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Vsobotu 28. června, o vigilii slavnosti sv. Petra a Pavla, zahajuje Benedikt
XVI. vřímské bazilice sv. Pavla za hradbami jubilejní „Rok sv. Pavla“, a
to u příležitosti dvoutisícího výročí apoštolova narození (historici kladou
jeho narození mezi léta 7 a 10 po Kristu). Tento jubilejní rok by měl
přispět ke znovuobjevení postavy sv. Pavla a jeho díla všemi křes�any, k
oživení víry a evangelizace. Pokud možno i vosobním životě každého znás.

Pavel z Tarsu (původně Šavel) nepoznal narozdíl od Dvanácti Ježíše
Krista během jeho pozemského života, setkal se však osobně sKristem
vzkříšeným.

Šavel byl židovského původu. Jeho rodiče, zřejmě zámožní lidé, byli
současně římskými občany. Vyrůstal v prostředí ovlivněném řeckou kulturou,
a tak dobře ovládal řecký jazyk. Vyučil se řemeslu svého otce, tkalcovství a
zhotovování stanů. Rodiče pak Šavla poslali do Jeruzaléma, kde si jako žák

slavného Gamaliela osvojil znalost Písem i rabínskou tradici. Po několika letech se vrátil do Tarsu, a tak
nebyl přítomen vJeruzalémě během Ježíšovy veřejné činnosti. Znovu tam přišel až několik let po Kristově
umučení a zmrtvýchvstání jakožto přesvědčený přívrženec strany farizeů a horlivý odpůrce a pronásledovatel
Ježíšových následovníků. Brzy po ukamenování Štěpána odchází do Damašku, aby zajal tamější křes�any.
Na cestě je však oslněn světlem Vzkříšeného a po několika dnech slepoty, bez jídla a pití, přijímá křest:
rodí se apoštol národů. Tři roky vústraní pouště potřebuje Pavlova duše ktomu, aby vní setkání se
Zmrtvýchvstalým do hloubky zakořenilo a bylo promeditováno. Snovým posláním se vrací do Damašku,
ale musí uprchnout do Jeruzaléma, kde se po několik týdnů setkává sPetrem a Jakubem. ZJeruzaléma
pak Pavel odchází zpět do svého rodného města, Tarsu, a věnuje se svému řemeslu. Mezi roky 39 – 43
o Pavlovi nemáme zpráv. Poté jej Barnabáš, který se za Pavla již dříve zaručil před jeruzalémskými
křes�any, pozve ke spolupráci na misijní činnosti vAntiochii. Tady definitivně začíná nová etapa Pavlova
života jako „apoštola národů“.

Apoštol národů několikrát opakuje, že v jeho životě bylo všechno plodem nezasloužené a milosrdné
iniciativy Boží (srov. 1 Kor 15,9-10; 2 Kor 4,1; Gal 1,15). Byl vybrán, aby „hlásal radostnou zvěst“ (Řím
1,1), aby šířil zprávu o Boží milosti, která v Kristu smiřuje člověka sBohem, se sebou samým i s
druhými lidmi.

Z Pavlových dopisů víme, že byl všechno jiné než zdatný řečník, ba že dokonce stejně jako Mojžíš a
Jeremiáš řečnický talent postrádal. „Když je tady, je to ubožák a jeho řeč nestojí za nic“ (2 Kor 10,10),
říkali o něm jeho protivníci. Mimořádné apoštolské výsledky, kterých dosáhl, proto nelze připisovat jeho
brilantní rétorice či rafinované apologetické a misijní strategii. Úspěch jeho apoštolátu vyplynul především
z osobního nasazení při hlásání evangelia v naprosté odevzdanosti Kristu; odevzdanosti, která se nebála
rizika, těžkostí a pronásledování: „Ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani
nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci
odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Řím 8,38-39). Vyplývá ztoho poučení, které je
více než důležité pro každého křes�ana: Činnost církve je věrohodná a účinná pouze do té míry, nakolik
jsou křes�ané v každé situaci ochotní osobně „platit“ za svou věrnost Kristu. Kde tato ochota chybí, mizí
rozhodující argument pravdy, na níž sama církev závisí. (s použitím www.annopaolino.org)(s použitím www.annopaolino.org)(s použitím www.annopaolino.org)(s použitím www.annopaolino.org)(s použitím www.annopaolino.org)
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PRÁZDNINOVÝ POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle: 8:30 18:00 U sv. Gabriela o prázdninách mše sv. není!U sv. Gabriela o prázdninách mše sv. není!U sv. Gabriela o prázdninách mše sv. není!U sv. Gabriela o prázdninách mše sv. není!U sv. Gabriela o prázdninách mše sv. není!

