslo spásu.
1

PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI
ètvrtek od 9:00 do 11:00 v dìtském centru na
faøe. Kontakt: Radka Habánová 251562 131.
Modlitba Rùence
Kadý ètvrtek a pátek od 17 hod. je modlitba sv.
rùence.
Nepory
Po kadé veèerní mi sv., s výjimkou pátkù.
Pravidelná páteèní adorace
Kadý pátek po veèerní mi sv. cca pùl hodiny
spoleèná adorace. Kadý první pátek v mìsíci je
adorace do 23 hod.
Farní rada
Nejblií schùzka 14.3.2004
Redakèní rada Zpravodaje
Nejblií schùzka 30.3.2004, 18:30 farní kanceláø
Snìmovní krouek
Ukonèil pravidelnou èinnost. Kontakt J. Cuhra
Výuka dìtí - náboenství
Termíny a jednotlivé skupiny jsou vyvìeny ve
vývìsce. Posílejte své dìti pravidelnì!
Katechumenát dospìlých
Individuální pøíprava pod vedením P. Ondøeje.
Èíslo bankovního úètu farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní symbol
platby uveïte èíslo dárce, které vám pøidìlí faráø. Potvrzení o výi darù je
vydáváno jednou roènì. Vem dárcùm ze srdce dìkujeme.

Jednotlivá spoleèenství v naí farnosti Vám nabízejí
monost prohloubit svou víru, setkat se s lidmi podobného smýlení. Vichni jsou zváni!
Spoleèenství rodièù
nedìle 17:00 - 18:30 - klubovna na faøe
Pondìlní spoleèenství
pondìlí od 18:30 - velký sál na faøe
"Biblická hodina"
komentovaná èetba Lumen Gentium
pondìlí od 19:30 - klubovna na faøe
Mateøské centrum Venouek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - v hernì faøe
Pøíprava na biømování
úterý od 19:00 hod. - na faøe
Spoleèenství Obnovy v Duchu svatém
úterý od 20 hod. - v klubovnì na faøe
Spoleèenství mládee
støeda od 18:30 - klubovna na faøe
ji pravidelné schùzky, kadou støedu!
Od 18:30 do 21:00 monost svátosti smíøení
(otec Ondøej) - nejen pro mláde !!! (na faøe)
Spoleèenství maminek a babièek
Sponzorské dary:

Farní www stránky:

Adresa je www.vaclavonline.wz.cz Své pøíspìvky, fotografie, aktuality a ve
dalí, co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu jan.macek@atlas.cz

Farní Zpravodaj:
Rádi bychom mìli ve Zpravodaji více informací o dìní ve farnosti. Program je
bohatý, ale dopisovatelù, kteøí popíí své dojmy zfarních akcí, je málo. Zkadé akce by se mìl ve
Zpravodaji objevit èláneèek, by na 5 øádek - jaké to bylo, co by se mohlo vylepit, pozvat dosud
nerozhodnuté, aby se pøili pøítì podívat, apod. Pøípadné stylistické neobratnosti rádi upravíme, ale
chybí nám ohlasy na akce zøad farníkù. Moná, e právì jednoduchý a krátký popis nìkoho pøimìje,
aby pøítì pøiel také. P.S . Uzávìrka je 20. kadý mìsíc. Dìkujeme vem, kteøí dodrují termíny!

Dìkujeme vem, kteøí se jakkoli podílejí na pøípravì nedìlních "kávových
posezení" po dopoledních mích sv. Zároveò hledáme dalí spolupracovníky
na zajitìní pravidelných slueb.
Rodina s dìtmi vymìní byt 2+kk (50m) za vìtí. V pøípadì zájmu volejte
na tel.: 241 404 458 nebo na mobil: 603 572 709. zn. Praha
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(zde je otevøeno 1. 12 a 31. 3., a to v pátek, sobotu 10 a 16 h, a v nedìli 12 a 16 h, od 1. 4. do 1.
11. v úterý a sobotu od 10 do 17 h, vnedìle a svátky 12 a 17 h, vstupné 1,5 eur).
Regensburg je také znám svým více ne 850 let starým mostem (Steinerne Brücke), jinak nejstarím
mostem vNìmecku. Jeho 16 obloukù bylo vdobì postavení vroce 1145 povaováno za 8. div svìta.
Kmostu se váe i jedna povìst. Stavitel mostu se prý vsadil se stavitelem dómu sv. Petra, kdo bude
døív hotov. A protoe stavitel mostu vidìl, e to nejspí nestihne, pøizval si na pomoc èerta. Na
oplátku mu ale musel slíbit první tøi due, které po mostì pøejdou. A tak stavba rychle pokraèovala
a pøipravovalo se slavnostní otevøení. Tu si stavitel vzpomnìl na svùj závazek a zhrozil se. Jako první
toti mìli po mostì pøejít starosta a mìsttí konelé. A tak musel stavitel pøistoupit ke lsti. V den
otevøení si oblékl dlouhý plá, pod který si schoval koèku, psa a kohouta, a ty potom vypustil na
most tìsnì pøed tím, ne po nìm pøeel starosta. Èertovy se samozøejmì nelíbilo, jak ho stavitel
pøelstil a chtìl most znièit. Zaèal s ním tedy lomcovat, ale most stál pevnì dál. Jen se mu ho povedlo
troku nadzvednout. Od té doby je most uprostøed zalomený. Nic na kráse této povìsti neubírá ani
fakt, e vdobì, kdy most u dávno stál, nebylo po Dómu ani památky a oba stavitelé se tak nikdy
nemohli potkat.
Michael Mare
michaelmares@centrum.cz

