
Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

vydává: Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově,  Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
redakční rada: P. P. Bouška,   P. S. Přibyl,   M. Muchová,   Z. Hadravová,   F. Nedbal
uzávěrka: 20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie)    náklad: 800 ks     neprodejné
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Květen

2008KONTAKT S 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

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)

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM

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

Všední dny: - večer17:00 – 17:25
Jindy: - po individuální dohodě.
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  1.5. čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení PáněSlavnost Nanebevstoupení PáněSlavnost Nanebevstoupení PáněSlavnost Nanebevstoupení PáněSlavnost Nanebevstoupení Páně
začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha sv.

  2.5. pátek Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
1. pátek v měsíci1. pátek v měsíci1. pátek v měsíci1. pátek v měsíci1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin

3.5. sobota Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů,
Arcidiecézní pou� za kněžská povolání na Svaté Hoře

  4.5. neděle 7. neděle velikonoční7. neděle velikonoční7. neděle velikonoční7. neděle velikonoční7. neděle velikonoční
8.5. čtvrtek Panny Marie, Prostřednice všech milostí; mše sv. v 7.30 a v 17.30

11.5. neděle Slavnost Seslání Ducha svatéhoSlavnost Seslání Ducha svatéhoSlavnost Seslání Ducha svatéhoSlavnost Seslání Ducha svatéhoSlavnost Seslání Ducha svatého
12.5. pondělí Svátek Výročí posvěcení katedrály
14.5. středa Svátek sv. Matěje, apoštola
16.5. pátek Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
18.5. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice; svatojánská sbírka na arcidiecézi
22.5. čtvrtek Slavnost Těla a Krve PáněSlavnost Těla a Krve PáněSlavnost Těla a Krve PáněSlavnost Těla a Krve PáněSlavnost Těla a Krve Páně

od 17 hod. možnost zúčastnit se mše sv. vkatedrále a následně eucharistického
procesí do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

24.5. sobota Farní pou� do Milevska a KlokotFarní pou� do Milevska a KlokotFarní pou� do Milevska a KlokotFarní pou� do Milevska a KlokotFarní pou� do Milevska a Klokot
25.5. neděle 8. neděle vmezidobí; v19.15 setkání patorační rady farnosti

Zahájení roční modlitební štafety za knězeZahájení roční modlitební štafety za knězeZahájení roční modlitební štafety za knězeZahájení roční modlitební štafety za knězeZahájení roční modlitební štafety za kněze
26.5. pondělí Památka sv. Filipa Neriho, kněze
30.5. pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce JežíšovaSlavnost Nejsvětějšího Srdce JežíšovaSlavnost Nejsvětějšího Srdce JežíšovaSlavnost Nejsvětějšího Srdce JežíšovaSlavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
31.5. sobota Svátek Navštívení Panny Marie;

od 8.15 úklidová brigáda v kostele
  1.6. neděle 8. neděle vmezidobí; první svaté přijímání dětíprvní svaté přijímání dětíprvní svaté přijímání dětíprvní svaté přijímání dětíprvní svaté přijímání dětí

   M   M   M   M   MARIÁNSKÝARIÁNSKÝARIÁNSKÝARIÁNSKÝARIÁNSKÝ     MĚSÍCMĚSÍCMĚSÍCMĚSÍCMĚSÍC     MÁJMÁJMÁJMÁJMÁJ

Kardinál Ratzinger se ještě coby prefekt
Kongregace pro nauku víry
pozastavoval nad přílišným zdů-
razňováním rozumové a spekulativní
stránky vteologických spisech svých
kolegů. Konstatoval, že vcelém tomto
rozsekávání evangelia na fašírku chybí
něco podstatného, totiž postava matky.
Je zde příliš jednostranně přítomna
mužská rozumová stránka a chybí
ženská laskavost a intuice. Samozřejmě
kardinál jasně říká, kdo má být vcelém

křes	anském bohosloví i životě tou matkou: Maria, matka Ježíšova. Ona je také
naší matkou a při květnových mariánských pobožnostech budeme stále znovu její
mateřství vzývat. Kde je matka, tam je domov.

Je však také dobře upozornit na to, že Pannu Marii můžeme nalézt i jinde než
bychom čekali. Vrestauraci OYA mě obsluhuje číšník alžírského původu
spříznačným jménem Muhamad. Ten ví, že jsem kněz, a požádal mě, abych
příslušnou peněžní částku, kterou musí odevzdat jako postní dar chudým (zakát),
odevzdal do potřebných rukou. Řekl jsem mu, že znám skvělou paní, jak on říká
„svatou“, která chodí po potřebných, a u ní mohu mít jistotu, že dar bude předán
do správných rukou. Od této paní pak dostal Muhamad poděkování na pohlednici
sobrazem Panny Marie sJežíškem. Ten obrázek má Muhamad za pultem dodnes.
Inu, jak praví koncil o muslimech: „Ctí Ježíšovu panenskou matku Marii a někdy
ji i zbožně vzývají“. Můžeme si být jisti, že takoví se nacházejí pouze mezi
mírumilovnými muslimy a nikoli mezi (sebe)vražednými džihádisty. Ti totiž nevědí,
co je mateřské srdce.

Maria, matko Boží, oroduj za nás!Maria, matko Boží, oroduj za nás!Maria, matko Boží, oroduj za nás!Maria, matko Boží, oroduj za nás!Maria, matko Boží, oroduj za nás!
    P. Stanislav Přibyl    P. Stanislav Přibyl    P. Stanislav Přibyl    P. Stanislav Přibyl    P. Stanislav Přibyl
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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 starších rodičůSpolečenství starších rodičůSpolečenství starších rodičůSpolečenství starších rodičůSpolečenství starších rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - velký sál na faře
Pondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Mateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum Venoušek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum fara
Rekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženy
úterý 18:30 - 19:30 hod. - velký sál
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. - velký sál na faře
Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež (od 14 let)
středa 18:30 - 20:00 na faře.
Společenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
spolcovni.usmev.cz

administrátor:administrátor:administrátor:administrátor:administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
farní vikář:farní vikář:farní vikář:farní vikář:farní vikář: P. Mariusz Przygoda / yuga@centrum.cz
výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252

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.

