POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle:
Po-Pá:
Sobota:

8:00
6:30
7:30

KONTAKT S

9:30
17:30
17:30

18:00
pátek

11:15 sv. Gabriel
15:00 Palata

(nedělní)

KNĚZEM

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

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

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA
Neděle:

- ráno 7:30 – 7:55
9:00 – 9:25
- večer 17:00 – 17:55
Všední dny: - večer 17:00 – 17:25
Jindy:
- po individuální dohodě.

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
2.9. neděle 22. neděle vmezidobí
3.9. pondělí Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
8.9. sobota Svátek Narození Panny Marie
Dny evropského dědictví:
- v 9 a 10 hod. prohlídka kůru kostela sv. Václava
- v 19 hod. varhanní koncert vkostele
9.9. neděle 23. neděle vmezidobí
13.9. čtvrtek Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
14.9. pátek Svátek Povýšení svatého kříže
15.9. sobota Památka Panny Marie Bolestné
v 15 hod. koncert vkostele (skladby J. J. Ryby)
Farní výlet na Dobříš (sraz v 8.15 hod. na Smíchovském nádraží)
16.9. neděle 24. neděle vmezidobí
20.9. čtvrtek Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů,
mučedníků
21.9. pátek Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
23.9. neděle 25. neděle vmezidobí; sbírka na církevní školství
v 19:15 setkání pastorační rady
27.9. čtvrtek Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Slavnost výročí posvěcení našeho farního kostela
28.9. pátek Slavnost sv. Václava
Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Národní svatováclavská pou ve Staré Boleslavi (mše sv. v 10.00)
29.9. sobota Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30.9. neděle 26. neděle vmezidobí
při mši sv. v 18 hod. Missa Orbis Factor (sbor Cantus Amici)
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. P. Bouška, P. S. Přibyl, M. Muchová, Z. Hadravová, F. Nedbal
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 800 ks neprodejné
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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
VDĚČNOST

SV.

VÁCLAVU

Kajícníci mívají někdy ve zvyku se zpovídat
znepřekonatelného odporu vůčipolitikům. A to nejen
obecně, protože často také uvádějí konkrétní jména těch,
které právě nesnášejí. Vzhledem ktomu, že jde vždy o ty
veřejné činitele, jejichž mediální obraz je zrovna vté době
negativní, je jasné, že jejich záš se neobrací ani tak proti
konkrétní osobě daného politika, nýbrž kmediálnímu
výtvoru, ke karikatuře dotyčné osoby. Varovným příkladem
je vnímání kardinála Ratzingera na Západě po dobu jeho
šéfování na Kongregaci pro nauku víry. Tolik nenávistných
předsudků, neochoty pochopit, přečíst si originál,
paušalizování, překrucování, karikování… Poté, co se stal
papežem, se mi mnozí tamní katolíci naopak vyznávají
ztoho, že podlehli masivní mediální kampani, zatímco
jiní tamní exponenti se dodnes nejsou schopni sjeho
pontifikátem smířit.
Snad by stálo za to, si u příležitosti zářijové slavnosti
sv. Václava, patrona našeho farního kostela a vévody české
země uvědomit, zjakých politiků bychom se asi zpovídali
vdobách minulých:
- zBoleslava za Václavovu bratrovraždu
- z Přemyslovců, kteří vyvraždili Slavníkovce nebo oslepili a vykastrovali knížete Jaromíra zjejich rodu
- z Žižky, který obklíčil kláštery, zapálil je a nechal uhořet řeholníky zaživa
- z Habsburka Ferdinanda II., který se mstil popravou českých pánů a vyhnanstvím naší elity do
zahraničí
- z Marie Terezie a Josefa II. sjejich systematickou germanizací
- z Franze Josefa, který náš národ vehnal do nejničivější války dosavadních dějin
- z Reinharda Heydricha, který si prostor pro náš národ představoval po náležité rasové selekci někde
na Sibiři
- ze stalinských strůjců monstrprocesů, vnichž také kněží byli zbavování svobody i života
- z ostudných loutek sověty instalovaného režimu po invazi „spřátelených“ vojsk.
Jistěže se zázrak roku 1989 připisuje především sv. Anežce, ale jistě byl při díle také sv. Václav.
Rozpomněl se na své plémě. Vždy jsme ani nedoufali, že ktakové změně dojde. Zpovídat bychom
se měli, když už, tak zodporu vůči médiím, které nás svou negativistickou hyperkritikou udržují ve
stavu soustavné naštvanosti, nespokojenosti a tím také nevděčnosti za to, že žijeme vdobě, kdy náš
P. Stanislav
národ má nejvíce svobody a blahobytu vcelých dosavadních dějinách.
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GOSPELY

PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI
Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Farní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství starších rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - velký sál na faře, zahájení 30.9.
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře,zahájení 3.9.
Mateřské centrum Venoušek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - m.c. fara, zahájení 11.9.
Rekreační cvičení pro ženy
úterý 18:30 - 19:30 hod. - velký sál, zahájení 11.9.
Společenství Obnovy v Duchu svatém
úterý od 20 hod. - velký sál na faře, zahájení 18.9.
Program pro mládež (od 14 let)
středa 18:30 - 20:00 na faře.
Společenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
www.spolcovni.usmev.cz,zahájení bude oznámeno
Ministrantské schůzky (vede Petr Zborník)
termín bude upřesněn v průběhu září

Mateřské centrum Venoušek - modlitební setkání
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na
faře., zahájení od 13.9.
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek 19:00 - 20:00 - velký sál na faře, pravidelné
setkávání začne v říjnu
Modlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 23 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 23.9. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 25.9. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od října, rozvrh ve vývěsce
Katechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Petra a
P. Mariusze
Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Petry Šustrové (724 241 322 nebo 257
328 718)

P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / tel: 257 324 224 nebo 604 401 833 / yuga@centrum.cz
duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252

administrátor:
farní vikář:
výpomocný

Sponzorské dary:

Číslo bankovního účtu farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní symbol
platby uvete číslo dárce, které vám přidělí farář.

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

Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie, zasílejte
P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc.
na prispevky@volny.cz

Farní knihovna:
Knihovna je ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní mši sv. v 9:30
(tedy v době 10:45-11:30). Dále je možné si knihy půjčovat po dohodě s knihovníky i v jednotlivých
společenstvích. Díky darům máme již téměř 300 knih a 50 audiokazet, všem dárcům srdečně děkujeme.

OBLÍBENÉ "FARNÍ

KAFE" BUDE I NADÁLE KAŽDOU NEDĚLI, POKUD SE NAJDOU
OCHOTNÍ SPOLUPRACOVNÍCI , KTEŘÍ BUDOU " DRŽET SLUŽBY ". Z ÁROVEŇ
HLEDÁME DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍKY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU KOSTELA.
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U SV.

VÁCLAVA

7.8. jsem se zúčastnila koncertu sboru Gospical v našem kostele.
Sympatičtí zpěváci zpívali s plným nasazením v rytmu spirituálů. Možná,
že akusticky méně by bylo více. Také vedoucí sboru přecenil naše
znalosti anglického jazyka a ještě mu nebylo dobře rozumět (snad tou
akustikou). Škoda, že bylo málo posluchačů. Mladým lidem, pokud
tam byli, se hudba líbila a při písních spolupracovali potleskem. Možná,
že pro začátek koncertu bylo 19:30 již dost pozdě, ale musíme také přihlédnout k době dovolených
a vlastně žádné jiné reklamě než zmínce ve Zpravodaji. Snad k nám hosté z Wiesbadenu ještě někdy
K. Voldanová
zavítají. Za pěkný večer jim děkujeme.

