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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

12

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)

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

Všední dny: - večer17:00 – 17:25
Jindy: - po individuální dohodě.

1.4. pátek 1. pátek1. pátek1. pátek1. pátek1. pátek vměsíci dubnu, adorace NSO do 23 hodin
V18:30 – přednáška Křes�anské akademie na faře viz str. 5

3.4. neděle 2. neděle velikonoční2. neděle velikonoční2. neděle velikonoční2. neděle velikonoční2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství
V19:30 – Setkání Pastorační rady

4.4. Slavnost Zvěstování PáněSlavnost Zvěstování PáněSlavnost Zvěstování PáněSlavnost Zvěstování PáněSlavnost Zvěstování Páně
5.4. 650. výročí korunovace Karla IV. římským císařem – při této příležitosti bude vkatedrále

sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavena mše sv. v18 hodin
7.4. Památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze
9.4. Od 15 hodina se koná farní odpoledne ve všech prostorách fary (více viz str. …)

10.4. neděle 3. neděle velikonoční3. neděle velikonoční3. neděle velikonoční3. neděle velikonoční3. neděle velikonoční
11.4. Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
17.4. neděle 4. neděle velikonoční4. neděle velikonoční4. neděle velikonoční4. neděle velikonoční4. neděle velikonoční
23.4. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze
24.4. neděle 5. neděle velikonoční5. neděle velikonoční5. neděle velikonoční5. neděle velikonoční5. neděle velikonoční
25.4. Svátek sv. Marka, evangelisty
29.4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
1.5. neděle 6. neděle velikonoční6. neděle velikonoční6. neděle velikonoční6. neděle velikonoční6. neděle velikonoční

BBBBBLACKLACKLACKLACKLACK & W & W & W & W & WHITEHITEHITEHITEHITE

Značka whisky. Černá a bílá: barvy tradičního
kněžského oděvu (já raději chodím v civilu).
Černo-bílý může být také způsob pohledu na svět.
K některým věcem je opravdu potřeba říci zásadní
ano nebo ne (tertium non datur-není třetí
možnost) k jiným se takové ostré členění nehodí.
My lidé tady na zemi také nejsme jen „my - zcela
dobří“ a „oni“.

V roce 1993 jsem byl poprvé ve vězení. Se
skupinou mladých křes�anů jsme byli povídat si (a zazpívat) ve věznici pro mladistvé ve
Všehrdech. S námi byl mladík, nedávno odtud propuštěný, který se pak objevil v
kostele. Měl kdysi vedlejší úlohu ve vraždě rodičů pražského gymnasisty, který ji sám
naplánoval a provedl s pomocí svých spolužáků. Rodiče ho štvali, nedávali mu peníze,
které chtěl. Snad na drogy...

Při této naší první návštěvě ve Všehrdech a při několika dalších jsme byli ohromeni
zájmem mladých vězňů o rozhovory s námi. Zřejmě jsme nabízeli něco, co jim scházelo.
Ve velkém sále seděli u stolků a čekali, až na ně přijde řada. My jsme několik hodin,
každý v jiném rohu té místnosti, poslouchali „zpovědi“ jednoho po druhém. Několik
hodin. Byli jsme užaslí z jejich otevřenosti, dozvěděli jsme se o dětstvích v ústavech,
týraní rodiči, pěstouny, netajili se ani svými zločiny. Co jsme jim nabízeli? Nejdřív
hlavně zájem, naslouchání. Pak svědectví o našich životech, do kterých zasáhl Bůh, o
obráceních. Viděli nás jako partu, kterou spojuje jeden Duch, vedoucí ne kbraní, ale
k dávání. Tušili, že v našich očích mají šanci. Snad nikde jinde jsem nezažil tak zřetelnou
touhu lidí po našem křes�anském poselství o Boží lásce a odpuštění. V kontrastu s tím
mě ohromil jednotný názor skoro všech dozorců i „výchovných“ pracovníků věznice:
nepočítali s možností nápravy těch kluků. A oni to vědí. To demoralizuje.

Náš papež Jan Pavel II. roku 1993 při návštěvě jedné sicilské věznice řekl vězňům:
„Drazí bratři a sestry, Církev je s vámi. Dnes přicházím k Vám, abych každému z vás předal
svědectví Kristovy lásky a starosti církevního společenství. Kristus a jeho apoštolé poznali
skutečnost vězení a svatý Pavel v něm mnohokrát přebýval. Každý vězeň je Bohu drahý, velice
drahý, a za každého Kristus umřel na kříži. A proto každý z Vás se může s pomocí Boží
milosti stát svatým...“              P- František             P- František             P- František             P- František             P- František

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     UMĚLECKÝUMĚLECKÝUMĚLECKÝUMĚLECKÝUMĚLECKÝ     KLUBKLUBKLUBKLUBKLUB

V nejbližší době bude obnovena činnost farního uměleckého klubu! Sledujte vývěsky a podávejte
náměty k programové skladbě. Je třeba začít s přípravou programu dalšího ročníku. Zároveň hledáme
další spolupracovníky (programové i na přípravu sálu před a úklid po promítání)  !!!

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ

Společenství mládeže zve na besedu ve středu 6.4. od 19 hod. V rámci cyklu Host měsíce vystoupí
členové organizace Teen Challenge - křes�anské organizace pomáhající lidem v různých závislostech.
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Společenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládeže
středa od 18:30 - klubovna na faře
Společenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babiček
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na faře.
Dramatický kroužekDramatický kroužekDramatický kroužekDramatický kroužekDramatický kroužek
čtvrtek 17:30 - 19:00 hod. - velký sál 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 3.4.2005, 19:00 na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 29.3.2005, 18:30 farní kancelář
Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Termíny a 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 již přes 200 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.