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

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

Mateřské centrum Venoušek - modlitební setkáníMateřské centrum Venoušek - modlitební setkáníMateřské centrum Venoušek - modlitební setkáníMateřské centrum Venoušek - modlitební setkáníMateřské centrum Venoušek - modlitební setkání
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na faře.
Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina pod vedením P. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. Stanislava
čtvrtek 19:00 - 20:00 - velký sál na faře
Modlitba RůženceModlitba RůženceModlitba RůženceModlitba RůženceModlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Pravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 23 hod.
Farní pastorační radaFarní pastorační radaFarní pastorační radaFarní pastorační radaFarní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 25.5. v 19:15, na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 27.5. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od října, rozvrh ve vývěsce
Katechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Petra aP. Petra aP. Petra aP. Petra aP. Petra a
P. MariuszeP. MariuszeP. MariuszeP. MariuszeP. Mariusze

Rodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Petry Šustrové (724 241 322 nebo 257
328 718)

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.....

Farní knihovna:Farní knihovna:Farní knihovna:Farní knihovna: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 500 knih a 50 audiokazet, všem dárcům srdečně děkujeme.
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VVVVVEČEREČEREČEREČEREČER M M M M MONSONSONSONSONS. J. J. J. J. JIŘÍHOIŘÍHOIŘÍHOIŘÍHOIŘÍHO R R R R REINSBERGAEINSBERGAEINSBERGAEINSBERGAEINSBERGA

„Sejde sočí, sejde zmysli“ zní známé přísloví, které však neplatí o Mons.
Jiřím Reinsbergovi (*1918, + 2004), dlouholetém faráři u Matky Boží před
Týnem. Takto začal svůj úvod moderátor vzpomínkového setkání, které se
konalo pod záštitou ČKA dne 31. 3. 2008 vrefektáři benediktinského opatství
vEmauzích u příležitosti 90. výročí narození tohoto charismatického kněze.
Po úvodu byl promítán film Davida Čálka: „Jak jich miluju, tak mě serou“,
který byl promítán vČT vroce 1985 a vnezkrácené verzi i na Slovensku.
Vtéto souvislosti pan režisér slíbil, že do 1 roku vydá část dosud
nezveřejněných a vysoce ceněných rozhovorů sotcem Reinsbergem.
Rozhovory budou rozšiřovány na CD nosičích prostřednictvím ČKA.
Sosobní reflexí vystoupili vdruhé části setkání Prof. Tomáš Halík, Ing.

Jan Kofroň, MUDr. Jaroslav Eliáš. Vzávěru setkání pak přispěli sosobními zkušenostmi a
vzpomínkami jednotliví účastníci setkání.

Jiří Reinsberg nastoupil v roce 1946 jako kaplan v Berouně, ale už po půl roce oce odešel do
Týnského chrámu, kde působil více než padesát let. Reinsberg, velký nadšenec do skautství, svými
často vtipnými kázáními, kterými dokázal nadchnout, potěšit, někdy i přísně pokárat, vybudoval v
chrámu Matky Boží před Týnem jednu z nejživějších a nejpozoruhodnějších farností v zemi, a to i
v době komunistického režimu.

“Pro nás církev a kněžství bylo a asi navždy zůstane zosobněno především tímto mužem, který
uprostřed Prahy v dobách tvrdého pronásledování téměř zázračně, aniž by se sklonil před
komunistickou mocí, obhájil určitý prostor naplněný moudrostí, humorem, laskavostí, inspirací, a
tak vlastně vychoval a velice výrazně ovlivnil více než dvě generace českých křes	anů.”
….vzpomíná na otce Jiřího Reinsberga prof. Tomáš Halík. Humor byl pro Reinsberga “osmou
svátostí”, největším tajemstvím člověka. Reinsberg, který se stal nezapomenutelným kazatelem a
především člověkem, měl na život prostý návod: uznávat hodnoty, které tu byly a jsou.

TTTTTROJSKÁROJSKÁROJSKÁROJSKÁROJSKÁ     TROJKATROJKATROJKATROJKATROJKA     ANEBANEBANEBANEBANEB ZOO, B ZOO, B ZOO, B ZOO, B ZOO, BOTANICKÁOTANICKÁOTANICKÁOTANICKÁOTANICKÁ     ZAHRADAZAHRADAZAHRADAZAHRADAZAHRADA     AAAAA F F F F FATAATAATAATAATA M M M M MORGANAORGANAORGANAORGANAORGANA     VVVVVTTTTTROJIROJIROJIROJIROJI

Vzhledem ktomu, že legitimacím do ZOO
vbřeznu vypršela platnost a zájem o jejich
půjčování stále trvá, jsou na následující rok
opět zakoupené 2 rodinné legitimace (tedy
vstupenky pro celkem 4 dospělé osoby a 4
děti do 15 let).
Navíc je ještě nově koupená 1 legitimace donově koupená 1 legitimace donově koupená 1 legitimace donově koupená 1 legitimace donově koupená 1 legitimace do
Botanické zahrady vTroji a do tropickéhoBotanické zahrady vTroji a do tropickéhoBotanické zahrady vTroji a do tropickéhoBotanické zahrady vTroji a do tropickéhoBotanické zahrady vTroji a do tropického
skleníku Fata Morganaskleníku Fata Morganaskleníku Fata Morganaskleníku Fata Morganaskleníku Fata Morgana. Tato legitimace platí

podobně jako legitimace do ZOO po dobu 1 roku pro vstup 2 dospělých osob a 2 dětí (výhodou je, že děti
do 6 let mají vstup zdarma) do obou těchto objektů.
Podmínky pro půjčování jsou podobné jako vminulých letech:
Zájemci o půjčování legitimací si mohou vstupenky rezervovat na tel. čísle 257328718 nebo 724241322
(na SMS zprávy neodpovídám!). Petra ŠustrováPetra ŠustrováPetra ŠustrováPetra ŠustrováPetra Šustrová

