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PRÁZDNINOVÝ POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI

Sv. Václav Neděle: 8:30 18:00

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

Sv. Filip a Jakub na Zlíchově   Neděle: 10:15

Sv. Vavřinec v Jinonicích Neděle  16:00

sv. Jana Nepomucký Velká Chuchle 1. Sobota 16:00

V kostele sv. Gabriela a v kostele Narození Panny Marie (Malá Chuchle) se bohoslužby přes léto
konat nebudou.

Uvedený pořad bohoslužeb platí od 1.7. do 31.8 včetně, bez ohledu na svátky.Uvedený pořad bohoslužeb platí od 1.7. do 31.8 včetně, bez ohledu na svátky.Uvedený pořad bohoslužeb platí od 1.7. do 31.8 včetně, bez ohledu na svátky.Uvedený pořad bohoslužeb platí od 1.7. do 31.8 včetně, bez ohledu na svátky.Uvedený pořad bohoslužeb platí od 1.7. do 31.8 včetně, bez ohledu na svátky.

RRRRREDUKOVANÝEDUKOVANÝEDUKOVANÝEDUKOVANÝEDUKOVANÝ     PRÁZDNINOVÝPRÁZDNINOVÝPRÁZDNINOVÝPRÁZDNINOVÝPRÁZDNINOVÝ     PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM

Pražští katolíci se těší skutečnému komfortu. Třeba v obvodu farnosti sv.
Václava se slaví hnedle pět veřejně přístupných nedělních mší sv., totiž
předvečerní v sobotu v 17.30, ranní v 8.00, dopolední v 9.30, svatogabrielská
v 11.15 a konečně večerní v 18.00. Pražská městská doprava navíc funguje
tak předvídatelně, že lze dojíždět na kýžené mše sv. ještě do libovolných
dalších kostelů. Jak velký duchovní luxus to je, si lze uvědomit právě
v době prázdnin a dovolených, kdy se pražští poživatelé takovéto doložky

nejvyšších výhod setkají s děravou duchovní obsluhou na venkově. Tam jsou věřící vděční za každou
eucharistickou bohoslužbu. Každá je pro ně tak cenná, že nenastolují požadavky ohledně vybroušenosti
kázání, líbivé hudby, vyhovující doby, dopravní obslužnosti, vytápění kostela, příjemnosti atmosféry
atd. Prázdninový provoz u nás trochu tohoto exkluzivního pražského komfortu omezí, a to do míry,
za kterou by mimopražští věřící byli tak jako tak nesmírně vděční, o které by si mohli jen nechat zdát.
O to nespravedlivější by byly za těchto okolností kritiky, že ta či ona mše sv. měla být i v době
prázdnin zachována. Například ke svatému Gabrielu přichází zejména během zimního období osmdesát
věřících, požívajících mj. komparativní výhody vytápění kostela, zatímco v červnu je již návštěvnost
sotva poloviční. Jak by asi návštěvnost vypadala v červenci a srpnu, když se v téže době sotva naplní
kostel sv. Václava na pouhých dvou nedělních mších? Zprůměrňovaný čas 8:30 místo 8:00 a 9:30 by
pak už vůbec neměl být předmětem nespokojeností. Smíchovští vstanou o půl hodiny později nebo
o hodinu dříve, zato mimopražští jsou š�astni, když kněz k nim přijede třebas jednou za čtrnáct dní
nebo dokonce v ještě delším intervalu. A typický zářijový hřích po návratu z mimopražského pobytu
pak zní asi takto: „Několikrát jsem vynechala nedělní mši svatou, byla jsem na chalupě, ale syn se
snachou mě nechtěli vzít autem do kostela a pěšky je to tam pro mě daleko.“ Samozřejmě, že o hřích
jako takový se v tomto případě nejedná. Spíše se ale v té souvislosti nastolují daleko závažnější otázky,
totiž proč dotyčná nepředala svému synovi víru nebo proč jej alespoň nevychovala k takové úctě, že
bude její tužbu po nedělní bohoslužbě respektovat a do kostela ji zaveze, zkrátka jednou do týdne jí
v něčem pro ni důležitém vyhoví. Na druhou stranu se ale venkovští kněží velice rádi potěší, pokud
k nim v době dovolených přicházejí do jejich kostelů pražské rodiny s dětmi. Kostel ožije a důstojný
pán pookřeje. Přejme mu to.        P. Stanislav       P. Stanislav       P. Stanislav       P. Stanislav       P. Stanislav

Redakce Zpravodaje děkuje všem, kteří v uplynulém školním roce přispěliRedakce Zpravodaje děkuje všem, kteří v uplynulém školním roce přispěliRedakce Zpravodaje děkuje všem, kteří v uplynulém školním roce přispěliRedakce Zpravodaje děkuje všem, kteří v uplynulém školním roce přispěliRedakce Zpravodaje děkuje všem, kteří v uplynulém školním roce přispěli
textem, obrázkem, fotografií,  zprávou, radou, postřehem i kritikou.textem, obrázkem, fotografií,  zprávou, radou, postřehem i kritikou.textem, obrázkem, fotografií,  zprávou, radou, postřehem i kritikou.textem, obrázkem, fotografií,  zprávou, radou, postřehem i kritikou.textem, obrázkem, fotografií,  zprávou, radou, postřehem i kritikou.