Pondělí 17:30 Úterý 6:30
Středa 17:30 Čtvrtek 6:30
Pátek 17:30 Sobota: 7:30

Uvedený pořad bohoslužeb platí od 1.7. do 31.8 včetně, bez ohledu na svátky.
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29.6. neděle Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolůSlavnost sv. Petra a Pavla, apoštolůSlavnost sv. Petra a Pavla, apoštolůSlavnost sv. Petra a Pavla, apoštolůSlavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů; koná se sbírka na bohoslovce
3.7. čtvrtek Svátek sv. Tomáše, apoštola
4.7. pátek Památka sv. Prokopa, opata
5.7. sobota Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů EvropySlavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů EvropySlavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů EvropySlavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů EvropySlavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy
6.7. neděle 14. neděle vmezidobí14. neděle vmezidobí14. neděle vmezidobí14. neděle vmezidobí14. neděle vmezidobí

11.7. pátek Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
13.7. neděle 15. neděle v mezidobí15. neděle v mezidobí15. neděle v mezidobí15. neděle v mezidobí15. neděle v mezidobí
15.7. úterý Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
20.7. neděle 16. neděle v mezidobí16. neděle v mezidobí16. neděle v mezidobí16. neděle v mezidobí16. neděle v mezidobí
22.7. úterý Památka sv. Marie Magdalény
23.7. středa Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
25.7. pátek Svátek sv. Jakuba, apoštola
26.7. sobota Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
27.7. neděle 17. neděle v mezidobí17. neděle v mezidobí17. neděle v mezidobí17. neděle v mezidobí17. neděle v mezidobí
29.7. úterý Památka sv. Marty
31.7. čtvrtek Památka sv. Ignáce zLoyoly, kněze

  1.8. pátek Památka sv. Alfonsa Marie zLiguori, biskupa a učitele církve
  3.8. neděle 18. neděle v mezidobí18. neděle v mezidobí18. neděle v mezidobí18. neděle v mezidobí18. neděle v mezidobí
  4.8. pondělí Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
  6.8. středa Svátek Proměnění Páně
  8.8. pátek Památka sv. Dominika, kněze
  9.8. sobota Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
10.8. neděle 19. neděle vmezidobí19. neděle vmezidobí19. neděle vmezidobí19. neděle vmezidobí19. neděle vmezidobí
11.8. sobota Památka sv. Kláry, panny
14.8. čtvrtek Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
15.8. pátek Slavnost Nanebevzetí Panny MarieSlavnost Nanebevzetí Panny MarieSlavnost Nanebevzetí Panny MarieSlavnost Nanebevzetí Panny MarieSlavnost Nanebevzetí Panny Marie
17.8. neděle 20. neděle vmezidobí20. neděle vmezidobí20. neděle vmezidobí20. neděle vmezidobí20. neděle vmezidobí
20.8. středa Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
21.8. čtvrtek Památka sv. Pia X., papeže
22.8. pátek Památka Panny Marie Královny
24.8. neděle 21. neděle vmezidobí21. neděle vmezidobí21. neděle vmezidobí21. neděle vmezidobí21. neděle vmezidobí
27.8. středa Památka sv. Moniky
28.8. čtvrtek Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
29.8. pátek Památka Umučení sv. Jana Křtitele
31.8. neděle 22. neděle vmezidobí22. neděle vmezidobí22. neděle vmezidobí22. neděle vmezidobí22. neděle vmezidobí

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
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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

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.

