
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,   F. Nedbal
uzávěrka: 20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie)    náklad: 700 ks     neprodejné

9
Září
2009ÚŘEDNÍ HODINY

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle: 8:00 9:30 18:00 sv. Václav |11:15 sv. Gabriel|8:30 10:15  Zlíchov |16:00 sv. Vavřinec
Po-So: 7:30 17:30 sv. Václav | pátek  15:00  Palata    |  1.sobota 16:00 Velká Chuchle

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
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KONTAKT S KNĚZEM

úterý: 8:00 -  11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA

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

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

PPPPPAPEŽAPEŽAPEŽAPEŽAPEŽ     AAAAA     JEHOJEHOJEHOJEHOJEHO     SLUŽBASLUŽBASLUŽBASLUŽBASLUŽBA

Měsíc září je každoročně vnaší zemi, ale i vcelé církvi, spjatý s
oslavou hlavního patrona českého národa, sv. Václava. Letos
máme výjimečnou možnost prožít tuto oslavu společně se
Svatým otcem, který při této příležitosti poprvé navštíví naši
zemi.
Jak dobře víme, opravdovým průkopníkem podobných
apoštolských návštěv byl předchůdce současného papeže, Jan
Pavel II., který během svého pontifikátu navštívil více než sto
zemí a do naší vlasti zavítal vletech 1990, 1995 (kanonizace sv.

Jana Sarkandra a sv. Zdislavy) a 1997 (výročí tisíc let od smrti sv. Vojtěcha). Papežských
bohoslužeb se pokaždé zúčastnily desetitisíce lidí. Připojíme se kúčastníkům zářijových
bohoslužeb i my? Připomeňme si vtéto souvislosti něco málo o úloze a původu služby
papeže vcírkvi.

Jako první papež bývá někdy označován sv. Petr. Je dobře známé Kristovo přislíbení
tomuto apoštolovi: „Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné
mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi,
bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi“ (Mt 16, 18 -
19). Petr jako první zapoštolů, jako „základ“ Kristovy církve, bývá rovněž jmenován
vseznamech apoštolů vždy na prvním místě. Jeho zvláštní poslání však plyne především
zpověření kpastýřské službě, které sv. Petr dostává přímo od Krista Zmrtvýchvstalého: „Pas
mé beránky!“ (Jan 21, 15 - 19). Význam Kristova pověření daného Petrovi pak přímo volá
po nějaké návaznosti vdějinách, jinak by totiž tento pastýřský úřad zanikl sPetrovou
mučednickou smrtí v roce 64 (resp. 67). To, že se tato návaznost uskutečňuje právě vbiskupovi
římské církevní obce, souvisí jednak sPetrovým pobytem vŘímě na sklonku jeho života, kdy
stál vjejím čele (dosvědčeno prvokřes�anskými spisy, ale iarcheologickými nálezy), jednak se
zvláštním respektem, jemuž se římská církevní obec včele se svým biskupem již vprvních
křes�anských staletích těšila, jak nám o tom podávají svědectví např. spisy Klementa Římského
(+ 101), Ignáce zAntiochie (+ 110) nebo církevního historika Eusebia (+ 340).

Služba papeže jako Kristova viditelného zástupce vpozemské církvi (a tedy nositele nejvyšší
duchovní autority) má být jedním zpodstatných jednotících prvků křes�anské víry. To, že jím
pro miliony lidí skutečně je, bývá snad patrné právě i zhojné účasti věřících na setkáních
spapežem. Svatý otec přichází, aby naplnil jeden z Kristových odkazů apoštolu Petrovi:
„Bu� posilou svým bratřím.“ (Lk 22, 32)         pb

3.9. čtvrtek Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
4.9. pátek 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
6.9. neděle 23. neděle vmezidobí
8.9.8.9.8.9.8.9.8.9. úterýúterýúterýúterýúterý Svátek Narození Panny MarieSvátek Narození Panny MarieSvátek Narození Panny MarieSvátek Narození Panny MarieSvátek Narození Panny Marie

12.9. sobota Jména Panny Marie
Dny evropského dědictví: v 19 hod. varhanní koncert vkostele

13.9. neděle 24. neděle vmezidobí
-  v11.15 žehnání kaple a varhan vkostele sv. Gabriela (Mons. Václav Malý)
-  v 19:15 setkání pastorační rady farnosti

14.9.14.9.14.9.14.9.14.9. pondělípondělípondělípondělípondělí Svátek Povýšení svatého křížeSvátek Povýšení svatého křížeSvátek Povýšení svatého křížeSvátek Povýšení svatého křížeSvátek Povýšení svatého kříže
15.9. úterý Památka Panny Marie Bolestné
16.9. středa Památka sv. Ludmily, mučednice
20.9. neděle 25. neděle vmezidobí
21.9.21.9.21.9.21.9.21.9. pondělípondělípondělípondělípondělí Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelistySvátek sv. Matouše, apoštola a evangelistySvátek sv. Matouše, apoštola a evangelistySvátek sv. Matouše, apoštola a evangelistySvátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
 22.9. - 24.9. dopolední výstav Nejsvětější svátosti vkostele sv. Václava
23.9. středa Památka sv. Pia zPietrelciny, kněze
27.9.27.9.27.9.27.9.27.9. neděleneděleneděleneděleneděle 25. neděle vmezidobí; slavnost výročí posvěcení našeho farního kostela25. neděle vmezidobí; slavnost výročí posvěcení našeho farního kostela25. neděle vmezidobí; slavnost výročí posvěcení našeho farního kostela25. neděle vmezidobí; slavnost výročí posvěcení našeho farního kostela25. neděle vmezidobí; slavnost výročí posvěcení našeho farního kostela

-  koná se sbírka na církevní školství
-  od 10 hod. papežská mše sv. vBrně
-  bohoslužbu v18h doprovodí sbor Cantus Amici (J.Škroup: Slavnostní mše in D)
-  od19.30 scénické oratorium „Píseň o sv. Václavovi“ (kostel sv. Václava)