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!

Farní kávaFarní kávaFarní kávaFarní kávaFarní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství rodičůSpolečenství rodičůSpolečenství rodičůSpolečenství rodičůSpolečenství rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - klubovna na faře
Pondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
"Biblická hodina""Biblická hodina""Biblická hodina""Biblická hodina""Biblická hodina"
pondělí od 19:30 - klubovna na faře
komentovaná četba Skutků apoštolů
Mateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum Venoušek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum na faře
Rekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženy
úterý 19:00 - 20:00 hod. - velký sál na faře
Ministrantské schůzkyMinistrantské schůzkyMinistrantské schůzkyMinistrantské schůzkyMinistrantské schůzky
úterý 18:30 - 19:30 hod. - v sakristii kostela sv.
Václava, vede Petr Zborník
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. - klubovna 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
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JJJJJARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET     KŘIVOKLÁTSKÝMIKŘIVOKLÁTSKÝMIKŘIVOKLÁTSKÝMIKŘIVOKLÁTSKÝMIKŘIVOKLÁTSKÝMI     LESYLESYLESYLESYLESY ( ( ( ( (NEJENNEJENNEJENNEJENNEJEN) ) ) ) ) PROPROPROPROPRO     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI

V sobotu 16.04.2005 sraz v7:30 na metru Nové Butovice uprostřed nástupiště nebo pro ty, kdo to
tam mají blíž, v8:00 na Masarykově nádraží u pokladen. S sebou jídlo a pití, teplé oblečení, 60,- Kč.
Návrat v 18:37 na Smíchovské nádraží. Je možné, že stihneme i dřívější spoj. V tom případě dáme
rodičům vědět. o.s.Bét-el

NNNNNABÍDKAABÍDKAABÍDKAABÍDKAABÍDKA     PŘEDŠKOLÁKŮMPŘEDŠKOLÁKŮMPŘEDŠKOLÁKŮMPŘEDŠKOLÁKŮMPŘEDŠKOLÁKŮM     AAAAA     MLADŠÍMMLADŠÍMMLADŠÍMMLADŠÍMMLADŠÍM

Církevní mateřská škola „Srdíčko“ zve všechna malá a větší srdíčka na den
otevřených dveří, spojený se zápisem vpátek 1. dubnavpátek 1. dubnavpátek 1. dubnavpátek 1. dubnavpátek 1. dubna (nebojte nejde o
apríl) a ve čtvrtek 7. dubnačtvrtek 7. dubnačtvrtek 7. dubnačtvrtek 7. dubnačtvrtek 7. dubna vždy od 13:00 do 18:00 hodin.
Co se u nás děje? U nás si hrajeme, povídáme, kreslíme, zpíváme, také
chodíme ven a cvičíme. Paní logopedka nám pomáhá správně mluvit. Kdo
chce, může se učit anglicky se slečnou lektorkou a chodit na náboženství
pro předškolní děti a ještě více zpívat vhudebním kroužku a tancovat

sRytmikem a hrát na flétnu. Paní učitelky nám pomáhají hezky si hrát a radí, jak mít dobré srdce.
Těšíme se na vás! Vaše CMŠ
Adresa: Podpěrova 1879/2, 155 00  Praha 5 Email: cms.srdicko@volny.cz
Spojení: Metro B stanice Lužiny Tel: 235 512 181, 251 622 425Správné odpovědi testu (nejen) pro děti: 1c,2c,3d,4a+c,5c,6d,7d,8a,9b,10c.

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

SPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCI, , , , , KTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍ     BUDOUBUDOUBUDOUBUDOUBUDOU " " " " "DRŽETDRŽETDRŽETDRŽETDRŽET     SLUŽBYSLUŽBYSLUŽBYSLUŽBYSLUŽBY". Z". Z". Z". Z". ZÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇ     HLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁME     DALŠÍDALŠÍDALŠÍDALŠÍDALŠÍ

SPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKY     NANANANANA     ZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍ     ÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDU     KOSTELAKOSTELAKOSTELAKOSTELAKOSTELA.....

TTTTTÁBORÁBORÁBORÁBORÁBOR     PROPROPROPROPRO     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI     ODODODODOD 12  12  12  12  12 DODODODODO 15  15  15  15  15 LETLETLETLETLET 2005 2005 2005 2005 2005
Tábor proběhne 2.-16.7. v Malenicích nad Volyňkou.
Bydlet se bude pod stany. Cena za dítě je 2300,-Kč, v případě sourozeneckých dvojic je možná sleva
na 2000,-Kč za dítě. Hlavní vedoucí je Vašek Folejtar (tel.:776575413). Přihlášky jsou k dispozici v
Kom. centru sv. Prokopa.

LLLLLETNÍETNÍETNÍETNÍETNÍ     TÁBORTÁBORTÁBORTÁBORTÁBOR     PROPROPROPROPRO     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI     ODODODODOD 6  6  6  6  6 DODODODODO 11  11  11  11  11 LETLETLETLETLET (18.-31.7.2005) (18.-31.7.2005) (18.-31.7.2005) (18.-31.7.2005) (18.-31.7.2005)
Jedeme sdětmi na faru vSedlci-Prčici, ale budeme mít ssebou i tee-pee pro ty, kteří si chtějí užít léto
pod „stanem“. Bereme i předškoláky. Děti se mohou těšit na dobré jídlo od naší šikovné kuchařky,
na hry, výlety a příjemné vedoucí. Děti je možné přihlásit na mailu bet-el@seznam.cz (uve	te jméno
dítěte, kontaktní adresu na vás a telefon) nebo na adrese: Komunitní centrum sv. Prokopa, o.s. Bét-
el, Vhůrkách 1292, 158 00 Praha 5. Cena: 2100,-Kč

  o.s. Bét-el (Magda Vlčková 608610600, Prokop Šatava 776565687)

MMMMMINISTRANTSKÝINISTRANTSKÝINISTRANTSKÝINISTRANTSKÝINISTRANTSKÝ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET

Ministrantský výlet se uskuteční 16.04.2005, sraz je v 7:50 před farní budouvou na Smíchově. S
sebou svačinu, boty do přírody, tenisák, šátek, lístek na tramvaj, 60 Kč na vlak a hodně energie.
Návrat bude v 16:59 na Smíchovské nádraží. Pokud by bylo zpoždění da-li bychom vědět rodičům.