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.

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
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PPPPPŘEDVOLEBNÍŘEDVOLEBNÍŘEDVOLEBNÍŘEDVOLEBNÍŘEDVOLEBNÍ     ZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍ

Čas letí jako voda a na dveře nám opět �ukají volby do pastorační rady.
Zdálo by se, že volební kampaň propukla poněkud předčasně, ale
zkušenosti zpředchozích období říkají, že je třeba zamýšlet se včas.
Vzhledem ktomu, že tentokrát budeme volit pastorační radu na dlouhých
5 let, měli bychom se opravdu nad jednotlivými kandidáty zamyslet. Vždy�
dobře fungující pastorační rada je velkým přínosem pro nás všechny.
Říkám si: Podle čeho budu vybírat své kandidáty? Co je podstatné?
Volební program a sliby do budoucna jsou jistě velmi důležité, ale
neméně důležité je i to co všechno doposud kandidát pro farnost udělal.

Ve farnosti máme aktivní farníky, kteří však nejsou příliš ochotní do pastorační rady kandidovat. Je to
často ze skromnosti a zpřesvědčení, že pro farnost mohou být užiteční i bez oficiálních pravomocí a
členství vpastorační radě. Důvodem bývá i nechu� vysedávat na schůzích.  Při úvahách nad jmény
kandidátů přemýšlím i o zápisech zpastoračních rad a nad tím co se tam řešilo. Potěšilo by mě,
kdybych ve Zpravodaji našla kontakty na jednotlivé členy pastorační rady, pro případ potřeby vyjádřit
se knějakému bodu programu PR. Líbilo by se mi,kdyby byl můj kandidát ochoten, brát si na svou
zodpovědnost různé povinnosti a dotáhnout je do zdárného konce, kdyby byl příkladem nám všem
a ještě dokázal ostatní farníky přesvědčit o potřebných věcech(účast na brigádách, různých akcích,
atd.). Při výběru svého kandidáta bych také ráda vzala vpotaz názor kněze, který nejlépe ví, co je pro
farnost a farníky dobré, kdo a jak se angažuje a je pro farnost přínosem, kdo se dokáže vcítit do potřeb
ostatních (např.jiných věkových skupin…). Vždy� právě empatie, ochota a pracovitost jsou podle mne
hlavními předpoklady pro kandidaturu do pastorační rady. Proto bych si na podzim ráda ve vývěsce
přečetla ne jen volební program jednotlivých kandidátů do budoucnosti, ale též důvody proč byli do
pastorační rady navrženi.      Petra Šustrová     Petra Šustrová     Petra Šustrová     Petra Šustrová     Petra Šustrová

Celé prázdniny bu� snámi, Pane
- všude, kam se podíváme,
- na všech našich cestách ve vlaku, autě , vautobuse i na kole,
- na táboře i doma, u vody i vlese, všude při práci i odpočinku.
Pane, pomoz nám, abychom  ten čas dobře naplnili
- abychom si pořádně odpočinuli, ale abychom dokázali také něco užitečného udělat,
- abychom se stali o něco lepšími a tak byli víc Tvými bratry a sestrami
- a také bratry a sestrami mezi sebou.
Pomoz nám Pane, a� Ti nezapomínáme poděkovat
- za vše krásné, co objevíme a za vše nové, co poznáme,
- za každý dobře prožitý den i za dobře vykonanou práci,
- za všechno, co budeme moci vykonat pro druhé.
Pomoz nám také, a� se dovedeme radovat
- zkaždého nového dne,
- zbarev, tvarů a vůně rostlin, ze zpěvu ptáků,
- z proměnlivých tvarů mraků, zosvěžující vody,
- zvýchodu i západu slunce, zticha lesa,
- ale také zošklivého počasí a zkrásné knihy
- a ze všeho, co Boží dobrota připravila svým dětem.
Pane, chceme být Tvou radostí!    MM   MM   MM   MM   MM