Přejeme všem, aby si opravdu odpočinuli a mohli se svěží zasePřejeme všem, aby si opravdu odpočinuli a mohli se svěží zasePřejeme všem, aby si opravdu odpočinuli a mohli se svěží zasePřejeme všem, aby si opravdu odpočinuli a mohli se svěží zasePřejeme všem, aby si opravdu odpočinuli a mohli se svěží zase
ujmout svých úkolů. ujmout svých úkolů. ujmout svých úkolů. ujmout svých úkolů. ujmout svých úkolů. Letní cestování a setkávání využijteLetní cestování a setkávání využijteLetní cestování a setkávání využijteLetní cestování a setkávání využijteLetní cestování a setkávání využijte

i pro sbírání nápadů a poznatků z fungování jiných farností!i pro sbírání nápadů a poznatků z fungování jiných farností!i pro sbírání nápadů a poznatků z fungování jiných farností!i pro sbírání nápadů a poznatků z fungování jiných farností!i pro sbírání nápadů a poznatků z fungování jiných farností!

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM

  1.7. pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce JežíšovaSlavnost Nejsvětějšího Srdce JežíšovaSlavnost Nejsvětějšího Srdce JežíšovaSlavnost Nejsvětějšího Srdce JežíšovaSlavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
  2.7. sobota Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
  3.7. neděle 14. neděle v mezidobí
  4.7. pondělí Památka sv. Prokopa, opata
  5.7. úterý Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů MoravySlavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů MoravySlavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů MoravySlavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů MoravySlavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
10.7. neděle 15. neděle v mezidobí
11.7. pondělí Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
15.7. pátek Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
17.7. neděle 16. neděle v mezidobí
22.7. pátek Památka sv. Marie Magdalény
23.7. sobota Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
24.7. neděle 17. neděle v mezidobí
25.7. pondělí Svátek sv. Jakuba, apoštola
26.7. úterý Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
29.7. pátek Památka sv. Marty
31.7. neděle 18. neděle v mezidobí

1.8. pondělí Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
4.8. čtvrtek Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
6.8. sobota Svátek Proměnění Páně

 7.8. neděle 19. neděle v mezidobí
8.8. pondělí Památka sv. Dominika, kněze

  9.8. úterý Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
10.8. středa Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11.8. čtvrtek Památka sv. Kláry, panny
14.8. neděle 20. neděle v mezidobí
15.8. pondělí Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
20.8. sobota Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
21.8. neděle 21. neděle v mezidobí
22.8. pondělí Památka Panny Marie Královny
24.8. středa Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
27.8. sobota Památka sv. Moniky
28.8. neděle 22. neděle v mezidobí
29.8. pondělí Památka Umučení sv. Jana Křtitele
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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.....

Mateřské centrum Venoušek Mateřské centrum Venoušek Mateřské centrum Venoušek Mateřské centrum Venoušek Mateřské centrum Venoušek od 8.9.
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské  centrum

(součástí setkání je cca půlhodinka společné modlitby)

Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina pod vedením P. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. Stanislava
čtvrtek od 18:15 - velký sál na faře  - od 6.10.

Modlitba Růžence Modlitba Růžence Modlitba Růžence Modlitba Růžence Modlitba Růžence od 8.9.
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Pravidelná páteční adorace Pravidelná páteční adorace Pravidelná páteční adorace Pravidelná páteční adorace Pravidelná páteční adorace od 9.9.
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 28.8. od 16:00, Malvazinka

Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 30.8. v 18:30, farní kancelář

Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od 3.10., rozpis viz str. 3

Katechumenát dospělých Katechumenát dospělých Katechumenát dospělých Katechumenát dospělých Katechumenát dospělých - individuální příprava
pod vedením P. Petra a P. MariuszeP. Petra a P. MariuszeP. Petra a P. MariuszeP. Petra a P. MariuszeP. Petra a P. Mariusze

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 / tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
výpomocný duchovní:výpomocný duchovní:výpomocný duchovní:výpomocný duchovní:výpomocný duchovní: P.Bonaventura Josef Rosa OFMConv. / tel. 739 389 247
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

SponzorskéSponzorskéSponzorskéSponzorskéSponzorské Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní
dary:dary:dary:dary:dary: symbol platby uveïte číslo dárce, které vám přidělí farář.

Číslo bankovního účtu hlubočepské farnosti je 120552379/0800.

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

FarníFarníFarníFarníFarní Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie,  zasílejte
Zpravodaj:Zpravodaj:Zpravodaj:Zpravodaj:Zpravodaj: 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.

FarníFarníFarníFarníFarní Knihovna je ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní mši sv. v 9:30 (tedy v
knihovna:knihovna:knihovna:knihovna:knihovna: 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.

Rodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Jany Durdisové (721 148 091)

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 2.10.
neděle 17:00 - 18:30 - velký sál na faře
Pondělní společenství Pondělní společenství Pondělní společenství Pondělní společenství Pondělní společenství od 5.9.
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Pěvecký sbor - zkoušky Pěvecký sbor - zkoušky Pěvecký sbor - zkoušky Pěvecký sbor - zkoušky Pěvecký sbor - zkoušky od 5.9.
pondělí 18:30 - 21:00 u sv. Ignáce, sál č. 24
Rekreační cvičení pro ženy Rekreační cvičení pro ženy Rekreační cvičení pro ženy Rekreační cvičení pro ženy Rekreační cvičení pro ženy od 6.9.
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Modlitební společenství za obrácení národaModlitební společenství za obrácení národaModlitební společenství za obrácení národaModlitební společenství za obrácení národaModlitební společenství za obrácení národa
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské centrum
kdo se nemůže zúčastnit, může se spojit v modlitbě
v uvedený čas, nebo každý den od 20:00

Společenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
smichovske.spolco.cz
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16. září v 18.00 Bazilika sv. Jiří, Praha-Hrad, Památka sv. Ludmily
17. září v 10.00 Tetín, Památka sv. Ludmily, Farnost Beroun
24. září v 10.30 Budeč, Svatováclavská pou�, Farnost Roztoky u Prahy
28. září v 10.00 Stará Boleslav, Národní svatováclavská pou�, Staroboleslavská kapitula
28. září v 7.00 a v 18.00 Katedrála sv. Václava,Víta a Vojtěcha, Praha, Titulární slavnost

sv. Václava

PPPPPOUTNÍOUTNÍOUTNÍOUTNÍOUTNÍ     SEZÓNASEZÓNASEZÓNASEZÓNASEZÓNA     VVVVV H H H H HÁJKUÁJKUÁJKUÁJKUÁJKU - 2011 - 2011 - 2011 - 2011 - 2011
Drazí přátelé, žijeme v době, která je v neustálém pohybu. Často
jsme na cestách a hranice, které nás dříve omezovaly a my jsme
ani nesměli vědět co se děje za nimi, nám dnes již jen symbolicky
zpřítomňují, že jsme vstoupili do tehdy zakázané krajiny a otevírají
se nám nové možnosti poznávání. Zakázané prostory však byly i
na mnoha místech uvnitř naší republiky. Jednou z takových lokalit
byl i dříve proslavený poutní klášter Hájek u Prahy, s nejstarší
Loretou v Čechách a na Moravě, který se po záboru klášterů v
roce 1950 postupně stal přísně střeženou vojenskou lokalitou.
Tento klášter ještě dlouho ponese stopy minulých let a jizvy
vojenského působení v něm budou viditelné ještě po mnoho

let, i když se celý areál kláštera neustále obnovuje a postupně se stává místem setkávání lidí dobré
vůle. Možná i my sami cítíme, jak se potřebujeme občas zastavit, či spolu s celou rodinou si udělat
pěkný celodenní výlet, abychom se fyzicky, duševně i duchovně občerstvili a abychom společným
dobrodružstvím posílili a upevnili naše vzájemné rodinné vztahy. Je jistě vhodné, prospěšné a hlavně
požehnané, najít si čas a vydat se někam na pou� k Panně Marii, která nám nejlíp ukazuje cestu k
Ježíši, který je cestou, pravdou a životem. Tuto možnost putování Vám nabízí i hájecký klášter
nedaleko Prahy, v blízkosti obce Červený Újezd, v němž se před více než deseti lety obnovila staletá
tradice poutních mší svatých. Pro letošní rok je seznam mší svatých na přiloženém letáku. Mohou
být krásným duchovním občerstvením uprostřed každodenních starostí a shonů. Počátek poutních
mší svatých v Hájku sahá až do doby 1623, kdy zde byla vystavěna a posvěcena kaplička panny
Marie, jako věrná kopie Nazaretského domku, v němž Matka Boží spolu s Josefem a Ježíšem pobývala.
Nazaretský domek Panny Marie však byl za zvláštních okolností ve třináctém století přenesen do
Italského města Loreta. Po téměř čtyři staletí do Hájku přicházeli poutníci z širokého okolí, aby zde
načerpali posilu k životu z víry i do svých každodenních starostí. Tato tradice byla sice komunistickým
režimem na čtyřicet let násilně přerušena, ale po nabytí svobody v roce 1989 se postupně i Hájek
stává místem, do kterého se vrací život. V minulém roce pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk,
toto místo znovu potvrdil a vrátil mu status poutního místa.  P. Jan M. Vianney Dohnal OFM P. Jan M. Vianney Dohnal OFM P. Jan M. Vianney Dohnal OFM P. Jan M. Vianney Dohnal OFM P. Jan M. Vianney Dohnal OFM

25. 6. sobota • mše sv. v 10:30, rozloučení se školním rokem; P. Jakub Sadílek OFM / 9. 7. sobota
• mše sv. v 10:30, mše za internované kněze v Hájku; P. Jaroslav Ptáček O.Cr. / 23. 7. sobota • mše
sv. v 10:30, Svátek sv. Brigity, P. Gabriel R. Mulamuhič O. Cr. / 2. 8. úterý • mše sv. v 17 hod.,
Svátek Panny Marie Andělské (Porciunkula); P. Michal Pometlo OFM / 20. 8. sobota • mše sv. v
10:30, liturgie ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie; P. Jaroslav Kučera / .10. 9. sobota • mše sv.
v 10:30, hlavní pou� - Svátek Narození Panny Marie - arcibiskup pražský Dominik Duka / 1. 10.
sobota • mše sv. v 10:30, liturgie ze Slavnosti sv. Františka; bratři františkáni
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ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     SESESESESE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍ     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 19.6.2011 19.6.2011 19.6.2011 19.6.2011 19.6.2011