POSTNÍ

ÚKOL PRO DÌTI

Milé dìti! Kdo zvás byl vnaem kostele na popeleèní støedu nebo na 1.nedìli postní vpùl desáté,
dostal farní úkol pro dobu postní. Protoe vak témìø na zaèátek postní doby pøipadly letos
jarní prázdniny, je pravdìpodobné, e øada zvás vté dobì vnaem kostele nebyla. V tom
pøípadì si tento úkol (nebo spíe pokyny kplnìní tohoto úkolu) mùete vyzvednout dodateènì
vsakristii  postní doba je dost dlouhá na to, aby se zaèalo i pozdì.
Abyste vak aspoò trochu vìdìli, o co jde: otec Frantiek se pøi postních nedìlních mích vpùl
desáté bude vìnovat vysvìtlování tzv. úkonu kajícnosti, který konáme na zaèátku kadé me sv. Aby
toto vysvìtlování mohlo být názorné, pomùete tomu vy, a to právì tím, kdy budete plnit zmínìný
farní postní úkol. Máme-li se vpostní dobì oèistit, potøebujeme pøedevím vìdìt, jak na to. Tøeba
vám pøipravené téma letoních postních dìtských mí aspoò trochu pomùe.
RHb

POZVÁNKA NEJEN

PRO DÌTI

Milé dìti! Køíová cesta zRadlic na Malvazinky se stává ji tradicí, a tak vás zveme i letos:
pojïme strávit jedno postní nedìlní odpoledne spoleènì, se snahou pøiblíit se zase aspoò o
troku tomu velikému a nepochopitelnému tajemství Jeíova utrpení.
Letos nemusíte malovat obrázky jednotlivých zastavení, budeme se snait vyjádøit jednotlivá zastavení
ivými obrazy, které budete ztváròovat vy sami. Pøijïte proto vèas, budeme muset pøed zahájením
muset vyrobit jednu nezbytnou pomùcku  toti køí.
Poslední zastavení bude na malvazineckém høbitovì, ale tím se jetì nemusíme rozejít. Loni jsme
pak toti jetì skrátkými modlitbami navtívili hroby knìí znaí farnosti a byli bychom rádi, kdyby
se i ztohoto zakonèení celé akce stala pìkná a snad i Bohu milá tradice. Zveme proto vechny vás,
dìti, ale i dospìlé, kteøí by se chtìli zúèastnit.
Datum konání: 3.nedìle postní - 14.3. ve 14,30 hod.
Sraz: a) pøímo na místì tj. pøed radlickou kaplí (hned proti východu zmetra stanice Radlická) ve
14,30 nebo krátce pøed
b) pro dìti bez doprovodu rodièù je moný sraz pøed kostelem sv.Václava ve 14 hod. (návrat tamté
cca v 17 hod.)
S sebou: sportovní (a teplé) obleèení a sportovní obuv, 2 ètyøkorunové jízdenky, správné naladìní
P. Ondøej Pávek
Tìíme se na setkání svámi.
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VELIKONOÈNÍ

BOHOSLUBY

2004

VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI

Farní kostel sv. Václava:
Kvìtná nedìle (4.4.2004):

8:00
9:30
17:00
18:00

Pondìlí Svatého týdne (5.4.2004):
Úterý Svatého týdne (6.4.2004):
Støeda Svatého týdne (7.4.2004):

6:30, 17:30
6:30, 17:30
6:30, 17:30

Zelený ètvrtek (8.4.2004):

6:30 Ranní chvály
17:30 Me sv. na památku veèeøe Pánì, pøenesení NSO
Po mi sv. adorace vGetsemanské zahradì

Velký pátek

(9.4.2004):

6:30
9:00
15:00
17:30
19:30

Ranní chvály
Køíová cesta pro dìti na Petøínì
Køíová cesta vkostele
Velkopáteèní obøady  památka umuèení Pánì
Køíová cesta na Petøínì

Bílá sobota

(10.4.2004):

7:30
10:00
15:00
16:00

Ranní chvály
Obøady katechumenátu
Bohosluba slova pro dìti u Boího hrobu
Nepory

Slavnost Zmrtvýchvstání Pánì:
(11.4.2004)
Pondìlí velikonoèní (12.4.2004):

Me sv.
Me sv. pro dìti, sehnáním ratolestí a prùvodem
Køíová cesta vkostele
Me sv. (+ nepory po jejím skonèení)
Me sv. (+ nepory po veèerní mi sv.)
Me sv. (+ nepory po veèerní mi sv.)
Me sv. (+ nepory po veèerní mi sv.)

20:30 Velikonoèní vigilie (na Bílou sobotu veèer)
8:00 Me sv.
9:30 Me sv. pro dìti
18:00 Me sv. (+ nepory po jejím skonèení)
9:30, 17:30
Me sv. (+ nepory po veèerní mi sv.)

Filiální kostel sv. Gabriela (Holeèkova ul.):
Kvìtná nedìle
(4.4.2004):
11:15 Me sv. sehnáním ratolestí a prùvodem
Slavnost Zmrtvýchvstání Pánì (11.4.2004): 11:15 Me sv.