BBBBBOŽÍOŽÍOŽÍOŽÍOŽÍ     CESTYCESTYCESTYCESTYCESTY ( ( ( ( (POVÍDKAPOVÍDKAPOVÍDKAPOVÍDKAPOVÍDKA)))))
Byl jednou jeden starý poustevník. Žil sám, ale stále si stěžoval na cesty,
kterými ho vede Bůh. Jednou v noci měl sen. Zdálo se mu, že do jeho
domu přišel Boží posel a říká: „Poj� se mnou!“ Poustevník vstal a šel.

Přišli do jednoho domu, a byli velmi přátelsky přijati. Pán domu se
jim hned s radostí pochlubil: „Dnes mám velký svátek. Můj dlouholetý
nepřítel se mnou smířil a na znamení přátelství mi poslal tento zlatý kalich.“
Když se druhý den chystali k odchodu, poustevník si všiml, že Boží posel
tajně balí zlatý kalich do svého batohu. Poustevníka to popudilo, ale dříve,
než stačil protestovat, posel ho okřikl: „Tiše! Takové jsou cesty Boží!“
Zanedlouho přišli do jiného domu. Domácí pán byl velký lakomec. Nadával

na nevítané hosty a urážel je. „Musíme jít dál,“ řekl posel a ještě před odchodem dal domácímu zlatý
kalich. Poustevník se chtěl ozvat. „Tiše! Takové jsou cesty Boží!“ zase ho předešel jeho společník.
Večer přišli k chudému muži, který stále naříkal, že se mu v žádné práci nedaří a že ho stále
pronásleduje neštěstí. „Bůh ti pomůže,“ utěšoval ho Boží posel. Když však odcházeli, podpálil mu
dům nad hlavou. „Tak už dost!“ rozohnil se poustevník. Dostal však zase tu samou odpově�:
„Takové jsou Boží cesty!“
Třetí den přišli k jednomu člověku, který byl velmi nesnášenlivý. Nesnášel nikoho kromě svého
malého syna. Toho miloval nade všechno. Když se druhý den ráno s hosty loučil, říká: „Nemohu vás
vyprovodit, ale půjde s vámi můj syn. Může jít až k lávce, kterou se dostanete přes potok. Dávejte mi
na něho pozor!“ „Bůh ho ochrání,“ řekl posel. A když přicházeli k lávce, shodil chlapce do rozvodněného
potoka. „Ty �áble,“ rozkřikl se poustevník, „to přece nejsou Boží cesty!“
Vtom se posel proměnil v anděla, který byl plný nebeského světla. „Tak poslyš!“ řekl. „Ten kalich byl
otrávený. Dobrému muži jsem zachránil život, ale chamtivý lakomec se z něho upije až k smrti. Chudák,
kterému shořel dům, najde pod jeho troskami poklad. Ten mu pomůže, aby se dostal navždycky z bídy.
A ještě je tu sobec, kterému jsem hodil do vody chlapce. Ten muž byl velký hříšník. Ze svého syna by
vychoval vraha. Ztráta chlapce ho te� přivede k obrácení. Vidíš, ukázal jsem ti něco z Boží moudrosti a
spravedlnosti. Měj v úctě jeho skryté cesty.“ (podle staré legendy)
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ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     ZEZEZEZEZE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍ     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 15.6.2008 15.6.2008 15.6.2008 15.6.2008 15.6.2008