      Petr Zborník      Petr Zborník      Petr Zborník      Petr Zborník      Petr Zborník

VVVVVÝLETÝLETÝLETÝLETÝLET

Mateřské centrum Venoušek zve všechny malé děti srodiči na výlet do Chuchle vsobotu 14.května
2005. Více informací vpříštím čísle Zpravodaje. Za MC M. Tomková
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PPPPPROSBAROSBAROSBAROSBAROSBA MBU  MBU  MBU  MBU  MBU OOOOO     POMOCPOMOCPOMOCPOMOCPOMOC     SSSSS     LETOŠNÍMLETOŠNÍMLETOŠNÍMLETOŠNÍMLETOŠNÍM     MISIJNÍMMISIJNÍMMISIJNÍMMISIJNÍMMISIJNÍM     KOLÁČEMKOLÁČEMKOLÁČEMKOLÁČEMKOLÁČEM.....
Téměř každoročně Misijní
banka ubožáků prosí smí-
chovské farníky o pomoc
formou upečení misijního
koláče. Upečené výrobky se
budou nabízet jako almužna v
neděli 10.4.2005 po obou
ranních bohoslužbách v
předsíni kostela sv. Václava, a
to výměnou za jakoukoliv
finanční částku ve prospěch
chudých tanzanijských rodin
vesnice Kamsamba a okolí. Stále
platí, že zde žije mnoho matek i
vdov s dětmi, které pro své děti
nemají jistotu, jak je každý den
nakrmí nebo čím přikryjí v

chladné africké noci. Soustředíme tak naši pomoc na ty nejcitlivější sociální případy. Smyslem naší
pomoci je nejen přímá podpora rodin, ale i rozvoj hodnot jako je stejná důstojnost všech lidí na
celém světě a vzájemná láska vyjádřená solidaritou se slabšími nezištnou službou. Je dobré vědět, že
tím, kdo je také obdarován, jsme i my sami.

Cítíte-li ochotu pomoci, domluvte se s námi na čísle: tel: 777 941 428 nebo pevná linka: 257 316
545. Díky předem za naše africké přátele a vyprošujeme vám hodně radosti a vnitřního obohacení.
Kdo pomáhá chudým, nikdy nezchudne.

PPPPPOZVÁNKAOZVÁNKAOZVÁNKAOZVÁNKAOZVÁNKA     NANANANANA     SOBOTNÍSOBOTNÍSOBOTNÍSOBOTNÍSOBOTNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET     ZAZAZAZAZA     MŠÍMŠÍMŠÍMŠÍMŠÍ,,,,,
TENTOKRÁTTENTOKRÁTTENTOKRÁTTENTOKRÁTTENTOKRÁT     ZAZAZAZAZA F F F F FRANTIŠKEMRANTIŠKEMRANTIŠKEMRANTIŠKEMRANTIŠKEM N N N N NOSKEMOSKEMOSKEMOSKEMOSKEM     DODODODODO P P P P POŘÍČÍOŘÍČÍOŘÍČÍOŘÍČÍOŘÍČÍ     NADNADNADNADNAD S S S S SÁZAVOUÁZAVOUÁZAVOUÁZAVOUÁZAVOU

17. dubna uplyne 70 let od smrti
významného katolického a
politického činitele předválečné doby
– politika a ekonoma JUDr.
Františka Noska. Nosek byl
významným politikem První
republiky, od roku 1920 až do své
smrti vroce 1935 byl poslancem za
Československou stranu lidovou a
vletech 1925 až 1929 i ministrem
vlády. Smyslem jeho života bylo
pomáhat druhým, ostatně tak vždy
na veřejnosti vystupoval, a� už jako
ministr, nebo terciář III. řádu sv.
Františka. Ačkoliv jeho rukama prošly

miliony, on sám byl chudý. Zatímco jiní si stavěli přepychové vily, on srodinou bydlel vpronajatém
dvoupokojovém bytě. Zato spektrum jeho činností bylo nesmírně veliké – od přednášek a pořádání
kurzů, přes podporu katolických družstev až po charitativní činnost, výstavbu a opravy kostelů nevyjímaje.

Od smrti Františka Noska vroce 1935 rok co rok putují jeho přátelé a příznivci kjeho hrobu
vPoříčí nad Sázavou. „Poutě“ po celá desetiletí až do své smrti vroce 1983 organizoval a dojednával
jeho spolupracovník a přítel Prof. Antonín Novák. Od roku 1985 se o poutě khrobu Františka
Noska stará skupinka terciářů. Od roku 1990navštěvují „poříčské poutě“ při této příležitosti významné
církevní osobnosti. Vletech 1990 a 1991 to byl kupříkladu biskup Antonín Liška, který zde, ještě
jako duchovní správce, působil do roku 1987, vdalších letech to byli biskupové a kněží Jaroslav
Škarvada (1992, 2000, 2003), František Lobkovicz (1993), Jiří Pa	our OFM (1995 a 1996 jako představený
české provincie Řádu kapucínů, 1998 a 2001 jako biskup), Václav Malý (2002) a Josef Kajnek (2004).
Dvakrát (1993, 2000) byl hlavním celebrantem apoštolský nuncius arcibiskup Giovanni Coppa.
Poutě do Poříčí nad Sázavou se konají vdubnu, vždy vden nebo poblíž výročí úmrtí JUDr. Františka
Noska (narozen 26. dubna 1886, zemřel 17. dubna 1935). Letos bude mše svatá za JUDr. Františka
Noska vPoříčí nad Sázavou obětována vkostele sv. Havla u řeky vsobotu 16. dubna 2005 v15.45
h. Hlavním celebrantem bude kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský. Po mši se tradičně uskuteční
krátké setkání u hrobu Františka Noska.

