POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle: 8:00 9:30 18:00 sv. Václav |11:15 sv. Gabriel|8:3010:15 Zlíchov|16:00 sv. Vavřinec
Po-So: 7:30
17:30 sv. Václav |Pátek 15:00 Palata|Středa 18:00 Zlíchov
|1.sobota 15:00 Velká Chuchle, 17:00 Malá Chuchle

KONTAKT S

KNĚZEM

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

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

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA
Neděle:

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

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
10.4.
11.4.
14.4.
18.4.

21.4.
23.4.
25.4.
28.4.
29.4.
2.5.

čtvrtek Zelený čtvrtek, od 9 hod. Missa chrismatis vkatedrále
pátek Velký pátek – den přísného postu
sobota Bílá sobota
neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
pondělí pondělí voktávu velikonočním, mše sv. v 9.30 a 17.30
sobota od10 hod. inaugurace nového pražského arcibiskupa (katedrála)
neděle 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
v19.30 koncert vkostele (v rámci festivalu varhanní duchovní hudby)
středa v19.30 koncert vkostele (v rámci festivalu varhanní duchovní hudby)
neděle 3. neděle velikonoční
udělování svátosti biřmování
v19.30 koncert vkostele (v rámci festivalu varhanní duchovní hudby)
středa v19.30 koncert vkostele (v rámci festivalu varhanní duchovní hudby)
pátek Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze
neděle 4. neděle velikonoční
v19.30 koncert vkostele (v rámci festivalu varhanní duchovní hudby)
středa v19.30 koncert vkostele (v rámci festivalu varhanní duchovní hudby)
čtvrtek Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
neděle 5. neděle velikonoční
v19.30 koncert vkostele (v rámci festivalu varhanní duchovní hudby)

FESTIVAL

VARHANNÍ DUCHOVNÍ HUDBY
proběhne vkostele sv.Václava od 9. do 26. dubna. Zazní skladby J.S.Bacha, J.B.Foerstera, F.Liszta,
B.A.Wiedermanna, A.Guilmanta, J.Kličky a dalších vpodání Přemysla Kšici, Pavla Černého, Michaely
Káčerkové, Jana Hory, Jana Kalfuse a Petra Čecha. Program na str. 6

vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. P. Bouška, P. S. Přibyl, M. Muchová, F. Nedbal
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 700 ks neprodejné

Duben

Zpravodaj

2010

farnosti sv. Václava na Smíchově

4

EUCHARISTIE

Z VELIKONOČNÍ PERSPEKTIVY
Jako prokurátora vkauze blahořečení Božího služebníka otce
Jana Evangelisty Urbana, horlivého františkánského kněze,
mě ctihodné sestry „urbanky“ čiperně zásobily literaturou
o něm a od něj. Vknize „Duchovní slovo pro dnes a zítra“
(přednášky z roku 1969, vydáno Karmelitánským
nakladatelstvím 2004) jsem nalezl pozoruhodnou myšlenku:
Kristus se obětoval dříve vEucharistii než na kříži. A je to
pravda.
Sledujme očima Eucharistie souslednost velikonočního slavení: Je to již Zelený čtvrtek,
kdy Ježíš říká, že se za nás vydává, že se tedy jeho tělo obětuje a jeho krev za nás prolévá.
Při slovech ustanovení poslední večeře Ježíš neříká, že se teprve následujícího dne za
nás vydá, že teprve následujícího dne prolije za nás svoji krev. A právě tento časový
posun je základem naší víry veucharistickou proměnu. To, co se stalo na Velký pátek,
již bylo skutečně předejmuto, anticipováno o den dříve. Totéž se pak podobně stává
také skutečností v budoucnu, kdykoli se přináší eucharistická obě při slavení mše
svaté. Ktomuto přechodu do budoucna však bylo třeba ještě zázraku v noci na Bílou
sobotu. Právě díky vzkříšení se Eucharistie stává živým tělem Ježíše Krista, kdykoli se
liturgicky slaví jeho velkopáteční obě na památku večeře Zeleného čtvrtku.
Přes všechnu velikost a hloubku, kterou vsobě svátost Eucharistie obsahuje, je však i
ona časově omezena, a to až do příchodu Páně. To již nebude důvod slavit svátosti,
protože Bůh bude „všechno ve všem“. Svatý farář arrský, Jan Maria Vianney, přijímal
na smrtelném loži viatikum se slovy: „Ježíši, jak lituji, že Tě již přijímám naposledy!“
Ale vlastně měl říci: „Ježíši, jsem šastný, že Tě přijímám takto naposledy, protože
zanedlouho Tě uvidím tváří vtvář!“ Ale rozdávat rady světcům je asi příliš troufalé,
P. Stanislav
nezdá se Vám?
Nebojte se biblických hodin
L L L
Tento rok probíráme liturgii. Hodiny jsou tematicky ohraničené a proto je možné se zúčastnit i jednotlivých
hodin, bez nutné návaznosti na předchozí výklad. Získejte přehled o nečekaných souvislostech!
Přijte zpívat do sboru
L
V polovině ledna začaly pravidelné zkoušky. První vystoupení bylo 21.2. při večerní mši sv. Ještě by
se hodili další zpěváci, všech hlasů. Najdou se? Zkoušíme zatím každou středu od 18:30 na faře.
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PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI
Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Farní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství starších rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Mateřské centrum Venoušek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum fara
Rekreační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Společenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
smichovske.spolco.cz
Pěvecký sbor - zkoušky
středa 18:30 - 20:30 na faře, v horním sále
Mateřské centrum Venoušek - modlitební setkání
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centr.

Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek 18:15 - 19:15 - velký sál na faře
Modlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 23 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 25.4. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 27.4. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od 29.9., rozpis ve vývěsce
Katechumenát dospělých - individuální příprava
pod vedením P. Petra a P. Mariusze
Modlitební štafeta za kněze
bude sohledem na vyhlášení Roku kněží vnaší
farnosti i nadále pokračovat.
Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Jany Durdisové (721148091 nebo
telefon do kostela 257317652)

V nedìli 25. kvìtna 2008 odstartovala celoroèní Modlitební tafeta za knìze. V sakristii
jsou archy, kde se zájemci pøihlásí k týdenní tafetì modliteb. Texty modliteb jsou také na
farních stránkách. A nae spoleèné modlitby pøinesou mnoho poehnání jim i nám.
administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / yuga@centrum.cz
farní vikář:
výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252

Sponzorské dary:

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

Farní www stránky: Adresa je: www.vaclavonline.wz.cz Své příspěvky, fotografie, aktuality a vše,
co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu: vojtech.skacha@seznam.cz
Farní Zpravodaj:

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

Farní knihovna:
Knihovna je ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní mši sv. v 9:30
(tedy v době 10:45-11:30). Dále je možné si knihy půjčovat po dohodě s knihovníky i v jednotlivých
společenstvích. Díky darům máme již téměř 500 knih a 50 audiokazet, všem dárcům srdečně děkujeme.

OBLÍBENÉ "FARNÍ

KAFE" BUDE I NADÁLE KAŽDOU NEDĚLI, POKUD SE NAJDOU
OCHOTNÍ SPOLUPRACOVNÍCI , KTEŘÍ BUDOU " DRŽET SLUŽBY ". Z ÁROVEŇ
HLEDÁME DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍKY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU KOSTELA.
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J. SBach:
(1685-1750)
S.Karg-Elert:
(1877 – 1933)

3. Scherzo (Allegro)
4. Recitativo
5. Choral et Fugue (Allegro)
28.04. MICHAELA KÁČERKOVÁ – VARHANY
Preludium a fuga C dur, BWV 547
Lobt Gott, ihr Christen allzugleich
O Gott, du frommer Gott
Soll ich meinem Gott nicht singen?
Ciacona d moll

W. Middelschulte:
(1863 – 1943)
2.05. ALEŠ BÁRTA - VARHANY
J.S.Bach:
Fuga sopra il Magnificat /BWV 733/
(1685-1750)
F.Liszt:
Consolation E-dur
(1811-1886)
Preludium a fuga na téma B-A-C-H
F.Musil:
Sonata Solemnis
(1852-1908)
Allegro
Canone
Fuga
L.Boëllmann:
Toccata /Suite Gothique, op.25/
(1862-1897)

LETNÍ

TÁBOR PRO DĚTI OD 6 DO 12 LET 4.8.-14.8.2010
Jedeme stejně jako loni na faru do Chotěborek v Podkrokonoší, budeme mít s sebou stany pro ty,
kteří si chtějí užít léto víc “v přírodě”. (Bereme i předškoláky.) TENTO TÁBOR JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN !

Předtáborová schůzka pro rodiče proběhne v čtvrtek 17.června 2010 v 19h. v Komunitním centru sv.
Prokopa na Nových Butovicích. (více informací na www.bet-el.signaly.cz). Přihlašovat děti je možné do
30. června 2010 nebo do naplnění kapacity (20osob).

HLEDÁME

POMOC NA TÁBOR
Rádi bychom mezi sebou na táboře uvítali nějakou pomocnici nejen do kuchyně. (Naše kuchařka
je sice moc šikovná, ale když má vařit pro víc jak 30 lidí sama, to už je pořádná fuška.) Nejen proto
hledáme někoho, pro koho by nebyl problém věnovat svůj čas a vydal by se snámi od 4. do 14.
srpna 10 na faru do Chotěborek na letní tábor pro mladší děti. Jedna znašich dlouhodobých
vedoucích se vsrpnu vdává a tak musíme její účast letos oželet. Moc byste nám vaší účastí pomohly/
i! Můžete se přihlásit osobně u naší kuchařky Marušky Syrové nebo u mě (Magdy Vlčkové) nebo
mailem na: bet-el@seznam.cz. Určitě lze nechat i vzkaz skontaktem na vás vKom. centru sv.
Prokopa nebo vkostele u sv. Václava. Předem děkujeme. Magda Vlčková

D ĚTSKÝ
LETNÍ
TÁBOR POD ŠERIFSKOU HVĚZDOU
ĚTSKÝLETNÍ
LETNÍTÁBOR

18.-31.7.2010

Vyzýváme všechny statečné kovboje ve věku 6 až 14 let, aby neváhali, osedlali své oře a dostavili se do
městečka zvaného Stonetown na Českomoravskévrchovině.
Čekají na vás mnohá dobrodružství, ve kterých vyzkoušíte svou odvahu a um ve všech možných i
několika nemožných kratochvílích, potkáte indiány, dostavníky i naleziště zlata, přátele na život i na
smrt a ještě ledacos dalšího. Nevěříte? Přesvědčte se na vlastní oči! Blížíme se kvám voblaku prachu
a moc se těšíme, Vaše Campamento ‘99
(web: tabor.campamento99.cz, mail: tabor@campamento99.cz, mobil: 608745533 Veronika Jírů)
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ZÁPIS

SE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

Přítomni:P
Nepřítomni:

21.2. 2010

Petr Bouška, F. Nedbal, J. Macek, V. Škácha,
T. Lokajíčková, A. Zelinková, J. Durdisová
M. Tlamicha

Body jednání, návrhy a usnesení
- plánování programu farnosti na akci „Noc Kostelů“
- organizační věci okolo celonárodního „Čtení Bible“ před kostelem sv.Václava
- plánování programu farní poutě na Lomec 22.5. (J.Macek)
- biřmování
Další zasedání pastorační rady je stanoveno na 25.4.2010. Zapsal Vojtěch Škácha

VELIKONOČNÍ

BOHOSLUŽBY

2010

VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI

7.30 modlitba se čtením + ranní chvály
17.30 mše sv. na památku poslední večeře Páně
večerní (noční) adorace vGetsemanské zahradě
2.4. Velký pátek:
7.30 modlitba se čtením + ranní chvály
9.30 křížová cesta pro děti (sraz před kostelem)
15.00 křížová cesta v kostele
17.30 velkopáteční obřady – památka umučení Páně
3.4. Bílá sobota:
7.30 modlitba se čtením + ranní chvály
10.00 obřady katechumenátu
15.00 bohoslužba slova pro děti
————————————————————————————————————
20.00 velikonoční vigilie sudělováním iniciačních svátostí
4.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 8.00, 9.30 a 18.00
mše sv. (11.15 u sv. Gabriela)
5.4. Pondělí voktávu velikonočním: 9.30 a 17.30
mše sv.
1.4. Zelený čtvrtek:

ZELENÝ

ČTVRTEK

je dnem Ježíšovy poslední večeře sučedníky a ustanovení eucharistie, ale také dnem jeho bolestné
úzkosti a opuštěnosti vGetsemanské zahradě. Při večerní a noční adoraci budeme mít příležitost
„zůstat a bdít sním“, tak jak si to On sám přál (srov. Mt 26, 38).
Vnočních hodinách (tj. od 23 hod.) se adorace může uskutečnit pouze po dobu, na kterou budou
vtabulce (v sakristii) zapsány souvisle na každou hodinu vždy 2 osoby. Vstup do kostela bude
možný zboku, přes sakristii (podobně, jako při adoracích na 1. pátek vměsíci).