Přítomni: P.Petr Bouška, 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:
- Příprava farního výletu do Lysé n/L vsobotu 27. září
- Výběr vhodného typu nového koberce do presbytáře (výměna proběhne začátkem července)
- Trvá problém nízkého počtu lidí, kteří by byli ochotni uklízet vkostele (vytírání podlahy, úklid

lavic…) – diskuze o zajištění úklidu prostřednictvím úklidové firmy nebo placených brigádníků
- Návrh na využití veřejných nástěnek před kostelem pro potřeby farnosti
- Obdržení nabídky od společnosti Sezam na nové řešení systému uzamykání fary

Termín dalšího zasedání: neděle 14.9.2008 od 19:15 Zapsal:           V. Škácha          V. Škácha          V. Škácha          V. Škácha          V. Škácha

RRRRROKOKOKOKOK     APOŠTOLAAPOŠTOLAAPOŠTOLAAPOŠTOLAAPOŠTOLA P P P P PAVLAAVLAAVLAAVLAAVLA     VVVVV A A A A ARCIDIECÉZIRCIDIECÉZIRCIDIECÉZIRCIDIECÉZIRCIDIECÉZI     PRAŽSKÉPRAŽSKÉPRAŽSKÉPRAŽSKÉPRAŽSKÉ

V rámci Roku svatého Pavla je podle dekretu Apoštolské Penitenciárie a
podle ustanovení diecézního biskupa možné v naši arcidiecézi získat
plnomocné odpustky při těchto příležitostech:
· V den zahájení Roku sv. Pavla 28. června 2008 a v den jeho ukončení
29. června 2009 vkterémkoliv kostele v arcidiecézi.
· V kterýkoliv den Roku sv. Pavla v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha,
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře, v kostele Nanebevzetí
Panny Marie a v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi a v kterémkoliv
kostele zasvěceném sv. Pavlovi.

Získání plnomocných odpustků je možné jen jednou za den a mohou je získat věřící křes�ané za
obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce), svyloučením
jakékoliv dobrovolné náklonnosti k hříchu, když se zúčastní veřejné bohoslužby nebo veřejné pobožnosti
ke svatému Pavlovi a připojí třeba soukromě Modlitbu Páně a Věřím.
Slavnostní zahájení Roku svatého Pavla v Arcidiecézi pražské začne dne 29. června 2008 vbazilice sv.
apoštolů Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě v 9 hodin slavením eucharistie. Celebrovat bude kardinál
Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, s Mons. Diego Causerem, apoštolským nunciem, a dalšími kněžími.

ZZZZZAMYŠLENÍAMYŠLENÍAMYŠLENÍAMYŠLENÍAMYŠLENÍ     NADNADNADNADNAD     SLŮVKEMSLŮVKEMSLŮVKEMSLŮVKEMSLŮVKEM „P „P „P „P „PROČROČROČROČROČ“““““
„Proč“. Toto krátké slůvko je mezi prvními, které se dítě učí říkat. Potom už nás provází celým životem.
Když jsme malí, ptáme se rodičů, proč to nebo ono musí tak být, proč to či ono se muselo stát a
podobně. Když trochu povyrosteme, naše „proč“ se začínají prohlubovat. Proč jsme se chovali tak
nebo proč jsme nejednali jinak? Někdy si sami odpovíme. V životě však přicházejí i takové chvíle, kdy
nerozumíme ani sami sobě.
Slůvko „proč“ má ještě jedno hluboké tajemství. Když se vážněji zamýšlíme nad životem, často si
klademe otázku, z jakého důvodu nám Bůh staví do cesty lidi, se kterými jsme se již setkali nebo které
ještě poznáme. Někdy přijde odpově� brzy, jindy na ni čekáme velmi dlouho. Jsou také „proč“, na
která dostaneme odpově� až na Věčnosti. Život každého z nás je tajemství. Když čteme Písmo svaté a
rozjímáme nad ním, poznáváme, že životy lidí ve Starém i Novém zákonu, do kterých vstupoval Bůh,
byly a jsou tajemstvím. Chceme-li, aby Bůh do našeho života vstupoval, máme účast na tomto
tajemství. Nesnažme se proto na vše přijít rozumem. Přijímejme tajemství, která nám Bůh sesílá, jako
dar a děkujme za to. Ilona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona Bozděchová