 Do konce platnosti legitimací        Na jeden den (pouze 1 legitimace)
ZOO 150,- Kč 100,- Kč
Botanická zahrada + Fata Morgana 150,- Kč 100,- Kč
ZOO + Botanická zahrada + Fata Morgana 200,- Kč 150,- Kč
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ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     ZEZEZEZEZE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍ     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008 27.4.2008

Přítomni: P.Petr Bouška, P.Baldínský, J.Dajbych, J.Macek, A.Macková,
F.Nedbal, J.Suchel, V.Škácha,

Body jednání, návrhy a usnesení:Body jednání, návrhy a usnesení:Body jednání, návrhy a usnesení:Body jednání, návrhy a usnesení:Body jednání, návrhy a usnesení:
- Na farní dovolenou rodin ve Štěkni je ještě několik volných míst. Přihlásit se je stále možné v

sakristii. Tento měsíc se začnou vybírat zálohy 1000 Kč na rodinu.
- Návrh na pravidelné konání bohoslužeb vlatině byl zamítnut.
- Prázdninový režim bohoslužeb

Proběhla diskuse o vhodném čase dopolední nedělní bohoslužby vdobě prázdnin. Výsledky
hlasování nejsou úplně definitivní, mezi patovými možnostmi bu
 pouze v8:00 nebo pouze
v9:30 zatím vítězí časový kompromis na 8:45. Rozhodnout je třeba do konce prvého květnového
týdne, kvůli uzávěrce veřejného tištěného přehledu bohoslužeb v Praze.

Technické záležitosti:Technické záležitosti:Technické záležitosti:Technické záležitosti:Technické záležitosti:
- Bylo odsouhlaseno zakoupení konkrétních dílů madla ke schodům fary a jejich instalace.
- Mycí stroj se plánuje zapůjčit na čtvrtek 29.5., kdy si jeho činnost budou moci vyzkoušet všichni

případní zájemci, kteří budou mít čas (dlouhodobě se zvažují pro a proti kpořízení tohoto zařízení).
- Nájezdové lyžiny pro dětské kočárky. Než se podaří najít vhodné konstrukční řešení, budou k

dispozici prozatímní dřevěné lyžiny.
- Zvažuje se koupě úporných žárovek do reflektorů osvětujících oltářní prostor.
- Doplnění informací internetových stránek farnosti (číslo účtu, možnosti odpočtu daně…)
- Vytápění lavic – probrána možnost přemístění topných panelů zpod sedáků na vnitřní čela lavic.

Termín dalšího zasedání: neděle 25.5.2008 od 19:15 Zapsal:           V. Škácha          V. Škácha          V. Škácha          V. Škácha          V. Škácha

ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     ZEZEZEZEZE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 30.3.2008 30.3.2008 30.3.2008 30.3.2008 30.3.2008
Přítomni: P.Petr Bouška, P.Baldínský, J.Dajbych, J.Macek, A.Macková,

F.Nedbal, J.Suchel, V.Škácha, M.Tomková

Body jednání, návrhy a usnesení:Body jednání, návrhy a usnesení:Body jednání, návrhy a usnesení:Body jednání, návrhy a usnesení:Body jednání, návrhy a usnesení:

- Projednání žádosti o přidání jména p.Zdeňka Matouše na pamětní desku padlých farníků
- Podrobnosti farní svatováclavské pou	i do pražské katedrály v sobotu 19.4.
- Příprava trasy a programu farní pouti do Klokot
- Farní dovolená rodin ve Štěkni - doposud se přihlásilo 11 rodin. Podrobná informační schůzka

proběhne vkvětnu pod vedením p.Suchla. Vkvětnu se rovněž budou vybírat zálohy ve výši 1000
Kč na rodinu.

- Do farního seznamu dobrovolníků je možné zapsat se na arch vsakristii – pro ty, kteří chtějí
nabídnout své služby farnosti (jméno, profese, nabízená služba, kontakt)

- Na žádost kytarové hud.skupinky o zpětnou vazbu bylo nalezeno několik připomínek k hudebnímu
doprovodu (více verzí zpívaného Amen, Gloria apod…)
Technické záležitosti:Technické záležitosti:Technické záležitosti:Technické záležitosti:Technické záležitosti:

- Řešení realizace návrhu madla ke schodišti fary
- Návrh na umístění lyžin pro dětské kočárky ke schodišti fary – hledá se vhodné řešení
- PR odsouhlasila nákup 7 ks polic určených do depozitáře nad křestní kaplí
- Termín další úklidové brigády je navržen na sobotu 31.5.
- Způsob zachování pořádku vuklizené křestní kapli
Termín dalšího zasedání: neděle 27.4.2008 od 19:15 Zapsal:            V. Škácha           V. Škácha           V. Škácha           V. Škácha           V. Škácha

BBBBBIŘMOVÁNÍIŘMOVÁNÍIŘMOVÁNÍIŘMOVÁNÍIŘMOVÁNÍ     UUUUU     SVSVSVSVSV. V. V. V. V. VÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVA 20.4.2008 20.4.2008 20.4.2008 20.4.2008 20.4.2008

V neděli 20.4. jsme u sv. Václava přivítali
vzácnou návštěvu - biskupa Václava Malého.
Při mši sv. v 9:30 udělil 9 připraveným
farníkům svátost biřmování.