PRÁCE

VEDE KE SVATOSTI

Poslední den včervnu byla ke cti sv. Josemariá Escrivá, zakladatele Opus Dei, sloužena Jeho
Eminencí Msgr Diego Causero, arcibiskupem a apoštolským nunciem pro ČR, slavnostní eucharistie.
Památku Josemariá Escrivá církev světí 26. června a vPraze se slavnostní eucharistie zpravidla koná
vchrámu Panny Marie před Týnem.
Jako laik si netroufám přesně vystihnout jádro poslání OPUS DEI (Boží dílo) tohoto novodobého
světce. Narodil se vr. 1902 ve Španělsku a zemřel vroce 1975 vŘímě. OPUS DEI chápu jako
spojení věřících a kněží, kteří nahlíží na každodenní život jako na etapu naší existence, ve které se
může dosahovat svatosti.
Josemariá Escrivá učil, že se s Ježíšem setkáváme při modlitbě, při eucharistii a ostatních církevních
svátostech, ale také při věrném a láskyplném plnění svých rodinných, profesionálních a společenských
povinnostech.
„ ….svatost, kterou od Tebe Bůh vyžaduje, dosáhneš tím, že budeš sBoží láskou konat svou práci,
že budeš plnit své každodenní povinnosti, které vždy spočívají vmaličkostech“
Jádro jeho poselství je Posvěcovat svět prací. Posvěcovat se prací. Posvěcovat ostatní prací.
OPUS DEI se zrodilo vr. 1928. Všechna schválení Církve dostalo vr. 1943 až 1950. „Dílo bylo
novátorské a revoluční ve svém pojetí. Dnes je jisté, že Josemariá Escrivá založil novou a originální
kapitolu křesanské spiritualit, je to přímá cesta pod vedením Ducha svatého“
„Pro spiritualitu OPUS DEI jsou charakteristické tři nové aspekty:
1. Křesanští laici by neměli opustit svět nebo jím pohrdnout, ale zůstat vněm a milovat život běžným
způsobem.
2. Když zůstávají ve světě, měli by vědět jak objevit nadpřirozenou hodnotu obyčejných okolností
svého života včetně prozaických a materiálních podrobností.
3. Jako důsledek toho je každodenní práce, aktivita, která zaměstnává a naplňuje největší počet
hodin běžných lidí a která charakterizuje jejich sekulární osobnost. Je první věcí, která potřebuje být
posvěcena, a je to první nástroj ke křesanskému apoštolátu.“
Josemariá Escrivá je především uctíván ve španělsky mluvících zemích a vJižní Americe.
Je škoda, že sjeho učením není dostatečně seznámeno Česko. Jeho myšlenky jsou i pro nás v
současnédobě velmi aktuální. Proti korupci, falši některých lidí a proradnosti politiků postavit
každodenní povinnosti vykonávané sBoží láskou. Jak by se vyčistily vztahy mezi lidmi. Zakladatel
učil milovat rodinu, i když láska vrodině často roste trápeními a obtížemi života. Kolik rodin by se
Zd. Hadravová
zachránilo, kdyby se tato myšlénka vnašich rodinách vžila.
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SVATOVÁCLAVSKÉ

DVANÁCTERO POHODOVÉHO RODIČE

POSVÍCENÍ

Letos to bude již 127 let od vysvěcení našeho kostela. Pro vaše potěšení a vzpomínku přetiskujeme
pohlednici vydanou k 50. výročí svěcení. Všimněte si i pořadu a četnosti bohoslužeb před 77 lety (1935).
Naplnili bychom je i dnes?
Upomínka
na 50leté trvání arcidìkanské basiliky
sv. Václava na Smíchovì v Praze

1. PŘÍPRAVA - Dítě jde do kostela najedené, napité a vyčůrané.
2. PŘÍCHOD DO KOSTELA - Na mši svatou přijdeme sice včas, ale dítě se nesmí začít nudit
ještě před jejím začátkem.
3. MÍSTO K SEZENÍ - Místa v lavicích vybíráme tak, aby dítě dobře vidělo na oltář a ambon, a vědělo
tak co se zrovna děje. Nejvhodnější jsou lavice vpředu nebo krajní místa v lavicích uprostřed kostela.

