POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ A HLUBOČEPSKÉ FARNOSTI
Neděle: 8:00 9:30 18:00 sv. Václav |11:15 sv. Gabriel|8:3010:15 Zlíchov|16:00 sv. Vavřinec
(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)|Pátek 15:00 Palata|Středa 18:00 Zlíchov (po mši je adorace)
Po-So: 7:30
17:30 sv. Václav |1.sobota 16:00 Velká Chuchle, 18:00 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
- 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.
Neděle:

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
3.9. pátek
5.9. neděle
8.9. středa
12.9. neděle
13.9. pondělí
14.9. úterý
15.9. středa
16.9. čtvrtek
18.9. sobota
19.9. neděle
20.9. pondělí
21.9. úterý
22.-24.9.
23.9. čtvrtek
26.9. neděle
27.9. pondělí
28.9. úterý

29.9. středa
30.9. čtvrtek
1.10. pátek
2.10. sobota
3.10. neděle
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, 1. pátek v měsíci – po večerní
mši sv. adorace do 23 hodin (vstup do kostela zboku přes sakristii)
23. neděle v mezidobí
Svátek Narození Panny Marie
24. neděle v mezidobí
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Svátek Povýšení svatého kříže
Památka Panny Marie Bolestné
Památka sv. Ludmily, mučednice
Farní výlet na Vraní skálu a hrad Točník (sraz v8.20 před kostelem)
25. neděle v mezidobí
Památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, korejských mučedníků
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
dopolední výstav Nejsvětější svátosti vkostele sv. Václava
Památka sv. Pia zPietrelciny, kněze
26. neděle vmezidobí; koná se sbírka na církevní školství, při mši sv. v18 hod.
zazní Missa in Dis od Jakuba Lokaje vpodání Cantores Pragensis (dir. T. Čechal)
slavnost výročí posvěcení farního kostela sv. Václava
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
- bohoslužby u sv. Václava v7.30 a v17.30
- v 10.00 slavnostní mše sv. ve Staré Boleslavi (předsedá Mons. ThLic. Dominik
Duka OP, arcibiskup pražský a primas český)
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů,
začíná pravidelná výuka náboženství v naší farnosti
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, 1. v měsíci – po večerní
mši sv. adorace do 23 hodin (vstup do kostela zboku přes sakristii)
Památka svatých andělů strážných
27. neděle vmezidobí, při mši sv. v18 hod. zazní Missa brevis od Eduarda Treglera
vpodání sboru Cantus Amici (dir. L. Dobrodinský, varhany V. Vála)
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

Září

Zpravodaj

2010

farnosti sv. Václava na Smíchově
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SVATÝ VÁCLAV

A NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Staří Řekové, když mluvili o čase, užívali dvou slov: „chronos“ – čas, který
trvá, je měřitelný, delší úsek a „kairos“ – to je chvíle, okamžik, ale také pravý
čas
čas, příležitost, důležitost a úspěch. Chceme-li být úspěšní, musíme náš
„chronos“ napojit na Boží „kairos“.
Začínáme nový měsíc, nový školní rok. Církev na začátku prosí o pomoc
Ducha svatého: „…rač paprsek bohatý světla svého vnás vylít,…“. Světlo
Ducha nám vyprošují také naši svatí patronové: Panna Maria Bolestná, sv.
Ludmila a sv. Václav, kníže, mučedník, hlavní patron národa.
Vzáří slavíme scírkví také velmi starobylý svátek Povýšení svatého kříže
kříže,
mající svůj původ vJeruzalémě v5. století. Kříž je ústřední bod naší křesanské
víry, je to okamžik spásy a proměny: zlo se mění vdobro, Ježíš svou obětí
odčiňuje lidské hříchy, usmiřuje zraněnou lásku Otce a vykupuje nás zotroctví
hříchu a satana. Ježíšovo utrpení a smrt na kříži je předmětem naší vděčnosti
a chvály.
Svatý Václav kráčel vJežíšových stopách. Jeho obě vlastního života se stala
dovršením jeho křesanského jednání. „Dorostl ke svatosti za krátký čas a
naplnil mnohé věky,“ říká úryvek zbreviáře.
Svatý Václav ukazuje na Krista a na kříž. Ježíšův kříž je znamením záchrany. U
kříže nalézáme odpuštění, ztracenou víru, naději a lásku, zkříže přichází dar
míru pro celý svět.
Kříž míří kvěčnosti a svatí překonávají hranice času. I když žili před mnohými roky, jejich památka
je stále živá. Cítíme a věříme, že jdou snámi, pomáhají nám, jsou to naši skuteční přátelé. Kéž sjejich
P. Bonaventura Josef Rosa
pomocí i my doputujeme do nebeského domova.