FARNÍ

KNIHOVNA

Základ kniního fondu nové farní knihovny ji máme pohromadì (zatím asi 110 titulù) a první
zájemci si ji zaèali kníky pùjèovat. Pùjèuje se ve farním sále vdy pøi kávì po dìtské nedìlní mi sv.
(tedy v dobì 10:45-11:30) a pøed nedìlní veèerní mí sv. (tedy 17:00-17:45). Bude-li o tuto slubu
zájem, pøibudou i dalí termíny. Výpùjèní lhùta je 1 mìsíc. Knih zatím není mnoho, proto po
pøeètení knihu vrate co nejdøíve, aby se dostalo i na dalí ètenáøe. Prosíme o pochopení toho, e po
kadém novém ètenáøi chceme obèanský prùkaz. Nae farnost je velká, vichni se neznáme osobnì a
chceme se vyhnout tomu, e nìkteré knihy zakoupené za nae spoleèné peníze zmizí v nenávratnu.
Na farních webových stránkách si mùete stáhnout seznam knih buïto ve formátu Excel nebo jako
textový soubor; seznam je k dispozici i v titìné podobì ve farní knihovnì. Uvítáme Vae námìty na
doplnìní knihovny, kniní dary (po pøedchozí konzultaci s knihovníky) i finanèní dary na poøízení
nových knih.
Olga Auerspergerová Jan Macek
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nahrávaly také dravým obchodním zájmùm. Hlavní vodní africké cesty byly záleitostí velkého zájmu
Evropanù ji od roku 1830, kdy bratøi Landerovi objevili vyústìní øeky Nigeru. Livingstone na své transafrické
expedici vletech 1853  56 sledoval dolù tok Zambezi a kIndickému oceánu. Pravdìpodobnì nìkde
bìhem cest Východní Afrikou pocítil touhu nalézt odpovìï na otázku, kterou si kladli geografové ji od dob
Herodota. Kde se vlastnì nalézají prameny Nilu? Zprávy o velkých vnitrozemských jezerech a zasnìených
horách na rovníku tento zájem oivovaly.
Tak vroce 1856 Královská geografická spoleènost vysílá dva vojenské úøedníky Richarda Burtona a
Johna Hanninga Speka, aby vedli expedici ze Zanzibaru kvypátrání pramenù Nilu. Za pomoci zkuených
prùvodcù zkmene Yao Sidi Bombaye a Mwinyi Mabruka cestují po obchodní trase do mìsta Tabora. Po
dvou letech dosahují jezera Tanganyika nemocní, vyèerpaní a rozhádaní bez monosti pokraèovat dále.
Po nich Královská spoleènost znovu vysílá do Afriky Speka v doprovodu Granta. Píe se rok 1860.
Následuje i cesta Stanleye  urnalisty a dobrodruha smìøující k hledání a nalezení domnìle ztraceného
Livingstona.
Je dùleité si uvìdomit, e aè byly dùvody cest rùzné a dají se snadno pochopit, poskytovaly ale také
mnoho hodnotných informací, zajímajících evropské vlády a obchodníky.
Tak se chtì i nechtìnì ve skuteènosti podporoval zájem, který následnì postupnì vedl kprocesu Evropské
intervence a dobytí i rozdìlení Afrického kontinentu. Byly to pøedevím britské, francouzské, belgické
nìmecké a portugalské obchodní zájmy, které byly realizovány politickou a pozdìji také i vojenskou cestou.
A koncem století byly rozíøeny také o podíl Italù na tomto výnosném koláèi nerostného bohatství a
zneuívané levné pracovní síly.
Pokraèování misijní expanze
Zprávy zasílané cestovateli, jakými byl kupø. Henry Morton Stanley, ale i bohatými lovci jako hrabì Teleki
slibovaly, e cesty jsou dostupné a podmínky vhodné i pro misijní práci. Hned po první zprávì následovala
dalí ze dvora krále  kabaka  voblasti království Bugando na severní stranì dneního Viktoriina jezera. První
lidé protestantské Církevní misijní spoleènosti (Church Missionary Society) pøili do do Buganda ji 1877.
Dalí rok je ji následují první dva katoliètí Bílí Otcové (White Fathers), zatímco dalí èást jejich kongregace
odchází do Ujiji na bøehu jezera Tanganyika. Toto velmi dùleité misijní úsilí bylo výsledkem práce
charismatického kardinála Charlese Lavigeria zoblasti Alíru. Ten zde ji vroce 1868 dává vzniknout
Spoleènosti Naí paní vAfrice (The Society of Our Lady in Africa), její sestry se pozdìji pøemístí do oblasti
Východní Afriky. Jinak horlivì pracuje ve prospìch strádajících Afrièanù  pøedevím sirotkù  bìhem
devastujících epidemií netovic. Je to právì Lavigerie, který pozdìji (1878) navrhuje Svatému otci Lvu XIII.
rozdìlení východní èasti afrického kontinentu na ètyøi velké administrativní a misijní celky. Na misie
severního Konga. Misie jiního Konga a na oblast Viktoria Nyanza a Tanganiku.
Misijní výsledky
Ovlivnìní práce prvních misionáøù bylo od zaèátku omezováno velkými vzdálenostmi mezi jejich stanicemi.
Církve se i ve velmi tìkých podmínkách poctivì snaily pøiblíit se místním obyvatelùm. Stavìly kostely,
koly a nemocnice, aby pomáhali lidem vtìkostech. Podle vzdìlání a schopností pracovali Otcové na
pøekladu Písma do místních jazykù. Mnoho znich bylo Evropany a tak pochopitelnì jejich odliný zpùsob
práce na polích i pøi stavbì domù a misijních struktur, vzbuzoval u Afrièanù velkou pozornost a úctu. Je
dokumentován pøípad misionáøe vBagamoyo, který si svou kováøskou dovedností vyslouil pozornost
zanzibarského sultána tak, e mu udìlil právo vstupovat do jeho paláce kdykoliv a bez jakéhokoliv omezení.
Byl to èas úcty krukodìlné práci, které si lidé váili, protoe je a jejich rodiny dovedla uivit.
Pøes tyto nesporné úspìchy nebylo ale snadné hlásat radostnou zvìst  Evangelium - a mít vìtí ohlas u
domorodcù. Snaha o pìstování køesanských ctností se setkávala sodporem, zvlátì tam, kde hranièila
sodlinými kmenovými zvyky a tradicemi. Vnìkterých oblastech se misie dokonce stávala výsledkem
politických jednání. To platilo pøedevím o osmdesátých letech v království Bugando. Tím mnoho prvních
misijních stanic èinilo dojem, e pøipravují pøítí evropskou nadvládu. To není pro hlásání Evangelia nikdy
dobré. Pavel a Mirjam Baldínských Misijní banka uboákù agapembu@volny.cz (pokraèování pøítì)
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ZNÁTE HO ?