28.9.28.9.28.9.28.9.28.9. pondělípondělípondělípondělípondělí Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národaSlavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národaSlavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národaSlavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národaSlavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
-  mše sv. u sv. Václava v7.30 a v17.30
-  od 9.45 papežská mše sv. ve Staré Boleslavi

29.9.29.9.29.9.29.9.29.9. úterýúterýúterýúterýúterý Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělůSvátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělůSvátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělůSvátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělůSvátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
začíná pravidelná výuka náboženství v naší farnosti

30.9. středa Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
1.10. čtvrtek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
2.10. pátek Památka svatých andělů strážných

1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
3.10.3.10.3.10.3.10.3.10. sobotasobotasobotasobotasobota Farní výlet do Lužné u Rakovníka (sraz v 7.45 hod. na Masarykově nádraží)Farní výlet do Lužné u Rakovníka (sraz v 7.45 hod. na Masarykově nádraží)Farní výlet do Lužné u Rakovníka (sraz v 7.45 hod. na Masarykově nádraží)Farní výlet do Lužné u Rakovníka (sraz v 7.45 hod. na Masarykově nádraží)Farní výlet do Lužné u Rakovníka (sraz v 7.45 hod. na Masarykově nádraží)
4.10. neděle 27. neděle v mezidobí
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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 rodičů - Společenství starších rodičů - Společenství starších rodičů - Společenství starších rodičů - Společenství starších rodičů - od 4.10.
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 Venoušek - Mateřské centrum Venoušek - Mateřské centrum Venoušek - Mateřské centrum Venoušek - Mateřské centrum Venoušek - bude oznámeno
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum fara

Rekreační cvičení pro ženy - Rekreační cvičení pro ženy - Rekreační cvičení pro ženy - Rekreační cvičení pro ženy - Rekreační cvičení pro ženy - od 8.9.
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál

Společenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
smichovske.spolco.cz
Mateřské centrum Venoušek - modlitební setkáníMateřské centrum Venoušek - modlitební setkáníMateřské centrum Venoušek - modlitební setkáníMateřské centrum Venoušek - modlitební setkáníMateřské centrum Venoušek - modlitební setkání
od 10.9. čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské  centr.

Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina pod vedením P. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. Stanislava
od 1.10. čtvrtek 18:15 - 19:15 - velký sál na faře

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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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)

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 13.9. v 19:15, na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 29.9. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od 29.9.
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

Modlitební štafeta za knězeModlitební štafeta za knězeModlitební štafeta za knězeModlitební štafeta za knězeModlitební štafeta za kněze
bude sohledem na vyhlášení Roku kněží vnaší
farnosti i nadále pokračovat.
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se mnou na chodbu. A následoval delší tichý rozhovor mezi čtyřma očima. Mimo jiné jsem se
zeptal, zda by mě přijali, kdybych řekl, že „jsem se už vymanil“. Odpověděl upřímně: „Ano, to byste
byl přijat. Proto jsme se Vás ptali.“ Na námitku, že bych v tom případě lhal, a to by snad bylo horší,
než když jsem řekl pravdu, odvětil: „Kdybyste tu víru zapřel, tak bychom věděli, že Vaše přesvědčení
není tak pevné a že je u Vás naděje na převýchovu. Ale takhle byste nakonec ještě negativně
ovlivňoval své spolužáky.“ Na závěr jaksi omluvně poznamenal, že ho to mrzí, že prý vidí, jaké mám
nadání, ale že ho budu moci jistě dobře uplatnit i jinde. Vzal jsem ho tedy za slovo a požádal jej, zda
by mi mohl sdělit písemně skutečný důvod nepřijetí, protože oznámení, že jsem se „neumístil v
pořadí“, by působilo dojmem neúspěchu u zkoušky. A světe zboř se! On mi to potvrzení dal. Stojí
v něm černé na bílém:

„… Vaší žádosti o přijetí nelze vyhovět. Ideové předpoklady, s nimiž byste vstoupil na naši
fakultu, by Vám znemožnily úspěšné studium ekonomických věd, založených na marxistickém
atheistickém světovém názoru. Zároveň komise konstatovala, že při Vašem nadání se můžete úspěšně
uplatnit v jiné pracovní oblasti.“

S tímto kuriózním dokumentem jsem se odebral na ČVUT-FEI. Tam mi kádrovačka soudružka
F. řekla, že oni jsou technika,  že jim to moje náboženství tak nevadí a že stejně časem zmoudřím,
zejména studiem jejich exaktních věd. Musím si však prý udělat v září doplňkovou přijímací zkoušku
z fyziky. Celé prázdniny jsem se „dřel“ fyziku, k níž jsem neměl žádný zvláštní vztah, takže jsem
značnou část vědomostí, hlavně z předchozích let, už zapomněl. Po návratu do Prahy na mě čekal
doporučený dopis z ČVUT-FEI tohoto znění:

„Soudruhu, k Vaší přihlášce do řádného studia na Fakultě ekonomicko-inženýrské sdělujeme
Vám, že po doplnění kádrového materiálu nemůžete být pozván k přijímacímu pohovoru.“ Byl konec
srpna. Ani na jednu ze škol jsem nebyl přijat (více pokusů nebylo dovoleno). A byl jsem bez práce.
Náš soused (otec jednoho z mých spolužáků, který, ač ve studiu příliš nevynikal, obdobné problémy
s umístěním neměl), byl jako člen KSČ náměstkem ředitele jistého výzkumného ústavu, a bylo mu
trapné, co se mnou jeho spolustraníci udělali. Pokoušel se proto, aby mě v tomto ústavu přijali, leč
marně. Nakonec mi můj otec pomohl nalézt místo pomocného technického pracovníka v jedné
pražské továrně, kde mě s hrubým platem 750,- Kčs měsíčně přijali.