PPPPPRVNÍRVNÍRVNÍRVNÍRVNÍ     SVATÉSVATÉSVATÉSVATÉSVATÉ     PŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍ     DĚTÍDĚTÍDĚTÍDĚTÍDĚTÍ

“První den měsíce června byl letos v naší farnosti spojen s malou slavností - prvním svatým přijímáním
dětí. V uplynulém školním roce se jich připravovalo celkem sedm, dvě děti si však první přijetí
eucharistie musely z důvodu nemoci poněkud odložit. V evangeliu 9. neděle v mezidobí, která na 1.
červen připadla, jsme slyšeli podobenství o domě postaveném na skále. A tak i do budoucna našim
dětem přejeme, aby dovedly stavět svůj život na skále, kterou je Kristus: ten, jehož přijímáme v eucharistii.”

INZERÁTINZERÁTINZERÁTINZERÁTINZERÁT
Zdůvodu stěhování daruji
použitý nábytek – dětské psací
stoly, židle, postele a dětskou
postýlku, skříně, nástavce na
skříně, noční stolky sšuplíky,
police, knihovničky… atd.
Spojení: tel. 724241322 nebo
nechte vzkaz vzákristii kostela
pro Šustrovi.
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ZZZZZÁCHRANNÉÁCHRANNÉÁCHRANNÉÁCHRANNÉÁCHRANNÉ     LANOLANOLANOLANOLANO     PROPROPROPROPRO     MODLITBUMODLITBUMODLITBUMODLITBUMODLITBU?????
Tak jsem zase znovu otevřela jednu zmých zamilovaných knížek (mám těch
zamilovaných docela hodně a ráda se knim stále vracím, třeba jen na chvíli,
přečtu jen pár myšlenek) a napadlo mě, že by se někomu hodila a možná i
pomohla, zkušenost D.Torkingtona.Vypráví ve své knížce „Vnitřní život“, jak se
naučil modlit podle rady svého učitele. Vzpomíná na své začátky duchovního
života vdětství, vdospívání a dále. Říká:
„Můj duchovní života se podobal lochnesce na pouti: nahoru a dolů, stále dokola.
Když jsem byl nahoře, užíval jsem si a na Boha jsem neměl čas. Když jsem byl
dole, zoufale jsem se modlil, abych zase byl nahoře…“. (Nevím, ale nepřipomíná
nám to něco?) Často slyšel rady vtěžkých chvílích svého života, aby se obrátil
smodlitbou kBohu, ale nevěděl jak na to?! A tady je ta rada, která ho zaujala a

pomáhala mu, aby při modlitbě na nic podstatného nezapomněl. Pomůckou mu byl latinský výraz pro otce
– Pater, a později si přidal i slovíčko náš – noster , tak vlastně začíná vlatině modlitba  „Otče náš“.

P - na začátku modlitby si uvědomuji PPPPPřítomnost Boží,
A - pak se vúkonu AAAAAdorace skláním před velikostí a velebností toho, který  zvolil žít mezi námi a vnás,
T - TTTTTobě díky! Vykonám díkučinění za vše, co jsem přijal a ještě budu přijímat.Uvědomím si, kdo je Bůh

a co pro mě stále činí, uvědomím si svou neschopnost stát se takovým, jakým mě Bůh chce mít,
E - pak v EEEEExemplárním zpytování svědomí nahlédnu do svého nitra,
R - Rád pak učiním pokání,
N - mi připomíná, abych se pomodlil za lidi v NNNNNouzi, za všechny, kteří očekávají moji modlitbu, a za ty,

kterým jsem ji slíbil,
O - pak OOOOOdevzdávám všechny mé problémy Bohu do rukou
S - také SSSSSebe odevzdávám - ukaž mi Pane Tvou vůli, ukaž mi cesty, po kterých mám jít,
T - TTTTTobě důvěřuji -tak vkládám vše do rukou tomu, kterého často zklamu, ale který je vždy ochoten

odpouštět
E - pak věnuji čas EEEEExaminaci , tj. pohledu na to, co mě čeká vtento den, abych mohl Boha poprosit o

pomoc i vnepředvídaných situacích
R - nakonec spomocí Boží učiním RRRRRozhodnutí, že se budu snažit Boha nezklamat, otevřít se Jeho lásce.