O BRAZ

Asi jste také zaregistrovali evangelizaèní kampaò s tímto názvem. Fotku Jeíe ze stejnojmenného filmu
mùeme nyní vidìt v novinách i v mìstské dopravì, na letáècích, které jsme dostali do potovní
schránky.
A nám, praktikujícím katolíkùm, se automaticky nabízí na takto poloenou otázku jasná
odpovìï. Ano, znám ho, vdy jsem v Nìj uvìøil. Ale pøi hlubím zamylení asi pocítíme, e
Ho stále známe málo. e i my potøebujeme evangelizaci, nové uvìdomìní si a proití své
víry, novou snahu o poznávání svého Boha a nové impulsy ve svém duchovním ivotì.
Vdy i nás Pán posílá, abychom byli lidmi, kteøí mìní bìh dìjin. Kteøí pomáhají budovat
Boí království, jsou rybáøi lidí (jak jsme o tom èetli o 5. nedìli v mezidobí). Máme být
Jeíovými pomocníky poslanými do celého svìta.
V jedné písnièce (z takové evangelizaèní kazety) se zpívá : Pozdvihni ruce a chy se nebe, Jeíùv
pohled hledá i tebe. . . (Chy se nebe, V. Hron, G. Gall, 1995)
Mìli bychom dbát na to, abychom byli svým pohledem i ivotem upøeni na Jeíe, aby se
(vz)
nae pohledy mohly setkat. Abychom Ho poznali.

Kdy jsme doma zaøizovali po svatbì domácnost, koupili jsme obraz. S
duchovní tématikou, jak se do køesanské rodiny sluí a patøí. Z erosvitu
vystupuje tváø starího mue, jak drí v náruèí malé rozcuchané dítì. Téma
natolik zøejmé, e jsme je vlastnì doma nikdy s manelkou neprobírali a obraz
roky visel na zdi a dotváøel rodinnou atmosféru. A po létech, kdy jsem pøi
nìjaké pøíleitosti doma zmínil, e ten sv. Josef s Jeíkem jsem byl
opraven, e se jedná o Simeona. Musím po pravdì pøiznat, e bych vdycky
èekal sv. Josefa na obraze mnohem mladího, ale èlovìk vìtinou tyto poznámky
na adresu umìlcova ztvárnìní svých pøedstav ponechává stranou.
Nìjaký èas jsem tento svùj omyl nosil na pozadí povìdomí, ne jsem
se dostal k tomu, abych po tom Simeonovi zapátral hloubìji. A kdy jsem domyslel, e se jednalo o
èlovìka, který dostal od Hospodina zaslíbení, e nezemøe døív, ne uvidí Spasitele; e se tedy nutnì
muselo jednat o významnì zboného a vìrného èlovìka té doby, dostalo-li se mu takové cti; e lo o
èlovìka, jeho pøímé a správné chápání smyslu ivota pøesahovalo rozmìry dané narozením a smrtí, a
který tímto Zaslíbením il; e se jednalo o èlovìka, který, veden Hospodinem, zkøíil cesty Josefa a
Marie, a kdy se jeho èas naplnil v okamiku spoèinutí dítìte v jeho náruèi, neadoní o dalí
prodlouení své pouti na této zemi, neprosí Hospodina o umonìní spatøit slávu Spasitele na zemi,
ale Hospodinovi jeho zaslíbení sám pøipomíná a dychtivì ho pobízí ke splnìní a dovrení: Nyní
mùe propustit svého sluebníka v pokoji, nebo mé oèi uvidìly tvou spásu
Simeon pochopil, prohlédl a bytostnì touil po boí náruèi víc, ne po vlastním ivotì. Tak prosté
a tak veliké. Tohle vechno mi probleskne hlavou, kdykoliv se dnes na obraz zahledím, a vìøte, e
mnì vdycky trochu zvlhnou oèi
Tomá Pavlù

JAKÉ

NÁSLEDKY MAJÍ NAE HØÍCHY A CO PÙSOBÍ ODPUTÌNÍ?