Musím však dodat, že továrna, kterou mi tatínek prozíravě doporučil, byla orientována na velmi
perspektivní obor počítačů, jenž k nám tehdy začínal pronikat. A já jsem tak měl příležitost „být od
počátku u toho“. Vysokou školu ekonomickou jsem vystudoval dálkově a dokonce jsem postupně
pracoval skoro ve všech oborech, po nichž jsem jako maturant toužil. Samozřejmě do konce roku
1989 jako příslušník druhé občanské kategorie, to je pod úrovní takzvaného kádrového stropu. To
však byla v té době - alespoň pro mě - podmínka pro zachování vlastní cti. V první kategorii byli jen
ti, kdo si s režimem „zadali“.

Jaké poučení si lze odnést z této vzpomínky? Jde, myslím, o poznatek, že není pravda to, co se
nám někteří politici a publicisté snaží ve svém alibismu vsugerovat, že totiž „jsme si všichni nějak
omočili“ - až na pár čestných výjimek (popravených, umučených, vězněných nebo jinak fyzicky či
duševně trýzněných).

Ano, hluboce je třeba se sklonit před těmi, kteří obětovali v rezistenci proti komunistické totalitě
své zdraví a někdy dokonce i život. Ale není pravda, že ti ostatní všichni s režimem kolaborovali. Ono
jde o hranice - kam až kdo byl ochoten jít.

Není pravda, že všichni museli být v Pionýru a v ČSM, že se nikdo nemohl ve škole hlásit na
náboženství, že bylo třeba se ploužit do kostela ve skrytu. Naopak: bylo možno si uchovat občanskou
čest a nebylo nutno svou víru skrývat. Přitom nešlo o nějaký obzvláštní heroismus a, byla-li to vůle
Boží, podařilo se mnohdy, třeba pomaleji a v menší míře, než by si člověk přál, dosáhnout i zdánlivě
nedostupných cílů.

A těch, kteří takto tehdy jednali, nebylo v řadách křes
anů málo.        Jan Smrčina       Jan Smrčina       Jan Smrčina       Jan Smrčina       Jan Smrčina
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ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     SESESESESE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍ     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 2. 8. 2009 2. 8. 2009 2. 8. 2009 2. 8. 2009 2. 8. 2009
Přítomni: P. Petr Bouška, F. Nedbal, A. Zelinková, J. Durdisová, T. Lokajíčková
Nepřítomni: J. Macek (omluven), V. Škácha (omluven), M. Tlamicha
Příprava na návštěvu Svatého Otce, zajištění dostatečného počtu vstupenek pro
smíchovskou i hlubočepskou farnost; doprava – využijeme kyvadlové autobusy
zČerného mostu

Zjištěné informace o nákladech na vytápění kostela Panny Marie Vítězné vKarmelitské ulici
Provoz v dočasně zpravované farnosti Hlubočepy (Zlíchov, Jinonice, Chuchle)
Příprava farního výletu – výběr trasy do Lužné u Rakovníka
Další zasedání pastorační rady je stanoveno na 13. 9. 2009. Zapsala Tereza Lokajíčková

RRRRREKREAČNÍEKREAČNÍEKREAČNÍEKREAČNÍEKREAČNÍ     CVIČENÍCVIČENÍCVIČENÍCVIČENÍCVIČENÍ     PROPROPROPROPRO     ŽENYŽENYŽENYŽENYŽENY

Vúterý 8.9. 2009 opět začneme cvičit, no řekněme si upřímně, spíš docházet na cvičení. Vprůběhu
let se totiž znašeho „rekreačního cvičení“ stal spolek upovídaných, které mají tělocvik spíše jako
záminku pro odůvodnění si, že se scházejí. Povídáme si, vyměňujeme si recepty, plody a sazenice ze
svých zahrádek, smějeme se a mezitím také tak trochu cvičíme. Někdy předcvičuji já, někdy si cvičí
každá podle svého a někdy dokonce využijeme profesionálně nahraných DVD - to pro dobré svědomí.
Vposlední době se ukázalo, že nám vyhovuje před cvičením se zúčastnit mše svaté v17,30 hodin (a
eventuálně i litanií) a po ní se teprve přesunout na faru. Proto začátek cvičení nemá striktně daný čas,
ale pohybuje se podle délky mše svaté. Pokud by se vám chtělo přijít se mezi nás podívat, přij�te,
rády vás uvidíme a přijmeme mezi sebe. Podmínka je jediná: chlapy nebereme. Na nové „cvičenky“
se každé úterý po večerní mši svaté těší nejen Petra Šustrová Mobil: 724241322 nebo tel.: 251553702

CCCCCOOOOO     NÁSNÁSNÁSNÁSNÁS     ČEKÁČEKÁČEKÁČEKÁČEKÁ?????
Tak jsem nedávno šla nakupovat do našeho blízkého obchodu. Není to žádný supermarket, ale
příjemný malý obchod, kde (sice za trochu větší cenu), ale dostanete vše potřebné a kde jsou stálí
zaměstnanci, takže, jak to dříve bývalo, vzájemně se známe. Protože byl obchod prázdný, prodavačka
u zeleniny se začala sdělovat. Povídala o tom, jakpečuje o svou 99-letou matku, o všech  problémech
a radostech vysokého stáří. Říkala, že mamince bude vříjnu 100 let. Nedávno že dostala dopis od
našeho Obvodního úřadu soznámením, že pokud se dožije tohoto významného věku, dostane
přidáno asi k8 tis. důchodu dva tisíce korun měsíčně. To samozřejmě zpětně, tedy až vlistopadu-
to asi aby se opravdu potvrdilo, že žije a nemohla tu „vysokou sumu“ prohýřit! Prostála jsem u pultu
delší dobu, abych vyslechla mnoho kritiky na naši vládnoucí majetnou moc, ale také vprodavačce
poznala pečlivou a milující dceru. Hned mě však napadlo – nemáme my křes
ané radostnější a
jasnější cíl, bez strachu co bude a jak bude?  Nemusíme usilovat dožít se 100 let za dva tisíce korun!
Vždy
 nás čeká věčný život, bez starostí a křížů pozemského života, a kde už nebudou potřeba peníze.
Život vradosti a pokoji, pod vládou milujícího Pána, který nám to slíbil. To přece stojí za trochu
námahy a odříkání, nemyslíte? M MM MM MM MM M