Přítomni: P.Petr Bouška, F. Nedbal, T. Lokajíčková, A. Zelinková
V. Škácha, J.Macek, K. Voleková, J. Durdisová

Omluveni: Zapsal            V. Škácha           V. Škácha           V. Škácha           V. Škácha           V. Škácha

Body jednání, návrhy a usnesení

- plánování farního výletu
- návrh na úpravu stropu v sakristii
- oznámení o vyčištění hodinového stroje
- problematika hlučnosti dětí ve zpovědnicích při nedělních bohoslužbách
- možnosti opravy kostela sv. Gabriela – majetkové vztahy
- diskutován stav kostela na Malvazinkách
- návrh na vytvoření anglické verze úspěšné brožury pro turisty

K dalšímu jednání se sejde PR 28.8. v 16.hod u hlavního vchodu hřbitova na Malvazinkách

BENEDIKT XVI.: SBENEDIKT XVI.: SBENEDIKT XVI.: SBENEDIKT XVI.: SBENEDIKT XVI.: SVĚTLOVĚTLOVĚTLOVĚTLOVĚTLO     SVĚTASVĚTASVĚTASVĚTASVĚTA, P, P, P, P, PAPEŽAPEŽAPEŽAPEŽAPEŽ, C, C, C, C, CÍRKEVÍRKEVÍRKEVÍRKEVÍRKEV     AAAAA     ZNAMENÍZNAMENÍZNAMENÍZNAMENÍZNAMENÍ     DOBYDOBYDOBYDOBYDOBY

Novinář Peter Seewald zveřejnil knižně dva velké rozhovory s kardinálem
Ratzingerem. V pořadí třetí interview však již vedl s Ratzingerem jako
papežem a nám se dostává do ruky jeho dlouho očekávaný český překlad,
vydaný nakladatelstvím Barrister & Principal.

Hned zkraje je třeba poznamenat, že papež není ani politik, ani ideolog,
nýbrž především člověk hluboké a živé víry. Její zvláštnost vyjadřuje výstižně
bonmot o tom, že Ratzinger má sice „vědomosti jako dvanáct teologů“,
avšak zároveň víru „jako dítě, které právě přistupuje k prvnímu svatému
přijímání“. O tom svědčí například náhled, který papež čtenáři dává do
svého způsobu modlitby. Zatímco vzývání svatých je dnes považováno
mnoha liberálními katolíky pohrdavě za něco nepatřičného, vyhrazeného
již jen prostým venkovanům, papež se za tuto formu modlitby nestydí a
rád ji praktikuje. Ale kdo jsou svatí, které on nejraději vzývá? Na to

odpovídá: „Přátelím se s Augustinem, Bonaventurou, s Tomášem Akvinským“, čili s největšími
teology dějin západního křes�anstva. (s. 26) Toto spojení prostoty a zároveň hloubky lze označit za
typický rys papežovy osobnosti a projevuje se také v jeho náhledech na mnohé vnitrocírkevní i
vnitrosvětské skutečnosti.

Ratzingerovy životní postoje výrazně formoval střet s pyšnou destruktivitou západního
„osmašedesátnictví“, které mj. zneužilo uvolněné atmosféry v katolické církvi po Druhém Vatikánském
koncilu a vniklo do ní až s překvapivou silou: „Od osmašedesátého roku se pak křes�anská víra
dostávala do protikladu k novému konceptu společnosti a znovu a znovu se musela osvědčovat proti
mocně prosazovaným názorům.“ (s. 20) Osmašedesátnické hnutí agresivně vnutilo církvi na Západě,
zejména pak v německojazyčné oblasti, donekonečna omílaná témata zrušení celibátu, zavedení
kněžského svěcení žen, uznání praktikované homosexuality jako životního stylu rovnocenného
s manželským soužitím nebo nivelizace statutu rozvedených a znovusezdaných osob s církevním
postavením těch, kdo žijí v manželství uzavřeném před církví. Bitvy o tyto „vymoženosti“ jsou v mnoha
církvích pocházejících z reformace dobojovány, i když katolická církev se nadále zavazuje vést s nimi
ekumenický dialog: „Musíme opravdu konstatovat, že protestantství učinilo kroky kterými se od nás
spíše vzdaluje; kněžskou ordinací žen, akceptováním homosexuálního partnerství a podobně. Jsou
tu i další etická stanoviska, která ztěžují dialog, další konformismus s duchem současnosti.“ (s. 96)