Možností, jak se do Poříčí nad Sázavou dostat, je více. Již několikátým rokem pořádá skupinka
nadšenců pěší vycházku zBenešova (cca 13 km), sraz je v11:50 h u severního východu znádraží ČD
vBenešově u Prahy, možné je „putovat“ i zČerčan (cca 2 km). Pro zpáteční cestu je zase možné využít
osobních vlaků (odjezd zPoříčí nad Sázavou v18:08 h) přes Davli do Prahy-Braníka (př. 19:37 h) a
Prahy hl. n. (19:58 h).

Pro ty zvás, kteří se chtějí o vztahu křes�anství, politiky a ekonomie, a tím pádem i o Františku
Noskovi, dozvědět víc, pořádá ve čtvrtek 28. dubna 2005 od 17:30 h Křes�anská akademie vklášteře
Emauzy přednášku, večer věnovaný Františku Noskovi připravili na středu 6. dubna od 19 hodin
vsále při kostele sv. Anežky vPraze na Spořilově také sami terciáři.     Michael Mareš    Michael Mareš    Michael Mareš    Michael Mareš    Michael Mareš

Pavel a Mirjam Baldínských (MBU) agapembu@volny.czagapembu@volny.czagapembu@volny.czagapembu@volny.czagapembu@volny.cz

„NIKDY TĚ NEOPUSTÍM, NIKDY TĚ NENECHÁM BEZ POMOCI……“„NIKDY TĚ NEOPUSTÍM, NIKDY TĚ NENECHÁM BEZ POMOCI……“„NIKDY TĚ NEOPUSTÍM, NIKDY TĚ NENECHÁM BEZ POMOCI……“„NIKDY TĚ NEOPUSTÍM, NIKDY TĚ NENECHÁM BEZ POMOCI……“„NIKDY TĚ NEOPUSTÍM, NIKDY TĚ NENECHÁM BEZ POMOCI……“ (Židům 13,5)

Není daleko doba, kdy mnoho lidí trpělo pro svou víru - (z vyprávění bývalého vězně ):
….“Čas plynul a přišel Svatý týden – nejkrásnější vmém životě. Během tvrdé práce na směnách jsem
se vlastními slovy modlil každý den Křížovou cestu. Prožíval jsem hluboké odevzdání trpícímu Ježíši
a On mi dával tolik radosti a vnitřního pokoje. Dozorce se pozastavoval nad mým klidem a vícekrát
se ptal:“Chlape, jak to děláte, že neklejete a nezuříte jako ti ostatní?“ Odpovídal jsem mu: “Vím proč
tu jsem a pro koho tu jsem.“

Na Zelený čtvrtek jsem celý den děkoval Ježíši za to, že se nám lidem zcela vydal, dal nám své Tělo
i svou Krev: “Pane, dávám Ti celou svou existenci, přijmi i mou obě�.“ Na Velký pátek byla zvláš�
těžká směna, vykládali jsme vagony a muselo to být rychle hotovo. Dozorce se vysmíval: “Faráři,
makej!“ Nic jsem mu neříkal, jen jsem se tiše modlil: “Dobrý Ježíši, děkuji za Tvou obě� pro mne a
pro nás všechny. Pro mé hříchy trpíš a umíráš. Děkuji Ti!“ Odpoledne dozorce zuřil a hnal nás na
další vagony. Opakoval jsem :“Ježíši, Ježíši!“  Na  Bílou sobotu byla prohlídka a my jsme pochodovali
dlouho po táboře. Klečel jsem vduchu u Ježíšova hrobu a klaněl se úžasné Boží lásce. A pak to
přišlo – Velikonoční ráno! Vstal jsem po třetí hodině. Všichni spali a tak jsem mohl sloužit slavnou
velikonoční bohoslužbu. Texty jsem uměl nazpamě�, vzal jsem trochu chleba a předem připravenou
trošku vína zrozinek – bohoslužba mi trvala dvě hodiny… „Pán vstal, aleluja, Ježíš zvítězil!“

Ty chvíle se nedají popsat, byl to zážitek na celý život a já děkuji Pánu i za dobu strávenou
vnápravném zařízení. Byl to nejkrásnější Svatý týden mého života. Bývalý vězeň č. 2498    MMMMMMMMMM
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PPPPPALATAALATAALATAALATAALATA

Ústav Palata byl otevřen „pro dospělé nevidomé,
neschopné vzdělávání a obživy“, roku 1893, pod
názvem FRANCISCO-JOSEFINUM, 25.6.1893
byla biskupem Dr.Kalousem vysvěcena kaple. Od
15.4.1929 zde sloužily řeholní sestry dominikánky
– až do komunistického zásahu v padesátých letech.
O těchto temných dobách – z kroniky sester –
zveřejníme několik vzpomínek příště. Po „sametové
revoluci“ sloužili na Palatě nynější biskup Václav
Malý, další kněží, od těchto nových počátků až
dodnes se o naše křes�anské stádečko, zvláště o
ležící pacienty, stará akolyta Karel Steiner. Také mezi
zdravotními sestrami a ošetřovatelkami jsou naše
sestry v Kristu a spřízněné duše. I dosavadní ředitelé
z postkomunistické éry jsou našemu působení

nakloněni. Každá naše bohoslužba potřebuje spolupráci několika dobrovolnic, které ve spolupráci s
personálem přivádějí a přivážejí hůře pohyblivé bratry a sestry.

