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KONTAKT S KNĚZEM

úterý: 7:00 -  11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
pátek: 7:00 - 11:00
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.

ÚŘEDNÍ HODINY

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 7:00 - 11:00

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
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PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA

POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle: 8:00 9:30 18:00  11:15 sv. Gabriel
Po-Pá: 6:30 17:30                       pátek  15:00 Palata
Sobota: 7:30 17:30 (nedělní)

MMMMMILOSTILOSTILOSTILOSTILOST     NOVÉHONOVÉHONOVÉHONOVÉHONOVÉHO     ZAČÁTKUZAČÁTKUZAČÁTKUZAČÁTKUZAČÁTKU

Milí bratři a sestry,
rád bych vás všechny přivítal opět doma po návratu
zvašich prázdninových cest. Prázdniny skončily a
začal nám nový školní rok. Někdo se na něj těšil,
někdo méně.

Často se vsouvislosti snějakým předělem – a
začátek školního roku takovým předělem
nepochybně je – hovoří o „novém začátku“. Každá
novost vsobě nese něco přitažlivého, i když zatím
neznámého, a představuje určité riziko i šanci
zároveň. Jako křes�ané víme, že náš život nesměřuje
do nějakého neurčita, ale naopak každým
okamžikem jsme (nebo můžeme a máme být) blíž

Pánu, jedinému Cíli našeho žití. Vtéto souvislosti hovoříme o novém začátku nejen jako o šanci ale
také jako o milosti, kterou od našeho Pána dostáváme. Kolik takových rozmanitých nových začátků
jsme již prožili, kolik jsme jich využili a kolik naopak promarnili? Někdy to víme dost přesně, jindy
to nedovedeme vystihnout. Aby takový nový začátek měl smysl, mělo by se vněm vkaždém případě
projevit či zúročit něco ztoho, co jsme prožili vdřívějším, již skončeném čase. Vopačném případě
by nový začátek měl povahu pouhého námi zaregistrovaného plynutí času, o jehož úmornosti a
nesmyslnosti najdeme výstižné pasáže třeba vúvodu knihy Kazatel.

Ptejme se tedy: Čím nám mohou právě skončené prázdniny prospět, abychom zmíněnou milost
nového začátku dobře využili? Odpově	 může být asi značně rozmanitá. Pro někoho jsou to znovu
načerpané síly, pro někoho vzpomínky na prožité chvíle… Mohu-li, rád bych se s vámi podělil o svůj
osobní zážitek, který mi byl dopřán vposledních srpnových dnech prožitých ve společnosti mých
milých přátel uprostřed přírody vokolí Vltavy poblíž slapské přehrady. Měl jsem jedinečnou příležitost
navštívit vyhlídkové místo, zněhož je zvelké výšky vidět celé údolí řeky Vltavy vinoucí se mezi
skalami a vtěchto dnech již podzimními barvami hrajícími zalesněnými vrchy od Slap ke Štěchovicím.
Krásné místo! Jestli toto viděl Bedřich Smetana, nepřekvapuje, že ho to vedlo knapsání symfonické
básně!

Znovuobjevená schopnost vnímat krásu stvoření, vněmž se zrcadlí – by� ne dokonale – Boží
velikost podněcující ke chvále Stvořitele, může být jistě také hodnotou, kterou si zprávě skončených
prázdnin přinášíme a která může prostoupit a pozdvihnout i dny všední. Stále jsme přece obklopeni
skutečnostmi, které mají od Boha sdělené bytí a odráží se v nich tedy i Boží krása. Ta nás má pak
podněcovat ktomu, abychom Boha chválili a na kultivaci Bohem stvořeného a nám svěřeného světa
se správným způsobem podíleli – kJeho slávě.

Přeji vám, milí bratři a sestry, požehané dny, které máme před sebou. P. Ondřej PávekP. Ondřej PávekP. Ondřej PávekP. Ondřej PávekP. Ondřej Pávek

8.9. středa Svátek Narození Panny MarieSvátek Narození Panny MarieSvátek Narození Panny MarieSvátek Narození Panny MarieSvátek Narození Panny Marie
10.9. pátek v19:30 koncert vkostele sv. Václava (více viz str.3)
11.9. sobota v10:00 kněžské a jáhenské svěcení vkatedrále (více viz str.3)
12.9. neděle v19:30 setkání farní rady
13.9. pondělí Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
14.9. úterý Svátek Povýšení svatého KřížeSvátek Povýšení svatého KřížeSvátek Povýšení svatého KřížeSvátek Povýšení svatého KřížeSvátek Povýšení svatého Kříže
15.9. středa Památka Panny Marie Bolestné
16.9. čtvrtek Památka sv. Ludmily, mučednice
18.9. sobota Farní výletFarní výletFarní výletFarní výletFarní výlet (více viz str.3)

Dny evropského dědictví – kostel sv. Václava otevřen od 9:00 do 13:00 (s výkladem)
16:00 Koncert vkostele sv. Gabriela  (vrámci Dnů evropského dědictví)
19:00 Koncert vkostele sv. Václava (vrámci Dnů evropského dědictví) (více viz str.3)

19.9. neděle 25. neděle vmezidobí – uzávěrka návrhů kandidátů do farní radyuzávěrka návrhů kandidátů do farní radyuzávěrka návrhů kandidátů do farní radyuzávěrka návrhů kandidátů do farní radyuzávěrka návrhů kandidátů do farní rady (více viz str.4)
V19:30 schůzka rodičů ve farním sále ohledně výuky náboženství (více viz str.5)

20.9. pondělí Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
Vtomto týdnu začíná vnaší farnosti výuka náboženstvíVtomto týdnu začíná vnaší farnosti výuka náboženstvíVtomto týdnu začíná vnaší farnosti výuka náboženstvíVtomto týdnu začíná vnaší farnosti výuka náboženstvíVtomto týdnu začíná vnaší farnosti výuka náboženství

21.9. úterý Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelistySvátek sv. Matouše, apoštola a evangelistySvátek sv. Matouše, apoštola a evangelistySvátek sv. Matouše, apoštola a evangelistySvátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
23.9. čtvrtek Památka sv. Pia zPietrelciny, kněze
26.9. neděle 26. neděle v mezidobí, Sbírka na církevní školství
27.9. pondělí Památka sv. Vincence zPauly, kněze, Slavnost výročí posvěcení našeho farního kostelaSlavnost výročí posvěcení našeho farního kostelaSlavnost výročí posvěcení našeho farního kostelaSlavnost výročí posvěcení našeho farního kostelaSlavnost výročí posvěcení našeho farního kostela
28.9. úterý Slavnost sv. VáclavaSlavnost sv. VáclavaSlavnost sv. VáclavaSlavnost sv. VáclavaSlavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

Národní svatováclavská pou� – program na str.3
29.9. středa Svátek sv. Michaela, Gabriela a RafaelaSvátek sv. Michaela, Gabriela a RafaelaSvátek sv. Michaela, Gabriela a RafaelaSvátek sv. Michaela, Gabriela a RafaelaSvátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30.9. čtvrtek Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
1.-3.10. Víkendová rekolekce (více viz  str.5)
1.10. pátek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

1. pátek vměsíci říjnu – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
2.10. sobota Památka svatých andělů strážných

Neděle: - ráno 7:30 –  7:55 9:00 – 9:25
- večer17:00 –17:55

Všední dny: - večer17:00 – 17:25
Ve středu: - navíc od 18:30 do 21:00 hod. (farní kancelář)
Jindy: - po individuální dohodě.
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Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám nabízejí
možnost prohloubit svou víru, setkat se s lidmi podob-
ného smýšlení. Všichni jsou zváni!