Papežovy odpovědi na dílčí otázky ohledně jednotlivých „neurotizujících“ témat jsou klidné a
přitom pevné. Je si vědom toho, že neprosazuje svoji vlastní osobu a svoje názory, nýbrž je vázán tím,
co církvi bylo svěřeno, a proto „nemusí přemýšlet o tom, jestli se zalíbí“. (s. 111) Tak například na
genderové klišé, podezírající Ježíše z toho, že nepovolal ženy do kněžské služby s ohledem na tehdejší
diskriminaci žen, papež odpovídá: „To je nesmysl, svět byl tehdy plný kněžek. Všechna náboženství
měla kněžky a bylo spíše zvláštní, že v obci Ježíše Krista nebyly, což má ovšem návaznost na víru
Izraele.“ (s. 144) Autentický církevní postoj k fenoménu homosexuality, jak jej papež podává, rozhodně
nelze považovat za projev homofobie, která se církvi obecně a papeži osobně stále znovu předhazuje:
„Jedna věc je, že jsou to lidé, se svými problémy a radostmi, že jako lidé zasluhují úctu, a přestože si
nesou tyto sklony, nesmějí pro ně být snižováni. Respekt vůči člověku je naprosto základní a
rozhodující. Ale vnitřní interpretace sexuality je u nich jiná. Mohli bychom říci, chceme-li to takto
formulovat, že evoluce vytvořila pohlavnost za účelem reprodukce druhu.“ (s. 145) V tomto citátu si
lze také povšimnout, že zde papež mluví, i když s určitou nadsázkou, o evoluci. Jeho postoje rozhodně
nejsou fundamentalistické, vždy� se zastává také moderních metod historicko-kritického výkladu
Bible, avšak i zde s výhradou: „Já bych nesoudil tak tvrdě. Užití historické metody pro Bibli coby
historický text byla cesta, kterou se muselo jít. (…) Není nutno, abychom s kritickou metodou

EEEEEVANGELIZACEVANGELIZACEVANGELIZACEVANGELIZACEVANGELIZACE     VVVVV     NOVÉMNOVÉMNOVÉMNOVÉMNOVÉM

V neděli 26. června 2011 byla spuštěna nová podoba webových stránek Evangelizace.cz. Stránky jsou
společným projektem řady katolických komunit a skupin, které na poli evangelizace působí. Doménu
a technické zázemí stránek poskytlo Misijní centrum Arcibiskupství pražského.

ČČČČČERVNOVÁERVNOVÁERVNOVÁERVNOVÁERVNOVÁ     VÝROČÍVÝROČÍVÝROČÍVÝROČÍVÝROČÍ

Koncem června většinou oslavujeme výročí kněžských svěcení. Letos máme jednoho jubilanta
i "doma" - otce Stanislava, který oslavil 22.6. 15 let kněžství. Za tu dobu dosáhl nejednoho
úspěchu ve vědecké, úřední i pastorační činnosti (doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.,

JC.D., soudce Metropolitního církevniho soudu v Praze).
Ostatně, není divu, pochází z pracovitého ročníku semináře. Spolu s ním slaví i Ondřej Pávek, náš
bývalý kaplan a farář, dnes kanovník u sv. Víta, Michael Špilar, farář ze Stodůlek a nově karmelitán v
Kostelním Vydří a Stanislav Přibyl (zvaný "český"), generální vikář litoměřické diecéze, předtím
administrátor na Svaté Hoře.
Svá výročí slaví i náš bývalý kaplan Vít Uher (10 let) a Josef Ptáček (10 let), náš bývalý soused ze
Stodůlek a nyní nově soused z Hlubočep.
Zapomenout nelze ani na další, kteří působili na Smíchově nebo se o Smíchov zasloužili -
Václav Malý (35 let) a Michael Slavík (30 let). A pro pamětníky a návštěvníky sv. Ignáce -
Pavel Kuneš (50 let) a Jiří Skoblík (50 let). Všem upřímně blahopřejeme!

DDDDDOBRÁOBRÁOBRÁOBRÁOBRÁ     ZPRÁVAZPRÁVAZPRÁVAZPRÁVAZPRÁVA

Do koncem června složil Jiří Zeman, bohoslovec z naší farnosti, všechny zkoušky tohoto
ročníku a tak ho očekávají zasloužené prázniny a postup do dalšího ročníku. Blahopřejeme!!!

K K K K K ZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍ

„Jaký je to dar být napojen na Boha – stále dostupný vysílač zpráv, které dávají našemu životu řád,
směr a smysl. Chce to jen vypnout na čas všechny dotírající stanice, abychom uslyšeli Boží zprávy.
Jaká úžasná možnost prožít ujištění, že nás má Někdo doopravdy a stále rád a chce nám ukázat tu
nejlepší cestu životem.“       (W.Stinissen)      (W.Stinissen)      (W.Stinissen)      (W.Stinissen)      (W.Stinissen)
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JJJJJEŽÍŠOVYEŽÍŠOVYEŽÍŠOVYEŽÍŠOVYEŽÍŠOVY „ „ „ „ „NEDOSTATKYNEDOSTATKYNEDOSTATKYNEDOSTATKYNEDOSTATKY“ ?“ ?“ ?“ ?“ ?
Blíží se doba odpočinku, doba dovolených, doba klidnější v rodinách i v zaměstnání, ale také doba, kdy
může člověk v klidu trochu přemýšlet. Zaujalo mě několik humorně vyjádřených  myšlenek (snad jsou
původem dlouho vězněného Vietnamského kardinála).