SLAVÍME VELIKONOCE, ALE SVĚTEM TO NEPOHNE

Pro svět jsou zajímaví jen křižovaní Filipínci, průvody
španělských kajícníků v kápích nebo alespoň kostýmy
církevních hodnostářů. Kdyby někdo stahoval kočku z kůže
za živa, to by byl poprask.

Jak by se mohl všemohoucí Bůh pasivně dívat na
kruté a pomalé umírání svého syna na kříži? Může nebeský
Otec cítit menší nutkání přijít na pomoc svému dítěti než
otec lidský?

Slouhové, lokajové, podlézavci a kariéristé si zakazují
myslet a ptát se, slouží z prospěchu nebo ze strachu.

Proč se Ježíš nechal ukřižovat? Potřebuje Bůh k
vykoupení lidstva krev? Proč Židé nepřijali Ježíše za Mesiáše?
Proč svět nevypadá víc spaseně? Proč tolik lidí vyhlíží své
spasitele? Kdy se naplní Izajášovo proroctví? Kdy se bude
na zemi soudit spravedlivě, podle práva, kdy bude vlk
pobývat s beránkem a levhart s kůzletem, kdy si bude
kojenec bezpečně hrát nad děrou zmije? Kdy už nikdo
nebude páchat zlo a šířit zkázu, kdy zemi naplní poznání
Hospodina? srov. Iz 11,1-9 Kdy? Že by až po smrti?

Proč jsme my "pravověrní" křes�ané ještě nepřijali
Mesiáše? Židé žili ve správném náboženství, horlivě

dodržovali přikázání (některé sebezápory si ještě přidali), konali dobré skutky, správně obětovali v
chrámě, tolik a tolik beránků, hrdliček, kadidla, poklon, modliteb a postů raději více. Náboženský
provoz byl v pořádku!

"Ano, máme spoustu malomocných, nemocných, slepců, ale to je trest za jejich hříšnost. Ovšem
nevíce nás trápí okupanté. Ponižují nás, jejich císař se vydává za boha. Co nás stálo peněz a diplomacie
než jsme dosáhli, aby římské legie neurážely obrazy Boha na svých korouhvích. Rouhají se, vysmívají
se našim svatým zákonům. Proto prosíme, Hospodine, pošli Mesiáše, aby vyhnal pohany. Dej nám
svobodu, dej spravedlnost, dej nám mír, dej nám moudré politiky a představené, dej nám svaté
kněze, dej a� nejsou války, dej a� není nikde na světě hlad, dej nám zdraví, dej nám hodné děti, dej,
dej, jsi mocný, veliký, slitovný, milosrdný. Dej, neprodlévej, dej nám Mesiáše - je naší spásou."

Snažili se Mesiáše vyprosit a vypostit. Jan říkal: "To je zbytečné, Hospodin má sám největší
zájem na poslání Mesiáše. Ale vy se musíte nejprve obrátit! To platí dodnes!! Jeden tesař začal učit
náboženství: "Vaši otcové všechny proroky - boží vyslance - zlikvidovali. Myslíte si, že vy jste lepší?
Stojíte o to, co vám bude Mesiáš říkat? Myslíte si, že jej přijmete?" "Ty bezbožníku, urážíš nás, my se
modlíme a postíme víc než naši otcové." Pak se uradili: "Nazaretský tesař nestudoval, nachytáme jej
na nějaké chybě, špatném učení."

Které přikázání je největší? Mistře, máme tady žalobu na jednu cizoložnici, její manžel je opilec,
bije jí. Víme, jak to pokračovalo - a ona se zamilovala do souseda, pora	 nám, máme ji ukamenovat,
nebylo by to příliš tvrdé?

"Máme platit peníz daně? Římané vás týrají svou svévolí." "Ale vy utlačujete své souvěrce. Jste
nesnášenliví, trápíte lidí svou zbožností, povyšujete se. Jinak měříte druhým, jinak  sobě. Nemáte
srdce, nemilujete Boha nade vše, a bližního jako sebe sama. Jdou vám živnosti a obchody, umíte

MMMMMODLITEBNÍODLITEBNÍODLITEBNÍODLITEBNÍODLITEBNÍ     ŠTAFETAŠTAFETAŠTAFETAŠTAFETAŠTAFETA

Milí bratři a sestry! Na farním shromáždění padl návrh na opětovné uspořádání modlitební štafety za
nová kněžská povolání. Štafeta začala na 2.neděli postní, tj. 20.2., při mši v9:30 hodin. Jde o
„Modlitební štafetu vdoprovodu svatých“, jejímž jádrem je litanie ke všem svatým, orientovaná
zejména ke svatým kněžím a svybranou osobností vždy jednoho znich na každý den.

Rád bych vás tedy pozval, jednotlivce i rodiny, abyste se do štafety zapojili a podle svých možností
se začali zapisovat do archu, který je od Popeleční středy připraven vsakristii.