Společenství rodičůSpolečenství rodičůSpolečenství rodičůSpolečenství rodičůSpolečenství rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - klubovna na faře, zahájí v říjnu

Pondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře, zahájí 6.9.

"Biblická hodina""Biblická hodina""Biblická hodina""Biblická hodina""Biblická hodina"
komentovaná četba Skutků apoštolů
pondělí od 19:30 - klubovna na faře, zahájí 6.9.

Mateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum Venoušek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - v herně faře, zahájí v říjnu

Společenství Obnovy v Duchu svatémSpolečenství Obnovy v Duchu svatémSpolečenství Obnovy v Duchu svatémSpolečenství Obnovy v Duchu svatémSpolečenství Obnovy v Duchu svatém
úterý od 20 hod. - v klubovně na faře

Společenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládeže
středa od 18:30 - klubovna na faře
zahájí v říjnu

Od 18:30 do 21:00 možnost svátosti smíření
(otec Ondřej) - nejen pro mládež !!! (na faře)

Sponzorské dary:Sponzorské dary:Sponzorské dary:Sponzorské dary:Sponzorské dary: Číslo bankovního účtu farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní symbol
platby uve	te číslo dárce, které vám přidělí farář. Potvrzení o výši darů je
vydáváno jednou ročně. Všem dárcům ze srdce děkujeme!

Farní www stránky:Farní www stránky:Farní www stránky:Farní www stránky:Farní www stránky: Adresa je:  www.vaclavonline.wz.czwww.vaclavonline.wz.czwww.vaclavonline.wz.czwww.vaclavonline.wz.czwww.vaclavonline.wz.cz  Své příspěvky, fotografie, aktuality a vše
další, co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu jan.macek@atlas.czjan.macek@atlas.czjan.macek@atlas.czjan.macek@atlas.czjan.macek@atlas.cz

Společenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babiček
čtvrtek od 9:00 do 11:00 v dětském centru na faře.

Modlitba RůženceModlitba RůženceModlitba RůženceModlitba RůženceModlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.

NešporyNešporyNešporyNešporyNešpory
Po každé večerní mši sv., s výjimkou pátků.
Pravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. cca půl hodiny
společná adorace. Každý první pátek v měsíci je
adorace do 23 hod.

Farní radaFarní radaFarní radaFarní radaFarní rada
Nejbližší schůzka  12.9.2004, 19:00 na faře

Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka  21.9.2004, 18:30 farní kancelář

Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od 20.9. Termíny a jednotlivé
skupiny jsou vyvěšeny ve vývěsce.

Katechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Ondřeje.

Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj: Snažíme se, aby ve Zpravodaji bylo více informací o dění ve farnosti. Program
je bohatý, ale dopisovatelů, kteří popíší své dojmy zfarních akcí, je málo. Zkaždé akce by se měl ve
Zpravodaji objevit článeček, by� na 5 řádek - jaké to bylo, co by se mohlo vylepšit, pozvat dosud
nerozhodnuté, aby se přišli příště podívat, apod. Případné stylistické neobratnosti rádi upravíme, ale
chybí nám ohlasy na akce zřad farníků. Možná, že právě jednoduchý a krátký popis někoho přiměje,
aby příště přišel také. P.S .P.S .P.S .P.S .P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc.  Děkujeme všem, kteří dodržují termíny!Uzávěrka je 20. každý měsíc.  Děkujeme všem, kteří dodržují termíny!Uzávěrka je 20. každý měsíc.  Děkujeme všem, kteří dodržují termíny!Uzávěrka je 20. každý měsíc.  Děkujeme všem, kteří dodržují termíny!Uzávěrka je 20. každý měsíc.  Děkujeme všem, kteří dodržují termíny!

Farní knihovna:Farní knihovna:Farní knihovna:Farní knihovna:Farní knihovna: Základní fond má zatím 110 nově zakoupených titulů a zájemci si již začali
knížky půjčovat. Půjčuje se ve farním sále vždy při kávě po dětské nedělní mši sv. (tedy v době 10:45-
11:30) a před nedělní večerní mší sv. (tedy 17:00-17:45). Bude-li o tuto službu zájem, přibudou i
další termíny. Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Uvítáme Vaše náměty na doplnění knihovny, knižní dary
(po předchozí konzultaci s knihovníky) i finanční dary na pořízení nových knih.

OOOOOBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉ " " " " "FARNÍFARNÍFARNÍFARNÍFARNÍ     KAFEKAFEKAFEKAFEKAFE" " " " " BUDEBUDEBUDEBUDEBUDE     IIIII     NADÁLENADÁLENADÁLENADÁLENADÁLE     KAŽDOUKAŽDOUKAŽDOUKAŽDOUKAŽDOU     NEDĚLINEDĚLINEDĚLINEDĚLINEDĚLI, , , , , POKUDPOKUDPOKUDPOKUDPOKUD     SESESESESE     NAJDOUNAJDOUNAJDOUNAJDOUNAJDOU

OCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍ     SPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCI, , , , , KTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍ     BUDOUBUDOUBUDOUBUDOUBUDOU " " " " "DRŽETDRŽETDRŽETDRŽETDRŽET     SLUŽBYSLUŽBYSLUŽBYSLUŽBYSLUŽBY".".".".".
ZZZZZÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇ     HLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁME     DALŠÍDALŠÍDALŠÍDALŠÍDALŠÍ     SPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKY     NANANANANA     ZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍ     PRAVIDELNÝCHPRAVIDELNÝCHPRAVIDELNÝCHPRAVIDELNÝCHPRAVIDELNÝCH

SLUŽEBSLUŽEBSLUŽEBSLUŽEBSLUŽEB     AAAAA     PROVOZUPROVOZUPROVOZUPROVOZUPROVOZU     FARNÍCHFARNÍCHFARNÍCHFARNÍCHFARNÍCH     PROSTORPROSTORPROSTORPROSTORPROSTOR.....

Biskupství litoměřické. Od roku 1995 je klášter prohlášen národní kulturní památkou a probíhá jeho
systematická obnova včetně areálu zahrady. Západní část kláštera byla upravena pro účely základní umělecké
školy, citlivě restaurované sklepení návštěvníkům přibližuje pozoruhodné sbírky městského muzea. Vrefektáři
se konají přednášky a koncerty, vkostele se slouží mše. Úpravou prošla i klášterní zahrada , kde byla
vduchu klášterních tradic obnovena vinice i malá chmelnice. Více se o Františkánském klášteře dozvíte
sinformační tabule před kostelem Čtrnácti svatých pomocníků. Tady se lze včeštině, němčině, angličtině
a ruštině dozvědět informace jak o muzeu, tak o ambitech, o refektáři, tedy jídelně, dormitáři - cele
řeholníků či o svatém Františku zAssisi. Vyslechnout můžete i třeba pověst o strašidelném rytíři, o lakomé
měš�ance, či legendu o 14. svatých pomocnících.