Mùeme si to obraznì ukázat na tomto pøíbìhu:
Byl jednou jeden malý chlapec, který mìl velmi patnou povahu. Otec mu dal hrst høebíkù a øekl mu, e
vdy, kdy se rozzlobí, a zatluèe jeden høebík do plotu vzadu za domem. První den chlapec zatloukl do
plotu 37 høebíkù. Za nìkolik týdnù se nauèil kontrolovat svùj hnìv a poèet zatluèených høebíkù se
postupnì snioval. Zjistil, e je jednoduí ovládat zlost, ne zatloukat høebíky do plotu.
Nakonec pøiel ten den, kdy se chlapec ani jednou nerozzlobil. Øekl to otci a ten mu navrhl, aby teï
chlapec vytahoval jeden høebík, kdy se celý den ani jednou nerozhnìvá. Dny míjely a chlapec mohl po
èase otci øíci, e vplotì nezùstal ani jeden høebík.
Tehdy otec vzal chlapce za ruku a zavedl ho kplotu. Tam mu øekl: Udìlal jsi dobøe, chlapèe, ale
podívej se na ty díry vplotì. Ten plot u nikdy nebude takový, jaký byl. Kdy øekne nìco ve zlosti, tak
to zanechá právì takové jizvy  jako kdy zabodne do èlovìka nù a vytáhne ho. Nezáleí na tom,
kolikrát øekne «lituji», rána stále zùstává. Rána zpùsobená slovem bolí stejnì jako fyzický úder.
Obdobnou zkuenost má skoro kadý èlovìk: i kdy dojde kodputìní, nìco vevnitø zùstává
bolet. Ale to není celá pravda, protoe nae slovo má moc nejenom zranit, ale i léèit. Jasnì to øíká ve
své øeholi sv. Augustin: Varujte se tedy tvrdých slov. Jestlie pøece vyjdou zvaich úst, neváhejte
podat lék tìmi ústy, kterými jste poranili. Je málo øíci promiò, odpus, kdyby zùstalo jenom
utìchto slov  a kdyby nenásledovala slova, která pøináejí a vyjadøují nìco pìkného, která nìco
nového a dobrého vytváøejí. (A samozøejmì také skutky.)
Jako køesané vak máme kromì toho jetì jednu velikou monost  Boí pùsobení. Bùh je stále
tvùrèí, pùsobí nové a dobré vìci. Mnohdy si to uvìdomíme právì tehdy, kdy nìco vivotì pokazíme
a bolí to; tehdy poznáváme, e právì ztéto zkuenosti vyrùstá nae vùle hledat dál, vytváøet a posilovat
to dobré, co nás dál spojuje a drí pohromadì. Zvlá silné je toto Boí pùsobení ve svátosti smíøení,
kdy Bùh vnás  vmíøe naeho odvrácení se od patného a rozhodného pøilnutí kdobrému i
klidem kolem nás  novì tvoøí to, na co nemáme. Nìkdy zahlazuje díry vplotì, èastìji ten plot
pøetváøí novým zpùsobem, take to nové pøeváí nad bolestí, která tu zùstala. Je to nesmírnì silné
pùsobení Ducha svatého, který opravdovì pùsobí vkadé svátosti. (ze zpravodaje Zlíchovské farnosti)
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JAZYK

ZA TEBE BÁSNÍ A MYSLÍ

Pamìtníci doby socialismu mi snad potvrdí, e i zcela prùmìrnému ètenáøi tehdejích novin staèilo
letmé pøeètení titulku ktomu, aby dokázal celkem vìrnì pøedpovìdìt obsah celého èlánku. Podstatou
totalitních reimù je úporná snaha zmocnit se celého èlovìka a to jak vrovinì fyzického bytí, tak
vrovinì duevní a duchovní. Specifickou formou zotroèování due je cílené znásilnìní jazyka, kterým
je zpìtnì ovlivòováno lidské mylení.
Pozoruhodným svìdectvím o vzniku a bujení totalitního jazyka je kniha nìmeckého filologa Viktora
Klemperera Jazyk Tøetí øíe.Autor,kterého jako ida zachránilo pøed smrtí pouze to, e mìl nìmeckou
manelku, sbíral svùj materiál dvanáct bìdných let, ve kterých Hitler budoval svou tisíciletou øíi.
Ètenáøe, který má vivé pamìti dobu budování øíe socialismu, mrazí nad knihou vzádech. Ète toti tá
slova, která se na nìj valila ze sdìlovacích prostøedkù jetì docela nedávno  pøed 14 lety.
Kadé lidské spoleèenství si vytváøí svùj jazyk. Jsou-li úmysly spoleèenství èisté, bývá èistý i jazyk.
Bìda vak, kdy za nás jazyk zaène myslit po svém. Pøed edesáti lety napsal Bruce Marshall knihu
Plná slávy, ve které vloil do úst hrdinù pøíbìhu mnohá nezapomenutelná ponauèení. Poslechnìme
si jedno znich:  Laikové si tak zvykli slyet jisté fráze, které na nì dopadají z kazatelen, e teï
dovedou sedìt a poslouchat zcela neteènì. Nebo, co je horího, známá dùvìrnost slov, jednotvárné
øetìzení zvukù vnich vzbuzuje lhostejnost knáboenství a dusí vnich jakoukoli touhu spolupracovat
sposvìcující milostí .
Pøestoe dnes neijeme vtotalitì, bylo by bláhové se domnívat, e snaha zmocnit se naí mysli
pomocí jazyka ji neexistuje. Naopak. Lze ji vystopovat témìø vude, reklamou na prací práky poèínaje
a napøíklad rozpravou ve snìmovnì konèe. Aby za nás tedy jazyk nemyslel, ale abychom my mysleli
døíve ne jej pouijeme, ktomu nám mùe pomoci i èetba knihy Viktora Klemperera.
Josef Cuhra
Viktor Klemperer, Jazyk Tøetí øíe, LTI, poznámky filologovy Nakladatelství H&H Vyehradská s.r.o., 2003
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EVROPSKÉ