Kéž Pán naší snaze požehná!Kéž Pán naší snaze požehná!Kéž Pán naší snaze požehná!Kéž Pán naší snaze požehná!Kéž Pán naší snaze požehná! P. Ondřej PávekP. Ondřej PávekP. Ondřej PávekP. Ondřej PávekP. Ondřej Pávek

františkán P. Jaroslav Opršal
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Slyšeli jste někdy o něm? Určitě ano, to je ten velikonoční lotr po
pravici, kterému Ježíš řekl: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji“, když
poznával upřímné obrácení jeho srdce. Je lepší záruka jeho spásy, než
vlastní slova našeho Pána? Odsouzenec svatořečil odsouzence.
     My jsme te	 před několika dny stáli před Ukřižovaným. V
odpovědi na otázku „Proč byl Ježíš Kristus ukřižován?“, říká biskup
F.J.Sheen: „...mezi těmi, kteří se proti Kristu rozhodli bojovat, nebyl
nikdo, koho by společnost označila za hříšníka. Nikdo neměl zápis v
trestním rejstříku, nikdo nebyl nikdy zatčen, neměl nepříjemnosti s policií,
nebyl v obecném povědomí jako padlý člověk. Naopak – mezi přáteli
oplakávajícími jeho smrt byli zloději, tuláci a prostitutky. Proti němu se
spojili slušní lidé..“
     Ta slova Svatého Otce i biskupa Sheena jsem opsal z brožurky

„Jacques Fesch – nový lotr po pravici“ (vyd. MCM Olomouc 1996). Jacques se 6.4.1930 narodil v
bohaté francouzské rodině. Te	 by mu bylo 75 let. Byl ale 1.10.1957 popraven gilotinou za vraždu
policisty při bankovní loupeži. Jeho advokát byl opravdový věřící. Se svou starou maminkou a
mnoha dalšími se za něj začali modlit. Rozhovory o skutečných hodnotách se snažil vyvést z jeho
cynismu. Za několik měsíců se neš�astníkovy oči otevřely. V posledních letech a měsících před
popravou dorostl Jacques k zcela pravdivému postoji a k odevzdanosti do milosrdných rukou Božích.
Ve svém osobním deníku napsal 29.9.1957: „Trest smrti mi pomůže dosáhnout nebe. Jak bych nedal
svůj život stejně jako mučedníci, kteří raději zemřeli, než aby zapřeli svou víru! Je pravda, že jsem vinen.
A přece, kdyby mi dnes nabídli svobodu výměnou za jedinou urážku Boha, odmítl bych a dal bych
přednost smrti. Chci spolupracovat na výkonu svého trestu – chci ho přijmout z celé své duše a obětovat
ho Pánu. Tak mohu zemřít méně nedůstojným způsobem. Kéž by moje krev alespoň trochu utišila
spravedlivý Boží hněv.“

Zpráva, že pařížský kardinál Lustiger ve své diecézi započal proces blahořečení Jacquese Fesche,
vyvolala pozoruhodný rozruch. Reakce byly především odmítavé. Já jsem z toho nadšen. Jeden z nás
černo-bílých, dříve se jevící spíš jako černý, zasažen Boží láskou te	 září jako příklad. Za svých několik
let chození do vězení už znám několik jasných příkladů i u nás, a objevuji touhu po světle i u všech
ostatních „veřejných hříšníků“.

Bratři a sestry, kéž jsou pro Vás tato svědectví povzbuzením ve víře v nové šance, které Bůh dává
každému z nás. Děkuji Vám za společné prožití těchto krásných svátků vítězství Světla nad temnotou.
Kéž naše radost tohoto padesátidenního dne, který nezná soumraku, je předzvěstí již nikdy nekončící
radosti v ráji, kam nás předešel sv.Dismas i jeho novodobý napodobitel.        P. František       P. František       P. František       P. František       P. František

Vknihkupectvích se objevila kniha Daniela Helminiaka: Ježíš Kristus. Kým byl/je doopravdy.
D.A.Helminiak je bývalý katolický kněz  .Má doktorát zpsychologie a teologie Předmluvu kčeskému
vydání napsal universitní profesor.ThDr. Ludvík Armbruster.
Kniha se zabývá christologií. Dává ucelený přehled toho, jak se pohled na Ježíše vyvíjel od doby
prvních učedníků  až ksoučasné moderní teologii. Obsah knihy: Nový způsob čtení Nového zákona,
Christologie, myšlení o Ježíšovi, Christologie „shora“ a „zdola“,Kérigmatická a systematická výpově	,
Ježíš vNovém zákoně, Nicejský koncil:Dvojí vývoj, Christologický vývoj po Nyceji, Ježíš, člověk věrný
sám sobě, Ježíšova lidská mysl a jeho srdce, Ježíš a lidská spása.      ZHa     ZHa     ZHa     ZHa     ZHa

odhadnout jaké bude počasí, ale pravdu o sobě hledat nechcete."
Ninivští přiznali svou chybu, někteří hříšníci u Jana Křtitele zrovna tak, předcházejí vás do

Božího království. Pro svou víru jste schopni lhát a zabíjet. Když tvrdil: "Mesiáše nezabijí okupanti,
ale kněží, teologická fakulta a biskupská konference v čele s papežem", to bylo moc i na apoštoly. "To
není možné!" "Je." "Není! My bychom se tě zastali!" Ježíšovi se nepodařilo lidi přesvědčit. Znamení
(zázraky) nepomohla - "Zabijeme Lazara i Ježíše."

Ježíš vsadil na poslední pokus, aby začali přemýšlet o své zvrácené "zbožnosti" - přestal se skrývat
a bránit - ukáže se jak je jejich "víra" krutá. Proč se nechal ukřižovat? "Aby poznali, že miluji otce,
nejsem bludař, nejsem posedlý, mám čisté svědomí a když dělám zázraky - tak z moci Boží."