2. září oslavil 15 let od přijetí svátosti kněžsví náš bývalý kaplan ThLic. Mariusz
Gerard Kuźniar, dnes administrátor v Praze-Hostivaři. Blahopřejeme !!!

NÁVŠTĚVY

NEMOCNÝCH

V naší farnosti je kdispozici (kromě kněží) několik dobrovolníků, kteří mají po absolvování příslušného
kurzu pověření donášet svaté přijímání nemocným, a už do nemocnice či přímo do bytu. Ten, kdo
se ze zdravotních důvodů nemůže pravidelně účastnit bohoslužeb, by neměl být ochuzen o možnost
svátostného života, spíše naopak. Často se však o lidech, kteří se zdůvodu vyššího věku či nemoci
vtakové situaci ocitnou, buïto nedozvíme, nebo na ně nemáme kontakt. Prosíme tedy ty, kdo by o
službu stáli, aby se neostýchali ozvat se na pevnou linku farnosti či na mobil 608524408.
pb
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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 - od 4.10.
neděle 17:00 - 18:30 - velký sál na faře
Pondělní společenství - od 6.9.
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Rekreační cvičení pro ženy - od 14.9.
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 - od 6.9.
pondělí 18:30 - 21:00 u sv. Ignáce, sál č. 24
Mateřské centrum Venoušek - od 9.9.
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné modlitby)

KRÁLÍKY 2010

Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek od 18:15 - od 7.10.
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 17.10. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 28.9. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka, rozpis ve vývěsce, zahájení 29.9.
Katechumenát dospělých - individuální příprava
pod vedením P. Petra a P. Mariusze

Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Jany Durdisové (721148091 nebo
telefon do kostela 257317652)

P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
výpomocný duchovní:
P.Bonaventura Josef Rosa OFMConv. / tel. 739 389 247
výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252
administrátor:
farní vikář:

Sponzorské
dary:

Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní
symbol platby uveïte číslo dárce, které vám přidělí farář.
Číslo bankovního účtu hlubočepské farnosti je 120552379/0800.

Farní www
stránky:

Adresa je: www.farnostsmichov.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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SPIRITUAL FEST 2010
Osmý ročník "svátku spirituálů", poprvé mezinárodní a poprvé dvoudenní, se koná v Praze 13 v
sobotu 18. září v KC sv. Prokopa a v neděli 19. září ve Spolkovém domě ve Stodůlkách, po oba dny
od 14 do 22 hodin.
Kromě pořádajícího souboru Geshem se můžete těšit na spirituály – duchovní písně černých otroků
– a gospely v nejrůznějších stylech v provedení mnoha interpretů.
Sobota 18. 9. Cantarina, Myšáci, YMCA Jakoubek, T’N‘T, Columbella, Besharmonie, DNA,
Gospel Friends (D), True Harmony, Caecilia Chorus (SK), Hradecké komorní tucteto, Lee A.
Davison (USA), TF Gospel Singers (F).
Neděle 19. 9. Grandis, Gospel Swingers (D), Brno Gospel Choir, Frater Choir (HU), Sváa Karásek,
Opole Gospel Choir (PL), Nsango Malamu (CZ, Angola, Kongo) a Sopron Gospel (HU).

Pravda o člověku, životě a Bohu má často povahu paradoxů. Rabín radil svým
žákům - V jedné kapse noste napsanou větu "JSI PRACH A POPEL" a v druhé
"KVŮLI TOBĚ BYL SVĚT STVOŘEN"
STVOŘEN".
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ZÁPIS

SE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

Přítomni:P
Nepřítomni:

29.8. 2010

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

Body jednání, návrhy a usnesení
Bylo rozhodnuto, že dle návrhu p. Rilla budou kbočnímu oltáři Panny Marie osazeny úsporné
reflektorové zářivky zn. Megaman a nad obětní stůl 4 nové reflektorory shalogenidovými výbojkami.
Panu Rillovi tímto děkujeme za úsilí, které věnoval zlepšení osvětlení kostela.
Proběhlo zhodnocení letošní farní dovolené, které se zúčastnilo 30 dospělých a 34 dětí. Bude zjišován
zájem o různé typy pobytu pro příští rok (tuzemsko, Alpy…)
Tereza Lokajíčková
Další zasedání pastorační rady je stanoveno na 17.10.2010. Zapsala

PAMÁTKA

SV.