AKTIVITY VE

VÝCHODNÍ AFRICE 2

Druhé misijní období 1800  1880
Zmiòované období je ohranièeno koncem ivota proslulého
prùkopníka a kazatele Afriky Dr. Livingstona. Smrt uèinila
zLivingstona britského národního hrdinu. Oslaben nemocemi a
nedostatkem zásob umírá roku 1873 daleko ve vnitrozemí u jezera
Bangweulu ve vesnici Chitambo. Tradice øíká, e jeho vìrní domorodí
pomocníci mu vyøízli srdce a pohøbili je pod místním poradním
stromem. Tìlo èásteènì balzamovali a pøipravili na cestu
kvýchodnímu pobøeí. Pak se vydali na nìkolikamìsíèní pìí cestu
i s mrtvolou a do misijní stanice Bagamoyo o které byla a jetì bude
vpøítích dílech øeè. Vpodstatì sledovali jednu zcest po které byli
pøepravováni otroci i snákladem bohatých arabských a afrických
otrokáøù, kteøí svoje karavany pochytaných a týraných domorodcù
pøekládali v sousedství katolické misie na nízké pøepravní lodì
pojmenované dhow, aby je dopravili na zanzibarský trh otrokù.
Ostrov Zanzibar je od pobøení misie Bagamoyo vzdálen moøskou
cestou asi 40 km. Zmisijní stanice bylo pak tìlo nalodìno a pøevezeno
do Británie, kde bylo pohøbeno ve Westminsterském opatství.
Kdy se èlovìk setkává srùznými druhy souèasného otroctví i sebezotroèování (prostituce, drogy, gangy,
náboenský terorismus apod.) vybavuje se mu èasto právì okamik, kdy jsme osobnì stáli vBagamoyo misii, na
místì, kam bylo tehdy doèasnì, do odjezdu lodi, tìlo Dr. Livingstona umístìno. Dnes na tomto místì nestojí
pùvodní malá kaple, ale velký kostel postavenýroku 1916.
Den donesení tìla kazatele a cestovatele 24. 2. 1874 je popsán vzáznamech misijní stanice (Journal
Bagamoyo Mission) takto: Skupina unavených afrických nosièù dnes vstoupila, za hlubokého mlèení, na pozemek
misie. Nesené bøemeno bylo umístìno u dveøí kostela. Vichni nosièi stáli v uctivém tichu a do okamiku, kdy se
objevili Otcové misionáøi. Potom jeden znich vystoupil vpøed a øekl: Mwili wa Daudi  Tìlo Davida.
Bezprostøednì potom vyslali misionáøi loï ke svým pøedstaveným na ostrov Zanzibar a dali pøíkaz
zhotovit rakev pro zesnulého. O pár hodin pozdìji bylo ji tìlo umístìno uvnitø kostela. Sem pøicházeli ve
velkém poètu proputìní otroci, pracující nebo bydlící vmisii a okolí, muové, eny a dìti, aby pozdravili
tohoto velkého mue, který jim zasvìtil celý svùj ivot.
Pøíklad jeho ivota i smrti nadchl hluboce národní vìdomí Britù. Svým zpùsobem ji tomuto výsledku
pøedcházel také známý Livingstonùv projev na Cambridské universitì vroce 1857, který vzbudil ve své dobì
velkou pozornost. Livingstone tehdy øekl: Prosím o pøímou pozornost Africe. Vím, e vpøítích letech zùstanu
odøíznut v této zemi, která je nyní otevøena. Nenechte ji opìt zavøít. Vracím se zpìt do Afriky, abych otevøel stezku
obchodu a køesanství. Dokonejte práci, kterou jsem zaèal. Zanechávám vám tento úkol.
Jedním zbezprostøedních následkù tohoto projevu bylo zaloení Universities Missions to Central Africa, které jsme si ji také minule zmínili. Následovala nabídka finanèních prostøedkù i rozsáhlé podpùrné
pomoci. Livingstonovo nadení pro obchod a køesanství, tak sjednotilo náboenské i obchodní zájmy.
Bylo hybnou silou misijním aktivitám vAfrice. Rozíøilo jejich cíle a úèel. Typickým projevem této politiky
bylo zaloení tzv. Livingstonovy centrální africké obchodní spoleènosti panem Jamesem Stevensonem
zGlasgowa. To si dalo do vínku dva cíle: Jednak podporovat misionáøe voblasti jejich kazatelského pùsobení,
jednak vyváet slonovinu za ceny, které by podkopaly dominantní a prosperující arabský trh sotroky.
Misijním cílem Východní Afriky se od této chvíle stalo vnitrozemí.
Cestovatelé nebo agenti?
ivot Dr. Livingstona a jeho prvotní kazatelský zájem se odvíjel vdobì dalích cestovatelù a objevitelù, kteøí
vycházeli èasto zodliných základních pohnutek ne on. Lákavé misijní geografické a vìdeckézájmy nepochybnì
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IJME

TEDY PØÍTOMNOST

!

ádný znás se nevyhne mylenkám na budoucnost. Bylo by dobré, kdybychom se jimi nenechali
zahltit, znervóznit a nepropadli zbyteèným obavám. Zítøek má dost svých starostí, zùstaòme tedy u
dneka. Teï právì vtomto okamiku Ti chci Pane odevzdat kadou starost a obavu, kadou svou
mylenku kadou práci. Chci Ti podìkovat za zkouku, kterou jsem úspìnì sloil, za lidi vzamìstnání,
za astný úsmìv dítìte, za laskavé slovo lékaøe, za povedený obìd, za zruènì pøiuknutý høebík.
Netvaøme se, e jsme takoví uboáci, kteøí nemají za co dìkovat. Vímejme si okamiku, který
právì proíváme a vypusme zhlavy mylenky typu: co by bylo, kdyby Nìkdy je to hodnì tìké,
tøeba pøi rozpadu manelství, smrti èi utrpení blízkého èlovìka. Ale neprobleskuje vtìchto naich
úvahách hlavnì slovíèko já? Co já si poènu, jak já to pøekonám? Není vtìchto stescích trocha
sebelítosti, egoismu, sebestøednosti a nedùvìry kBohu?
I pøesto, e máme vPísmu mnoho citátù o tom, e se nemáme starat o budoucnost, e se
nemáme bát, jsme nepouèitelní, krátkozrací a hlavnì málo spoléháme na Boí milosrdenství a lásku.
Bùh dopoutí, ale neopoutí.
A na konec jeden úsmìvný výrok  Kdy chce Boha pobavit, vyprávìj mu o svých plánech. HK