Po mši sv. následovalo na faře setkání
biřmovanců a jejich rodin s otcem biskupem.

   FN   FN   FN   FN   FN
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MMMMMODLITEBNÍODLITEBNÍODLITEBNÍODLITEBNÍODLITEBNÍ     ŠTAFETAŠTAFETAŠTAFETAŠTAFETAŠTAFETA     ZAZAZAZAZA     KNĚZEKNĚZEKNĚZEKNĚZEKNĚZE

„Pán nás vybízí kmodlení a vůli svou vtom nemění;„Pán nás vybízí kmodlení a vůli svou vtom nemění;„Pán nás vybízí kmodlení a vůli svou vtom nemění;„Pán nás vybízí kmodlení a vůli svou vtom nemění;„Pán nás vybízí kmodlení a vůli svou vtom nemění;
blaze, kdo svírou modlí se, neb oč prosí, to odnese.blaze, kdo svírou modlí se, neb oč prosí, to odnese.blaze, kdo svírou modlí se, neb oč prosí, to odnese.blaze, kdo svírou modlí se, neb oč prosí, to odnese.blaze, kdo svírou modlí se, neb oč prosí, to odnese.
Modlete se večer, ráno, co chcete, bude vám dáno,Modlete se večer, ráno, co chcete, bude vám dáno,Modlete se večer, ráno, co chcete, bude vám dáno,Modlete se večer, ráno, co chcete, bude vám dáno,Modlete se večer, ráno, co chcete, bude vám dáno,
proste jen ve víře čisté, Bůh vás uslyší zajisté…“proste jen ve víře čisté, Bůh vás uslyší zajisté…“proste jen ve víře čisté, Bůh vás uslyší zajisté…“proste jen ve víře čisté, Bůh vás uslyší zajisté…“proste jen ve víře čisté, Bůh vás uslyší zajisté…“

(z hymnu Denní modlitby církve)

Mnohokrát jsme vPísmu ujištěni, že Bůh naslouchá našim prosbám,
zvláš	 když se vmodlitbách sjednocuje společenství (rodiny, farnosti),
prosíme sdůvěrou a vytrvale. Všichni si rovněž uvědomujeme
naléhavou potřebu myslet ve svých modlitbách na kněze.

Proto vnaší farnosti při příležitosti Světového dne
modliteb za posvěcení kněží, který letos připadá na 30. května – slavnost Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova, vznikla iniciativa celoroční Modlitební štafety za kněze.

Zahájíme ji vneděli 25. května. Vsakristii budou už od počátku května kdispozici archy, kde
se mohou zájemci o účast zapisovat a pak si, vždy na jeden týden, štafetu převzít a doma se jí modlit.
Poté ji vrátí zpět do sakristie, aby byla kdispozici pro dalšího účastníka, dle rozpisu. Texty štafety na
jednotlivé dny vtýdnu se volně inspirují svátostmi (eucharistie, kněžství, křest, biřmování – Duch
sv., manželství – společenství rodiny a farnosti, svátost smíření, na závěr je zařazeno téma mariánské,
protože sobota je vyhrazena Panně Marii a ona je jistě právě vmodlitbách za kněze velkou přímluvkyní).
Vlastní modlitba sestává zkrátkých úryvků k rozjímání, zpřímluv a závěrečné modlitby za kněze.
Podle časových možností je vhodné připojit na závěr i modlitbu Otče náš, či desátek růžence. (Texty
štafety budou kdispozici (a ke stažení) také na farních stránkách www.vaclavonline.wz.cz

Loni vprosinci vyšel ve Zpravodaji článek, ve kterém, redakce prosila o více podnětů zřad farníků a
čtenářů. Ve vánočním čísle se hned objevily první odezvy, mezi jinými i přání, aby byl občas otištěn
některý zjiž dříve uveřejněných článků. A tak si vsouvislosti smodlitební štafetou za kněze připomeňme,
co jsme mohli číst vbřeznovém čísle roku 2006 včlánku paní Karlovské: „Pátrání, ale zase trochu
vnašem svědomí! Kolikpak znás se pravidelně modlí za kněze? Nejenom za ty „naše“, ale za všechny?
Většinou věnujeme modlitbu za kněze nám milé, přívětivé, sympatické, ale nepotřebovali by více naše
modlitby ti méně oblíbení, ti, ke kterým máme různé výhrady? Žádný kněz nemůže být vzorníkem
všech vynikajících vlastností, není chodící encyklopedie ani znalcem všeho dění vcelém světě, nezpívá
každý jako Peter Dvorský a ne každý dosahuje řečnických kvalit Cicerona. Není to ani nadčlověk, je
jeden znás, obyčejný muž, kterého také bolí zuby, tlačí boty a někdy má náladu „pod psa“. Ruku na
srdce: máme my sami na sebe tytéž nároky, jaké klademe na kněze? Jeho práce je důležitá, zodpovědná,
vždy	 odpovídá za naše duše, probouzí a upevňuje víru vBoha, smiřuje nás sNím. Zame	me si
nejprve před vlastním prahem a pak se poj
me modlit za dary Ducha svatého, za sílu, za požehnání
a za milost pro všechny kněze i pro ty nejobyčejnější dělníky na vinici Páně. A nezapomínejme také
svděčností za všechny děkovat!“

A	 tedy naše společné modlitby přinesou mnoho požehnání těm, za které chceme prosit i všem,
kteří se kmodlitební štafetě během celého roku připojí.     (vz)(vz)(vz)(vz)(vz)