LUDMILY

Ve čtvrtek 16. září jste srdečně zváni k účasti na liturgické oslavě památky svaté Ludmily, babičky sv.
Václava, české prvomučednice a první české světice. V 17:00 začnou v bazilice sv. Jiří na Pražském
hradě II. nešpory z památky sv. Ludmily, zazní při nich gregoriáské chorály v podání Scholy Egidiana,
Cantio (pod vedením Kateřiny Bartošové); v 18:00 pak bude slavena mše svatá s hudebním doprovodem
Pražského katedrálního sboru, který pod taktovkou Josefa Kšici provede Missu quatuor vocum Domenica
Scarlattiho.

NÁRODNÍ

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ

Stará Boleslav
27. 9. bazilika sv. Václava
Václava:
mše sv. z vigilie v kryptě (18:00)
uvítání relikvie sv. Václava (19:50)
svatováclavský koncert a nešpory (20:00)

2010

Praha
náměstí, pod sochou sv. Václava
27. 9. Václavské náměstí
Svatoválavské duchovní zastavení (17:00)

28. 9. bazilika sv. Václava:
28. 9. katedrála
Anděl Páně, modlitba se čtením (6:25)
mše sv. v kapli sv. Václava (7:00)
latinská mše sv. v kryptě (7:00)
české zpívané nešpory ze slavnosti sv. Václava (17:00)
ranní chvály (7:45)
slavnostní mše sv., předsedá Mons. Duka (18:00)
mše sv. v kryptě (8:00, 9:00)
prohlídka baziliky s výkladem (14:30)
rozloučení s relikvií sv. Václava (16:50)
mše sv. (17:00)
Mariánské náměstí:
slavnostní koncelebrovaná poutní bohoslužba,
předsedá Mons. Duka (10:00)
hudební a divadelní programy na pódiích (12:00)
ohňový průvod sv. Václava a ohňostroj (20:00)
bazilika Panny Marie:
duchovní program s uctíváním Palladia (12:00)
chrámový koncert Hudby Hradní stráže (17:00)
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MILÉ

PŘEKVAPENÍ

Bylo to na začátku července, přišli jsme do našeho kostela vneděli v8,30 na mši sv. Před kostelem
i vzadních lavicích kostela se to modralo. Tolik mladých lidí stejně oblečených! Říkám si, proč
obsadili zadní oddělení lavic? Pak jsem pochopila! Bylo jich tolik, že se na kůr nevešli. Kde se vzali?
Byli to mladí lidé zamerického středozápadu se svými učiteli. Za odměnu dobrých výsledků studia
se přijeli podívat do Evropy. Přišli nám zazpívat různé náboženské písně v angličtině i latině. Zajímavé
bylo, že dirigent stál na kůru a mladí vlavicích stáli zády koltáři, aby na něho viděli. Musím říct, že
zpívání sboru při mši sv. nemám moc ráda. Často svou délkou ruší vlastně to hlavní co se vkostele
děje, mši sv., a spíše by patřilo na koncert. Ale tohle bylo nádherné, takže nerušili či nezdržovali
kněze, písně vkládali velmi vhodně a tak nádherný a mohutný zpěv 120 mladých lidí sdoprovodem
varhan a několika dechových nástrojů, mě uchvátil. Uvědomila jsem si, že vAmerice nemají mnoho
velkých kostelů a že i oni byli nadšeni jak jejich zpěv rozezvučel a naplnil naši baziliku. Mnozí také
přistoupili ke stolu Páně a tak člověk mohl pocítit, že a jsme zjakéhokoliv koutku naší planety,
spojuje nás jedna víra.
MM