Naplnilo se Ježíšovo proroctví. Nejzbožnější z pravého náboženství zabili Mesiáše. Nejbližší
utekli, zapřeli, zradili. Proč se neptali: "Ježíši vidíme, že přicházíš od Boha. Řekni nám, jak nás Bůh
vidí? Co máme vylepšit? Přece nežijeme podle jeho představ. To žádný člověk nedovede."

Židé dál čekají Mesiáše - až přijde, udělá ve světě pořádek. Zastane se utlačovaných Židů,
případně ostatních trpících. Myslí si, že stačí dodržovat přikázání a trpět. Věří, že utrpení lidí Hospodin
používá na udržení rovnováhy mezi zlem a dobrem ve světě. Čekají Mesiáše jako knížete Pokoje.

My jsme jim rozhodně nepomohli Ježíše přijmout. Nechovali jsme se k nim jako lidé Knížete
Pokoje. Co se změnilo od Ježíšovy doby? Oproti Židům, říkáme: "Mesiáš už přišel - je jím Ježíš."
Také dodržujeme svá přikázání, modlíme se, postíme se, obětujeme Bohu Ježíšovu krev a jeho
utrpení (z cizího se dobře rozdává). Svým utrpením "pomáháme vykupovat" Kristu svět. (Na Golgotě
byly tři kříže. Rádi si hrajeme na Krista a nepřiznáváme, že jsme lotři.)

Podle Ježíše nestačí: "Chodili jsme do kostela, (konali jsme zázraky), trpěli jsme, obětovali své
bolesti." Některým řekne: "Nikdy jsem vás neznal." Ježíš říká: "Oháníte se Mojžíšem, ale nejednáte
podle jeho slov." My se často oháníme Ježíšem, ale jeho slovům nerozumíme. Ani nás mnoho nezajímají!

Ano, jsme hříšní, zasloužíme si výprask. Ale Kristus nám prokázal velikou laskavost, nechal si
napráskat za nás. Jsme zachránění! Rákoska se už nebude používat. Sláva! I Ježíš byl vzkříšen. To
jsme rádi, to mu přejeme. Třikrát sláva!

Nám to možná takhle stačí. Ale nevěřícím ne. Proto přijímají falešné mesiáše, Hitlera, Lenina a ty
další. Svoboda, rovnost, bratrství, humanismus, věda, pokrok, lidská práva, trh.

Kdo může za to, že Židé nepřijali Krista? Oni sami. Ale my jsme jim nepomohli. My křes�ané
jsme Židům strašně ubližovali. "Miluj Boha celou svou bytostí a bližního jako sebe sama." Pokřtění
narukovali k Hitlerovi (nebo k jinému) do armády. "A co měli dělat, vždy� měli doma rodiny."
Chlapi, co šli do odboje měli doma také rodiny. Američtí vojáci měli doma také rodiny. Viděl jsem
jeden jejich hřbitov - 10.000 pomníků. Kolik bylo vdov a sirotků?

Ježíš není jen kněz a král. Je také prorokem. Více než jsme si dosud všimli. Ježíšovi nejbližší si
dlouho mysleli, že jejich Mistr přehání: "Je důležité myslet pozitivně, ani myšlenkou si nepřipouštět
nic negativního, nepodceňovat druhé. Podezřívat je přehnané a navíc křivdou." Co dál? Čeká nás
něco příjemného. Ale nebude to bez práce.

Kristovo přátelství je nad naším selháváním. Kristus přece po vzkříšení vyhledal apoštoly a
nezlobil se na ně (ale neříkal, že se nic nestalo), nevyčítal. Učedníci konečně pochopili, konečně
přijali, že nás má Bůh rád "jen tak". Ne pro náš výkon a naše zásluhy a dobré chování. Konečně
pochopili, že Bůh je svobodný a není svázán "spravedlností" (tak jak si ji my lidé představujeme),
vždy� i my někdy trest snížíme nebo promineme, když je to možné. Konečně pochopili, že hřích nám
může pomoci, abychom prohlédli a zahlédli velikost a blízkost Boží.

Jako učedníci, tak i my, se můžeme přestat třást o svůj pozemský život. Jsme zachránění.
Nepotřebujeme se ustrašeně zachraňovat. Život má velikou hodnotu, ale můžeme získat bohatství
ještě větší. P. Václav VacekP. Václav VacekP. Václav VacekP. Václav VacekP. Václav Vacek
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VELIKONOČNÍ TEST (NEJEN) PRO DĚTI

1) Hlavní velikonoční svátek je:
a) Velký pátek; b) Bílá sobota;
c) Neděle Zmrtvýchvstání Páně; d) Velikonoční pondělí.

2) Na Zelený čtvrtek slavíme především:
a) Službu, kterou Pán Ježíš prokázal apoštolům, když jim umyl nohy;
b) Vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma;
c) Památku Poslední večeře Páně;
d) Zázrak uzdravení u�atého ucha veleknězova sluhy.

3) Zprávu o umývání nohou najdeme v tomto evangeliu:
a) Mk; b) Mt a Mk; c) Lk; d) Jan.

4) K Zelenému čtvrtku se váže růžencové tajemství:
a) “který se pro nás krví potil”; b) “který byl pro nás bičován”;
c) “který eucharistii ustanovil”; d) “který z mrtvých vstal”.

5) Pán Ježíš zemřel v pátek
a) v 9 hodin ráno; b) přesně v poledne;
c) asi ve 3 hodiny odpoledne; d) neví se.

6) Pašije jsou:
a) jiné označení pro pobožnost křížové cesty;
b) výraz pro přísný půst, který má být dodržován na Velký pátek;
c) dobový hovorový výraz pro pašované zboží;
d) část evangelia, která líčí Ježíšovo utrpení.