POZVÁNÍ
Na farní èaj èi kávu zní týden co týden po nedìlní mi sv. A musím øíci, e je to milá pøíleitost nejen
teï vzimì pøijít ze studeného kostela do tepla  tedy nejen do vyhøátého sálu na naí nové faøe, ale
i do tepla lásky, se kterou nás hostitelé obsluhují.
Toto milé pozvání pøijímá dost vìøících, ale schází se stále stejní lidé. Tito lidé dovedli vyjít ze své
anonymity a chtìjí se sostatními poznat. Je vak mnoho lidí, kteøí pøijdou na mi sv. a pak rychle
mizí. Samozøejmì to nìkdy nejde, èekáme tøeba milou návtìvu èi nìkam odjídíme, musím vak ze
své zkuenosti øíci, e je velmi milé blíe poznat lidi, které vídáme vkostele a se kterými si èasto
podáváme pozdrav pokoje, ale o nich nevíme jinak vùbec nic. Je to snad ostych, bázeò èi pohrdání,
e nikoho nepotøebuji ?
Vichni víme, e nás køesanù není mnoho, mìli bychom se tedy poznávat, abychom vytváøeli
opravdové køesanské spoleèenství. Pohled i úsmìv známého èlovìka dovede pohladit a zintenzivnit
M.Muchová
nai spoleènou modlitbu knaemu milému Pánu.

POZVÁNÍ

DO KOÍØSKÉ FARNOSTI NA DIVADELNÍ HRU

Srdeènì zveme smíchovské farníky na divadelní pøedstavení Dny noci - poslední mìsíce ivota sv.
Terezie z Lisieux v sobotu 13. bøezna 2004 po veèerní mi sv., tedy asi v 18:15 do farního sálu kostela
sv. Jana Nepomuckého v Koíøích. Divadlo Miriam zde uvede pøedstavení hry Jana nebeského, kde
vystoupí hereèky Lucie Trmíková a Elena Strupková. Slova almù, básnì Bohumila Reynka a sv.
Jana od Køíe zhudebnil Martin Dohnal a na housle bude hrát Jan Vrkoè. Pøedstavení potrvá cca 60
minut a vstupné bude dobrovolné.
Francouzský filozof Jean Guitton jako první vyjádøil pøesvìdèení, e sv. Terezie z Lisieux mìla
vlastnì dvojí povolání, k rozjímavému ivotu i k poezii. V pøedstavení ji mùeme poznávat z pohledu
obou tìchto darù. Scénáø napsaný na základì dochovaných deníkových zápisù sestry aneky pøibliuje
ivot sv. terezie v karmelitánské komunitì v Lisieux a souèasnì se dotýkáme i jejího literárního
odkazu. Dar básnické tvorby, schopnost vyjádøit nejhlubí teologické pravdy nìkolika vìtami se stává
neuvìøitelnì mocným nástrojem pro chválu Boha, jeho øádu a jeho vùle zde na zemi. Václav Plíek
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NEDÌLNÍ VÝLET ZA MÍ, TENTOKRÁT ZA HRANICE VEDNÍCH DNÙ, ANEB VÝLET ZA BABKU
Kvýletu, na který vás dnes pozvu, nepotøebujete takøka
vùbec nic, pouze platný cestovní pas. Staèí toti, kdy si o
víkendu zakoupíte vlakovou jízdenku SoNe+ a vyrazíte. A
kam e to tentokrát bude?
Do historického mìsta na Dunaji vsousedním
Nìmecku, do Regensburgu. Èeské dráhy od poloviny
prosince minulého roku nabízejí zájemcùm dvì varianty
víkendové jízdenky SoNe+, tedy jakousi obdobu nìmecké
jízdenky Schönes-Wochenende-Ticket. První varianta,
jízdenka SoNe+ za 130 Kè, platí celý den vsobotu nebo
vnedìli ve vech osobních vlacích vcelé síti Èeských
drah a vnìmeckém pøíhranièí (podmínkou pouití
vNìmecku je pouze to, e jízdenka musí být vydaná u
pokladny Èeských drah, tedy elektronicky). Jízdenka
SoNe+ za 360 Kè (právì na tu do Regensburgu pojedete)
je zase urèena pro jízdu vexpresech, rychlících a spìných
vlacích nejen vsíti Èeských drah, ale rovnì také na tratích
vnìmeckém pøíhranièí. Na jízdenku SoNe+ za 360 korun
tedy mùete cestovat nejen zPrahy do Regensburgu, ale
navíc vás na ní mùe jet a pìt, respektive maximálnì dva
dospìlí a tøi dìti do 15 let. Èeské dráhy navíc nabízejí výhodné pøímé spojení Prahy a Regensburgu.
Rychlík 264 vyjídí zPrahy hl. n. v7.50 h, (ze smíchovského nádraí v7.59 h) a do Regensburgu pøijídí
ve 12.37 h. Vzhledem ktomu, e zpìt se vlak vydá v17.22 h, máte necelých pìt hodin na to, abyste
dobøe poznali mìsto svíce ne dvoutisíciletou historií. A nepotøebujete ktomu ani mapu mìsta, centrum
s dómem sv. Petra je toti dobrým orientaèním bodem viditelným u od nádraí.
Regensburg je staré historické mìsto staré 2000 let. U staøí Keltové tomuto místu øíkali Radasbona.
Svého èasu zde stával vojenský tábor Castra Regina, vnìm sídlila III. legie øímského císaøe Marka
Aurelia. Regensburg také býval významným obchodním
centrem, èile se odtud obchodovalo sPaøíí, Benátkami
èi s Kyjevem. Regensburg navtívila i øada význaèných
osobností, znich patrnì nejvýznamnìjí je známý astronom Johannes Kepler, který tady také vroce 1630 zemøel.
Dominantou mìsta je bezesporu gotický chrám
svatého Petra stojící vmístech, kde kdysi stávalo nìkolik
meních kostelíkù. Zaèátek stavby nejvýznamnìjí gotické
památky Bavorska spadá do druhé poloviny tøináctého
století. Podle nìkterých pramenù stavba zaèala vroce
1260, nìkde se vak uvádí datum 1275 jako datum
poloení základního kamene. Hrubá stavba gotického
chrámu se nakonec protáhla na neuvìøitelných dvì stì
let, vìe chrámu a pøíèná loï pak byly dokonèeny teprve
nedávno, vletech 1859 a 1869, tedy 600 let od
poloení základního kamene. Vìe dómu sv. Petra jsou
vysoké 105 m. Vstup do chrámu je volný. Otevøeno je
zde po celý rok od 6.30 h do 17 h (1. 11. a 31. 3.),
respektive do 18 h (1. 4. a 31. 10.), vrámci prohlídky
chrámu lze navtívit i Muzeum chrámového pokladu
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VÝLET