MMMMMILOVATILOVATILOVATILOVATILOVAT     IIIII     NEPŘÁTELENEPŘÁTELENEPŘÁTELENEPŘÁTELENEPŘÁTELE

Ano, snažíme se milovat všechny, od teroristů, potlačovatelů lidských
práv, přes tyrany, zločince a vrahy, protože víme, že musíme oddělovat
hřích (ten mít vopovržení) od člověka, který je naším bližním. To jde
poměrně snadno, protože je to neadresné. Už méně se nám však daří
milovat konkrétního člověka, který nám ubližuje-  spolupracovníka,
který na nás lživě donáší, sousedku, jejíž kočka si plete mou rohožku
sWC, člověka, který soustavně poškozuje mé auto… Ale to nejtěžší je
milovat svou rodinu, své nejbližší – sestra mě připravila o dědictví,

příbuzní mě pomlouvají a ponižují, partner se otáčí za jinými… I když se zdají všechna tato nepřátelství
malicherná proti zlu ve světě, přesto nás bolí mnohem víc, protože jde o osobní dopad.

Chesterton jednou napsal: „ Bible nám říká, že máme milovat svého bližního a dokonce i
nepřátele. Mám velké podezření, že jde o jednu a tutéž osobu.“ Co máme tedy dělat? Začít u sebe,
naučit se spolknout nějaké ty křivdy a bolesti, hlavně neoplácet stejným způsobem, jakým je ubližováno
nám. Musíme si také přiznat, že i my můžeme být naším bližním považováni za nepřítele. Prosme
Ducha sv. o pokoru a trpělivost, nadhled a laskavé pochopení, prosme o lásku ke svým „ne –
přátelům“. O ostatní se postará Bůh.        HK       HK       HK       HK       HK

MMMMMÁJOVÝÁJOVÝÁJOVÝÁJOVÝÁJOVÝ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET     NANANANANA     VRCHVRCHVRCHVRCHVRCH P P P P PLEŠIVECLEŠIVECLEŠIVECLEŠIVECLEŠIVEC

V sobotu 17.května 08 Vycházka nás zavede z Lochovic přes Plešivec do Rejkovic nedaleko vojenského
prostoru Jince, trasa bude mít cca. 8km.
Sraz: v 9:30 na Smíchovském nádraží u pokladen S sebou: 70,-Kč, svačinu, pití, dobré boty, pláštěnku!
Návrat: kolem 17:30h na Smíchovské nádraží. zve Bét-elBét-elBét-elBét-elBét-el

UUUUUŽŽŽŽŽ     JSTEJSTEJSTEJSTEJSTE     NĚKDYNĚKDYNĚKDYNĚKDYNĚKDY     VVVVVŽIVOTĚŽIVOTĚŽIVOTĚŽIVOTĚŽIVOTĚ     ZAKOPLIZAKOPLIZAKOPLIZAKOPLIZAKOPLI?????
Vím, že si řeknete - to je (slušně řečeno) nepatřičná otázka. To zná asi

každý! Ale jsou vživotě zakopnutí různá. Já bych te
 chtěla mluvit o
typickém zakopnutí o kámen, který se nám připletl do cesty a který jsme
snevolí odkopli pryč spoznámkou – co tu má ten balvan co dělat!
Takový kámen – na první pohled nic poetického! Ale jak rádi ten
nevzhledný balvan vidíme, když jsme unaveni a chceme si odpočinout! A
jak se rádi díváme a zdobíme vybroušenými, původně nevzhlednými
kameny a jaké sumy peněz lidé za ně dovedou nabídnout! I vPísmu se
mluví o kameni, který stavitelé zavrhli či odhodili, a který se stal důležitým
„kamenem nárožním“, který nakonec podpírá a drží celou stavbu! A
takovým kamenem, který drží a podpírá stavbu naší víry, je Kristus. A
právě o tom mluvil pan biskup Malý, který navštívil naši farnost, aby

udělil 7 lidem biřmování – tedy dary Ducha sv.
Mnozí namítnou – kčemu Duch svatý, bez toho se obejdu! Ale na příkladu apoštolů vidíme, co na

nich Duch svatý způsobil. Přestože viděli Ježíše, jak hlásá víru, jak činí zázraky, sami nebyli schopni se
ujmout svého úkolu po Ježíšově Nanebevstoupení. Byli ustrašení, nevěděli jak do toho, seděli schovaní
doma. Stejně jako my, kteří bychom měli o své víře mluvit, ale také raději mlčíme a necháváme to těm
druhým, protože „to neumíme a máme strach“! A poznámka, že bychom se i my měli stát svatými,
mnohdy vyvolá pobavený úsměv. V čem to je, vždy	 jsme všichni byli většinou biřmováni, dostali jsme
dary Ducha sv.? Musíme si ale uvědomit, že Duch svatý vnás může působit, jen když Ho voláme,
uskutečňujeme Jeho podněty a používáme, či rozvíjíme dary, které každý znás obdržel.