Doporučuji také navštívit samotné „královské“ město Kadaň. To kdysi vzniklo na historické cestě u
brodu na zemské stezce přes řeku Ohři u ústí Bystřického potoka. Již kolem roku 1259 povýšil král
Přemysl Otakar II Kadaň na královské město a od té doby se datuje i jeho půdorysný ráz: uliční sí�
srozlehlým náměstím, tak jak jej známe dnes. Starší osídlení bylo pouze u kostela Stětí sv. Jana Křtitele u
řeky, které se později stalo městským předměstím. Mezníkem ve vývoji města byl požár roku 1362. Vznikla
radnice a mnoho městských domů, některé již spodloubím. Vroce 1421 oblehli a dobyli město husité,
vzápětí křižáci, vroce 1498 zničil celou horní polovinu města rozsáhlý požár. Na podobu města měl vliv i
hospodářský rozkvět (plavení dřeva, vinařství) v15. a 16. století. Roku 1631 zničil město vpád Sasů,
následně (1635) Švédů, kteří zapálili most přes řeku Ohři. Ale město se znovu vzpamatovalo, barokní
přestavba města vyvrcholila kolem poloviny 18. století. Přestavba po velkém požáru roku 1811, kdy shořela
řada domů a hrad, dala městu dnešní vzhled. 1. února 1850 se Kadaň stala dokonce okresní městem. Za
návštěvu stojí i hradby městského opevnění, ty jsou otevřeny vdubnu až vříjnu od 6 do 20 hodin, ve
zbývající části roku od 8 do 14 hodin. Nedaleko stojí kostelík sv. Anny, původně hřbitovní kostel
postaveny vsousedství luteránského hřbitova, postavený vletech 1592 až 1600.     Michael Mareš    Michael Mareš    Michael Mareš    Michael Mareš    Michael Mareš

A co ještě lze vKadani navštívit?
Kostel Povýšení svatého Kříže: Kadaňský farní kostel byl původně zasvěcen Panně Marii a první zmínka o něm je zroku
1291. Kostel vroce 1421 vyhořel a následně byl ve druhé polovině 15. století upraven vpozdně gotickém slohu (bohoslužby
jsou zde vneděli v8.30 h). Ztéto doby se zachovala předsíň skrouženou klenbou a spodní partie věží. V16. století sloužil
kostel protestantům, tehdy pravděpodobně došlo ke změně jeho názvu a zasvěcení na Povýšení sv. Kříže. Vletech 1745 až
1755 byl kostel barokně přestavěn. Báně věží pocházejí zroku 1862.

Městská radnice: Původní gotická radnice pocházela zprvní poloviny 14. století, ztéto doby se zachovala svérázná radniční
věž. Vrchol věže je korunován ochozem sosmibokou helmou posázenou na stranách kraby. Věž je vysoká 53,7 metrů.

Hrad: Založen kolem roku 1260 za krále Přemysla Otakara II. Hrad byl postaven na okraji skalnatého srázu nad řekou Ohří.
Zobytných budov raně gotického hradu se však zachovaly po všech přestavbách jen sklepy a části obvodových zdí vpřízemí.
Ostatní části hradu vznikly při přestavbách vroce 1547 a hlavně po velkém požáru vroce 1811.

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele: Nyní slouží ke koncertům vážné hudby, klubovým pořadům a kpředávání maturitních
vysvědčení či výučních listů.

Kadaňské domy: Dnešní podoba vnějších fasád téměř všech objektů je poznamenána posledními úpravami vrámci
velké obnovy města po velkém požáru vroce 1811. Vývoj mnoha kadaňských domů lze však dodnes sledovat alespoň
ve fragmentech od poloviny 13. století po současnost.

PozvánkaPozvánkaPozvánkaPozvánkaPozvánka
Poutní slavnost na Mariánské Hoře u Dolní Čermné u příležitosti svátku Narození Panny Marie vsobotu 11. září a
vneděli 12. září 2004.
Vsobotu 11. září v19 hodin rytmická mše sv. za všechny mladé lidi, od 20.15 se bude vpoutním kostele Narození
Panny Marie konat katecheze pro mládež (P. Tomáš Hoffmann, vojenský kaplan a kaplan pro mládež), po společné
adoraci se bude až do nedělních ranních hodin konat celonoční adorace. Nedělní program začne mší svatou vpoutním
kostele v7.30 h. Slavnou mši bude od 10 h celebrovat Mons. Dominik Duka, biskup královéhradecký vareálu
Křížové cesty před hlavním chodem do kostela. Tamtéž se rovněž uskuteční mše svatá (od 16 h) za poutníky zfarnosti
Česká Třebová (slouží P. Seidl). Pravidelné nedělní bohoslužby vpoutním kostele Narození Panny Marie na Mariánské
Hoře u Dolní Čermné se konají každou neděli až do 31. října odpoledne vždy v16 h.
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VVVVVOLBYOLBYOLBYOLBYOLBY     DODODODODO     FARNÍFARNÍFARNÍFARNÍFARNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 2004 2004 2004 2004 2004

Milí bratři a sestry,
protože jde o stále aktuální záležitost, dovoluji si obrátit se na vás
znovu ve věci nové farní rady, kterou budeme vnaší farnosti volit
na podzim t.r. Vlistopadu totiž skončí dvouleté funkční období
farní rady stávající a je třeba, aby na její místo nastoupila farní
rada nová.

Volby do farní rady proběhnou vneděli 7.11.2004. Nová farní rada bude představena vkostele sv.
Václava vneděli 28.11.2004. Vtentýž den večer se rada sejde ke svému ustavujícímu setkání.

Farní rada bude mít, tak jako doposud, 12 členů. Z toho 2 budou ex offo kněží působící ve
farnosti. Ostatních 10 členů by mělo vzejít přímo zvoleb, protože jsem se tentokrát rozhodl nevyužít
svého práva některé členy farní rady jmenovat. Stanovy farních rad arcidiecéze pražské stímto postupem
sice nepočítají, ale není to rozhodnutí zmé strany bezdůvodné. Navíc jsem přesvědčen, že povaha a
funkčnost rady takto vytvořené tím nebude nijak dotčena.

Na základě zkušeností zminulých let a na základě Stanov farních rad arcidiecéze pražské budou
platit následující pravidla pro způsob výběru kandidátů a pro výkon volebního práva:

1. Kandidáti do farní rady se mohou přihlásit bu	 sami, anebo je může navrhnout někdo jiný
zfarnosti (viz bod č. 6).

2. Pokud farník někoho navrhuje jako kandidáta do farní rady, musí si u něj ověřit, zda kandidaturu přijímá.
3. Návrhy se podávají písemně do sakristie nebo do farní kanceláře.
4. Termín pro podání návrhů je 19.9.2004.
5. Pro lepší informovanost farníků o jednotlivých kandidátech bude na nástěnce vkostele sv. Václava

a sv. Gabriela začátkem října uveřejněna stručná charakteristika jednotlivých kandidátů sjejich
fotografiemi. Ktomu je nutné, aby kandidáti vyplnili jednoduchý dotazník, který bude kdispozici
vkostele a rovněž se nechali vyfotografovat (k čemuž budou vyzváni). Byl bych rád, kdyby tatáž
prezentace byla uveřejněna též vříjnovém Zpravodaji – proto je uzávěrka pro podání návrhů
poměrně krátká (viz bod č. 4).