Jak by asi uvažoval nevěřící člověk (podnikatel) dnešní doby o Ježíši:
1) Ježíš asi nemohl mít dobrou pamě� – vždy� odpustil zločinci na kříži, od hříšné ženy si

nechal mazat nohy – jako by zapomněl!
Ježíš nemá pamě� jako my, kteří stále pamatujeme staré chyby, zvláště u druhých. Ježíš
odpouští!

2) Ježíš asi neznal matematiku – v podobenství o ztracené ovci jich 99 nechá a 1 hledá. Stádo
má přece větší hodnotu než 1 ovce!
Každý z nás má ale pro Ježíše nekonečnou cenu, každého maximálně miluje!

3) Ježíš asi neznal logiku – žena v podobenství měla 10 stříbrných a 1 hledá! Svolá sousedky,
hledají a nacházejí. Pak oslavují. To není logické. Oslava stála jistě víc než 1 stříbrný!
Ježíš má více logiku srdce než logiku rozumu. Raduje se s radujícími, pláče s plačícími.

4) Ježíš je snad dobrodruh! Kdo chce u něj uspět má celý program slibů: soudy,
pronásledování, kříže, žádné pozemské statky, peníze, zajištění! Všechno až jednou…
Ale i po 2000 letech má mnoho následovníků!

5) Ježíš se asi nevyznal v ekonomice. Jako ředitel podniku by celou firmu asi musel dovést ke
krachu. Všem by totiž platil stejně jako v podobenství o dělnících na vinici.
Ježíš vnímá všechny Božíma očima.

Co pro nás křes�any z toho vyplývá? Nemůžeme být úplně dokonalí, ale máme být opravdoví.
Nestačí jen plnění náboženských povinností. Jsme vlastně tlumočníci Boží vůle a má to na nás být
poznat. A také alespoň trochu bychom měli být podobni Ježíšovi v jeho „nedostatcích.“ Hlásat Boží
království svým životem, t.zn. podle víry žít i na dovolených!     MM    MM    MM    MM    MM

RRRRROSTEOSTEOSTEOSTEOSTE     NAŠENAŠENAŠENAŠENAŠE     VÍRAVÍRAVÍRAVÍRAVÍRA?????
Také někdy (ve své pýše) hodnotíte víru jiných lidí? Říkáte si - ten má víru malou, ten hlubokou, jiný
zas víru dětskou, naivní, další víru podloženou filosofickými meditacemi... Každý člověk je obdařen
jinými milostmi a předpoklady k přijetí víry. Co je ale pro všechny z nás podstatné:Víra by měla růst!
V padesáti letech se sotva vejdeme do oblečení z dob dětství, tak i víra s přibývajícími roky by měla
mít jiné rozměry. Příležitostí k rozvíjení a upevňování víry je už v dnešní době dost: literatura, přednášky,
rekolekce, společenství. Nenechme víru ustrnout, prohlubujme ji, je osou našeho vztahu k Bohu.
P. Halík ve své knize „Oslovit Zachea“ říká: „Naše víra není souborem optimistických iluzí, je to cesta, na
níž jsme čas od času všichni vystaveni peklu pochybností a poušti Božího mlčení. Naše víra, pokud je živá,
obemyká všechny polohy života a záchvěvy lidského srdce, nic lidského jí není cizí – ani to, co vy
prožíváte.“       HK      HK      HK      HK      HK

PPPPPŘEKRÁSNÝŘEKRÁSNÝŘEKRÁSNÝŘEKRÁSNÝŘEKRÁSNÝ     DARDARDARDARDAR

Čas našeho všedního putování životem bude přerušen v tomto letním období putováním beze spěchu
a neodkladných úkolů, putováním odpočinkovým. V přírodě se jistě častěji zastavíme a uvědomíme
si, jak je ta naše Země krásná, že jsme si toho ani dosud moc nevšimli. M.O.Vácha („Šestá cesta“) tu
krásu vystihuje slovy:
„Planeta Země v prostoru nevisí, ani se nevznáší, nýbrž prostě je, shora i zdola obklopena mrazivým
kosmem s vakuem. V tomto černém vakuu pluje náš modrý koráb, osvětlený jako reflektory paprsky
Slunce. Z jeho paluby visí girlandy orchidejí, nad kterými se vznášejí motýli a kolibříci a který
překypuje životem…je to nejfantastičtější epická báseň…Na této planetě nám bude dáno potkat Boha,
věčně se skrývajícího. V jednom svém díle se však Bůh nemůže skrýt – v bytostech, které jsou
vrcholem stvoření..“ Příroda je opravdu dar plný krásy daný nám Stvořitelem. V tichu přírody můžeme
ve svém srdci zaslechnout Jeho hlas a promlouvat s Ním. Mnozí si možná myslí, že se neumí modlit,
ale v tichu přírody jde modlitba úplně sama. Stačí jen pár slov, často neobratných, abychom mohli
Bohu odevzdat všechny své obavy a naděje i díky za Jeho lásku, Jeho obě� za nás a za krásu, kterou
pro nás připravil. Pokud se odevzdáme Duchu sv., nalezneme cestu z našich neklidů a strachů
k důvěře v Boží vedení. Tak Vám všem přeji odpočinek a nové objevování krás toho překrásného
daru Božího - naší Země.      MM     MM     MM     MM     MM