PRO NÁCTILETÉ
Pokud je vám -náct, chce se vám být spolu a lenost vám nebrání ujít pár kilometrù, POJÏTE SPOLU
NA VÝLET v sobotu 20. bøezna do Èeského krasu (okolí Sv.Jana pod Skalou a Karltejna)! Pøijïte
na sraz pøed kostelem sv.Václava v 11.45 hod. a pokud byste bez ní zemøeli, vezmìte si sváèu. Vrátíme
se do 19.00 hod. (tentý den). A prosíme vás, vezmìte nás s sebou! Haneka Riglová a Frantiek
Pøevrátil (tìíme se)

POZVÁNÍ

NA POSTNÍ REKOLEKCI

Milí bratøi a sestry, rád bych vás pozval na plánovanou postní duchovní obnovu, která se bude
konat vsobotu 27. bøezna na faøe. Její zaèátek je plánován po ranní mi sv. (je vak moné pøijít ji na
farní mi sv. v7:30 a zahájit duchovní obnovu takto), konec bude krátce po poledni. Bìhem tohoto
èasu budeme mít monost setrvávat vtiché modlitbì a rozjímat na základì podnìtù zpøednáek.
Také bude moné vyuít této pøíleitosti ke svátosti smíøení pøed velikonoèními svátky. Tìím se na
setkání svámi.
P. Ondøej Pávek

POZVÁNÍ

NA

KØÍOVOU

CESTU

Bìhem postní doby se budeme kadou nedìli v17:00 hodin vkostele modlit køíovou cestu.
Vichni jsou srdeènì zváni krozjímání Kristova utrpení, které nám pøineslo spásu.

UZÁVÌRKA

PØIHLÁEK

 IHLE 2004

Milí spolufarníci! Pøipomínáme, e uzávìrka pøihláek na farní prázdninový pobyt sduchovním programem
ihle 2004 byla stanovena na 31. bøezna 2004. Pøihlaovací arch je uloen vsakristii kostela sv.
Václava.
Podrobnìjí informace o pobytu byly zveøejnìny vúnorovém èísle Zpravodaje. Pøipomeòme si tedy
jen nejpodstatnìjí:
Akce je urèena pro jednotlivce i rodiny sdìtmi. Probìhne letos ji poètvrté vareálu koly vpøírodì
v ihli (døíve okres Plzeò-sever), tentokrát vtermínu 30.7. a 6.8. 2004 (od pátku do pátku). Pøedbìná
cena pobytu je 2200 Kè, pro dìti od dvou do pìti let 1600 Kè, dìti mladí 2 let (bez stravy) zdarma.
Duchovní program, jemu budou vìnovány dopoledne a veèery, pøipravuje P. Ondøej Pávek; letos
zvolil témata zprvního týdne exercicií sv. Ignáce zLoyoly. Po dobu duchovního programu bude
zajitìno hlídání dìtí. Pøípadné dotazy rádi zodpovíme na telefonu 25156 2131. Radka a Petr Habánovi

UPOZORNÌNÍ

FARNÍKÙM OD

MBU:

·

Misijní banka uboákù srdeènì zve vechny zájemce o promítání posledního videodokumentu zjejí
misijní cesty vroce 2003 vTanzánii. Místem konání je farní budova ve ètvrtek dne 11.03.2004. Zaèátek je v18,30 hod. Délka konání pøednáky bude cca. 1,5 hod. Vichni zájemci jsou srdeènì zváni.
· Dne 21.03.2004 bychom opìt rádi uskuteènili akci Misijní koláè ve prospìch sbírky pro chudé
africké rodiny voblasti naí misijní stanice. Budeme vdìèní za kadou pomoc pøi peèení koláèù.
Kontakt: Mirjam Baldínská, J. Plachty 27, Praha 5; tel: 257 316 545. Dìkujeme pøedem.
PODÌKOVÁNÍ:
· Moji milí farníci, obvykle si èlovìk ani neuvìdomuje, komu vemu vdìèí za modlitby a pomoc, která
jej ivotem provází. Proto bych chtìla na tomto místì vyjádøit své podìkování vem, kteøí se mnou proti
Mirjam Baldínská
mojí malárii bojují na kolenou, a tak pomáhají mému uzdravení. Díky!
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