6. Upřesnění kvolebnímu právu:
· Aktivní volební právo má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti (prakticky záleží na

tom, zda se za člena farnosti považuje či nikoli, bydliště není pro tuto věc rozhodující).
· Pasivní volební právo má každý katolík starší 18 let, který je ochotný plnit úkoly farní rady.
· Navrhnout kandidáta může každý, kdo má aktivní volební právo.

Služba ve farní radě je jednou z možností, jak ovlivnit život farnosti uplatněním a realizací připomínek
a návrhů svých vlastních i od ostatních farníků převzatých a na farní radě přednesených. Proto
prosím: přemýšlejte, zda to nejste právě vy, kdo by mohl farnosti tímto způsobem pomoci. Neostýchejte
se, prosím, přijmout kandidaturu nebo se i sami přihlásit. A přemýšlejte, prosím, i o tom, kteří
farníci by se vám ve farníradě nejvíce líbili, prodiskutujte případně své náměty ve svých společenstvích
a navrhněte hodně dobrých kandidátů.

Těším se na spolupráci svámi.Těším se na spolupráci svámi.Těším se na spolupráci svámi.Těším se na spolupráci svámi.Těším se na spolupráci svámi. P. Ondřej PávekP. Ondřej PávekP. Ondřej PávekP. Ondřej PávekP. Ondřej Pávek

OOOOOZNÁMENÍZNÁMENÍZNÁMENÍZNÁMENÍZNÁMENÍ     PROPROPROPROPRO     PAMĚTNÍKYPAMĚTNÍKYPAMĚTNÍKYPAMĚTNÍKYPAMĚTNÍKY

Ve středu 25.8. v 0:30 zemřela v Bratislavě paní Homolová, matka našeho dlouholetého faráře,
P. Vojtěcha Homoly. Vděčně vzpomínáme!

umíraje okřikoval svoje učedníky, aby neplakali jako slabé ženy. Ano, ano, říkal Otec, to je ono.
Já vím, nesmíme plakat, ale nést dál, co nás Otec Mareček naučil, rozsvěcovat světlo tak, jak nám

ukázal, a děkovat Bohu za to, že nám ho dal poznat. Bůh musí být velmi, velmi dobrý, když nám
poslal do našeho světa plného hluku a pou�ových barev tak krásného a velkého člověka, svého
milujícího služebníka. Tato víra se už nikdy nezachvěje.                    Alena Alžbeta Klára Švejdová                   Alena Alžbeta Klára Švejdová                   Alena Alžbeta Klára Švejdová                   Alena Alžbeta Klára Švejdová                   Alena Alžbeta Klára Švejdová

P. MP. MP. MP. MP. MAREČEKAREČEKAREČEKAREČEKAREČEK -  -  -  -  - MALÝMALÝMALÝMALÝMALÝ     VELKÝVELKÝVELKÝVELKÝVELKÝ     MUŽMUŽMUŽMUŽMUŽ

7. dubna, vpředvečer svátku večeře Páně a dne ustanovení kněžství zemřel P. Václav Vít Mareček,
augustinián působící mnoho let vkostele sv. Tomáše na Malé Straně v Praze. Mnozí jsme byli
obdarováni jeho životem, a to jeho činností pastorační a zpovědnickou, duchovním vedením, vyučováním
náboženství, hodinami latiny, němčiny a klasické řečtiny, které dával každý týden zdarma řadě zájemců
od začátečníků až po ty nejpokročilejší, výukou gregoriánského chorálu, igelitkami plnými tuzexových
potravin jako Granko či pomeranče, které za komunismu několikrát do roka rozdával. To jen abych
vyjmenoval to, co jsem já osobně zažil a přijal. Nyní však nejvíce vzpomínám na schopnost útěchy,
kterou jeho skromná vyrovnanost vyzařovala, na jeho zajímavé a moudré výklady a na jeho samozřejmou
každodenní přítomnost u Sv. Tomáše po celou dobu, kterou pamatuji. A také na ty vzácné chvíle,
kdy prozradil něco o svém životě, o mnoha dobrodružných zvratech na své cestě a o tom, že jeho
služba vPraze nebyla samozřejmá, ale že byla spíše zázrakem.

První změnou života jedenáctiletého Václava Marečka byl příchod P. Alfonse Mittnachta, rektora
pražského augustiniánského chlapeckého konviktu, který hledal nadané chlapce po venkově, do jeho
rodného Trpína ( dnes okres Svitavy). Od roku 1928 tedy bydlel vkonviktu u Sv. Tomáše vPraze a
studoval na Akademickém gymnasiu, po maturitě vstoupil roku 1936 do řádu a přijal jméno Vít a
vříjnu 1940 byl vysvěcen na kněze. Zde ale začínají brutální zásahy politiky do jeho života: němečtí
spolubratři musí narukovat do wehrmachtu, převor kláštera P. Augustin Schubert je zatčen, provinciál
a rektor vyhoštěni a roku 1942 klášter zabrán nacisty. Mladý P. Vít zůstává sám vPraze a obstarává
farní agendu z fary u Sv. Mikuláše. Po válce jde obnovovat činnost kláštera do České Lípy vpohraničí.
Roku 1950 byl ovšem vrámci likvidace řádů internován a na celých 18 let zbaven možnosti působit
jako kněz. Sdalšími augustiniány pracoval nejdříve ve sklárně vOseku, pak na státním statku vKrálíkách
a roku 1955 si pět řádových kněží vybralo znabízených manuálních povolání práci lesních dělníků a
přes celá „uvolněná“ šedesátá léta pracovali smotorovou pilou vpolosvobodných podmínkách
vHrabyni ve Slezsku. Teprve roku 1968 směl znovu vypomáhat vduchovní správě a na jaře 1969 se
vrátil ke sv. Tomáši.

35 let jeho další práce na Malé Straně lze snad přiblížit výrazy tichá činorodost, jemná neúnavnost
a moudrá trpělivost, která nebyla – a to vandělské podobě - jen jeho pedagogickou metodou, ale
celoživotním přesvědčením a bojem proti komunismu; mluvíval o „obětech, které unavily katy“.
Obnovoval kostel sv. Tomáše, založil augustiniánský 3.řád, udržoval styky sřadou osobností zdomova
i ze zahraničí ( jeho přítelem byl např. kardinál Meissner) a angažoval se vbohužel ne přesně zjištěné
míře vtajných svěceních českých kněží vNěmecku. Pro svůj smysl pro povinnost takřka neodpočíval,
necestoval ( za komunismu pochopitelně nesměl), nebylo vždy snadné vymyslet pro něj dárek, který
by obratem nedal dál, nýbrž si skutečně užil, nerad mluvil o sobě.