Basilika sv. Václava na Smíchovì byla postavena dle
plánu arch. Barvitiusa 1880-1885 a dne 27. záøí 1885 byla
kardinálem Schönbornem za assistence biskupù
Dr. Øíhy a Schwarze posvìcena. Chrám tento patøí
mezi nejkrásnìjší chrámy naší republiky a chová velmi
cenné obtazy, mosaiky, sochy z karar. mramoru a
bronzu od našich nejlepších mistrù~

4. ZASEDACÍ POŘÁDEK - Jsme-li vícečetná rodina, je vhodné mezi dvě malé děti posadit
jednoho dospělého nebo alespoň nejstarší z dětí, čímž zamezíme vzájemnému pošuchování. Také
je dobré nepouštět starší sourozence ke kočárku se spícím miminkem.
5. V KOSTELE SE NEBĚHÁ - Sedí-li dítě v lavici, eventuelně rodiči na klíně, přijde o možnost
pobíhat, dupat a užívat si nádherně se nesoucí ozvěny v bočních lodích kostela.
6. TRUMFY - Je dobré nevystřílet všechny své trumfy ještě před prvním čtením. Dokud je dítě
klidné v kočárku, není důvod ho vyndávat, dokud je dítě klidné v lavici, není třeba ho brát na klín,
do náruče nebo mu vnucovat dudlíka či hračky.
7. JÍDLO A PITÍ - V kostele se nejí a nepije, ale dítě do cca 1 roku se uklidní lahví mléka, dítě do
cca 2 let lahví čaje. Starším dětem můžeme jako odměnu za dobré chování slíbit bonbón nebo
sušenku, ale až po mši svaté před kostelem.
8. HRAČKY - Osvědčenou metodou pro zklidnění dítěte jsou také hračky - lehké a měkké, nejlépe
plyšové, nafukovací, hadrové. V žádném případě ne chrastící, cinkající, mňoukající, pískající, plechové,
autíčka na setrvačník a jiné hračky, vydávající zvuky. Pozor také na rámus při pádu hračky na zem.
9. KNIHY - Starší dítě se zabaví knihou - nejlépe na dané téma, kde podle obrázků pozná ve které
fázi mše sv. se právě nachází. Knihy, časopisy či omalovánky se však musí střídat, aby nebyly okoukané.
K zahození nejsou ani “čertovy obrázky”, karty mají totiž oproti knize tu výhodu, že když spadnou z
lavice, neozve se dutá rána jako při pádu knihy, a je to také více obrázků, takže vydrží dítě déle zabavit.
10. ODMĚNA - Motivovat dítě k dobrému chování lze i “úplatkem”, tedy slibem, že když se bude
hezky chovat, půjdeme z kostela na farní kávu, na procházku, do cukrárny, na návštěvu... Za
odměnu dostane lízátko... A nikdy nezapomeneme dítě pochválit - dnes se dobře chovalo, snažilo
se a příště to bude ještě lepší. (Nevhodné chování jiných dětí při bohoslužbě nemusíme tolerovat
svým vlastním dětem.)
11. TOLERANCE - Každý z nás má někdy svůj den, a tedy i dítě má právo někdy zazlobit. I my
jsme byli dětmi, i my máme, měli jsme nebo možná budeme mít malé děti, a tak bume tolerantní.
Je přeci všeobecně známo, že i dospělý člověk se vydrží soustředit maximálně 45 minut v kuse a mše
svatá trvá často déle.
12. KDYŽ TO NEJDE JINAK - Některé děti mají ve svém životě určité období, kdy při mši svaté
zkrátka v klidu nevydrží. A pak je třeba se zamyslet, zda by pro všechny zúčastněné nebylo lepší,
kdyby se dítě mše nezúčastnilo. Rodiče se mohou vystřídat v účasti na mši sv., kterou prožijí v
soustředění a klidu, a s dítkem se mohou jít do kostela zklidnit a pomodlit společně kdykoliv
mimo bohoslužbu.