VELKÝ

PÁTEK

je dnem, kdy se (z lásky kPánu Ježíši pro nás ukřižovanému) máme postit. Přísný půst, který je
předepsán na Popeleční středu a Velký pátek, zahrnuje půst újmy v jídle (tj. najíst se během dne
pouze jednou dosyta) a půst zdrženlivosti od masa. Půst újmy zavazuje katolické křesany od 18 do 60
let, půst od masa od 14 let. Vtento den se neslouží mše svatá, ale konají se zvláštní obřady na
připomínku Ježíšovy oběti na kříži.

BÍLÁ

SOBOTA

je dnem, kdy Ježíšovo mrtvé tělo odpočívalo vhrobě. Je vhodné vtento den navštívit kostel a ztišit se
u Božího hrobu. Ani na Bílou sobotu se přes den neslouží mše sv.

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
začíná vlastně už obřady Velikonoční vigilie vsobotu večer, kdy bývají udělovány iniciační svátosti
dospělým. Pamatujme vmodlitbě na katechumeny.
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JEDNOU

JSI DOLE, JEDNOU NAHOŘE

Kdo by si nevzpomněl na tu starou písničku! Je to veliká pravda a zkušenost i vživotě víry. Všichni
vstupujeme do života bez vlastního rozhodnutí, surčitými předpoklady. Život se pak utváří u
každého vtrochu jiných podmínkách. Všichni jsme však voláni kdobru a plnosti. Jenže vnašich
životech působí i zlo a pokud jsme už dosáhli něčeho dobrého, to nás často strhává zpět na samý
začátek a tak jednou jsme dole a jednou nahoře. Ale stále se snažíme , bojujeme a bojujeme.
Vkončící postní době jsme procházeli Ježíšovou křížovou cestou. Na Jeho příkladu jsme si jistě
mohli všimnout, jak po těch svých pádech znovu a znovu povstává, nevzdává se, nereptá, že už to
není kvydržení, neupadá do lhostejnosti, ale vleče se stím svým křížem kpevnému cíli. I my jsme
ve svých životech voláni na křížové cesty . Ovšem často bychom ten svůj kříž vyměnili sněkým jiným
za jeho kříž, který se nám zdá lepší, snesitelnější. Ale my si nesmíme vybírat, ten náš kříž je dobrý(
lid. řečeno „šitý“) právě jen pro nás! Nebeský Otec totiž dobře ví, co je pro nás nejlepší. Tedy
nežehrejme, nereptejme. Věřme Bohu! Berme svůj život jako veliký úkol a nesme ho sláskou.
Nevadí, že naše činy jsou často nedokonalé. Bojujme a znovu povstávejme! O vítězství náš může
připravit jen když upadneme do lhostejnosti a nebudeme činit už vůbec nic. Jsme přece královské
MM
děti a míříme do Božího a tedy i našeho království!

SVÁTKY

NADĚJE

Známé české přísloví říká, že naděje umírá poslední. Všichni dobře víme, že bez ní se žít nedá. Tuto
pravdu nám může dokázat nejen skutečné, ale především obrazné střídání ročních období. Mnozí
lidé říkají, že mají nejraděj jaro. Slunečné dny a probouzející se příroda jim navracejí sílu a chu k
životu. Toto alegorické přirovnání nás uvádí k přemýšlení o nejhlubším kořeni naděje.
Tak jako si neumíme představit zimu bez Vánoc, jsou zase s jarem spojeny Velikonoce. I na tyto
svátky můžeme pohlížet ze dvou úhlů. Pro většinu lidí je to jen pomlázka, vajíčka a beránek. Vůbec
si neuvědomují, že těmito jarními symboly vyjadřují hlubokou pravdu. My křesané víme, že Velikonoce
jsou především svátky Vzkříšení. Kristus zemřel a vstal zmrtvých pro každého člověka. Přimlouvá se
za nás u Boha a je snámi po celý život. Tato víra dává smysl veškerému našemu konání.
Jaro a Vzkříšení mají dvě věci společné. Je to síla nového počátku a naděje na plnohodnotný
radostný život. Velikonoce jsou plným právem největšími křesanskými svátky, protože nás učí tuto
pravdu znovu nalézat. Proto si všichni přejme, abychom zvelikonoční naděje nepřestávali čerpat
Ilona Bozděchová
během celého roku.