V P. Marečkovi Praha zažila kněze staré školy nesmírného duchovního a intelektuálního formátu,
konzervativního milovníka staré liturgie a gregoriánského chorálu, učitele klasické vzdělanosti, muže
nesmírně jemného humoru. Byl to skutečný sloup církve, postavený na skále pevné, na němž stojí
mnoho ztoho, co dnes máme.                                                   Pavel Čižinský     Pavel Čižinský     Pavel Čižinský     Pavel Čižinský     Pavel Čižinský

Vzpomínky na P. Marečka jsme zařadili u příležitosti výročí narození (4. září 1917). Další vzpomínky
a rozhovor s ním můžete najít na farních webových stránkách. Zároveň bychom přivítali vzpomínání na
P. Homolu a vůbec na historii poměrně nedávnou, ale rychle mizící. Děkujeme!
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KKKKKDEDEDEDEDE     JSOUJSOUJSOUJSOUJSOU     DVADVADVADVADVA     NEBONEBONEBONEBONEBO     TŘITŘITŘITŘITŘI … … … … …( Ž( Ž( Ž( Ž( ŽIHLEIHLEIHLEIHLEIHLE 2004) 2004) 2004) 2004) 2004)

Tento citát zPísma mě napadl jako první,
když jsem začala přemýšlet, jak do tohoto
článku shrnout svoje dojmy zduchovně
– rekreačního prázdninového pobytu v
Žihli. (Pro upřesnění dodávám, že letos
se konal již počtvrté.)
Nebyli jsme díky Bohu jen „dva nebo

tři“. Do klidné a pěkné přírody a ticha
lesů nás koncem července zavítalo 30 (asi
polovinu účastníků tvořily děti ve věku
od ˝ do 11 roků). Všichni si přijeli
odpočinout a načerpat nové síly, ale nejen
fyzické. Každý den jsme se scházeli ke
slavení mše svaté vimprovizované kapli
a také ke třem přednáškám, které pro nás

podle duchovních cvičení sv. Ignáce připravoval otec Ondřej. Na každou zpřednášek navazoval čas
určený krozjímání, ztišení a osobní modlitbě, abychom nerušeně a hlavně sužitkem vstřebali vše, co
nás oslovilo, čím bylo dané téma pro náš duchovní život inspirativní. Dost času bylo i na důkladnější
zamyšlení nad stavem svého svědomí a na přijetí svátosti smíření.

Přednášek jsme vyslechli za celý týden celkem 18, takže není dost dobře možné zmínit se o všech
podrobněji. Ale alespoň krátce o té poslední. Námětem byl úryvek zevangelia o prvním Ježíšově
zázraku vKáně – proměnění vody ve víno (J 2,1). Otec Ondřej nás upozornil na několik důležitých
momentů tohoto příběhu.
- Na jednání Ježíšovy matky, která pozorně vnímá lidské potřeby a předkládá je svému synu,

tenkrát, stejně jako dnes, a nás vybízí, abychom vykonali, cokoli On řekne.
- Na jednání služebníků, kteří nanosili vodu, přestože chybělo víno a Ježíšův pokyn neposuzovali

jako nelogický a zbytečný.
- Vody do nádob naplnili až po okraj. (Kdyby nanosili málo vody, i vína by potom bylo málo.)
- Samotný okamžik proměnění není ztextu zřejmý. Bůh sám určuje, kdy zasáhne, aniž by to

člověku sděloval.
Pro nás ztoho vyplývá závěr, že máme stále a ochotně celým svým životem nosit „vodu do nádob“,

plnit je až „po okraj“ a nenárokovat si
od Boha, kdy má jednat (vyslyšet naše
modlitby, přímluvy a prosby, „vždy� tisíc
let je vJeho očích jako včerejší den, který
minul…“Ž 90)
Protože pobyt vŽihli byl opravdu
duchovně – rekreační, byla odpoledne
vyhrazena volnému programu podle
zájmů jednotlivých účastníků. Možností
se nabízelo dost. Návštěvy okolí
(Manětín, Plasy, Kralovice, Mariánský
Týnec, Rabštejn nad Střelou), procházky
v lesích, sběr hub a borůvek,
cykloturistika, koupání nebo dohánění
celoročních spánkových dluhů. Počasí

LLLLLÉTOÉTOÉTOÉTOÉTO, , , , , LÉTOLÉTOLÉTOLÉTOLÉTO……………
Doba vybočení znormálního běhu života,většinou doba odpočinku a čerpání nových sil (jak tělesných,
tak duchovních). Ráda bych se sVámi podělila o vzpomínku znašeho letního putování po některých
poutních místech.

Vprvní řadě jsme navštívili milou Rokoli – mariánské poutní místo ve východních Čechách u
Nového Města nad Metují, na kterém jsme byli několikrát snaší farností.. Poutní místo – ne moc
navštěvované, tím spíše modlitba vtichu kapličky i okolní přírody působí mír a pokoj vsrdci.
Navštívili jsme i Schönstattské setry, které zde mají postavený nový dům, kde jsme se mohli zúčastnit
vmoderní klášterní kapli mše sv. Přijetí sester, které naši farníci znají, bylo velmi milé, a tak jsme byli
požádáni, abychom všem známým farníkům i P. Ondřejovi vyřídili mnoho pozdravů. Zvláštní pozdravy
též od sestry Věry, která působila vnaší farnosti dlouhá léta. Zároveň sestry vznesly dotaz –pokud by
se našel  křes�anský podnikatel, který by chtěl zmístní hospody přestavět a podnikat poutnický dům,
byl by vítán.

Další naše milá duchovní zastávka byla na hoře Křemešníku u Pelhřimova. Na vrcholku stojí
krásný, nově opravený poutní kostel Nejsvětější Trojice, s pozoruhodným trojoltářem. Každou neděli
je zde mše sv., na svátek Nejsvětější Trojice – pou�. I zde – ticho a klid zve člověka krozjímání.
Protože však nejen duchovními dobry živ je člověk, je zde i horská chata, kde lze – kromě noclehu,
nasytit i tělo.

Další znašich zastávek bylo město Slaný. I když turisty asi nemá čím přilákat, duchovní turisty
určitě ano. Na kopci nad městem stojí nově opravený klášter karmelitánů. Budova i kostel svíti do
dálky, což vminulých čtyřiceti letech, kdy byly postupně vězením, zoologickou zahradou či skladištěm,
se jistě nedalo říci. Věřím, že toto místo modliteb karmelitánů, nezůstane bez účinku na celé město.
Zajímavé je, že klášter je otevřen pro lidi, kteří zruchu svého života chtějí prožít nějaký čas vtichu.
Vklášteře mají pro tento účel připraveno několik pokojíků. To je nádherná možnost, kterou jsme
neměli my, kteří jsme prožili většinu života vtotalitě. Pro dnešního člověka, přesyceného hlukem, a
rychlým během života – je to příležitost o které zatím mnozí nevědí (a která bude asi i na jiných
místech.). Já věřím, že my věřící si zvykneme této nabídky využívat.        M.Muchová       M.Muchová       M.Muchová       M.Muchová       M.Muchová

JJJJJAKAKAKAKAK     ZNOVUZNOVUZNOVUZNOVUZNOVU     ZAČÍTZAČÍTZAČÍTZAČÍTZAČÍT, , , , , KAMKAMKAMKAMKAM     OBRÁTITOBRÁTITOBRÁTITOBRÁTITOBRÁTIT     SVÉSVÉSVÉSVÉSVÉ     LIDSKÉLIDSKÉLIDSKÉLIDSKÉLIDSKÉ     SNAŽENÍSNAŽENÍSNAŽENÍSNAŽENÍSNAŽENÍ?????
Každý den se stává tolik hrozných věcí, že nevíme, zda ta trocha dobra, které odvedeme my, má vůbec
ještě nějaký smysl. Když pouze několik tisíc mil od nás lidé hladoví, když války zuří ve světě, když
nesčetní lidé vnašich městech nemají své domovy, vypadají naše činnosti nicotně. Takové úvahy nás
však mohou ochromit a oslabit.