My křes	ané nejsme, podle Písma, z tohoto světa, ale ve světě máme žít, neoddělovat se od něj, jak
řekl pan biskup. Nemáme moralizovat, pohoršovat se, odsuzovat lidi kolem, ale žít podle našich
křes	anských zásad, které se mnohdy odlišují od světa kolem nás. Jít sKristem, být světlem, prosit za
víru pro všechny, kteří ji nemají. Být tedy živými kameny (kterými možná mnozí pohrdají), těmi krásně
vybroušenými a zářícími, které budují stavbu a které podpírá Kristus - kámen nárožní. A tak nám
všem přeji, abychom nepohrdali „obyčejnými“ kameny, protože i vnich je skryta neobyčejná krása, a
důležitost, kterou můžeme objevovat. A také hodně odvahy na cestě sDuchem svatým!       MM      MM      MM      MM      MM
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HHHHHOSPODAŘENÍOSPODAŘENÍOSPODAŘENÍOSPODAŘENÍOSPODAŘENÍ     FARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTI     VVVVVROCEROCEROCEROCEROCE 2007 2007 2007 2007 2007
Hospodaření farnosti za uplynulý rok skončilo se ziskem ve výši 230,6 tis. Kč. Ve srovnání srokem
předcházejícím, kdy výsledkem byla ztráta 390,6 tis.Kč, se to jeví jako velice úspěšný rok. Pro objektivnější
pohled na tyto skutečnosti je však nutné si uvědomit, že:
- vroce 2006 byla farnost zatíženaúhradou služeb za předcházejících několik let, což negativní výsledek
 předchozího roku výrazně ovlivnilo,
- vroce 2007 došlo kzměně ve výplatě mzdy kostelníkovi, což doneslo nezanedbatelnou úsporu
 finančních prostředků.
Je dobré se podívat i na jednotlivé tituly, které výsledek hospodaření spoluvytvářejí, a proto předkládáme
následující přehled, který takový pohled meziročního srovnání nabízí (v tis.Kč)

2006 2007               2007/2006
Sbírky 427 409 95,8 %
Dary 323 420 130  %
Nájem 500     483 96,6 %
Opravy (pouze účast farnosti bez dotací) 161     119 73,9 %
Osobní náklady 209       68 32,3 %
Energie 202 167 82,7 %
Služby fara 285 115 40,3 %
Bohoslužební potřeby 15 21                  140,0 %
Květiny 20        19 95,0 %
Ostatní materiál 148 127 85,8 %

Je zřejmé, že příznivý výsledek kromě vlivů uvedených výše je způsoben úsporou i vdalších nákladových
položkách. Je to pozitivní vývoj, i když vněkterých titulech je to skutečnost vyvolaná a není přímo
důsledkem úsporných opatření. Jde zejména o opravy, kdy finanční účast farnosti se odvíjí od výše
poskytnutých grantů, a ty byly vroce 2007 nižší o 800 tis. Kč. Úspora energie je jistě částečně i
důsledkem příznivé zimy a ztoho vyplývající nižší spotřeby.
Komentář si zaslouží ještě položka dary. Její výše vroce 2007 byla dosažena díky mimořádnému daru
ve výši 50 tis. Kč a několika dary mezi 5-10 tis. Kč. Všem dárcům, a ne jenom dárcům vzpomenutých
darů, patří opravdu velké poděkování. Příspěvky všech farníků, a	 již poskytnuté přímo formou daru,
nebo účastí na sbírce, jsou rozhodujícím zdrojem financí pro farnost.
Závěrem můžeme konstatovat, že výsledek roku 2007 částečně kompenzoval ztrátu zpředchozího roku
a je rozhodně vtomto směru dobrou zprávou. Je však dobré si uvědomit, že náš kostel dále potřebuje
opravy, finanční náročnost energií, ale i ostatních služeb, se zvyšuje a že postupně skončí i záruční
lhůty na farní budovu, což opět jistě přinese potřebu dalších výdajů do budoucna. Vtomto kontextu
tedy pastorační i ekonomická rada zvažuje výdaje roku 2008, samozřejmě sohledem na jejich nutnost,
přičemž jejich rozhodnutí bude záviset i na eventuálních grantech a jejich výši. Ekonomická radaEkonomická radaEkonomická radaEkonomická radaEkonomická rada

ÚÚÚÚÚKLIDOVÁKLIDOVÁKLIDOVÁKLIDOVÁKLIDOVÁ     BRIGÁDABRIGÁDABRIGÁDABRIGÁDABRIGÁDA     VVVVVKOSTELEKOSTELEKOSTELEKOSTELEKOSTELE

Vsobotu 31. května se po ranní mši sv., tedy cca od 8.15 hod., uskuteční
další úklidová brigáda vkostele. Prosíme ochotné farníky o pomoc.

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     DOVOLENÁDOVOLENÁDOVOLENÁDOVOLENÁDOVOLENÁ

Pro rodiče sdětmi proběhne opět ve Štěkni vtermínu 26.7. - 2.8.2008. Přihlášení zaplatí zálohu
1000,- Kč vsakristii do 1.6. Pro případné další zájemce jsou k dispozici ještě 4 pokoje (stav k 1.5.),
informujte se v sakristii.

NNNNNĚCOĚCOĚCOĚCOĚCO     KKKKKZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍ     AAAAA     POUSMÁNÍPOUSMÁNÍPOUSMÁNÍPOUSMÁNÍPOUSMÁNÍ

„Jak snadné je milovat lidstvo a nenávidět svého souseda.“  (G.K.Chesterton)
Přísloví:“ Co není vhlavě, musí být vnohou. Aktualizované:“Co není vhlavě, je na internetu.“

ŽŽŽŽŽIVOTIVOTIVOTIVOTIVOT     AAAAA     ROMANTIKAROMANTIKAROMANTIKAROMANTIKAROMANTIKA

Někteří lidé se domnívají, že romantika už vůbec nepatří do našeho současného života. Ten se stal pro
ně utrpením, protože nedovedou vnímat krásu. Většina znás chce však také prožívat příjemné chvíle ve
společnosti dobrých přátel nebo i sami ve svém soukromí. Někdo sleduje historické filmy, čte staré
knihy, navštěvuje výstavy a koncerty. Jiný pozoruje přírodu či hvězdy, letní večery rád tráví posezením u
ohně. Mohli bychom vyjmenovat ještě dlouhou řadu možností. Tyto zážitky navozují dobrou náladu a
pozitivní myšlení. Mohou být také slibným začátkem k hledání duchovní cesty. Vnímavé jedince
přivádějí khlubšímu zamyšlení nad velikým tajemstvím života a existencí Boha. Pak už se otevírá prostor
pro víru. Záleží jen na dobrovolném rozhodnutí člověka, jestli uvěří nebo ne.
Romantika tedy nemusí být jen vybočením ze zajetých kolejí. Může se stát také cestou knalezení nových
hodnot a poznání pravdy, že život není jen bolest a trápení, ale i radost a štěstí. Proto si užívejme krásné
chvíle a upřímně za ně chvalme Boha, který nám je tak štědře rozdává. Ilona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona Bozděchová