MMMMMOUDROSTOUDROSTOUDROSTOUDROSTOUDROST     JAKOJAKOJAKOJAKOJAKO     KOMPASKOMPASKOMPASKOMPASKOMPAS

Ráda bych se s Vámi podělila o zajímavé myšlenky z knihy Jara Křivohlavého „O moudrosti“, kterou
vydalo Karmelitánské nakladatelství. V knize, poskládané z příběhů a zkušeností klinického psychologa,
se spisovatel zamýšlí nad tím co je moudrost a proč ji považujeme za jednu z nejsilnějších stránek
života. Autorovou nejoblíbenější knihou je Bible, v níž nachází, jak sám říká, odpovědi na všechny
otázky života i návod na to, jak být moudrý. „Bible nás vede k moudrosti, učí nás znát priority; naší
prioritou je hledání Božího království, to je dát Kristu přednost přede vším.“ ( Mt 10,37-39).
„To co je drahé a hodnotné nemusí mít podobu drahých kamenů ani peněz. Jsou hodnoty, které
mají cenu zlata, dokonce ho převyšují a to je moudrost a moudrý člověk.“ „Nedá se srovnat se zlatem
ani směnit za věci z ryzího zlata, natož za korál a křiš�ál; moudrost má větší cenu než perly. Nedá se
srovnat s kúšským topasem, nedá se zaplatit nejčistším zlatem. Odkud tedy přichází moudrost?“( Job 28,
17-20). „Ale moudrost, kde se najde? Kde je místo rozumnosti? Člověk nezná její cenu, v zemi živých se
nenajde.“( Job 28, 12-13).
„Počátek moudrosti je milovat Hospodina. Z hlediska moudrosti existují dva druhy lidí ti, kteří si
myslí, že jsou moudří a ti kteří si řeknou, já moc moudrý nejsem. S těmi druhými to tak špatné
není.“ Moudrý člověk se nechlubí, neholedbá se tím, co udělal.“ Právě naopak, skromnost a pokora
to je znak moudrosti. Nevidí jen sebe sama, všímá si druhého, jeho potřeb, jeho zájmů a má k němu
úctu.“ Neznamená to však, že moudrý člověk nemůže udělat chybu, ale ve své moudrosti je tu Otec,
který odpouští, který zná naše slabosti a nehledě na ně nás bezmezně miluje. Měli bychom se snažit
žít s moudrostí, a když se nám někdy něco nepovede, nevzdávat se a zkoušet to vždy znovu.       jmp      jmp      jmp      jmp      jmp

DDDDDÁVNÁÁVNÁÁVNÁÁVNÁÁVNÁ     TOUHATOUHATOUHATOUHATOUHA

Každá doba včetně naší současnosti ukazuje nejenom svoji dobrou tvář, ale také tu druhou, plnou
násilí, strachu a ovládání ostatních lidí. Mnozí dnes hledají vzory ve skutečných i bájných dějinách,
protože jim v současnosti chybí. Rádi se dívají na historické filmy nebo často navštěvují jako diváci či
účinkující představení, která znázorňují úseky dějin, kde úcta a ohleduplnost byly měřítkem správného
chování. Tímto jednáním vyjadřují dávnou touhu po dobru. Souvisí to se svobodou a zodpovědností
každého člověka. My křes�ané věříme, že bude naplněna v nebi. Skutečný život se však snu nebo hře
většinou nepodobá. Přesto v něm můžeme a máme prosazovat trvalé hodnoty jakými jsou láska, úcta,
respektování důstojnosti všech lidí a jiné, také v naší uspěchané přetechnizované době.

Ilona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona Bozděchová
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SSSSSVATODUŠNÍVATODUŠNÍVATODUŠNÍVATODUŠNÍVATODUŠNÍ     NEDĚLENEDĚLENEDĚLENEDĚLENEDĚLE     VVVVV     KATEDRÁLEKATEDRÁLEKATEDRÁLEKATEDRÁLEKATEDRÁLE

V pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha udělil v
neděli na slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice) 12. června
2011 arcibiskup Dominik svátost biřmování devadesáti třem
biřmovancům.
Důvod, proč jsem chtěl být u toho, je nasnadě. Mezi
biřmovanci bylo i pět mých bratranců a sestřenic. Takže
slavnost rodinná se elegantně prolnula se svátkem církevním.
Zajímavý byl i původ biřmovanců co do lokalizace

jednotlivých farností. Celkem pochopitelně převládala Praha. Zaujalo mě tak množství biřmovanců ze
Strašnic (5), Hostivaře (4), ale zejména od Panny Marie Sněžné (15). Řada jich dorazila i z polské
farnosti u sv. Jiljí či od sv. Jiljí samotného. Smíchovská farnost pak byla zastoupena jedním adeptem.
Otec arcibiskup ve své homilii vyzdvihl vliv sedmi darů Ducha sv. na život biřmovance a současně
vyzval k odvaze, plynoucí z jejich přijetí. Ta se nemá zastavit ani před ochotou položit vlastní život za
své přátele.
Slavností mši svatou s biřmováním vhodně hudebně doprovodil a zpěvem podbarvil dívčí sbor
„Jitro“ z Hradce Králové. Ten pod vedením sbormistra prof. Jiřího Skopala uvedl skladby „De Spiritu
Sancto“ Petra Ebena, „Panis angelicus“ Césara Francka, písně z Taizé a další hudební kusy.
I když počasí slavnostním okamžikům příliš nepřálo a celé dopoledne vydatně propršelo, mělo to i
své nesporné klady. Např. bylo možné na vlastní kůži symbolicky zakusit slova žalmu: „Sešli Ducha
svého, , , , , Hospodine, a obnovíš tvář země.“      Jakub Holeček     Jakub Holeček     Jakub Holeček     Jakub Holeček     Jakub Holeček