A tady slovo „povolání“ nabývá důležitosti. Nejsme povoláni ktomu, abychom zachránili svět,
vyřešili všechny problémy a pomohli všem lidem.Ale každý znás má své jedinečné povolání ve své
rodině, na pracovišti, ve světě. Nesmíme přestávat prosit Boha, aby nám pomohl jasně vidět, co je
naším povoláním, a aby nám dal sílu toto povolání prožít sdůvěrou. Potom zjistíme, že být věrný ve
své malé roli je pro člověka právě tím nejléčivějším prostředkem na nemoci této doby.
                                                                              (H.J.M.Nouwen:H.J.M.Nouwen:H.J.M.Nouwen:H.J.M.Nouwen:H.J.M.Nouwen:   Chléb na cestu)

tomu opravdu přálo.Přímo symbolické bylo zakončení celého týdne, protože 6.8., poslední den
našeho pobytu, se slavil svátek Proměnění Páně. Myslím, že nejen já jsem při čtení evangelia intenzivně
prožívala spolu sPetrem, Jakubem a Janem jejich přání „postavit stany“, zůstat sJežíšem stranou
všeho shonu a zmatků a co nejdéle vnímat zázrak proměnění.

Končím velkým poděkováním organizátorům, otci Ondřejovi, Janě, Katce a Aničce za opatrování
dětí během duchovního programu, všem zúčastněným za pěkné společenství A hlavně svděčností
Bohu, že nás rád bere ssebou „na opuštěná místa“, že se nám při každé mši svaté dává poznávat
proměněný a jsme–li shromážděni vJeho jménu, přebývá mezi námi.      (vz)(vz)(vz)(vz)(vz)
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IIIIINFORMACENFORMACENFORMACENFORMACENFORMACE     OOOOO     VÝUCEVÝUCEVÝUCEVÝUCEVÝUCE     NÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍ     VEVEVEVEVE     ŠKOLNÍMŠKOLNÍMŠKOLNÍMŠKOLNÍMŠKOLNÍM     ROCEROCEROCEROCEROCE 2004 - 2005 2004 - 2005 2004 - 2005 2004 - 2005 2004 - 2005
Vyučování náboženství v naší farnosti bude vnovém školním roce 2004 – 2005 až na drobné změny
zachováno vdosavadní podobě, kterou pro vaši informaci uvádím níže:
1. skupina: věk 5 - 7 let - Čas výuky: čtvrtek odpoledne

- byla nutná změna zpracovních důvodů katechetky Magdy Vlčkové
- Přesnější časové propozice budou záležet na dohodě M. Vlčkové srodiči dětí, kterých vtéto

skupině nebývá příliš mnoho.
2. skupina: věk 8 - 10 let - Čas výuky: úterý 15:00 - 15:45

- Vtéto skupině bude probíhat příprava prvokomunikantů
3. skupina: věk 8 - 10 let - Čas výuky: úterý 16:00 - 16:45
4. skupina: věk 11 - 13 let - Čas výuky: středa 15:00 - 15:45
5. skupina: věk 14 let a více - Čas výuky: středa 16:00 - 16:45
Ke3. a 4. skupině bude opět otevřena skupina paralelní, kterou bude vyučovat sestra Marijana
vúterý (3. skupina) a ve čtvrtek (4. skupina) vždy od 16 hodin.

Oproti informaci uvedené vprázdninovém Zpravodaji bude přihlašování probíhat stejně jako
loni – tedy při schůzce rodičů, která se uskuteční vneděli 19.9.2004 v19:30 ve farním sále.
Začátek pravidelného vyučování bude podle jednotlivých skupin vtýdnu od 20.9.2004.

Prosím všechny o modlitbu za ty, kdo jsou na vyučování náboženství jakkoli zúčastněni, aby jim
k jejich dílu nescházelo Boží požehnání. Přikládejme výuce náboženství patřičnou váhu – je to pro
růst víry a křes�anskou formaci věc velmi důležitá, i když pochopitelně nemůže nahradit křes�anskou
výchovu vrodině. P. Ondřej PávekP. Ondřej PávekP. Ondřej PávekP. Ondřej PávekP. Ondřej Pávek

"C"C"C"C"CHODICÍHODICÍHODICÍHODICÍHODICÍ" " " " " REKOLEKCEREKOLEKCEREKOLEKCEREKOLEKCEREKOLEKCE

Rekolekce na cestě. Kam ta naše cesta vede? Kudy je to schůdně? S kým máme jít? Nepřehlížíme
směrovky? Srdečně Vás zvu: Poj	te chodit a pobývat a trochu si povídat spolu a s Učitelem cest
Ježíšem. Od pátku 1.října večer do neděle 3.října můžeme pobýt na faře ve Voticích (podmínky
sportovní) a v okolních kopcích. Máte li zájem, dejte, prosím, do 26.9. vědět Janě Pavlů (257 328
065, 602 841 404, jana.pavlu@centrum.cz) nebo mně (257 324 224, 606 475 561, prevrat@volny.cz).

PPPPPOHODOVÉOHODOVÉOHODOVÉOHODOVÉOHODOVÉ     CVIČENÍCVIČENÍCVIČENÍCVIČENÍCVIČENÍ

Vloňském školním roce jsme si sněkolika farnicemi vyzkoušely společné cvičení pro nenáročné a
zjistily jsme, že je docela příjemné a zdravé pravidelně si protáhnout tělo, uvolnit klouby a narovnat
páteř. Pro některé znás je to vybočení ze svých stereotypů, pro jiné radost zpohybu, pro další
způsob, jak pomoci hubnutí a úpravě proporcí. Pro všechny pak je to způsob, jak ulevit svému tělu
a trochu se pobavit vryze ženské společnosti. Inu, jak pravil Tyrš : „Ve zdravém těle zdravý duch.“
Přidáte se knám ? Věkové ani váhové podmínky si neklademe, tak se nesty	te udělat něco pro své
zdraví. Bližší informace : Petra Šustrová (724241322 nebo 257328718)

P.S.: Prosím i ty, které cvičily loni, aby mi zavolaly, musíme si domluvit termín.

1) Bible pro „mobilní“ mládež1) Bible pro „mobilní“ mládež1) Bible pro „mobilní“ mládež1) Bible pro „mobilní“ mládež1) Bible pro „mobilní“ mládež - biblické příběhy vpodání pro náctileté
Zveme vás na pravidelná setkávání mládeže ve věku od 11ti do 16ti let, kde si budeme povídat a
diskutovat zejména o biblických příbězích a pokusíme se poukázat na souvislosti starých biblických
příběhů a moderní doby
Motto: „Biblická historie tak trochu jinak, aneb toulky Knihou pro náctileté“
Středy od 18:30 do 20:00 na faře. První informativní setkání bude 8. září.
Přihlásit se můžete emailem na: krouzkynafare@campamento99.cz nebo po telefonu na 724101394
nebo prostě přij	te J. Těšíme se na vás.