MMMMMŮJŮJŮJŮJŮJ B B B B BŮHŮHŮHŮHŮH     JEJEJEJEJE     JINÝJINÝJINÝJINÝJINÝ ... ... ... ... ...
Nikdy nebudu věřit:
- v Boha, který by se o člověka nezajímal a neměl v něm zalíbení,
- v Boha, který by si přál, abych se ho bál, a který by číhal na člověka, aby ho „nachytal“ při hříchu,
- v Boha, který by vyžadoval, abychom každou službu udělali na jedničku,
- v Boha, který by hrozbou ohně trestal každou lidskou radost,
- v Boha, neschopného pochopit, že se děti občas toulají a zapomínají,
- v Boha, který by nenabídl nové setkání tomu, kdo jej opustil,
- v Boha, který by pro každého člověka neměl zvláštní a osobní slovo určené jen pro něj,
- v Boha, který by člověku překážel v růstu, přeměně sebe a světa,
- v Boha, který by byl nepřítelem hmoty,
- v Boha, který by byl nepřítelem sexuality,
- v Boha, který by nebyl láska a nedokázal v lásku proměnit vše, čeho se dotkne,
- v Boha, který by tělo navždy zničil, namísto toho, aby jej vzkřísil,
- v Boha, který by se staral o duše a ne o lidi,
- v Boha, kterého by se nemuseli bát bohatí, před jejichž dveřmi je bída a hlad,
- v Boha, který by měl zálibu pouze v bolesti,
- v Boha lidí, kteří si myslí, že jej milují, nemilují ale lidi kolem sebe,
- v Boha lidí, kteří chodí do kostele a přitom stále lžou, podvádějí a donášejí,
- v Boha těch, kteří si nešpiní ruce a nic neriskují,
- v Boha, který by ve jménu naděje na věčný život bránil úsilí přetvořit tento svět,
- v Boha kazatelů, kteří umějí odpovědět na všechny otázky,
- v Boha, monopol jediné církve, rasy nebo kultury,
- v Boha, který by nebyl přítomný všude, kde se lidé mají rádi,
- v Boha, se kterým by bylo možné setkat se jen v kostele,
- v Boha, naivního dědečka, kterého lze zneužít podle vlastní vůle,
- v Boha, kterého by mohli pochopit jen moudří a dospělí lidé,
- v Boha bez tajemství,
- v Boha, ve kterého bych nemohl proti vší naději doufat.

V Boha, ve kterého nechtějí uvěřit ateisté, nemůžu věřit ani já. Můj Bůh je opravdu jiný.
(Maximos IV. (1878 - 1967), patriarcha melchitské řeckokatolické církve, převzato zwww.poust.cz)

VVVVVÁŽENÍÁŽENÍÁŽENÍÁŽENÍÁŽENÍ     RODIČERODIČERODIČERODIČERODIČE,,,,,
Vlčácký oddíl při křes
ansky orientovaném skautském oddílu Lumturo letos pořádá
nábor nových členů – chlapců od šesti do deseti let.
Během schůzek a výprav poznáváme přírodu, pořádáme kulturní akce, sportujeme,
hrajeme si, tvoříme, zpíváme, učíme se novým znalostem i dovednostem ze všech
možných oborů. Naší snahou je vést mladé lidi od školního věku k zásadám
slušného chování, pomoci bližním, přátelství, zodpovědnosti a všemu, co bude pro
jejich život nyní i později užitečné. To vše v duchu skautingu a křes
anství.
Scházet se budeme každý čtvrtek na Klamovce v naší klubovně od 17:00 do 18:00.
Během školního roku jezdíme o víkendech na výlety do přírody nebo na skautská
setkání či závody.
O letních prázdninách pak pořádáme čtrnáctidenní stanový tábor, který je
vyvrcholením celoroční činnosti. Vlčata si zde prakticky vyzkouší, čím se přes rok
zabývala, ale hlavně se naučí poradit si s problémy všedního dne: třeba si vyprat
ponožky či uvařit oběd.

Dejte svým dětem příležitost zažít neopakovatelnou atmosféru přátelství, života v těsném kontaktu s
přírodou a dopřejte jim zážitky, na které budou rádi vzpomínat celý život.

Pavel Karlovský, 776283653Pavel Karlovský, 776283653Pavel Karlovský, 776283653Pavel Karlovský, 776283653Pavel Karlovský, 776283653, www.lumturo.cz

PPPPPODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍ     ZAZAZAZAZA 60  60  60  60  60 LETLETLETLETLET     MANŽELSTVÍMANŽELSTVÍMANŽELSTVÍMANŽELSTVÍMANŽELSTVÍ

Svelkou vděčností vzpomínáme na den, kdy jsme před 60 lety, 3. září 1949, uzavřeli manželství vtomto
chrámu Páně. Pán Bůh nás celou tou společnou cestou doprovázel a žehnal nám. Jsme věřící katolíci a
prosíme našeho Pána, aby i manželství jiných vydržela. Bu chvála Bohu!      Alena a Pavel Friedlovi     Alena a Pavel Friedlovi     Alena a Pavel Friedlovi     Alena a Pavel Friedlovi     Alena a Pavel Friedlovi



6 7

IIIIINFORMACENFORMACENFORMACENFORMACENFORMACE     OOOOO     NÁVŠTĚVĚNÁVŠTĚVĚNÁVŠTĚVĚNÁVŠTĚVĚNÁVŠTĚVĚ S S S S SVATÉHOVATÉHOVATÉHOVATÉHOVATÉHO     OTCEOTCEOTCEOTCEOTCE     VEVEVEVEVE     DNECHDNECHDNECHDNECHDNECH 26.-28.9.2009 26.-28.9.2009 26.-28.9.2009 26.-28.9.2009 26.-28.9.2009

Podle již Vatikánem potvrzeného plánu této pastorační a státní
návštěvy, konané na pozvání České biskupské konference a
prezidenta republiky Václava Klause, navštíví Svatý otec Prahu,
Brno a Starou Boleslav.