KCHK
Začátkem prázdnin se konala vareálu brněnského výstaviště Katolická charismatická konference s
mottem „Uviděl ho a byl pohnut soucitem.“ (Lk 10,33). Příběh cizince, který se slitoval nad zbitým
a okradeným člověkem ležícím u cesty, na rozdíl od společensky uznávaných lidí, kteří předstírali, že
ho nevidí. Něha, slovo hojně užívané všemi přednášejícími. Kdo znás netouží po něze? Ježíš, který
je nám nejblíže nás zahrnuje něhou neustále. Něžně nás vede knašim bližním, učí nás být snimi,
pomáhat jim. Něžně nás zahrnuje láskou a milosrdenstvím vodpuštění. Něžně se stará o naše
zranění, o naše starosti. Něžně nás učí poznávat a přijímat sama sebe, něžně nás učí mít se rád.
Něžně nás naplňuje radostí a pokojem. Něžně nás zve do společenství sNím.
„Otevřme se Jeho slovu a nechme se milovat, tím zahrneme láskou i Jeho samotného a uděláme ho
šastnějším. Vlásce Boží je náš největší zdroj štěstí.“ ( P. V. Kodet)
Přijímejme Jeho lásku celým srdcem a rozdávejme ji dál.
jmp

JAK

TEN ČAS BĚŽÍ

Prázdniny a dovolené uběhly jako voda. Pro mnohé dokonce ta „voda“ neznamenala odpočinek, ale
velký smutek a ztrátu životních jistot, domova , blízkých… Spřicházejícím podzimem se všichni vracíme
do pracovního a školního běhu života. Jak to všechno zvládnout? Povinnosti kBohu, v práci, doma ,
mnozí znašich bližních by možná potřebovali pomoci. Ale kde na to všechno vzít čas? Ty naše černé
myšlenky ještě podporují zprávy o pohromách a katastrofách, které denně slyšíme. Má vůbec smysl
můj život a ta trocha dobra, kterou mohu já, malý človíček žijící kdesi uprostřed Evropy, odvést? Takové
úvahy a strachy nás oslabují a člověk začíná malomyslnět. Ale vtu chvíli nás, věřící, může povzbudit
jistota, kterou máme! Nejsme přece povoláni ktomu, abychom zachránili celý svět a vyřešili všechny
jeho problémy! Je pravda, že jsme malí, neznámí, ale sám Bůh nás poslal na toto místo, kde snámi
počítá a kde jsme důležití! Každý máme od Boha dary ke svému povolání na tom místě, kde jsme, ve
své rodině, na pracovišti, ve své farnosti a Bůh nás tu potřebuje! Proto odežeňme černé myšlenky,
obrame svou mysl kBohu a prosme ho, aby nám dal jasně vidět co od nás chce a aby nás vedl po
naší cestě. Buïme věrni vté malé roli, kterou máme vtomto světě. Pokud bude každý věrně plnit svůj
MM
malý úkol, všichni společně můžeme změnit tento svět k lepšímu.
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VÝPRAVA ZA FARNÍM OPEŘENCEM DO PRAŽSKÉ ZOO
Na státní svátek Jana Husa (o kterém tak trefně referoval p. Stanislav
v prázdninovém čísle Zpravodaje) jsme se vydali deštivou Prahou
směr ZOO Troja. I když nepracovní den k takové expedici přímo
vybízel, počasí takovému kroku moc nenahrávalo. Přesto jsme vůbec
nelitovali. Prošli jsme většinu expozic v dolní části zahrady. Vedle
dětské zoo s domácími čtvernožci, pestrobarevných plameňáků,
expozice pavouků a nočních živočichů nás zaujala zejména (téměř
pravá) indonéská džungle s orangutany ve větvích. Prohlídka byla
korunována i určitým triumfem. Podařilo se nám zahlédnout i malého
plachého ptáčka, sponzorovaného naší farností - Kardinála
dominikánského. Že by nomen-omen? Uvidíme... Oběd v cenově
příznivé, čisté a klimatizované jídelně dovršil pohodu svátečního
poledne. A to za vstupné více než příznivé - díky dotované rodinné
J. Holeček
vstupence, kterou má naše farnost k dispozici.

OHLÉDNUTÍ

ZA FARNÍ DOVOLENOU

2010

Letošní farní dovolená se konala koncem července
vprostorách Poutního domu vKrálíkách. Účastnilo se jí
asi 15 rodin (tedy 35 dětí ve věku 0-10let) a otec Petr.
Přestože letošní počasí nebylo přímo letní, měli jsme i tak
pestrý program. První den jsme se seznámili sblízkým
okolím a městem Králíky, které leží vúdolí pod Poutním
domem. Pod vedením správce areálu jsme měli možnost
si prohlédnout také klášter sambity a kryptou a také
samotný kostel „Nanebevzetí Panny Marie“. Každý den
jsme se večer sešli při společné modlitbě pro děti (i rodiče),
k d e
jsme
četli
úryvky
zPísma,
podle
kterých
měly
děti připravenu hru. Děti si mohly, při výtvarném
dopoledni, samy vyrobit odlitky ze sádry. Dále jsme
podnikli celodenní výlet na rozhlednu Křížová hora
(735 m.n.m.) skrásným výhledem na Orlické hory.
Na čtvrteční večer pro nás manželé Tukovi připravili
přednášku na téma Efektivní rodičovství. Věřím, že
všichni mají na letošní dovolenou krásné vzpomínky.
Marie Marténková
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MILÉ