2) Farní dramatický kroužek2) Farní dramatický kroužek2) Farní dramatický kroužek2) Farní dramatický kroužek2) Farní dramatický kroužek
- pro děti a mládež od 6ti do 16ti let
Náplní kroužku jsou pohybově zábavné aktivity a nacvičování Vánočního a Velikonočního vystoupení.
Bude fungovat od října na faře. Den a hodina konání budou upřesněny na farní vývěsce.
Fotografie zloňska najdete na www.campamento99.cz

CCCCCAMPAMENTOAMPAMENTOAMPAMENTOAMPAMENTOAMPAMENTO 99 -  99 -  99 -  99 -  99 - POPRÁZDNINOVÝPOPRÁZDNINOVÝPOPRÁZDNINOVÝPOPRÁZDNINOVÝPOPRÁZDNINOVÝ     PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM     ZAČÍNÁZAČÍNÁZAČÍNÁZAČÍNÁZAČÍNÁ

OOOOOHLÉDNUTÍHLÉDNUTÍHLÉDNUTÍHLÉDNUTÍHLÉDNUTÍ     ZAZAZAZAZA O O O O OTCEMTCEMTCEMTCEMTCEM M M M M MAREČKEMAREČKEMAREČKEMAREČKEMAREČKEM

Prozíraví budou zářit
jako záře oblohy,
a ti, kteří mnohým dopomáhají
kspravedlnosti,
jako hvězdy, navěky a navždy.
Da. 11, 3

Z tohoto světa odešel maličký,
nenápadný a tichý muž, Otec
Mareček. Vhluku a pou�ových
barvách dnešního světa jeho čistota,
moudrost a pokora vzbuzovala dojem
velikého a pevného chrámu. Chrámu
bezpečí, nesmírné, můj Bože,
nesmírné lásky a víry. Vždycky našel

cestu zbolesti, jeho laskavost osušovala slzy neúnavně, jeho rady otvíraly zaklapnuté zámky.
Víra Otce Marečka měla hluboké kořeny. Napájela se zhloubek, které jsme pouze tušili a před

kterými jsme stáli vněmé bázni. Kořeny byly proto tak hluboké, nebo� rostly vedeny pokorou, živeny byly
pravou láskou kNejvyššímu a posilovány byly nadějí. Ovšem slova klopýtají a skutečnost pouze obkreslují.

Nikdy sodpovědí nepospíchal. Ráda jsem sledovala jeho oči, nebo� odrážely světlo, vekterém
hledal správná slova pro naše bloudivá, někdy utrápená srdce.

Rád se smál a byl to on, kdo mi prozradil, že Bůh má veliký smysl pro humor. Tak často jsme se
i mezi slzami smáli a starosti odpadávaly jako směšná papírová závaží.
Přes dvacet let byl mým duchovním otcem a až vposledních pár letech (po mých neodbytných
otázkách) vyprável i o svém životě. Vždycky se pak omlouval, že mluví o sobě. Vjeho cudném
vyprávění se přede mnou najednou otvíral  život pravého božího služebníka. Byl statečný za války, byl
statečný vkomunismu, byl moudrý po revoluci.

Na všechno mi dal lék, jen jsem se ho nezeptala, co sbolestí, která se nám uhnízdí vsrdci, až od
nás jednou odejde. Při našem posledním rozhovoru jsme si povídali, o, jak říkal - „nebožtíkovi“ -
Sokratovi. Měl rád Platónovo vyprávění o smrti Sokratově. Citovala jsem mu pasáž, kdy Sokrates

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     KÁVAKÁVAKÁVAKÁVAKÁVA     AAAAA     KNIHOVNAKNIHOVNAKNIHOVNAKNIHOVNAKNIHOVNA

Opravy ve farním sále již byly dokončeny, a proto jsme se po delší přestávce opět sešli na farní kávě
v neděli 29.srpna. Od září bude farní káva opět po každé nedělní mši sv. v 8:00 a v 9:30. Rovněž farní
knihovna obnovuje svou činnost: prosíme čtenáře o vrácení knih, které přečetli o prázdninách, a
zveme k půjčování knih z doplněného knižního fondu. Knihy se půjčují ve farním sále vždy při kávě
po nedělní mši sv. v 9:30 (tedy v době 10:45-11:30).
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NNNNNEDĚLNÍEDĚLNÍEDĚLNÍEDĚLNÍEDĚLNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET     ZAZAZAZAZA     MŠÍMŠÍMŠÍMŠÍMŠÍ, , , , , TENTOKRÁTTENTOKRÁTTENTOKRÁTTENTOKRÁTTENTOKRÁT     NANANANANA S S S S SVATOVÁCLAVSKÉVATOVÁCLAVSKÉVATOVÁCLAVSKÉVATOVÁCLAVSKÉVATOVÁCLAVSKÉ     VINOBRANÍVINOBRANÍVINOBRANÍVINOBRANÍVINOBRANÍ     DODODODODO K K K K KADANĚADANĚADANĚADANĚADANĚ

Shlédnout ukázky mletí, odzrnění a lisování vína či
ochutnat pravý burčák, to vše můžete vsobotu 25.
září od 11 do 18 hodin vrámci Svatováclavského
vinobraní vareálu Františkánského kláštera vKadani
absolvovat. I když okolí Kadaně není zrovna typickou
vinařskou oblastí, víno se zde podle klášterní tradice
pěstuje již od nepaměti. Celodenní program zahájí
v8 hodin mše, v10 h bude zahájeno vinobraní,
na něj v11 h naváže otevírání „Hory“ ve
Svatováclavské vinici. Areál Františkánského kláštera
vKadani se nachází na levém břehu řeky Ohře
nedaleko historického městského jádra. Vzhledem
k velkému množství hodnotných architektonických
prvků jde o jednu znejvýznamnějších památek u
nás. Místo, na němž Františkánský klášter stojí,
bylo známo od pradávna a to jednak díky zdejšímu
pramenu léčivé vody, jednak i díky četným
legendám. Podle jedné znich tady stávalo popraviště.
Legenda praví, že jeden mladý šlechtic zde unikl
jisté smrti – zázrakem se mu podařilo znavlečené
oprátky uvolnit. Jako projev díků zde proto nechal
zbudovat kapli zasvěcenou čtrnácti svatým

pomocníkům. A� už to byla pravda či nikoliv, kostel zasvěcený čtrnácti svatým pomocníkům zde stojí
dodnes. Také existence pramene je zde od poloviny 15. století historicky doložena.

Založení Františkánského kláštera zřejmě inicioval generální vikář řádu františkánů Jan Kapistrán,
který zde na začátku druhé poloviny 15. století pobýval. Stavba klášterního kostela byla zahájena
vroce 1473 a hlavní podíl na rychlém postupu prací i nádherné architektuře měl nejmocnější feudál
té doby - Jan Hasištejnský zLobkovic. A tak již roku 1480 byl kostel vysvěcen. Na stavbu kostela
navázala v80. a 90. letech stavba konventu, zajímavá především použitím nového klenebního způsobu,
takzvané sklípkové klenby. Kolem roku 1490 byla již stavba Františkánského kláštera zvelké části
dokončena, za zcela dokončenou ji ale můžeme považovat až začátkem 16. století. Ostatně dokládají to
i data vomítce na jižním průčelí rajského dvora, kde je uveden letopočet 1500.