Program návštěvy:

Sobota, 26.9.2009Sobota, 26.9.2009Sobota, 26.9.2009Sobota, 26.9.2009Sobota, 26.9.2009

PRAHA
11:30 Uvítací ceremoniál na ruzyňském letišti v Praze; promluva Svatého otce
12:30 Návštěva kostela Panny Marie Vítězné – Pražského Jezulátka; pozdrav Svatého otce
16:30 Zdvořilostní návštěva u prezidenta republiky na Pražském hradě

17:00 Setkání s představiteli politického a společenského života a s diplomatickým sborem ve
Španělském sále Pražského hradu; promluva Svatého otce

18:00 Modlitba nešpor s kněžími, řeholníky, bohoslovci a zástupci církevních hnutí v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha; promluva Svatého otce

Neděle, 27.9.2009Neděle, 27.9.2009Neděle, 27.9.2009Neděle, 27.9.2009Neděle, 27.9.2009

BRNO
9:20 Přistání na letišti v Brně-Tuřanech

10:00 Mše svatá na letišti; homilie Svatého otce
Po mši: Polední modlitba Anděl Páně; promluva Svatého otce

12:45 Odlet zpět do Prahy

PRAHA
17:15 Setkání s představiteli Ekumenické rady církví v ČR v Arcibiskupském paláci; promluva

Svatého otce
18:00 Setkání s akademickou obcí ve Vladislavském sále Pražského hradu; promluva Svatého

otce

Pondělí, 28.9.2009Pondělí, 28.9.2009Pondělí, 28.9.2009Pondělí, 28.9.2009Pondělí, 28.9.2009

STARÁ BOLESLAV
8:50 Návštěva baziliky sv. Václava
9:45 Mše svatá u příležitosti Národní svatováclavské pouti; homilie Svatého otce

Po mši: Poselství Svatého otce mládeži

PRAHA
13:15 Oběd s biskupy v prostorách Arcibiskupského paláce
16:45 Rozloučení s Apoštolskou nunciaturou

17:15 Závěrečný ceremoniál na ruzyňském letišti; promluva Svatého otce
17:45 Odlet do Říma

MMMMMŠEŠEŠEŠEŠE     SVSVSVSVSV. . . . . VEVEVEVEVE S S S S STARÉTARÉTARÉTARÉTARÉ B B B B BOLESLAVIOLESLAVIOLESLAVIOLESLAVIOLESLAVI

vpondělí 28. září 2009 v 9:45 hodin – bude sloužena na travnaté ploše v blízkosti Mělnické silnice.

Doprava:Doprava:Doprava:Doprava:Doprava:
VLAKEM:
Pro příjezd vlakovou dopravou bude využíváno vlakové nádraží Stará Boleslav na trati č. 072 Ústí
nad Labem – Mělník – Lysá nad Labem. Z vlakového nádraží budou dále návštěvníci papežské
bohoslužby pokračovat po trasách pro pěší. Pro návštěvníky s omezenou hybností a starší účastníky
bude vypravována kyvadlová autobusová doprava od vlakového nádraží do areálu autobusového
nádraží ve Staré Boleslavi.
AUTOBUSOVÁ KYVADLOVÁ DOPRAVA:
Středočeský kraj ve spolupráci s ČSAD zajiš
uje kyvadlovou dopravou jezdící v pravidelných
intervalech z Prahy – Černého Mostu (metro B) nebo z Prahy – Letňan (metro C) na autobusové
nádraží ve Staré Boleslavi. Z autobusového nádraží budou dále návštěvníci papežské bohoslužby
pokračovat výhradně po trasách pro pěší
AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA:
Podle dopravního řešení bude ve Stará Boleslav dnech 27.9. a 28.9. uzavřena pro provoz osobní
dopravy. Sjezd na odstavné parkoviště P1 zrychlostní komunikace R10 ve směru od Prahy bude až
na EXIT 17. Na odstavné parkoviště P2 bude příjezd od Mělníka po silnici č. 331. Parkování
vBrandýse nad Labem nedoporučujeme vzhledem květší vzdálenosti od areálu bohoslužby.
Se zřetelem k dopravním omezením a předpokládaným čekacím dobám při parkování je potřeba
plánovat příjezd s dostatečným předstihem.

PĚŠÍ DOPRAVA:
Vzhledem kopravě mostů ve městě je omezený pěší přístup od Brandýsa nad Labem; automobilová
doprava vtomto směru je zcela vyloučena, pro pěší bude fungovat stávající lávka.

PŘÍSTUP DO SEKTORŮ: Areál konání bohoslužby bude otevřen v pondělí 28. září od 4:00 hodin. Od
6:00 hodin začne společný program. Sektory budou označeny souřadnicovým systémem, toto označení
bude na jednotlivých místenkách. Poutníci by měli být vsektorech nejpozději v 9:00 hodin. Dobrá
viditelnost bude zajištěna velkoplošnými obrazovkami.
MÍSTA K SEZENÍ: V sektorech je možné využít vlastní skládací židličky.
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ: V areálu bude umístěno dostatečné množství mobilních WC.
OBČERSTVENÍ: Před vstupem do areálu a ve městě Stará Boleslav budou umístěny prodejní stánky
sobčerstvením.
ZDRAVOTNÍ SLUŽBA: Na označených místech v areálu konání mše svaté bude k dispozici zdravotní služba
se zajištěnou dostupností do všech sektorů; v každém sektoru bude kdispozici dvojčlenná zdravotní hlídka.