MAMINKY,

vMateřském centru Venoušek dochází kmalé změně - budeme se scházet pouze ve čtvrtek na
společnou modlitbu.
Zveme tedy všechny maminky, které jsou sdětmi doma a rády by se zapojily do společenství maminek
sdětmi, přijïte na faru do „Herny“. Scházíme se ve čtvrtek od 9:30. Po společné modlitbě něco
pěkného sdětmi vyrobíme, namalujeme či nakreslíme a zazpíváme si. Setkání končí společným
skromným obědem kolem poledne.
Pokud se chcete více poznat stěmi, které potkáváte vkostele a prožít trochu jinak jedno všední
Marie T.
dopoledne v týdnu, jste mezi námi vítány. Za MC

ÚTERÝ

JE ZADÁNO PRO DÁMY

Mezi tradiční farní společenství patří i to snázvem „Rekreační cvičení pro ženy“. Ono je to sice víc pro
ženy nebo než cvičení. Každopádně je to společenství opravdu rekreační a pohodové, ba přímo veselé,
takže se pan farář občas obává, abychom mu nezbořily faru. Každopádně, abych doma nelhala, říkám
vždy, že jdu na cvičení a ne cvičit. Letos se prvně sejdeme druhé úterý vzáří, tedy 14.9.2010. A to jak
je naším dobrým zvykem, hned po večerní mši svaté, nicméně většina znás dorazí už na mši svatou.
Má-li některá farnice odvahu se knám přidat, rády ji přijmeme mezi sebe. Na setkání se těší Petra
Šustrová.

INFORMACE

O VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ NA FAŘE VE ŠKOLNÍM ROCE

2010 - 2011

1. skupina: program pro děti 4 - 6 let - středa 17:00 - 17:45 (Magda Vlčková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání - úterý 15:00 - 15:45 (P. Mariusz Przygoda)
3. skupina: 7 - 9 let - čtvrtek 15:30 - 16:30 (Radka Habánová)
4. skupina: 10 - 12 let - středa 15:00 - 16:00 (Radka Habánová)
5. skupina: 13 - 14 let - středa 16:00 - 17:00 (Radka Habánová)
6. skupina: 15 let a více - čtvrtek 16:00 - 16:45 (P. Stanislav Přibyl)
Pravidelná výuka bude zahájena 29. září. Rozvrh vuvedené podobě nemusí být zcela 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.
Prosíme, aby nám rodiče co nejdříve odevzdali vyplněné přihlášky (na faře nebo vsakristii). Formuláře
jsou kdispozici vkostele a na faře, resp. na http://farnostsmichov.cz.

FARNÍ

VÝLET

Letošní výlet má dva lákavé cíle: Vraní skálu na jihovýchodním okraji Křivoklátské vrchoviny a hrad
Točník. Vraní skála se nachází uprostřed lesů a je z ní vynikající kruhový rozhled. Výstup je poněkud
náročnější (vezměte si dobrou obuv), ale stojí za trochu námahy. Hrad Točník je ukázkou hradního
stavitelství z období Václava IV. Celá stavba je hodně zajímavá - místy skoro zřícenina, místy krásně
zachovalé historické prvky. Líbit se vám bude také hezký výhled. Trasa výletu je tentokrát poněkud
delší, 16-21 km podle toho, zda pojedeme autobusem či vlakem, což zase závisí na tom, kolik nás
bude (očekáváme spíše kratší trasu).
V sobotu 18. září 2010 se sejdeme před kostelem v 8:20, odchod je v 8:30. Po příjezdu na výchozí
místo vyrazíme na Vraní skálu, poobědváme po cestě z vlastních zdrojů nebo se můžeme občerstvit
i v restauraci v Hředlích, bude-li otevřena. Prohlédneme si hrad Točník a zpět do Prahy pojedeme
vlakem z Praskoles. Návrat do Prahy je plánován ve večerních hodinách.
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