BOHOSLUBA V TOMTO CHRÁMÌ:

Ve vední dny
jestmšesv.v 61/4,av 8 h.,
odpùldne v dobì zimní lytanie a po•ehnání v 5 hod.,
vdobìletnív 7 h.veèer
V nedìli a ve svátek
mše sv.: v 61/4 -7-8-9-10av 1/212~hod.
Odpùldne v dobì zimní v 5 h. kázání a po•ehnání,
v dobì letní v 7 h. po•ehnání
Sv. zpovìd mo•no konati ka•dý den od 3/4 7-8 h. ráno
a v nedìli a ve svátek od 6 do 8 h. ráno
Úøední hodiny arcidìk. úøadu od 9-1 hod
ARCIDÌKANSKÝ ÚØAD NA SMÍCHOVÌ V
PRAZE
Inf. Prelát Msgr. Jan Pauly.
kanovník a arcidìkan.

PRÁZDNINOVÉ

PUTOVÁNÍ

nás zavedlo na zajímavé místo. V krásné zvlněné krajině Sedlčanska jsme objevili nově vznikající
klášter sester trapistek. Přišly k nám do naší země z Itálie, na pozvání našeho kardinála Vlka. Klášter
ale ještě není dostavěný, postavena je jen budova pro budoucí návštěvníky, v níž žijí zatím sestry.
Zúčastnili jsme se jejich mše svaté (v neděli) i jejich modliteb. A jak se tedy modlí a žijí? U trapistů
zvon (zatím jen zvoneček) určuje přísný denní řád. Chodí brzy spát (v 8-9 hod.) vstávají velice brzy,
život vyplňuje pravidelné střídání aktivit: modlitba, spánek, jídlo, práce… Sestry v klášteře jsou
mladšího věku , pocházejí z Itálie, Slovenska, Maarska, a dokonce několik i z naší země. Doufejme,
MM
že jejich modlitby přinesou duchovní probuzení tomuto krásnému kraji.

CVIČENÍ

PRO ŽENY

Rekreační cvičení pro ženy bude pokračovat v obvyklém termínu, tedy každé úterý od 18,30 do 19,30
hodin v sále na faře. Začínáme již první úterý v září, tedy 11.9.2007. Budeme se těšit, že mezi nás
přibude nějaká nová odvážná tvář. K účasti je třeba pouze dobrá nálada a jakékoliv pohodlné
oblečení (cvičební úbor), cvičit se dá i naboso. Ke cvičení používáme karimatky, cvičící gumy a ty
odvážnější i PET-lahve s vodou místo činek. Věk nerozhoduje, se cvičením se dá začít kdykoliv. Tak
Petra Šustrová
se na vás těšíme. Za kolektiv „cvičenek“
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P.S. Samozřejmě, že děti mají dny, kdy ani dodržení všech uvedených bodů nepomůže a stejně
"zlobí". V tom případě nastupuje poslední (a tajná) zbraň - SNAHA věc řešit. Nejhorší je dělat, že
problém není ("to dítě není moje"). Pokud se ale snažím problém řešit, získám na svou stranu
ostatní účastníky bohoslužby a s jejich úsměvem a podporou v zádech se mohu soustředit na dítě.
Petra Šustrová
Tímto dodatečně děkuji všem, kteří mě takto (bezpočtukrát) podpořili.
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FARNÍ

PRÁZDNINOVÝ POBYT VE

ŠTĚKNI

Na přelomu července a srpna jsme byli u sestřiček na
zámku ve Štěkni. V nádherném zámeckém parku i v
blízkém a dalekém okolí jsme si opravdu užívali - pěšky,
na kolech, auty, při hrách, výletech i cestách za poznáním.
Stravy duchovní i tělesné dostatek, pohyb i lenošení,
historie i moderní technika současně (zámek sestry
celoročně vytápějí tepelnými čerpadly ze 30 vrtů).
Dostatek času pro sebe i pro ostatní, hovory na běžná i
nezvyklá témata, hovory se sestřičkami - pamětnicemi.
Historická města i památná místa na dosah, v nejbližším
okolí. Nechte se i vy zlákat a někdy si pořádně odpočiňte
FN
u sestřiček ve Štěkni!