Místenky:Místenky:Místenky:Místenky:Místenky:
Standardní způsob objednávání místenek prostřednictvím farností byl uzavřen - místenky budou do
farností rozeslány vprvní polovině měsíce září. VBrně i ve Staré Boleslavi je dostatek místa pro všechny
poutníky. Těm, kdo si místenky nestihli objednat, se nabízí následující možnosti:
• Zhruba od 10. září si můžete místenky pro účast na papežských bohoslužbách vBrně i ve Staré
Boleslavi - bez nutnosti je objednávat předem – zdarma vyzvednout v Knihkupectví usv. Víta,
Hradčanské náměstí 16; Po-So, 09:30–17:30
• Místenky budou kdispozici zdarma také vostatních prodejnách Karmelitánského nakladatelství
(Jindřišská 23, Praha 1; Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice). Místenky, které si vyzvednete, vám umožní
vstup do bližších sektorů.
• Vpondělí 28. září je možné přijít přímo na Proboštskou louku, kde při příchodu budou kdispozici
místenky do zadních volných sektorů. Doporučujeme příjezd do Staré Boleslavi a příchod na
Proboštskou louku co nejdříve. Vstup do sektorů bude umožněn od 4:00 hodin ráno.
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CCCCCESTAESTAESTAESTAESTA     PROTIPROTIPROTIPROTIPROTI     PROUDUPROUDUPROUDUPROUDUPROUDU

Někdy se nám může omylem stát, že se špatně zařadíme do fronty a jdeme proti
proudu. Lidé do nás vrážejí, občas také slyšíme hrubá slova. Když se později
správně zařadíme, atmosféra se uklidní. Tak je to i vživotě každého člověka. Denně
se rozhodujeme, kterou cestou půjdeme.
Někteří lidé zastávají názor, že svoboda je život bez veškeré odpovědnosti a autority.
Jsou přesvědčeni, že si mohou vše dovolit a bez zábran dělat zlo, například ničit
věci. Dnešní doba tento pohled staví dopopředí. Mnohem více a raději se mluví
o negativních jevech než ojevech prospěšných a příjemných.
Nám věřícím je často namlouváno, že nejsme svobodnými lidmi. Víme, že opak je

pravdou. Upřímná touha většiny lidí žít dobrý a spořádaný život je hmatatelným důkazem, že Bůh dal
všem lidem bez rozdílu svobodnou vůli. Proto se často setkáváme se skutečností, že také ti, kteří Jej
vědomě odmítají, dělají mnoho užitečného.
Některým lidem však zabraňuje strach nastoupit cestu proti proudu. Bojí se odlišnosti od ostatních,
ztráty přátel či výsměchu. Když se přece poboji rozhodnou jít správným směrem, Bůh jim jistě
pomůže ke změně života. Dostanou sílu každodenně přemáhat zlo dobrem. Budou schopni beze
strachu říkat osvobozující slůvko ne, a to vždycky vhodně a v pravý čas, přestože tato cesta vyžaduje
odvahu a vytrvalost.
Kdyby chtělo více lidí dobrovolně odmítat zlo, dobro by zvítězilo nejen vpohádkách, ale také ve
skutečném každodenním životě. Proto o to Boha z celého srdce upřímně prosme.  (Ilona Bozděchová) (Ilona Bozděchová) (Ilona Bozděchová) (Ilona Bozděchová) (Ilona Bozděchová)

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET

Letošní farní výlet bude zajímavý především pro
příznivce železniční historie, ale užijeme si i pěkné
podzimní přírody. Projdeme se pěknými lesy u
Řevničova a navštívíme železniční muzeum v Lužné u
Rakovníka. Trasa výletu vede mírně zvlněnou krajinou,
celková délka je asi 12 km.
V sobotu 3. října 2009V sobotu 3. října 2009V sobotu 3. října 2009V sobotu 3. října 2009V sobotu 3. října 2009 se sejdeme na Masarykově
nádraží v 7:45 v hale u pokladen. V 8:02 odjedeme
vlakem do stanice Rakovník zastávka, odkud se pěšky
vydáme po červené značce hlubokými lesy ke studánce
Merkovka, poté se po modré značce dostaneme do
Lužné u Rakovníka. Zde bude dostatek času na

prohlídku největšího železničního muzea u nás. V 16:22 odjedeme zpět do Prahy, na Masarykovo
nádraží dorazíme v 17:52. Poobědváme po cestě z vlastních zdrojů, možnost jiného občerstvení je až
v cíli cesty. Při použití jízdenky REGIONET bude celková cena za dopravu tam i zpět dle počtu
účastníků 60-75 Kč/osobu. Vstupné do muzea je 75 Kč pro dospělého a 45 Kč pro dítě, rodinná
vstupenka stojí 190 Kč.

CCCCCHARISMATICKÁHARISMATICKÁHARISMATICKÁHARISMATICKÁHARISMATICKÁ     KONFERENCEKONFERENCEKONFERENCEKONFERENCEKONFERENCE     JIŽJIŽJIŽJIŽJIŽ     POPOPOPOPO     DVACÁTÉDVACÁTÉDVACÁTÉDVACÁTÉDVACÁTÉ!!!!!
Už dvacet let se scházejí křes
ané na CHK (letos opět ve větším počtu).
V Brně se sjelo přes 5000 účastníků. A nemyslete si, že tam musel být
zmatek! Vše bylo perfektně zorganizováno. Asi 500 dětí bylo spolehlivě
hlídáno (s vlastním programem). Všichni účastníci měli kde spát, parkovat
i jíst a hlavně společně se modlit, zpívat, adorovat, a poslouchat duchovní
přednášky. Pokud snad někdo namítne – kdo ví, co tam ti charismatici

dělají, jeho pochyby nejsou na místě. Opravdu se ničím neliší od ostatních křes
anů, ale vlastně liší,
protože když se taková masa věřících lidí společně modlí a vstřebává povzbuzující slova, která upevňují
a prohlubují víru a ukazují cestu dál, Duch svatý působí a zanechává vduši hluboké stopy. Kdo nic
takového nezažil, asi nepochopí. I naše farnost tam byla dosti zastoupena a odvezli jsme si povzbuzení
a ujištění, že nejsme sami kdo se snaží žít  svou víru, i když se to tak  v našem okolí  někdy zdá.  MMMMMMMMMM

PPPPPOZVÁNKAOZVÁNKAOZVÁNKAOZVÁNKAOZVÁNKA     NANANANANA     PREMIÉRUPREMIÉRUPREMIÉRUPREMIÉRUPREMIÉRU     SCÉNICKÉHOSCÉNICKÉHOSCÉNICKÉHOSCÉNICKÉHOSCÉNICKÉHO     ORATORIAORATORIAORATORIAORATORIAORATORIA „P „P „P „P „PÍSEŇÍSEŇÍSEŇÍSEŇÍSEŇ     OOOOO     SVSVSVSVSV. V. V. V. V. VÁCLAVUÁCLAVUÁCLAVUÁCLAVUÁCLAVU"""""
vneděli   27. září  2009  od  19.30 vkostele sv. Václava na Smíchově (nám.