NA

HLUBINU

Nad tématem svátosti smíření jsme se už jistě zamýšleli mnohokrát. Ale stále častěji si se svými stále
se opakujícími hříchy připadáme, že kněze obtěžujeme. Rozhodně tím nechci nabádat abychom se
pouštěli do těžkých hříchů jen proto, aby naše zpově byla zajímavější. Na místě by jistě bylo
zamyslet se nad tím, co je příčinou těch stále stejných hříchů.
Napadá mě příklad: nemluvím pravdu - proč? Abych se neshodil před ostatními? Abych utajil svá
selhání, abych se vemluvil do něčí přízně? Kritizuji – proč? Chci dokázat že jsem lepší? Chci
druhého poškodit? Mluví ze mne pýcha? Jsem hádavý a netolerantní – proč? Protože neumím
přijmout pravdu druhého, podsouvám mu zlé úmysly, chci vyčnívat nad ostatními?
Když u každého toho našeho „netěžkého“ hříchu půjdeme ke kořínku, objevíme důvod naší hříšnosti.
Dá to práci, soustředění, ale Bůh naši snahu ocení a po svátosti smíření ucítíme pokoj, vděčnost a
HK
snahu po nápravě.
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FESTIVAL

VARHANNÍ DUCHOVNÍ HUDBY - PROGRAM OD
(začátky koncertů vždy v 19.30 hodin)

11.4.

DO

2.5.

11.04. JAN HORA – VARHANY
J.S.Bach:
Fantasie c moll BWV 562
(1685-1750)
Chorálová předehra “Wenn wir in der höchsten Nöthen sein” BWV 641
J.B. Foerster:
Fantasie C dur
(1859-1951)
Ladislav Vycpálek:
“Vzhůru srdce” - dvě variační fantasie op.30
(1882-1969)
Jezu Kriste, ščedrý kněže
Buóh všemohúcí
J.S.Bach:
Toccata a fuga d moll BWV 565
(1685-1750)
14.04. JAN KALFUS - VARHANY
J.S. Bach
Fantasia super „Komm, heiliger Geist, Herre Gott“ BWV 651
(1685-1750)
Chorálová předehra „An Wasserflüssen Babylon“ BWV 653 b
Fantasie a fuga g-moll BWV 542
F. Mendelssohn-Bartholdy: Preludium a fuga G-dur op. 37
(1809-1847)
C. Franck:
Cantabile
(1822-1890)
A. Guilmant:
Finale ze Symphonie č. 1, d-moll op.42
(1837-1911)
18.04. PŘEMYSL KŠICA – VARHANY
J. S. Bach:
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
(1685-1750)
An Wasserflüssen Babylon
Přemysl Kšica:
Improvizace na velikonoční téma
Franz Liszt:
Fantazie a fuga na choral ,Ad nos, ad salutarem undam,
(1811-1886)
21.04. PAVEL ČERNÝ – VARHANY (ČESKÁ VARHANNÍ ŠKOLA 19. - 20. STOLETÍ)
Karl Pitsch:
Fantasie a fuga na smrt Felixe Mendelssohna-Bartholdyho
(1786 – 1858)
Antonín Dvořák:
Preludium D-dur
(1841 – 1904)
Adolf Průcha:
Fantasie F-dur op. 7
(1837 – 1885)
Allegro maestoso, Adagio, Allegro con fuoco
Josef Klička:
Legenda h-moll op. 98
(1855 – 1937)
Eduard Tregler:
Adagio ze Sonáty c-moll
(1868 – 1932)
Josef Suk:
Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“
(1874 – 1935)
Leoš Janáček:
Adagio I. (Dvě skladby pro varhany)
(1854 – 1928)
Varhanní sólo (Postludium) zGlagolské mše
25.04. PETR ČECH - VARHANY
Josef Klička:
Koncertní fantasie na motivy Vyšehradu od Bedřicha Smetany
(1855 – 1937)
Alexandre Guilmant: Sonáta č.5 c moll, opus 80
(1837 – 1911)
1. Allegro appassionato
2. Adagio (Adagio noc molto espressione)
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ÚŘAD

ARCIBISKUPA PRAŽSKÉHO
převezme Mons. ThLic. Dominik Duka, OP, v sobotu 10.dubna 2010 v 10.00 hod.
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při slavnostní pontifikální mši svaté. Bohoslužbě
bude předcházet společná modlitba od 8.45 hod.

