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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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Vzáří jsme se jako každoročně ohlédli za jednou zklíčových postav naší národní
křes�anské minulosti, sv. Václavem. Jeho svátek je současně i dnem české státnosti.
Kníže Václav je spjatýs úsvitem křes�anství vnaší zemi, stojí ale také, jak víme,
určitým způsobem u základů českého státu. Přesně měsíc po slavnosti sv. Václava,
tedy 28. října, figuruje vnašich kalendářích opět svátek státní i církevní společně:
vznik Československa a svátek apoštolů sv. Šimona a Judy. Ten církevní je možná
vtomto případě poněkud ve stínu. Přestože se jedná o apoštoly – tedy o dva členy
toho nejužšího sboru Ježíšových učedníků, na němž byla postavena církev.

Apoštolé stojí jakoby vzákladech „stavby církve“, kterou proto
označujeme mj. právě za „apoštolskou“. A sv. Šimon a Juda mezi ně patří, přestože zmínky o nich
vsamotném Písmu jsou tak skrovné. Proto se za nimi (inspirováni myšlenkami současného papeže) také
vměsíci říjnu trochu ohlédněme: „Šimon bývá označován jako „Kananejský“, u Lukáše navíc jako
„Zélóta“ (= horlivec). Vyznačoval se tedy přinejmenším zanícenou horlivostí pro židovskou identitu, a
tedy pro Boha, jeho lid a Boží Zákon. Je tak pravým opakem Matouše, jenž jakožto celník pocházel z
prostředí pokládaného za zcela nečisté. Je to jasné znamení toho, že Ježíš bez jakýchkoli zábran povolává
své učedníky z nejrůznějších sociálních i náboženských vrstev. Zajímají ho lidé, nikoli sociální kategorie
či nálepky. A je krásné, že ve skupině jeho učedníků žili všichni i přes veškeré různosti bok po boku a
překonávali těžkosti, které si lze domýšlet: důvodem soudržnosti byl totiž sám Ježíš, vněm byli všichni
sjednoceni. Je to jasné ponaučení pro nás, kteří často rádi zdůrazňujeme rozdíly či protiklady a zapomínáme
na to, že v Ježíši Kristu je nám dána síla k usmíření všech našich sporů. Mějme také na paměti, že
skupina dvanácti apoštolů je předobrazem církve, v níž mají prostor všechna charismata, národy, rasy,
všechny lidské vlastnosti, které nacházejí svou soudržnost a jednotu ve společenství s Ježíšem.

O apoštolu Judovi (u Matouše a Marka nazývaném Tadeáš) víme také jen velmi málo. Pouze Jan
zaznamenává jednu jeho otázku, s níž se obrátil na Ježíše během poslední večeře: „Pane, jak to, že se chceš
dát poznat nám, a světu ne?“ Je to otázka velice aktuální: proč se Zmrtvýchvstalý neukázal v celé své slávě
svým protivníkům, ale zjevil se jenom svým Dvanácti? Ježíšova odpově� je tajemná a hluboká: „Kdo mě
miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho
příbytek.“ (J 14,22-23). Pán se nezjevuje jako nějaká věc, chce vstoupit do našeho života, a proto se
ukazuje způsobem, který předpokládá otevřené srdce. Pouze tak uvidíme Vzkříšeného.

Judovi Tadeášovi bylo připsáno autorství jednoho z listů Nového Zákona. Jeho ústředním tématem
je varování křes�anů před všemi „blouznivci“(v. 8), kteří svádějí ostatní bratry nepřípustnými naukami a
vnášejí do církve vnitřní rozpory. Juda nám tím říká něco důležitého. Uprostřed všech existujících
pokušení, ve všech proudech moderního života si musíme uchovat identitu naší víry. List pak končí
krásnými slovy: „Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a uvést vás radostné a čisté před svou
velebnost, jedinému Bohu, který nás zachránil, bu� skrze Ježíše Krista, našeho Pána, sláva, velebení, vláda
a moc, jak to bylo přede vším časem, tak bu� nyní i navždycky. Amen.“ (v. 24-25).

Je dobře patrné, že autor těchto řádků v plnosti žil svou víru, k níž patří velké skutečnosti jako
morální integrita a radost, důvěra a nakonec chvála, a to všechno jen kvůli dobrotě našeho jediného
Boha a milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista. Proto a� nám jak Šimon Kananejský, tak Juda Tadeáš
pomáhají stále znovu objevovat a neúnavně prožívat nádheru křes�anské víry a umět ji intenzivně, a
zároveň klidně dosvědčovat.“ pbpbpbpbpb  (spoužitím www.radiovaticana.cz)

1.10. středa Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
2.10. čtvrtek Památka svatých andělů strážných
3.10. pátek 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
4.10. sobota Památka sv. Františka zAssisi
5.10. neděle 27. neděle v mezidobí

  7.10. úterý Památka Panny Marie Růžencové
  9.10. čtvrtek od 19 hodin první biblická hodina vtomto školním roce
12.10. neděle 28. neděle vmezidobí
15.10. středa Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
17.10. pátek Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18.10. sobota Svátek sv. Lukáše, evangelisty
19.10. neděle 29. neděle vmezidobí

Den modliteb za misie; koná se sbírka na misie
od 15 hod. dětská DRAKIÁDA (sraz před hlavní bránou do obory Hvězda)

23.10. čtvrtek od 19 hod. přednáška ČKA ve farním sále
26.10. neděle 30. neděle vmezidobí

změna letního času na středoevropský
28.10. úterý Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

mše sv. v7.30 a v17.30

1.11. sobota Slavnost všech svatých
2.11. neděle Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

koná se sbírka na Arcidiecézní charitu



PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI

2

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 od 5.10.
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 centr.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
Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež (od 14 let)
bude oznámeno ve vývěsce.
Společenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
spolcovni.usmev.cz od 1.10.