AAAAACHCHCHCHCH     TATATATATA     DNEŠNÍDNEŠNÍDNEŠNÍDNEŠNÍDNEŠNÍ     MLÁDEŽMLÁDEŽMLÁDEŽMLÁDEŽMLÁDEŽ … … … … …
Oblíbenou větou snad každé generace je: „To za našich
mladých let nebývalo!“. Přistihla jsem se, že už také tak
začínám uvažovat. Protože si však ještě matně vzpomínám
na své mládí, přišlo mi na mysl, jak mi před lety moje
máma vyčítala, že jsem příliš kritická, nekompromisní,
nechápající, energická, radikální, náročná na své okolí…
atd. Říkávala: „Počkej až nabudeš pár zkušeností, on tě
život naučí, uděláš pár kompromisů, po čtyřicítce tě to
přejde“. A jak to tak u maminek bývá, měla pravdu.
Nějak to všechno co bylo vmládí jasné, bu
 černé nebo

bílé, te
 poněkud zešedlo a už to tak jednoznačné není. Asi už mám za sebou taky pár kompromisů.
Proto si říkám, vždy	 ti mladí za to nemohou, že ty zkušenosti ještě nemají. Moje dcera mi jednou řekla:
„Mami já vím, že máš vždycky pravdu, ale já si tu pusu musím nejdřív rozbít sama, abych to pochopila“.
Tak mi nezbývá, než se modlit, aby to rozbití úst bylo jen mírné a nemělo pro její život fatální následky.
A abych se těch mladých ještě trochu zastala - vždy	 oni se snaží, ale řekl jim už někdo, že mají vtramvaji
pustit starší osoby sednout, vmístnosti smeknout i kšiltovku, že mají dávat přednost ve dveřích a koukat
se lidem do očí, když snimi mluví, že při rozhovoru se starší, služebně výše postavenou osobou a ženou
se stojí, nežvýká a vyndají se ruce zkapes? Mám zkušenost, že když tyto základní věci vysvětlím taktně,
dotyčný se neurazí a pro příště se poučí. A na druhou stranu, kdo znás střední generace si uvědomuje,
že za pár let nám bude všechno déle trvat, budeme potřebovat sedět vkostele vlavici u reproduktoru,
abychom lépe slyšeli, nebo naopak na kraji, protože nám bolavé nohy neumožní se vsoukat dál do
středu lavice. Dnes ještě nepotřebujeme na schodišti zábradlí, abychom ho pohodlně vyšli, ale za pár let
zjistíme, že už si netroufneme vmetru na jezdící schody, a že od autobusu je to do kostela strašně
daleko. Říkám si, jsou ty mezigenerační rozdíly vůbec sdělitelné a pochopitelné? Nebo si tím opravdu
musíme každý projít sám, abychom pochopili?      Petra Šustrová     Petra Šustrová     Petra Šustrová     Petra Šustrová     Petra Šustrová

ČKA ČKA ČKA ČKA ČKA PŘIPRAVUJEPŘIPRAVUJEPŘIPRAVUJEPŘIPRAVUJEPŘIPRAVUJE     PŘEDNÁŠKUPŘEDNÁŠKUPŘEDNÁŠKUPŘEDNÁŠKUPŘEDNÁŠKU

Ve čtvrtek 19.6.08, ve velkém sále na faře přednáška Ústavu pro studium totalitních režimů na téma
Souvislosti kolektivizace venkova v Československu. Přednáška bude doplněna filmovou projekcí.
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„H„H„H„H„HOSTOSTOSTOSTOST ( ( ( ( (ZZZZZ) ) ) ) ) MĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCE“ “ “ “ “ OOOOO     ŽENSKÉŽENSKÉŽENSKÉŽENSKÉŽENSKÉ     AAAAA     MUŽSKÉMUŽSKÉMUŽSKÉMUŽSKÉMUŽSKÉ     SPIRITUALITĚSPIRITUALITĚSPIRITUALITĚSPIRITUALITĚSPIRITUALITĚ

Zdravím vás, příznivci společného středečního setkávání shostem, i vás, kteří svou
návštěvu teprve zvažujete. Zbývají poslední dva večery cyklu „Host (z) měsíce“ pro tento
školní rok. Podíváme se tedy, kdo nás ještě čeká.
Vkvětnu (ve středu 7. 5. v19 hodin ve farním sále) se můžete těšit na P. Mgr. Vítka
Zatloukala, ředitele Sekce pro mládež České biskupské konference. Je zdatným
organizátorem a přednášejícím. Byl například hlavou organizace Celostátního setkání
animátorů vLitomyšli, o rok později Celostátního setkání mládeže vTáboře. Letos

organizuje českou výpravu na Světové dny mládeže do Sydney a paralelně probíhající Activ8 na Velehradě.
Mužská spiritualita je téma, o kterém P. Vít mluví častěji. Tentokráte jsme ho požádali orozšíření také

o opačný pól, tedy o spiritualitu ženskou. Řeč bude tedy o tom, jak se muži a ženy liší vprožívání víry, jak
tyto rozdíly prakticky vypadají. Zda je i jejich místo vcírkvi nějak specifické; i třeba to, proč je vcírkvi 80 %
žen. Nudí se muži vkostele? A mnoho dalších otázek, na které se pokusíme najít odpově
.