Naše láska kněmu je pak jako hromosvod, který přitahuje, vryje se hluboko do našeho nitra a my ji
můžeme zase vyzařovat ve svém okolí.

Tak přeji všem, kteří prožijí zasloužený odpočinek, aby od modlitby vžádném případě neodpočívali
ale naopak se jí snažili prohloubit a rozmnožit, protože příroda, stvořená pro nás lidi, sama zve
kmodlitbě a díkům Stvořiteli za všechny krásy světa.
(volně podle D.Torkingtona)       M.Muchová      M.Muchová      M.Muchová      M.Muchová      M.Muchová

ZZZZZMĚNAMĚNAMĚNAMĚNAMĚNA     VVVVVČASEČASEČASEČASEČASE     LETNÍCHLETNÍCHLETNÍCHLETNÍCHLETNÍCH     NEDĚLNÍCHNEDĚLNÍCHNEDĚLNÍCHNEDĚLNÍCHNEDĚLNÍCH     BOHOSLUŽEBBOHOSLUŽEBBOHOSLUŽEBBOHOSLUŽEBBOHOSLUŽEB

Vuplynulých letech bylo vnašem kostele zvykem zrušit vobdobí letních prázdnin
nedělní mši sv. v8 hod. a ponechat pouze bohoslužby v9.30 a v18 hod. Ve
snaze vyjít vstříc těm farníkům, kteří preferují nedělní mši sv. v8 hod., rozhodla
pastorační rada farnosti posunout prázdninové nedělní bohoslužby na kompromisní
čas 8.30 hod. Vobdobí 1.7. – 31. 8 budou tedy nedělní mše sv. u sv. VáclavaVobdobí 1.7. – 31. 8 budou tedy nedělní mše sv. u sv. VáclavaVobdobí 1.7. – 31. 8 budou tedy nedělní mše sv. u sv. VáclavaVobdobí 1.7. – 31. 8 budou tedy nedělní mše sv. u sv. VáclavaVobdobí 1.7. – 31. 8 budou tedy nedělní mše sv. u sv. Václava
v8.30 a v18.00 hod.v8.30 a v18.00 hod.v8.30 a v18.00 hod.v8.30 a v18.00 hod.v8.30 a v18.00 hod. Vostatní dny vtýdnu zůstává prázdninový rozvrh bohoslužeb
oproti předcházejícím rokům nezměněn: po, st, pá 17.30; út, čt 6.30; so 7.30.

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET

Do svých střednědobých časových plánů si, prosíme, zařa�te i farní výlet, který se letos koná v sobotu
27. září. Pojedeme vlakem do Čelákovic, odkud se vydáme pěšky podél Labe do Přerova nad Labem,
kde si prohlédneme místní skanzen (techničtěji zaměření výletníci mohou shlédnout i muzeum
motocyklů a jízdních kol). Dále půjdeme do Lysé nad Labem, kde navštívíme našeho bývalého
kaplana P. Porochnavce a můžeme se projít v místním pěkném zámeckém parku. Celková délka bude
asi 12 km, přesný čas a místo odjezdu budou upřesněny v zářijovém zpravodaji.