SVÁTOST

BIŘMOVÁNÍ
bude letos vnašem kostele udělovat otec biskup Václav Malý vneděli 18. dubna při mši sv. v9.30.
Kpřijetí svátosti se připravuje 10 biřmovanců.

PASTORAČNÍ

VÝPOMOC PRO NAŠI FARNOST
Od března vnaší farnosti částečně vypomáhá P. Bonaventura Josef Rosa, OFMConv. (tj. řeholní kněz
zřádu minoritů). Jeho ustanovení výpomocným duchovním bude patrně na přechodnou dobu.

FARNÍ

POUŤ
Letošní farní pou se uskuteční v sobotu 22. května 2010. Pojedeme autobusem do Bechyně, kde si
s průvodcem prohlédneme vzácnou architektonickou památku, františkánský klášter s obdivuhodnou
sklípkovou klenbou. Dále bude následovat prohlídka středu města, při níž nás průvodce seznámí s
historií Bechyně a místními památkami. Letos máme zajištěn i společný oběd v restauraci za výhodnou
cenu. Po obědě přejedeme do cíle pouti, mariánské poutní místo Lomec u Vodňan. Zde nás
provedou Šedé sestry, které se o toto místo starají. Bude čas i na odpočinek či procházku po okolí.
Pou zakončíme mší sv. a vydáme se zpět do Prahy.
Přesný program bude otištěn v příštím Zpravodaji a ve vývěsce. Prosíme, poznamenejte si již te
datum pouti. Přihlašování na pou začne v druhé polovině dubna, bude oznámeno v ohláškách.

VÝLET

DO PÍSKOVCOVÝCH SKAL NA KOKOŘÍNSKO
Vsobotu 24. dubna 2010 se podíváme na skalní útvar Čertovy hlavy a o kus dál si prohlédneme
jeskyňku Klácelku - u které jsou rytíři (skalní). Sraz v8:50 na Nových Butovicích, (odjezd zhlavního
nádraží v9:47). Ssebou: 80,-Kč, svačinu, pití, dobré boty, pláštěnku. Návrat kolem 16:45 na Holešovice.
o.s. Bét-el, www.bet-el.signaly.cz

NOC

KOSTELŮ – WWW.NOCKOSTELU.CZ
Vletošním roce se na území celé České republiky zapojí některé farnosti do Noci kostelů, která je
letos plánována pátek 28.5.2010. Původně rakouský projekt měl svou premiéru vnaší republice
vloňském roce, kdy otevřené kostely vbrněnské a plzeňské diecézi navštívilo během jedné noci na
92 tis. návštěvníků. Nově jmenovaný arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka kletošní noci kostelů
vPraze řekl:
„Vítám tuto aktivitu s otevřenou náručí pro ty, kteří najdou poprvé cestu do kostela, pro ty, kteří
vykročí ze svých kolejí na cestu hledání Boha, a všem přeji, aby Boží blízkost alespoň letmo okusili.
Vybízím všechny věřící, aby se zapojili do příprav – modlitbou i realizací konkrétních nápadů, aby
příchozí nejen navštívili kostely a viděli jejich architektonické bohatství, ale mohli se setkat s živou
rodinou křesanů. Těší mne, že dobrá zkušenost z jiných míst přivádí projekt Noci kostelů také do
Prahy, a rád mu vyprošuji bohaté misijní ovoce.“
Do projektu je letos přihlášen také náš kostel sv. Václava, který bude 28.5. přístupný veřejnosti až do
půlnoci. Má-li akce proběhnout hladce, bude potřeba většího počtu dobrovolníků zfarnosti (vždy
alespoň 5 současně na zajištění základních organizačních věcí).
Všechny, kdo by byli ochotni věnovat trochu svého času, ale i přispět svými nápady na uspořádání
večera, zveme na schůzku vneděli 25. 4. v10.30 na faře
faře.
pb
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