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

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  centr. fara

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 od 9.10.
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 19.10. v 19:15, na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 21.10. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od 29.9., 5.skup. od 9.10.
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 Jany Durdisové (721148091 nebo
telefon do kostela 257317652)
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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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totiž bez rozdílu „zapalují lýtka“ a ředitelé to pochopitelně vidí.
A tak si u našich děvčat paní ředitelka stěžovala především na jejich parádění, kam patřily pro
Evropana na první pohled nevinné příčesky a ozdoby do vlasů. Druhou výtkou byla pro kluky i
holky jejich snaha utíkat vnoci ze svých ubytoven nebo se do nich pozdě vnoci vracet. Také
tendence potulovat se po městě, kde hrozí spousta násilí a všudypřítomné drogy, byla vážnou výtkou
na adresu mladých. Upadnout do tenat ozbrojených gangů africké mládeže není ani ve Mbeya zas až
tak nic nemožného. Minulý rok bylo toto město dokonce tiskem označeno jako první, dokonce i
před dvoumilionovým Dar es Saalamem, na žebříčku výskytu postižených měst virem HIV. Mbeya
má vsoučasné době cca. 300.000 obyvatel svelkým procentem migrace díky obchodním aktivitám
sMalawi a Zambií kjejichž hranicím je odtud blízko.

Dnes už víme, že se všichni dostali vpořádku domů na prázdniny a také díky Izakovi zpět zase
do svých škol, kde pokračují ve studiu. Věříme, že všichni dostudují i když je to pro některé znich
hodně namáhavé. Nejsou zvyklí na systematickou práci natožpak na pravidelné chození do školy.
Základní školy vTanzánii učí více drilem než předáváním zkušeností a rozvíjením osobnosti. Chybí
kvalitní učitelé, kteří často musí hájit vlastní tvrdé živobytí rodiny, kde není příliš prostoru pro
rozvíjení ideálů. Navíc při pobytu škole je pro naše mladé pokušení města velmi silné. Pevná vůle se
také nedostaví sama ani sní děti nemají valné zkušenosti. Pravda, musejí se vtvrdém dětství hodně
zapírat a jsou hodně životem přitesáváni, ale není to jejich rozhodnutí. Jakmile se blýskne někde
nějaká snazší a lákavější nabídka, jsou pro ni ochotni všechno hodit za hlavu. Co s tím tedy?

Inu, nepropadejme skepsi. Bu�me opravdu jako rodiče. Podporujme je prakticky a stůjme při
nich i modlitbou spravedlivého, která mnoho zmůže. S díky všem. Díky i za podporu vnašem
zářijovém pokračování misie. Vaši Pavel a Mirjam BaldínskýchPavel a Mirjam BaldínskýchPavel a Mirjam BaldínskýchPavel a Mirjam BaldínskýchPavel a Mirjam Baldínských

ZZZZZOOOOOOOOOO + B + B + B + B + BOTANICKÁOTANICKÁOTANICKÁOTANICKÁOTANICKÁ     ZAHRADAZAHRADAZAHRADAZAHRADAZAHRADA

Vážení a milí, jak mnozí zvás jistě víte, odstěhovala se paní
Petra Šustrová srodinou znaší farnosti. Několik let se vzorně
starala o vstupenky do ZOO a botanické zahrady, za což jí
patří určitě, nejen můj, velký dík. Vstupenky do ZOO a BZ
budou, tak jako o prázdninách, kdispozici u mne, za
obvyklých podmínek.

Kontakt na mne: Durdisová Jana (tel.: Po – Čt od 7 do 12h sakristie 257317652,
jindy mobil 721148 091). Vyzvednout vstupenky je možné vsakristii, nebo u mne doma, u metra
Anděl, Na Knížecí (prosím volejte, ne SMS). Vstupenky lze rezervovat předem na jakýkoli termín, až
do vypršení jejich platnosti, takže neváhejte a volejte.        JD       JD       JD       JD       JD

VVVVVÝLETÝLETÝLETÝLETÝLET     DODODODODO V V V V VELTRUSELTRUSELTRUSELTRUSELTRUS

Vsobotu 20.9. proběhl náš první výlet vletošním školním roce.
Proběhl trochu jinak, než bylo vplánu, jeho vedení se tentokrát
ujaly 2 maminky (Marta a Anna) a náš táborový praktikant Kuba.
Mnohokrát jim děkuji. Věřím, že se výlet vydařil a všichni se vrátili
domů řádně provětráni.
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ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     ZEZEZEZEZE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 14.9.2008 14.9.2008 14.9.2008 14.9.2008 14.9.2008
Přítomni: P. Petr Bouška, J. Dajbych, J. Macek, A. Macková, F. Nedbal,