Včervnu nás čeká poslední host před letními prázdninami. Ve středu 4. 6. Od 19 hodin přivítáme
fr. Mgr. Romualda Štěpána Roba, který je již od roku 1997 členem Řádu bratří kazatelů a vsoučasnosti
zastává také funkci převora Kláštera dominikánu vPraze. Přichází stématem „Víra a rozum“. Na
základě encykliky Fides et ratio a dalších poznatků ukáže úlohu rozumu a víry vnašem životě a hlavně
jejich vzájemný vztah a propojenost. Více se však dozvíte včervnu.

Setkání se samozřejmě neobejde bez nějakého drobného občerstvení. Podrobnosti o „Hostu (z)měsíce“
naleznete jako vždy na farním webu, stránkách našeho společenství (spolcovni.usmev.cz) a na nástěnce
vpředsíni kostela. Těšíme se na Vaši návštěvu, Vaše Smíchovské Společenství Mládeže.      mtamtamtamtamta

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     POUŤPOUŤPOUŤPOUŤPOUŤ

Zveme vás na farní pou	, která se uskuteční v sobotu 24. 5. 2008. Tentokrát bude putování nenáročné,
pronajatým autobusem, a pou	 je tedy vhodná pro farníky všech věkových kategorií. Pojedeme do
Milevska, kde si prohlédneme premonstrátský klášter. Po obědě z vlastních zdrojů přejedeme do
Klokot u Tábora. Seznámíme se s tímto poutním místem, v místním kostele budeme mít mši sv. a po
ní se vydáme na cestu zpět do Prahy. Sraz je v 8:45 u kostela sv. Václava, předpokládaný návrat v
18:00. Cena (včetně vstupného na prohlídku v Milevsku) je pro dospělé 250 Kč, pro děti do 15 let
100 Kč. Přihlásit se a zaplatit můžete vsakristii (nejpozději do 18.5).

PPPPPRAVIDELNÁRAVIDELNÁRAVIDELNÁRAVIDELNÁRAVIDELNÁ     MODLITEBNÍMODLITEBNÍMODLITEBNÍMODLITEBNÍMODLITEBNÍ     SETKÁNÍSETKÁNÍSETKÁNÍSETKÁNÍSETKÁNÍ     NANANANANA     FAŘEFAŘEFAŘEFAŘEFAŘE

Společenství animátorů a další mládeže Vás zve na modlitbu chval v prostorách farního sálu. Charakter
modlitby je ovlivněn charismatickou obnovou, takže si např. zazpíváme celou řadu živých duchovních
písní, nechybí však také prostor pro meditaci. Modlitba začíná ve 20:30, prosíme však příchozí, aby
byli přítomni v sále nejpozději ve 20:15. Konec bývá mezi 21:30 a 21:45. Těšíme se na setkávání s
Vámi ve společenství Krista. Nejbližší termíny jsou: 22.5.; 5.6.; 12.6.; 26.6.           Pavel Hora          Pavel Hora          Pavel Hora          Pavel Hora          Pavel Hora

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     SVATOVÁCLAVSKÁSVATOVÁCLAVSKÁSVATOVÁCLAVSKÁSVATOVÁCLAVSKÁSVATOVÁCLAVSKÁ     POUŤPOUŤPOUŤPOUŤPOUŤ     DODODODODO     PRAŽSKÉPRAŽSKÉPRAŽSKÉPRAŽSKÉPRAŽSKÉ     KATEDRÁLYKATEDRÁLYKATEDRÁLYKATEDRÁLYKATEDRÁLY 19.4.2008 19.4.2008 19.4.2008 19.4.2008 19.4.2008

V sobotu 19.4. jsme vyrazili na pěší pou	 do
katedrály Ačkoli počasí neslibovalo vůbec nic,
před kostelem se nás sešlo 30. Pěší trasu přes
Petřín jsme zvládli podle plánu. Před katedrálou
se k nám připojilo dalších 20 farníků. Původně
naplánovaná mše sv. ve Svatováclavské kapli se
nemohla konat z důvodu oprav, a tak jsme se
před přesilou turistů uchýlili do Chórové kaple.
Mši sv. sloužil gen. vikář M. Slavík za asistence
otce Petra a smíchovských ministran-
tů. Zpěv farníků doprovodil pan Vála.
Po celou dobu mše byla vedle oltáře
vystavena lebka sv. Václava.
Po mši sv. jsme ještě absolvovali
prohlídku katedrály s odborným
výkladem.    FNFNFNFNFN

MMMMMÁJOVÉÁJOVÉÁJOVÉÁJOVÉÁJOVÉ POBOŽNOSTIPOBOŽNOSTIPOBOŽNOSTIPOBOŽNOSTIPOBOŽNOSTI     VVVVVMĚSÍCIMĚSÍCIMĚSÍCIMĚSÍCIMĚSÍCI     KVĚTNUKVĚTNUKVĚTNUKVĚTNUKVĚTNU

Počínaje pondělím 12.5. se bude po večerní mši sv. konat májová pobožnost, a to
denně kromě pátku, kdy bývá adorace Nejsvětější svátosti oltářní. Od 1.5. (slavnost
Nanebevstoupení Páně) do 11.5. (slavnost Seslání Ducha svatého) budeme po večerní
mši sv. zpívat místo mariánských litanií píseň kDuchu svatému.

PPPPPRVNÍRVNÍRVNÍRVNÍRVNÍ     SVATÉSVATÉSVATÉSVATÉSVATÉ     PŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍ

Vneděli 1. června přistoupí u sv. Václava při mši sv. v 9.30 děti znaší farnosti kprvnímu svatému přijímání.