14. října)
uvede SPLENDOR, společnost pro divadlo, hudbu a film, ve spolupráci sMČ
Praha 5

Inscenace  volně  čerpá  ze  hry  Josefa Kajetána  Tyla  “Drahomíra”, kapitoly
“Nová  historie  o  Svatém  Václavu”, z autobiografie Karla IV. a životopisu
Svatého Václava, sepsaného mnichem  Křiš
anem.

Účinkují:
Gabriela Filippi, Alfred Strejček, František Kreuzmann , Svatopluk Schuller,
členové sborů Cantores Pragenses a sv. Cecílie

Václav Procházka - scénář Jaromír Staněk - režie, scénická úprava
Bohumil Svoboda - odborný poradce Tomáš Čechal - hudební kompozice

PÍSEŇ O SVATÉM VÁCLAVU je scénickým obrazem jedné zmnoha
svatováclavských legend, které provázely českou historii od Václavovy mučednické
smrti.

Pověsti o životě svatých bývají často tou nejlepší ilustrací dějin. Zejména počátky kulturního vývoje
evropských národů se obrážejí v životopisech  světců, kteří je přivedli ke křes
anství a položili tak
základy jejich vzdělanosti. Lid je opředl legendami,  zasvěcoval jim kostely  a chrámy a po staletí  ctil
jejich památku jako nehynoucí symboly  národní síly. Byli jeho prostředníky sBohem, chloubou i
nadějí.

Vstup volný. Informace na: splendor@email.cz

PPPPPODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍ

Děkujeme naší dlouholeté spolupracovnici a odstupující člence redakční rady, paní
Zdeně Hadravové, za dosavadní práci na Zpravodaji !

NNNNNEZAPOMÍNEJTEEZAPOMÍNEJTEEZAPOMÍNEJTEEZAPOMÍNEJTEEZAPOMÍNEJTE     NANANANANA     KARDINÁLAKARDINÁLAKARDINÁLAKARDINÁLAKARDINÁLA     ČERVENÉHOČERVENÉHOČERVENÉHOČERVENÉHOČERVENÉHO ! ! ! ! !
Jak víte z předchozích oznámení, farnost adoptovala v pražské ZOO tohoto pěvce. Certifikát o adopci
a fotografii si můžete prohlédnout v sakristii. Ale daleko lepší bude, navštívíte-li si ho přímo v ZOO
- najdete ho cestou ke slonům, po pravé ruce lemuři, po levé voliery s ptáky. Vstupenky do ZOO si
můžete vypůjčit v sakristii od paní Durdisové. Protože máme kombinovanou vstupenku, můžete si
navíc prohlédnou i Botanickou zahradu a skleník Fata Morgána. Tato skvělá nabídka bohužel nebyla
v létě využívána tak, jak by mohla. A náš kardinál je opuštěný mezi drzými lemury! Pokračující babí
léto je pro podobné návštěvy jako stvořené.
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IIIIINFORMACENFORMACENFORMACENFORMACENFORMACE     OOOOO     VÝUCEVÝUCEVÝUCEVÝUCEVÝUCE     NÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍ     NANANANANA     FAŘEFAŘEFAŘEFAŘEFAŘE     VEVEVEVEVE     ŠKOLNÍMŠKOLNÍMŠKOLNÍMŠKOLNÍMŠKOLNÍM     ROCEROCEROCEROCEROCE 2009 - 2010 2009 - 2010 2009 - 2010 2009 - 2010 2009 - 2010
Předběžný harmonogram výuky náboženství ve školním roce 2009 – 2010 je 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. Mariusz Przygoda)
3. skupina: 3. skupina: 3. skupina: 3. skupina: 3. skupina: 8 - 10 let -  -  -  -  - úterý 16:00 - 16:45 (Radka Habánová)
4. skupina: 4. skupina: 4. skupina: 4. skupina: 4. skupina: 11 - 13 let     - středa 15:15 - 16:00 (Magda Vlčková)
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 nemusí být definitivní a lze se kněmu vyjádřit (např. poznámkou vpřihlášce).
Případné změny v rozvrhu však budou pochopitelně závislé na časových možnostech vyučujících a
většiny přihlášených dětí.
Pravidelná výuka bude zahájena vtýdnu od 29. září.
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.

OOOOOBČANSKOUBČANSKOUBČANSKOUBČANSKOUBČANSKOU     ČESTČESTČESTČESTČEST     SISISISISI     BYLOBYLOBYLOBYLOBYLO     MOŽNOMOŽNOMOŽNOMOŽNOMOŽNO     ZACHOVATZACHOVATZACHOVATZACHOVATZACHOVAT

Můj nejstarší vnuk Jirka, připravující se k maturitě, vyplňoval přihlášku
na vysokou školu. Při této příležitosti jsme se dali do řeči, a - ostatně
jako dost často - se náš hovor stočil na minulost: „Jak to bylo, dědo,
když jsi ty maturoval a dělal přijímačky na vejšku?“
Vrátil jsem se proto v mysli o desítky let zpátky a vybavil si zase tehdejší
společenskou atmosféru. Naše děti - by
 i o pár let později -  okusily z
této atmosféry ještě až až. Ale pro vnoučata už je to vlastně dávná minulost,
jako byla třeba pro mě v dětství první republika. Rozdíl je v tom, že
moje generace po takové svobodě, jakou zažili v mládí naši rodiče, větší
část svého života jen marně toužila, kdežto generace našich vnuků už

považuje svobodný život za samozřejmost. Nebude tedy snad na škodu, když se s tím, co jsem
odpověděl Jirkovi, seznámí zvláště nejmladší čtenáři.

V mém případě jde o epizodu ze života dospívajícího mládence z rodiny občanů druhé kategorie,
tj. těch, kteří nebyli organizováni v KSČ a ani jinak se za komunistického režimu politicky neangažovali.
V tomto případě šlo navíc o praktikující křes
any, tedy o aktivní stoupence komunismu nepřátelské
ideologie.

Pro děti z naší společenské vrstvy bylo v oné době často obtížné již jen se dostat na střední školu.
Tímto prvním sítem jsem s pomocí Boží prošel. A to i přesto, že jsem nebyl v Pionýru (kde byla
tehdy takřka stoprocentní angažovanost) a ještě k tomu jsem chodil na náboženství (které komunistický
režim formálně trpěl u těch, jejichž rodiče se odvážili každoročně podávat přímo řediteli školy písemnou
přihlášku). Měl jsem sice samé jedničky, ale nebýt statečného třídního učitele, který mě v závěrečném
hodnocení „nepotopil“, mohl jsem se i tak „neumístit v pořadí“.

Středoškolské studium rychle uběhlo a v červnu 1958 jsem maturoval. Měl jsem vyznamenání.
Horší to bylo s mým „kádrovým profilem“. Náboženství už na střední škole  nebylo, ale politická
angažovanost studentů středních škol se osvědčovala především aktivitou v ČSM (Československý
svaz mládeže), kde jsem se neangažoval. Pro možnost dalšího studia byly však nejdůležitější takzvané
kádrové posudky - a to nejen ze školy, ale i z místa bydliště (od pověstných domovních důvěrníků
a uličních organizací KSČ), a z pracoviš
 rodičů.
Váhal jsem, zda se mám přihlásit na vysokou školu, která by se mi líbila, abych se tak připravil na
některé z povolání, po nichž jsem toužil, nebo přihlédnout k realitě a usilovat o školu pro mě
dosažitelnější.

Rád bych byl studoval např. žurnalistiku, sociologii, pedagogiku nebo právo. Avšak bylo téměř
jisté, že by mě nepřijali. Technické, přírodní nebo lékařské obory mě nepřitahovaly. Na umělecké
obory mi chybí talent. Přijatelnou se mi jevila ekonomie. Proto jsem podal přihlášku na pražskou
Vysokou školu ekonomickou (VŠE) a na druhém místě uvedl ČVUT - Fakultu ekonomicko-
inženýrskou (FEI). Kostky byly vrženy!

Po maturitě jsem byl pozván k písemné a ústní přijímací zkoušce a pohovoru na VŠE. Při
písemné i ústní zkoušce jsem zodpověděl všechny otázky správně. Následoval pohovor, v němž mi
po několika všeobecných otázkách položili náhle otázku „na tělo“: „Soudruhu, zde v posudku je
napsáno, že jste měl náboženskou výchovu. Mohl byste nám říci, zda jste se již z těch náboženských
předsudků vymanil?“ Odpověděl jsem hned bez vytáček jasně, že jsem věřící katolík a svou víru
nepovažuji za předsudky, ale že bych snad mohl i tak studovat ekonomii. Podle jejich názoru by však
byl pro mě prý výhodnější jiný obor. Odpoledne byly na úřední desce školy vyvěšeny výsledky
přijímacího řízení. V seznamu přijatých mé jméno nebylo.

Zašel jsem ihned na kádrové oddělení a vyhledal onoho soudruha, který mi položil „osudovou“
otázku. Ukázalo se, že je to sám hlavní kádrovák soudruh H. Po mé žádosti o osobní rozhovor vyšel

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA          KONCERTKONCERTKONCERTKONCERTKONCERT     VVVVVKOSTELEKOSTELEKOSTELEKOSTELEKOSTELE     SVSVSVSVSV. V. V. V. V. VÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVA

vsobotu 12. 9. 2009 v 19 hod. (vrámci „Dnů evropského dědictví“):
Program: J. S. Bach: Preludium a fuga Es dur; Nun komm, der Heiden Heiland  |
F. Mendelssohn - Bartholdy: Sonáta č. 3 A dur, op. 65 | B. Martinů: Vigilia |
P. Eben: Chorální fantazie „Svatý Václave“ | M. Duruflé: Preludium a fuga na jméno Alain, op. 7
Účinkuje:  MgA. Michelle Hradecká. Vstup zdarma.

PPPPPOZVÁNKAOZVÁNKAOZVÁNKAOZVÁNKAOZVÁNKA     KEKEKEKEKE     SVĚCENÍSVĚCENÍSVĚCENÍSVĚCENÍSVĚCENÍ     KAPLEKAPLEKAPLEKAPLEKAPLE     SVSVSVSVSV. B. B. B. B. BENEDIKTAENEDIKTAENEDIKTAENEDIKTAENEDIKTA     VVVVV     KOSTELEKOSTELEKOSTELEKOSTELEKOSTELE     SVSVSVSVSV. G. G. G. G. GABRIELAABRIELAABRIELAABRIELAABRIELA

v neděli dne 13. září 2009 v 11.15 (Holečkova
10, Praha - Smíchov) světícím biskupem pražským
Mons. Václavem Malým, hlavním celebrantem
slavnostní mše svaté.

Po devadesáti letech se Společnosti přátel
beuronského umění podařilo získat zpět do
pražského kostela Zvěstování Panně Marii při
bývalém klášteře sv. Gabriela mobiliář, který si
benediktinky odvezly, když v roce 1919 musely opustit
Prahu a přestěhovat se do Rakouska. Jako dar získala
Společnost od sester benediktinek i původně silně
zlacenou mříž oddělující kapli sv. Benedikta v
postranní lodi. Mříž byla renovována profesionálním
výtvarníkem - restaurátorem Karlem Holubem a opět
zasazena na své původní místo.
Těšíme se na vaši účast !

Za Společnost přátel beuronského umění:
Mgr. Monica Šebová, předsedkyně a
P. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD, JCD, rektor kostela

www.beuron.cz