ZOO + ZOO + ZOO + ZOO + ZOO + BOTANICKÁBOTANICKÁBOTANICKÁBOTANICKÁBOTANICKÁ     ZAHRADAZAHRADAZAHRADAZAHRADAZAHRADA     VVVVVLÉTĚLÉTĚLÉTĚLÉTĚLÉTĚ

Pro ty zvás, kteří jste nuceni vlétě pobýt nějaký ten den
vPraze nebo vám dokonce přijede do Prahy návštěva, mám
tip jak strávit svůj čas. I přes léto budou za obvyklých
podmínek kdispozici legitimace do ZOO a botanické zahrady.
Tam i tam se dá opravdu krásně strávit celý den. Zoologickou
zahradu jistě není třeba představovat (zájemci o bližší informace

obohatém programu, který ZOO nabízí, se mohou kouknout na její webové stránky). Ne každý ale
ví o tom, že se Botanická zahrada vTróji nachází vpodstatě na čtyřech na sobě nezávislých plochách.
Volný neplacený prostor se nachází mezi oplocenými areály Sever a Jih, které mají samostatné
vstupy. Ktěmto třem zahradám patří ještě skleník Fata Morgana, známý především výstavami živých
motýlů. Je zde i podvodní tunel sexotickými rybami a též velká nabídka programů, přednášek a
výstav ve všech prostorách botanické zahrady. Včervenci můžete zhlédnout mimo jiné výstavy lilií a
karafiátů, vsrpnu pak rostliny vnádobách a jiné zajímavosti, vzáří se můžeme těšit na masožravé
rostliny a výstavu dýní. Neváhejte proto a zajděte se podívat na nádhery přírody do Tróji. O prázdninách
budou vstupenky kdispozici vzákristii kostela na tel. čísle 257317652 nebo u paní Durdisové na
tel. čísle 721148091. Krásné prázdniny přeje     Petra Šustrová    Petra Šustrová    Petra Šustrová    Petra Šustrová    Petra Šustrová

PPPPPODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍ

Na konci školního roku se bilancuje a hodnotí uplynulé období, klasifikuje se. A tak já bych chtěla
ohodnotit náš „školní rok“ – rok pondělního společenství, které funguje už asi 15 let. Začínáme
modlitbami chval a díků  Bohu za život, za farnost, za Boží vedení. Každý znás vyslovuje to, co cítí
vsrdci a tak si uvědomujeme, kolik různorodých darů dostáváme a jak často je považujeme za
samozřejmost. Také Pána prosíme o odpuštění našich vin, prosíme za sebe navzájem, za naši farnost
a naše kněze, za politiky a obrácení našeho národa. Při každém setkání se zamýšlíme nad některými
pasážemi zPísma, probíráme se nově vydanou křes�anskou literaturou a promýšlíme hlavní události
církevního roku. Roli „naší paní učitelky“ zastává sneúnavnou pravidelností a spolehlivostí Marie
Muchová. Děkujeme jí za starost o dobré fungování společenství a vyprošujeme Boží požehnání a
dary Ducha sv. do dalšího „školního“ roku. Na vysvědčení by skončila na výbornou.       H.Karlovská      H.Karlovská      H.Karlovská      H.Karlovská      H.Karlovská

MMMMMÁMEÁMEÁMEÁMEÁME     DOVOLENOUDOVOLENOUDOVOLENOUDOVOLENOUDOVOLENOU, , , , , MÁMEMÁMEMÁMEMÁMEMÁME     PRÁZDNINYPRÁZDNINYPRÁZDNINYPRÁZDNINYPRÁZDNINY

Pane, pomoz nám, abychom ten čas dobře naplnili
- abychom si pořádně odpočinuli, ale abychom dokázali také něco užitečného udělat,
- abychom se stali o něco lepšími a tak byli víc Tvými bratry a sestrami
- a také bratry a sestrami mezi sebou.
Pane, chceme si na Tebe te� častěji vzpomenout
- až na nás te� nebude čekat žádná školní povinnost,
- až budeme odpočívat a pozorovat přírodu a její krásy,
- až budeme užívat vody a koupání,
- až nám bude dobře a budeme š�astní a spokojení.