Vletech 1564 až 1575 byl však klášter opuštěn a hrozilo jeho zboření. Teprve až koncem 16. století
je klášter znovu díky péči Jiřího Popela zLobkovic obnoven. Zničení klášteru hrozilo znovu během
rebelií vdobách stavovského povstání vletech 1618 až 1620 a poté i vprůběhu třicetileté války. A tak až
vpolovině 17. století se zchátralý a ožebračený klášter zmůže nejen na opravy, ale také na další rozšíření.
Nejprve je přistaveno jižní křídlo pro nemocné a poutníky, posléze kaple sv. Antonína Paduánského a
koncem téhož století i kaple sv. Anny zvaná Umrlčí. Na jižní straně kláštera byl ještě vybudován klášterní
pivovar, ten byl ale počátkem 20. století zbořen. Do dějin kláštera se například zapsal říjen roku 1742,
kdy se malá jednotka francouzských vojáků vkostele zabarikádovala před početnější armádou rakouského
vojska. Výsledek se dal očekávat: kostel byl dobyt a většina francouzských vojáků bezohledně zmasakrována.
Tuto krvavou řež dodnes připomínají prostřílená kostelní vrata.

Od roku 1771 v klášteře fungovala lékárna smedikamenty, prodávaly se zde dokonce i nástroje pro
ranhojičskou činnost. To patrně přispělo ktomu, že klášter, tak jako mnoho jiných, nebyl vdobách
josefínských reforem na sklonku 18. století zrušen. Zrušení se tak klášter dočkal až vpadesátých letech
minulého století. Vroce 1991 byl klášter vrácen řádu Menších bratří – františkánů, areálu se ujalo

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     KONCERTKONCERTKONCERTKONCERTKONCERT

pořádaný občanským sdružením Pražský smíšený sbor dne 10.9.2004 v19:30 hodin vkostele sv.
Václava. Program koncertu:Program koncertu:Program koncertu:Program koncertu:Program koncertu:  Antonín Dvořák: Mše D dur (pro smíšený sbor a varhany)
Účinkuje: Camerata Vocale Berlin

KKKKKNĚŽSKÉNĚŽSKÉNĚŽSKÉNĚŽSKÉNĚŽSKÉ     AAAAA     JÁHENSKÉJÁHENSKÉJÁHENSKÉJÁHENSKÉJÁHENSKÉ     SVĚCENÍSVĚCENÍSVĚCENÍSVĚCENÍSVĚCENÍ

V sobotu 11. září 2004 v10:00 hodin udělí kardinál Miloslav Vlk v katedrále sv. Víta, Václava a
Vojtěcha kněžské svěcení Mikuláši Uličnému (jáhenská služba v ŘKF Řevnice, v ŘKF Vlašim, v ŘKF
Domašín a v ŘKF Radošovice) a jáhenské svěcení Peteru Kováčovi (pastorační asistent v ŘKF Řevnice)
a Kamilu Vrzalovi (pastorační asistent v ŘKF Kolín).

Přij	te svou účastí na bohoslužbě podpořit novokněze a jáhny, kteří budou soužit vnaší místní
církvi. Poděkování patří všem, kteří se za kněze a za nová povolání ke kněžské službě pravidelně modlí.

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET

Letošní farní výlet bude spojen spoutí ke sv. Ludmile na Tetín. Vsobotu 18. září 2004 se sejdeme
v7:45 na nádraží Praha-Smíchov u pokladen. Vlakem pojedeme do Berouna, poté se pěšky vydáme
do Tetína vzdáleného asi 3 km, kde bude v10 h sloužena mše sv. Po jejím skončení vyrazíme po
zelené turistické značce do 13km vzdálené Litně. Návrat do Prahy je předpokládán v17:30.

Kdo si netroufá na celou trasu, může se snámi vydat pouze na první polovinu výletu, po skončení
mše sv. sezúčastnit dalšího programu poutě (žehnání zvonu, prohlídka kostelů na Tetíně a koncert –
závěr poutě asi v 15:30) a poté se vydat pěšky či autobusem zpět do Berouna. Poj	te snámi do míst
spojených sživotem a smrtí sv.Ludmily i do pěkné podzimní krajiny Českého krasu.

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     KONCERTKONCERTKONCERTKONCERTKONCERT „V „V „V „V „VARHANNÍARHANNÍARHANNÍARHANNÍARHANNÍ     HUDBAHUDBAHUDBAHUDBAHUDBA     ČESKÝCHČESKÝCHČESKÝCHČESKÝCHČESKÝCH     MISTRŮMISTRŮMISTRŮMISTRŮMISTRŮ“““““
pořádaný Městskou částí Praha 5 dne 18.9.2004 v19 hodin vkostele sv. Václava jako součást
programu Dnů evropského dědictví. Účinkuje: Lukáš Petřvalský
Program koncertu:Program koncertu:Program koncertu:Program koncertu:Program koncertu:
Josef Klička: Legenda D dur | Vítězslav Novák: Preludium | Leoš Janáček: Adagio
Leoš Janáček: Postludium zGlagolské mše | Bohuslav Martinů: Vigilia
Jan Novák: Iubilationes | Luboš Sluka: Cesta ticha | ��������	
����������������������

NNNNNÁRODNÍÁRODNÍÁRODNÍÁRODNÍÁRODNÍ     SVATOVÁCLAVSKÁSVATOVÁCLAVSKÁSVATOVÁCLAVSKÁSVATOVÁCLAVSKÁSVATOVÁCLAVSKÁ     POUŤPOUŤPOUŤPOUŤPOUŤ 2004 2004 2004 2004 2004
Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa, oslavíme již tradičně Národní Svatováclavskou
poutí, která se bude tento rok konat v úterý 28.9.2004 ve Staré Boleslavi. Plakát s programem
naleznete také ve vývěskách vašich kostelů.
STARÁ BOLESLAV
pondělí 27.9. - v basilice sv. Václava slavnostní koncert, nešpory, adorace - začátek od 20.00 h
úterý 28.9.2004
basilika sv. Václavabasilika sv. Václavabasilika sv. Václavabasilika sv. Václavabasilika sv. Václava
6.30 - modlitba se čtením | 7.00 - mše sv. v kryptě | 7.45 - ranní chvály | 8.00 - latinská mše sv.
Mariánské náměstíMariánské náměstíMariánské náměstíMariánské náměstíMariánské náměstí
10.00 - slavnostní koncelebrovaná poutní bohoslužba, předsedá Miloslav kardinál Vlk
basilika Panny Mariebasilika Panny Mariebasilika Panny Mariebasilika Panny Mariebasilika Panny Marie
14.00 - duchovní program | 17.00 - Svatováclavský koncert Hudby Hradní stráže Pražského hradu
K uctění budou v kryptě vystaveny svatováclavské ostatky, možnost přijetí svátosti smíření v
basilice Panny Marie během celého dne.
PRAHA - HRADČANY - úterý 28.9.2004 - 18.00 - mše sv. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha