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:
- blíží se volby do nové pastorační rady farnosti – počet volených členů bude

závislý na počtu navržených kandidátů (stanoven je počet 2-6 volených členů PRF)
- na volebních lístcích budou tentokrát navíc i doplňkové otázky týkající se života farnosti (čas

ranních bohoslužeb ve všední dny, zájem o společnou farní dovolenou apod.)
- na farní odpoledne (23.11.) vzasedacím sále MČ Praha 5 bude potřeba zajistit:
- koordinátora, který by zajistil nákup potravin a během akce bděl nad jejich distribucí
- 2 dobrovolníky, kteří mu budou po dobu akce kdispozici vkuchyňce
- více dobrovolníků, kteří před začátkem akce připraví stoly a pohoštění apod.
- počítá se také stombolou – těšíme se na věcné dary farníků, které by mohly být využity jako ceny

v tombole
- ochotní dobrovolníci se již te� mohou přihlásit vsakristii nebo na faře
- ubývá ministrantů – budeme rádi, když se podaří jejich řady opět trochu posílit
- vpresbytáři byl včervenci položen nový zátěžový koberec „Primavera“, který byl uhrazen z účelového

sponzorského daru; štědré dárkyni patří srdečný dík!
- byly pořízeny dva úklidové vozíky pro kostel (pro lepší manipulaci skbelíky); posily pro úklid by

však byly i nadále vřele vítány
- na prostranství před kostelem byla bezplatně pronajata nástěnka pro potřeby farnosti
- byly odstraněny závady zjištěné vletošní elektrorevizi v kostele

Termín dalšího zasedání:Termín dalšího zasedání:Termín dalšího zasedání:Termín dalšího zasedání:Termín dalšího zasedání: neděle 19.10. 2008 od 19:15neděle 19.10. 2008 od 19:15neděle 19.10. 2008 od 19:15neděle 19.10. 2008 od 19:15neděle 19.10. 2008 od 19:15 Zapsal      pb     pb     pb     pb     pb

NNNNNÁZORÁZORÁZORÁZORÁZOR     ZZZZZDRUHÉDRUHÉDRUHÉDRUHÉDRUHÉ     STRANYSTRANYSTRANYSTRANYSTRANY…. N…. N…. N…. N…. NEDĚLEEDĚLEEDĚLEEDĚLEEDĚLE 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30
Jsme rodina sdětmi a celý rok vstáváme všichni krátce po 6 hod do školky, školy, práce… Prázdniny
u nás jsou časem odpočinku i ve smyslu volnější disciplíny, tj. pozdějšího ulehání i vstávání. Proto
nám letos vlétě tak úplně nevyhovoval nedělní budík a chvatná společná snídaně i úprk na ne příliš
často jedoucí autobus. Přimlouvali bychom se proto, pro příští léto za mírně pozdější začátky nedělních
bohoslužeb. Anna Zelinková s rodinouAnna Zelinková s rodinouAnna Zelinková s rodinouAnna Zelinková s rodinouAnna Zelinková s rodinou

PPPPPUTOVÁNÍUTOVÁNÍUTOVÁNÍUTOVÁNÍUTOVÁNÍ     DODODODODO L L L L LURDURDURDURDURD

Ve dnech 12.-18. září 2008, kletošnímu 150. výročí zjevení Panny Marie
vLurdech za účasti Svatého otce Benedikta XVI., bylo dopřáno i mně,
abych se této pouti zúčastnila.
Prostřednictvím cestovní agentury Miklas tour zProstějova byl vypraven
vlak Čechů a Slováků, zhruba 600 lidí. Putovalo snámi 15 kněží včele
sMons. Josefem Kajnekem. Během cesty ve vlaku tam i zpět nám byla
sloužena mše svatá.
Hned první večer jsme se zúčastnili světelného průvodu u baziliky včele
spapežem Benediktem XVI. Toto setkání bylo dojemné. Vneděli, na
svátek Povýšení svatého kříže, byla za Massabiellskou jeskyní slavnostní
mše za účasti velkého množství poutníků zcelého světa. Vpozdním

odpoledni jsme se spolu se Svatým otcem zúčastnili eucharistického průvodu. Vpondělí dopoledne
sloužil Svatý otec před bazilikou, opět za velké účasti věřících, poslední mši před odjezdem do Říma.
Ještě poslední rozloučení, zamávání a trochu smutku, že nás opouští jeden zpilířů církve.
Pro nás bylo vyvrcholení pouti vúterý. Před Massabiellskou jeskyní mají různé národy bohoslužby.
Nám, Čechům a Slovákům, byla určena na jedenáctou hodinu. Za zpěvu Lurdské písně se před
sochou Panny Marie shromáždilo celé naše společenství scelebrujícím biskupem Josefem Kajnekem.
Při mši svaté zněly české i slovenské písně. Děkovali jsme Panně Marii, že nás pozvala na toto posvátné
místo plné milostí. Těžko se nám odcházelo od Massabiellské jeskyně. Také jsme si prošli jubilejní
cestu spojenou splnomocnými odpustky. Má čtyři etapy. První zastavení začínalo voratoři nemocnice,
kterou vedly sestry Milosrdenství zNeversu vLurdech. Od ledna r. 1858 tam chodila Bernadetta do
školy. Připravovala se na první sv. přijímání a tam se také naučila starat o nemocné.
Druhá etapa cesty vedla do farního kostela, ve kterém jsme mohli vložit ruku do křtitelnice, ve které byla
pokřtěna sv. Bernadetta. Naše třetí zastavení bylo vězení Cachot, kde bydlela rodina Soubirousová. Tato
malá místnost byla vlhká a tmavá. Bylo to místo velké chudoby. Dále jsme prošli kolem mlýna Boly, kde
Bernadetta prožila prvních 10 let chudobného, ale š�astného života. Poslední, čtvrtá etapa vedla kbráně
sv. Michala, odkud je překrásný pohled na baziliku, arkády a celé prostranství, kterým jsme putovali
kjeskyni. Tam jsme stěmi, kdo byli před námi, vytvořili tiché modlitební společenství. Velmi silný
zážitek. Čas rychle běžel a bylo ještě mnoho míst, která jsme chtěli navštívit. Očistné koupání vzázračné
vodě, nezapomenutelný zážitek. Podzemní bazilika Padre Pia, chrám sv. Bernadetty a nakonec překrásná
křížová cesta do hory nad Růžencovou bazilikou se sochami vživotní velikosti.
Potřebovali bychom více času, abychom mohli vše vklidu projít a promeditovat. Všude velké zástupy
lidí, nemocných na vozíčkách, ale klid a mír vduši.
Ztoho malebného, požehnaného města odjíždíme všichni plni radosti a vděčnosti.
Díky, sv. Bernadetto. Díky, Maria. Díky, Ježíši.                               J.B.J.B.J.B.J.B.J.B.

PPPPPAMĚŤAMĚŤAMĚŤAMĚŤAMĚŤ     FARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTI

Hledáme pamětníky, resp. dobové dokumenty, fotografie, osobní vzpomínky na život farnosti a na
kněze, v posledních 60 letech, pro doplnění farní kroniky a zpestření obsahu Zpravodaje.

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     INZERCEINZERCEINZERCEINZERCEINZERCE

Milí bratři a sestry, máte snad doma něco, co již nepotřebujete, ale může se někomu hodit? Nebo
něco sháníte? Pak je tu pro vás naše farní inzerce. Pro všechny, kteří cosi shánějí, nebo naopak chtějí
něco nabídnout, a� již květiny, dětské kolo, nábytek, nebo cokoli jiného, jsou ve farním sále připraveny
inzertní sešity. Jsou k dispozici jak při farní kávě, tak také všem společenstvím a můžete do nich
zapisovat své inzeráty. Tak tedy vám všem hodně štěstí a hurá do toho.       J.D.      J.D.      J.D.      J.D.      J.D.

OOOOOHLÁŠKYHLÁŠKYHLÁŠKYHLÁŠKYHLÁŠKY

Ohlášky na každý týden zveřejňovány i na našich farních webových stránkách. Pokud
si tedy v neděli nestihnete vše zapamatovat či zapsat, můžete navštívit http://http://http://http://http://
www.vaclavonline.wz.czwww.vaclavonline.wz.czwww.vaclavonline.wz.czwww.vaclavonline.wz.czwww.vaclavonline.wz.cz, kde jsou ohlášky na hlavní stránce a rovněž ke stažení jako
soubor Microsoft Word.
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KKKKKANDIDÁTIANDIDÁTIANDIDÁTIANDIDÁTIANDIDÁTI     DODODODODO P P P P PASTORAČNÍASTORAČNÍASTORAČNÍASTORAČNÍASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY     FARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTI

Odsoboty 8. 11. večer do neděle 9. 11. večer budou vnaší farnosti probíhat volby do nové Pastorační
rady, která bude mít 4 volené členy. Pro následující funkční období byli našimi farníky navrženi jako
kandidáti:

ŠŠŠŠŠPATNÝPATNÝPATNÝPATNÝPATNÝ     DENDENDENDENDEN?????
Někdy vnašem životě přicházejí dny, kdy se nám nic nedaří, všichni lidé nás rozčilují, nic se prostě
neděje podle našich představ. No znáte to, členové rodiny jsou nesnášenliví, staří lidé zatrpklí, mladí
zase moc bujní, prostě svět nestojí za nic! Kde je ale vlastně chyba?  Není náhodou vnás samých?
Vždy� my sami sobě jsme vtěch chvílích protivní a přiznejme si, že svou nelibost přenášíme na
druhé. Vzpomeňme si na okamžiky našeho prvního zamilování, složení zkoušky, či narození dítěte.
To byly chvíle, kdy bychom nejraději objímali celý svět, naše radost přecházela na druhé, sláskou
jsme vnímali své okolí. Celý svět byl najednou nádherný, všichni lidé dobří. Co tedy dělat snašimi
chmurami?  Odpově� zní – modlitba, osvědčený prostředek, který je vždy při ruce.  Obra�me se
sdůvěrou kDuchu svatému sprosbou, aby vstoupil do našeho trápení, aby nám poslal někoho,
ským o svých problémech můžeme hovořit. Prosme Ducha sv., aby nám pomohl přijmout sama
sebe a vrátit nám ztracenou rovnováhu. A nakonec osvědčená rada: jděme a udělejme někomu
radost, nebo nějaký dobrý skutek, i když se do toho musíme nutit. Zvlastní zkušenosti doporučuji.

     H. Karlovská     H. Karlovská     H. Karlovská     H. Karlovská     H. Karlovská

MMMMMINISTRANTEINISTRANTEINISTRANTEINISTRANTEINISTRANTE, , , , , KDEKDEKDEKDEKDE     JSIJSIJSIJSIJSI ? ? ? ? ?
Kde jsi, kde jsi? Tak začínala jedna starší píseň a tak se nyní ptám
nejen já. Ministrante, kde jsi?
Nejprve bych chtěla poděkovat těm ministrantům, kteří tu, samozřejmě
podle svých časových možností, jsou a ujímají se pravidelně služby u
oltáře a to třeba i na všednodenních ranních mších. Vám všem Pán
Bůh zapla�.
A co bude dál? Kde jsou nástupci? Nejsem až taková pamětnice, ale

pamatuji doby, kdy bylo na nedělní mši tolik ministrantů, jako se dnes sejde již jen na Vánoce,
Velikonoce a biřmování sotcem biskupem. Ve všední dny ministrovali kromě kostelníka vždy alespoň
dva další. Ministrantské schůzky, které vedl pan Zborník, byly zrušeny pro nezájem ministrantů –
dva až tři, je přece jen poněkud málo. Opravdu se nenajde vtéto velké farnosti, plné dětí a mládeže
nikdo kdo by byl ochoten sloužit u oltáře? Tak včem je tedy ten pověstný „zakopaný pes“?

Začněme u sebe, tedy nás rodičů. Děti nás vnímají jako vzor a my bychom jim měli být příkladem.
Jak můžeme chtít po dětech, aby obětovaly část ze svého volna kvůli ministrování, když jsou vmnoha
případech svědky rozhořčení, nad déle trvající mší. Opravdu je pro nás víc shon a hluk okolního
světa, než klid a pokoj vBoží přítomnosti? Vím, že je mnohem jednoduší podlehnou škemrání dětí,
typu: „já si to chci dodívat“ a podobně, nechat děti doma – vždy� pro dnešek se svět nezboří, než
překonávat jejich nechu� jít. Ale věřte mi, když jí společně překonáte, stojí to za to. Nestalo se mi, že
by nakonec nebyly děti rády, že šly a neodcházely ze mše sradostí zprožitku mše a také zvítězství nad
pokušením zůstat doma. Nechci se nikoho dotknout, ale to, že máme nedostatek ministrantů je holý
fakt a nějakou příčinu to přece má.

Moc vás prosím, zamyslete se nad tím i se svými dětmi, a pokud se u vás najde někdo ochotný
ktéto službě, přihlaste je prosím (nebo samozřejmě oni sami) vsakristii. Budoucí ministranti se
opravdu nemají čeho bát. Máme hodného a velice šikovného pana kostelníka, který je všechno naučí
a zkušenější kolegové jim budou také samozřejmě nápomocni, dokud i znich nebudou ministranti
„profesionálové“. Jako bonus, čeká vsakristii odměna pro všechny sladkomilné pomocníky.

Těšíme se na všechny nováčky a za kostelníky jim přeji hodně radosti ze služby u oltáře.    J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.

DDDDDURDISOVÁURDISOVÁURDISOVÁURDISOVÁURDISOVÁ J J J J JANAANAANAANAANA

pastorační asistentka; vdaná, 44 let, 4 děti
Vážení a milí, před lety jsme byli scelou rodinou vlídně přijati vtéto farnosti.
Byla jsem tu pokřtěna a mnoho dostala. Myslím, že je na čase, abych podle svých
možností a spomocí Boží této farnosti začala splácet.

LLLLLOKAJÍČKOVÁOKAJÍČKOVÁOKAJÍČKOVÁOKAJÍČKOVÁOKAJÍČKOVÁ T T T T TEREZAEREZAEREZAEREZAEREZA

grafička, vdaná, 47 let, 3 děti
Po dvouleté přestávce bych se opět ráda zapojila do práce pastorační rady pomocí
při organizaci farních akcí a hledání nových aktivit.

MMMMMACEKACEKACEKACEKACEK J J J J JANANANANAN

chemik, ženatý, 47 let, 2 děti
Pokud budu zvolen, pokračoval bych nejraději v dosavadní práci, tj. organizování
farních akcí (výlety, poutě, farní odpoledne apod.). I nadále budu dělat správce
farních internetových stránek a pomáhat s provozem farní knihovny.

NNNNNEDBALEDBALEDBALEDBALEDBAL F F F F FRANTIŠEKRANTIŠEKRANTIŠEKRANTIŠEKRANTIŠEK

informatik, ženatý, 53 let, 4 děti
Do smíchovské farnosti patřím více než 41 let. 13 let nepřetržitě připravuji farní Zpravodaj
a moderuji Společenství (starších) rodičů, organizačně se podílím na zajiš�ování farních
akcí. V tomto volebním období bych se chěl více zaměřit na farní život, na hledání
užitečných aktivit, a poslání a specifik farnosti v rámci Prahy i diecéze.

ŠŠŠŠŠKÁCHAKÁCHAKÁCHAKÁCHAKÁCHA V V V V VOJTĚCHOJTĚCHOJTĚCHOJTĚCHOJTĚCH

vychovatel v azylovém domě pro děti, basista Václavbandu, svobodný, 34 let
školy: Střední průmyslová škola strojnická, Vyšší sociálně pedagogická a teologická
škola– Jabok. Kandidatuře do pastorační rady se nebráním, poslední dva roky
jsem jejímčlenem vefunkci zapisovatele a nadále nabízím své služby i jako poradce
v technických záležitostech a při práci s dětmi a mládeží.

TTTTTLAMICHALAMICHALAMICHALAMICHALAMICHA M M M M MIROSLAVIROSLAVIROSLAVIROSLAVIROSLAV

student(FF UK, psychologie), podnikatel, svobodný, 23 let
Několik let jsem vedoucím Smíchovského společenství mládeže. Do minulého roku
jsem byl také aktivním členem smíchovské “hudební skupinky”. Domnívám se, že
mohu přinést svěží pohledy a nápady do fungování farní rady. Zejména se vynasnažím
podporovat mládež naší farnosti, ale nikdy ne na úkorjiné dobré věci.
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FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET

Ráda bych se podělila o příjemné zážitky z farního
výletu do Lysé nad Labem. Po srazu na
Masarykově nádraží jsme se vlakem přesunuli
do Čelákovic a odtud již pokračovali pěšky.
Uprostřed prosluněné podzimní přírody, které
dominovala řeka Labe s břehy zbarvenými do
zlato-hnědé, jsme si užívali poklidné přátelské
atmosféry svátečního dne. Nebylo těžké v duchu
vzpomenout s vděčností na tvůrce harmonie a
krásy, která nás obklopovala.  První zastávka patřila
skanzenu lidové architektury v Přerově nad Labem.
Malé doporučení – pokud jste ho ještě
nenavštívili, určitě tak učiňte, prohlídka stojí za
to. Naplánujte si minimálně 1,5 hodiny času.
Expozice je poměrně rozsáhlá a určitě zaujme
návštěvníky v každém věku. Všichni jsme se těšili
do cíle našeho putování, Lysé nad Labem, na
opětovné setkání s P. Pavlem A. Porochnavcem,
který působil v roce 1998 v naší farnosti jako

kaplan. Již z dálky nás vítala věž
opraveného kostela. Dočkali jsme se
srdečného přijetí. Při posezení na farní
zahradě jsme obdivovali nově
vybudovaný bazén, který celé léto
sloužil dětem z okolí. Po společném
vzpomínání nám P. Porochnavec
vyprávěl o svých současných aktivitách
– např. pořádání kursů Alfa a zájezdu
farníků do Jeruzaléma. Čas letěl jako
voda a přiblížila se doba společně
slavené mše sv. Po ní již následovalo
rozloučení. Ráda vyřizuji pozdravy
všem smíchovským farníkům od

našeho hostitele a děkuji mu za společně strávený čas.     K.M.    K.M.    K.M.    K.M.    K.M.

VVVVVOLBYOLBYOLBYOLBYOLBY     DODODODODO     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY

Protože v listopadu t.r. skončí dvouleté funkční období současné pastorační rady farnosti, bude třeba
zvolit na podzim radu novou. Volby se uskuteční v neděli 9. 11. 2008. Nová pastorační rada pak
zahájí svou činnost v neděli 30. 11. 2008. V tento den večer se také sejde ke svému ustavujícímu
setkání.
Upřesnění k volebnímu právu:
- Aktivní volební právo má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti

(prakticky záleží na tom, zda se za člena farnosti považuje či nikoli; bydliště není v tomto směru
rozhodující).

- Pasivní volební právo má každý katolík starší 18 let, který je ochotný plnit úkoly pastorační rady.
- Navrhnout kandidáta může každý, kdo má aktivní volební právo.
Služba v pastorační radě je jednou z možností, jak uplatnit své vlohy ve službě farnosti a jak převzít svůj
díl zodpovědnosti za utváření farního společenství. Bylo by vhodné, aby mezi kandidáty byli zástupci
různých věkových skupin a také jednotlivých společenství, která ve farnosti existují. Podle nových Stanov
pastoračních rad Arcidiecéze pražské, které nabyly účinnosti vletošním roce, bylo funkční obdobífunkční obdobífunkční obdobífunkční obdobífunkční období
pastoračních rad prodlouženo na 5 letpastoračních rad prodlouženo na 5 letpastoračních rad prodlouženo na 5 letpastoračních rad prodlouženo na 5 letpastoračních rad prodlouženo na 5 let.          pb         pb         pb         pb         pb

OOOOOBNOVABNOVABNOVABNOVABNOVA     OBČANSKÝCHOBČANSKÝCHOBČANSKÝCHOBČANSKÝCHOBČANSKÝCH     AKTIVITAKTIVITAKTIVITAKTIVITAKTIVIT     VVVVVROCEROCEROCEROCEROCE 1968. 1968. 1968. 1968. 1968.
Rok 1968 je téměř automaticky spojován skrátkou historií pokusu reformovat tou
dobou již ideově zcela impotentní komunistický režim, přerušeného vpádem vojsk
Varšavské smlouvy. Troufám si však říci, že důležitější (a historicky zajímavější)
než vzájemné strkanice vpolitbyru byl úžasně rychlý rozběh nejrůznějších
občanských aktivit. Tomuto stranicky neřízenému pokusu o vnitřní obnovu
občanské společnosti je věnován diskusní večer místní skupiny ČKA vPraze 5.
Přednášet a diskutovat budou badatelé zÚstavu soudobých dějin Dr. Jaroslav
Cuhra, Phd. a Dr. Jiří Hoppe, Phd. Večer bude doplněn prohlídkou kolekce
unikátních fotografií anonymních autorů, zachycujících okupaci vojsky Varšavské
smlouvy. Tyto fotografie byly vystavovány vroce 1969 vLondýně a poté na více

než dvacet let zmizely ze světa, než byly náhodně nalezeny a převezeny zpět do České republiky.
Neváhejte a přij�te. Tato příležitost se nebude opakovat.        Josef Cuhra       Josef Cuhra       Josef Cuhra       Josef Cuhra       Josef Cuhra

PPPPPOZVÁNKYOZVÁNKYOZVÁNKYOZVÁNKYOZVÁNKY     NANANANANA     KONCERTKONCERTKONCERTKONCERTKONCERT

10.10.2008, 19:00, Arcibiskupský palác, Hradčanské nám. 16, Praha 1
Hospicové křes�anské sdružení Cesta domů pořádá v pátek 10. 10. v 19:00 tradiční benefiční
koncert, který se letos uskuteční v Arcibiskupském paláci (Hradčanské nám. 16, Praha 1). Na
koncertě vystoupí Zemlinského kvarteto, které představí hudbu Alexandera Zemlinského a Josepha
Haydna, a Penguin Quartet, díky kterému uslyšíte neopakovatelné skladby skladatele L. A. Buše.
Jako obvykle, po koncertě bude možnost setkat se se zaměstnanci a dobrovolníky hospice, a podpořit
hospic darem či zakoupením dárků.
24. 10. V rámci cyklu Hudební most Praha – Dráž�any promluví na úvod koncertu od 19:30 v
pražském malostranském kostele sv. Vavřince biskup Václav Malý. Soubor Collegium 1704 &
Collegium Vocale 1704 zahraje cyklus sedmi pašijních kantát od D. Buxtehudeho: Membra Jesu
nostri patientis sanctissima (Hellichova 18, Praha 1).
31. 10. V 19:00 začíná v Obecním domě koncert Arcidiecézní charity Praha, který pravidelně navštěvuje
papežský nuncius arcibiskup Diego Causero a jehož se vedle kardinála Vlka zúčastní také mnoho
dalších významných osobností.



10 3

ZZZZZPRÁVAPRÁVAPRÁVAPRÁVAPRÁVA     ZZZZZROZVOJOVÉROZVOJOVÉROZVOJOVÉROZVOJOVÉROZVOJOVÉ     MISIJNÍMISIJNÍMISIJNÍMISIJNÍMISIJNÍ     STANICESTANICESTANICESTANICESTANICE MBU A MBU A MBU A MBU A MBU ALLAMANOLLAMANOLLAMANOLLAMANOLLAMANO A A A A AGAPEGAPEGAPEGAPEGAPE

KKKKKAMSAMBAAMSAMBAAMSAMBAAMSAMBAAMSAMBA – T – T – T – T – TANZÁNIEANZÁNIEANZÁNIEANZÁNIEANZÁNIE 2008 ( 2008 ( 2008 ( 2008 ( 2008 (KVĚTENKVĚTENKVĚTENKVĚTENKVĚTEN-----ČERVENČERVENČERVENČERVENČERVEN)))))

Pokračování z minulého čísla.

Mládež do učení a na střední školy.Mládež do učení a na střední školy.Mládež do učení a na střední školy.Mládež do učení a na střední školy.Mládež do učení a na střední školy.
Hned po našem letošním příjezdu do Mbeya bylo jasné, že nás návštěva školy VETA a JIMBO
nemine. Je to tím spíše, že kdo posílá žáka a financuje jeho školné je zcela automaticky vedením školy
nebo učňovského střediska vnímán jako jeho rodič nebo jeho přímý zástupce. Vdobě naší
nepřítomnosti zastává tuto roli Izack, který ve městě bydlí se svojí rodinou a ředitelé škol jej vtéto roli

respektují.
Nebyli jsme to tedy
tentokrát my, kdo
organizuje schůzky a
poučuje, ale vedení školy
v osobě přísné paní
ředitelky. Naší mladí bez
rozdílu měli totiž odjet na
měsíční prázdniny do
svých domovů vbuši a
ředitelka toho měla mnoho
na srdci. Ani se nebylo
čemu divit. Stačil totiž prostý
pohled a hned bylo vidět,
že si už ve městě rychle
zvykli. Už nejsou ze všeho
tak vykulení jako před
půlrokem, když zvesnic