INFORMACE

O VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE

2007 - 2008

Předběžný harmonogram výuky náboženství ve školním roce 2007 – 2008 je následující:
1. skupina: 5 - 7 let - středa 17:00 - 17:45 (A. Bubníková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání - úterý 15:00 - 15:45 (P. Mariusz Przygoda)
3. skupina: 8 - 10 let - bu pondělí, nebo úterý 16:00 - 16:45 (Magda Vlčková)
4. skupina: 11 - 13 let - středa 15:00 - 15:45 (P. Mariusz Przygoda)
5. skupina: 14 let a více - čtvrtek 16:00 - 16:45 (P. Stanislav Přibyl)
Rozvrh vuvedené podobě není definitivní a můžete se kněmu samozřejmě vyjádřit (např. poznámkou
vpřihlášce). Výsledná podoba rozvrhu však bude pochopitelně záviset na časových možnostech
vyučujících a většiny přihlášených dětí. Pravidelná výuka bude zahájena od října. Prosíme, aby nám
rodiče co nejdříve odevzdali vyplněné přihlášky (na faře nebo vsakristii). Formuláře budou kdispozici
vkostele a na faře. Prosíme také o modlitbu za děti i za vyučující.

POZVÁNÍ

NA

KONCERTY V KOSTELE SV.

VÁCLAVA

- vsobotu 8. 9. 2007 v 19 hod. (vrámci „Dnů evropského dědictví“):
Program: skladby Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a Antonína Dvořáka.
Účinkuje: Jakub Janšta. Vstup zdarma.
- vsobotu 15. 9. 2007 v 15 hod.:
Program: skladby Jana Jakuba Ryby.
Účinkují: Ventova dechová harmonie, Cantores Pragenses a Sbor sv. Cecílie – Poděbrady.
Vstupné dobrovolné.

FARNÍ

VÝLET

Farní výlet se koná v sobotu 15. září. Sraz je v 8:15 v hale nádraží Praha-Smíchov, vlak odjíždí v 8:34.
Přestoupíme v Zadní Třebáni a dojedeme do zastávky Osov v 9:39. Brdskými lesy se vydáme po
žluté a dále po zelené značce do Dobříše (celková délka trasy 11,5 km), kde budeme mít mši sv.,
navštívíme pastorační centrum sv. Tomáše a je možné si prohlédnout i zámecký park. Závěr výletuv
případě příznivého počasístrávíme na farní zahradě, kde si opečeme buřty (vezměte si dostatečný
počet s sebou). Do Prahy se vrátíme autobusem, předpokládaný příjezd je v 18:30, dřívější návrat je
možný.

POPRÁZDNINOVÝ

VÝLET V SOBOTU

22.9.2007

NA

KOKOŘÍN

Vydáme se tentokrát obdivovat Kokořínský zámek. Jelikož pojedeme jednu z cest autobusem je
potřeba, abyste se předem přihlásili na náš mail: bet-el@signaly.cz. Děkuji za spolupráci. Bližší
informace zašleme co nejdříve.
Změna je možná. Včas upřesníme. www.bet-el.signaly.cz

NAŠE

FARNOST

Velmi prořídlé řady našich farníků o prázdninách rozmnožili dva noví farníčci:
- Lukáš Tomek, narozen 20.6.2007
- Veronika Vejpustková, narozena 18.8.2007
Vítáme je mezi námi! Křtiny budou mít oba 22.9.2007.
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