7) Očitým svědkem Ježíšova vzkříšení byl:
a) jeden z vojáků na stráži; b) Marie Magdalská;
c) Apoštolové Jan a Petr; d) nikdo.

8) Velikonoční svíce se jmenuje:
a) paškál; b) korporál; c) kantikum; d) breviář.

9) Dva poutníci, knimž se cestou přidal vzkříšený Ježíš, vykládal jim Písma a dal se jim poznat při
lámání chleba, šli do:
a) Jericha; b) Emaus; c) Jeruzaléma; d) Ninive.

10) Události, které se odehrávaly po Ježíšově vzkříšení, líčí kromě závěrů evangelií zejména:
a) Zjevení sv.Jana; b) Knihy královské;
c) Skutky apoštolů; d) nejsou písemně zachyceny.

Pomůcka: na jednu z otázek jsou správné 2 odpovědi.

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     ODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNE

Přij	te v sobotu 9. dubna od 15 hod.
na tradiční farní odpoledne, které se
uskuteční ve všech prostorách fary.
Čekají na Vás plánovaná i neplá-
novaná překvapení, občerstvení apod.
Nezapoměňte na příspěvek do tomboly!

HHHHHLEDÁMELEDÁMELEDÁMELEDÁMELEDÁME     KUCHAŘKYKUCHAŘKYKUCHAŘKYKUCHAŘKYKUCHAŘKY(((((ŘEŘEŘEŘEŘE)!)!)!)!)!
Pokud máte čas a chu� strávit v létě 14 dní uprostřed jihočeských lesů přímo u rybníka, rádi vaříte (i
pro hodně lidí) a máte kladný vztah k dětem, neváhejte a ozvete se nám. Na tábor hledáme 1 nebo 2
schopné kuchařky či kuchaře. Kuchyň v tábořišti je útulná a moderně vybavená. Předpokládaný
počet účastníků (včetně vedoucích) je cca 80 osob. Podrobnosti Vám sdělí a dotazy zodpoví: Kateřina
Pulkrábková (604571954)

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     UMĚLECKÝUMĚLECKÝUMĚLECKÝUMĚLECKÝUMĚLECKÝ     KLUBKLUBKLUBKLUBKLUB

V nejbližší době bude obnovena činnost farního uměleckého klubu! Sledujte vývěsky a podávejte
náměty k programové skladbě. Je třeba začít s přípravou programu dalšího ročníku. Zároveň hledáme
další spolupracovníky (programové i na přípravu sálu před a úklid po promítání)  !!!

NNNNNAHLÉDNĚMEAHLÉDNĚMEAHLÉDNĚMEAHLÉDNĚMEAHLÉDNĚME     DODODODODO     ZÁKULISÍZÁKULISÍZÁKULISÍZÁKULISÍZÁKULISÍ     EVROPSKÉHOEVROPSKÉHOEVROPSKÉHOEVROPSKÉHOEVROPSKÉHO     PARLAMENTUPARLAMENTUPARLAMENTUPARLAMENTUPARLAMENTU

Místní skupina České křes�anské akademie vPraze 5 vás zve na diskusní večer
sposlankyní evropského parlamentu Zuzanou Roithovou. Chcete se dozvědět více o
dění vevropském parlamentu, o úloze křes�anů a skutečné síle křes�anskodemokratických
stran vevropské politice? Přij	te na diskusní večer se Zuzanou Roithovou vpátek 1.4.
od 19:00 ve farním sále.       Josef Cuhra      Josef Cuhra      Josef Cuhra      Josef Cuhra      Josef Cuhra

SSSSSTRUČNÉTRUČNÉTRUČNÉTRUČNÉTRUČNÉ     POZVÁNKYPOZVÁNKYPOZVÁNKYPOZVÁNKYPOZVÁNKY:::::
Křes�anský sbor a Římskokatolická farnost sv. Jakuba St. ve Stodůlkách vás zvou na přednášku
zcyklu „Prokopská zastavení“ – Češi a jejich domácí a zahraniční sousedé (1918-1938). Přednáší
PhDr. Toman Brod, autor knihy Osudný omyl Edvarda Beneše (Československá cesta do sovětského
područí 1939-1948). Přednáška historika Tomana Broda, bývalého vědeckého pracovníka
Československé akademie věd, bývalého vězně koncentračních táborů vTerezíně a vOsvětimi a
člena Terezínské iniciativy (organizace pečující o zachování historické paměti na holocaust) se bude
konat vKomunitním centru svatého Prokopa (V Hůrkách 1292/8, Praha 5 – Nové Butovice) vúterý
12. dubna 2005 od 18:30 h (vstupné dobrovolné).

Muzeum Bedřicha Hrozného vLysé nad Labem vás zve na výstavu Jana Maříka – Okouzlení
dřevem. Výstava souboru meditativních intarzií bude otevřena až do 1. května 2005. Otevírací doba:
po, út, čt, pá, vždy 8 h až 12 h, 12:30 h až 16 h.

DDDDDRAMATICKÝRAMATICKÝRAMATICKÝRAMATICKÝRAMATICKÝ     KROUŽEKKROUŽEKKROUŽEKKROUŽEKKROUŽEK     POKRAČUJEPOKRAČUJEPOKRAČUJEPOKRAČUJEPOKRAČUJE!!!!!

V novém pololetí bude ve čtvrtek od 17:30 do 19:00 hodin na
faře. Kroužek je určen pro děti od 6 do 16 let. Náplní jsou
nejrůznější pohybově-řečově-dramatické hry a nacvičování
předprázdninového vystoupení. Zájemci se hlaste u Markéty na
608 532 909 nebo spanta@centrum.cz
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