přijeli. Protože mají pravidelnou školní stravu, všichni bez rozdílu přibrali na váze. Bez výjimky nosí
povinnou uniformu při vyučování, ale pro chvíle odpočinku si také obstarali civilní oblečení. Je
zajímavé sledovat jejich vkus a představy o tom, co jim sluší a co vnímají jako moderní. Téměř
všechna děvčata, která se učí šít, měla na sobě „spíchnutý“ nějaký svůj vlastní výtvor…Protože nás
překvapilo, že by už po půlroce učení byly tak schopné, nahlíželi jsme do jejich sešitů. Z vysvětlované
látky bylo vidět, že to možné je. Výuka je totiž soustředěna především na praktické využití vživotě, a
tak se nikdo nezdržuje zbytečnou teorií. Jediné na co si holky i kluci jednotně stěžovali byla povinná
angličtina ve které se všechny předměty také musejí popisovat. Větší důraz se na její znalosti samozřejmě
klade u automechanika a elektrikáře než u švadleny nebo kuchařky, ale nevyhne se jí nikdo. Je to asi
také proto, že je jedním ze dvou oficiálních úředních jazyků Tanzánie. Dobrý podnět pro naši
přípravnou fázi ještě ve vesnicích. Bude třeba dojednat se základními školami a jejich vedením, aby
vjazykové přípravě na učební obory více přitvrdili. Bude nutné jim také asi pomoci se sháněním
vhodné literatury, která by neměla vjazyce kiswahili chybět.

Na začátku roku, než děvčata vstoupila do školy, musela se podrobit těhotenskému testu u
školního lékaře. Stejně tak to i probíhá, kdykoliv odjíždějí na prázdniny a nejsou vdosahu školy.
Tak se tyto instituce účinně brání pozdějším možným dohadům o odpovědnosti za děti. Všem se

IIIIINFORMACENFORMACENFORMACENFORMACENFORMACE     OOOOO     VÝUCEVÝUCEVÝUCEVÝUCEVÝUCE     NÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍ     NANANANANA     FAŘEFAŘEFAŘEFAŘEFAŘE     VEVEVEVEVE     ŠKOLNÍMŠKOLNÍMŠKOLNÍMŠKOLNÍMŠKOLNÍM     ROCEROCEROCEROCEROCE 2008 - 2009 2008 - 2009 2008 - 2009 2008 - 2009 2008 - 2009

Předběžný harmonogram výuky náboženství
ve školním roce 2008 – 2009 je zatím
obdobný, jako vroce minulém:
1. skupina: 1. skupina: 1. skupina: 1. skupina: 1. skupina: program pro děti     5 - 7 let
- středa 17:00 - 17:45 (A. Bubníková)
2. skupina: 2. skupina: 2. skupina: 2. skupina: 2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání
- úterý 15:00 - 15:45 (P. Petr Bouška)
3. skupina: 3. skupina: 3. skupina: 3. skupina: 3. skupina: 8 - 10 let -  -  -  -  - úterý 16:00 -
16:45 (Magda Vlčková)
4. skupina: 4. skupina: 4. skupina: 4. skupina: 4. skupina: 11 - 13 let     - středa 15:00 -
15:45 (P. Mariusz Przygoda)

5. skupina: 5. skupina: 5. skupina: 5. skupina: 5. skupina: 14 let a více     - čtvrtek 16:00 - 16:45 (P. Stanislav Přibyl)
Rozvrh vuvedené podobě není definitivní a můžete se kněmu vyjádřit (např. poznámkou vpřihlášce).
Výsledná podoba rozvrhu však bude pochopitelně záviset na časových možnostech vyučujících a
většiny přihlášených dětí.
Pravidelná výuka byla zahájena vtýdnu od 29. září (5. skupina až od 9. 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.

PPPPPODZIMNÍODZIMNÍODZIMNÍODZIMNÍODZIMNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET

po naučné stezce JÍLOVSKÉ ZLATÉ DOLY  Vsobotu 18.10.2008
Sraz v 9:15 na nádraží Braník nebo v 8:35 vmetru na Nových Butovicích.
Ssebou jídlo a pití, teplé oblečení, 80,-Kč.
Návrat v 17:07 na nádraží Braník.
Děti (sebe) přihlašujte mailem na: bet-el@seznam.cz. Děkuji za spolupráci. o.s. bét-el, www.bet-
el.signaly.cz

DRAKIÁDADRAKIÁDADRAKIÁDADRAKIÁDADRAKIÁDA

Milé děti, maminky, tatínkové a všichni přátelé létajících draků, zveme vás na
tradiční podzimní drakiádu, která se bude konat vneděli 19.října 2008.
Sraz budeme mít v15 hodin na Vypichu před hlavní bránou do obory
Hvězda (bus č.191 jede zKnížecí ve 14:22, 14:42 a 15:02, 2.stanice na
Vypichu). Ssebou si vezměte co nejhezčího draka, svačinku, teplé oblečení a
dobrou náladu. Těší se na vás maminky Anička a Márinka

PPPPPLNOMOCNÉLNOMOCNÉLNOMOCNÉLNOMOCNÉLNOMOCNÉ     ODPUSTKYODPUSTKYODPUSTKYODPUSTKYODPUSTKY     PROPROPROPROPRO     DUŠEDUŠEDUŠEDUŠEDUŠE     VVVVV     OČISTCIOČISTCIOČISTCIOČISTCIOČISTCI

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den bude možno při návštěvě kteréhokoli kostela
získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším vočistci. Kromě tří obvyklých podmínek
(sv. zpově�, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě
kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné
odpustky pro duše vočistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé. Vostatních
dnech lze takto získat odpustky částečné.