ZOO + ZOO + ZOO + ZOO + ZOO + BOTANICKÁBOTANICKÁBOTANICKÁBOTANICKÁBOTANICKÁ     ZAHRADAZAHRADAZAHRADAZAHRADAZAHRADA + F + F + F + F + FATAATAATAATAATA M M M M MORGANAORGANAORGANAORGANAORGANA     VVVVV        LÉTĚLÉTĚLÉTĚLÉTĚLÉTĚ

Pro ty z vás, kteří jste nuceni
v létě pobýt nějaký ten den
v Praze i přes léto budou za
obvyklých podmínek k dis-
pozici legitimace do ZOO a
botanické zahrady.
Zoologickou zahradu jistě není
třeba představovat (zájemci o
bližší informace o bohatém
programu, který ZOO nabízí,
se mohou podívat na její

webové stránky). Ne každý ale ví o tom, že se Botanická zahrada v Tróji nachází v podstatě na čtyřech
na sobě nezávislých plochách. Volný neplacený prostor se nachází mezi oplocenými areály Sever a
Jih, které mají samostatné vstupy. K těmto třem zahradám patří ještě skleník Fata Morgana, známý
především výstavami živých motýlů. Je zde i podvodní tunel s exotickými rybami a též velká nabídka
programů, přednášek a výstav ve všech prostorách botanické zahrady.  O prázdninách budou vstupenky
k dispozici v zákristii kostela na tel. čísle 257 317 652 nebo u paní Durdisové na tel. čísle 721 148 091.

VVVVVYDAŘENÁYDAŘENÁYDAŘENÁYDAŘENÁYDAŘENÁ     NOCNOCNOCNOCNOC     KOSTELŮKOSTELŮKOSTELŮKOSTELŮKOSTELŮ     VVVVV        KOŠÍŘSKÉKOŠÍŘSKÉKOŠÍŘSKÉKOŠÍŘSKÉKOŠÍŘSKÉ     FARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTI

Do páteční noci zářila rozzářená kostelní okna nejen v našich smíchovských svatostáncích, ale i
v sousedním funkcionalistickém chrámu sv. Jana Nepomuckého v Košířích.
Program, připravený místní farní obcí, byl skutečně bohatý. Působivý výklad o dramatické výstavbě
kostela samotného v době nacistického protektorátu byl doplněn názornou výstavkou kreseb a maleb,
jak měl být kostelní prostor dozdoben a doplněn sochami. K tomu kvůli dvěma totalitním režimům
už nikdy nedošlo. Bylo si rovněž možné prohlédnout sakristii, kapli a dokonce i interiér zpovědnice
(bez zpovědníka).
Hudební kulisu výkladu a programu tvořila jak varhanní preludia, tak později i improvizovaný žes�ový
koncert bratří ministrantů Drábů. Pronikavý zvuk křídlovky a dunění lesního rohu tak doslova
pro�aly ztemnělý kostelní prostor.
Jak jinak uzavřít usebraný náhled do nitra kostelní stavby i samotné farní obce, než citací ze vzpomínek
Josefa Škvoreckého z jeho „Diváka v únorové noci“, publikovaného v době komunistického únorového
převratu: „…Vyjeli jsme na náměstí u Zámečnice. Nalevo na stráni se tyčila hrozně štíhlá věž moderního
košířského kostela do hrozné výšky. Nebyl ještě hotov. Vzpomněl jsem si na Rudlu, jak se pachtil dva
měsíce s návrhem na oltářní obraz. Měl to být poslední soud. Rudla to udělal podle Leonarda a panu
arcibiskupovi se to nelíbilo. Prý to nebylo dost moderní. Nakonec to dostal Zrzavý s takovou symetrií, jako
reklama na Radion. To se panu arcibiskupovi líbilo. Pan arcibiskup byl vůbec moderní. Taky chodil na
fotbal. A teï stejně obraz nebude. Kdoví co teï bude s panem arcibiskupem. Třeba zas bude sedět. Ale
nemyslel jsem to vážně. Bylo to taky celkem jedno. Vyjeli jsme z posledních domů a kolem teï už byly jen
vršky a pole. Nahoře na kopci svítila dvě malá okénka statku Kotlářky. Před námi na západě byla obloha
černá a potažená mraky….“      Jakub Holeček     Jakub Holeček     Jakub Holeček     Jakub Holeček     Jakub Holeček

ZZZZZDRAVÁDRAVÁDRAVÁDRAVÁDRAVÁ     ZÁVISLOSTZÁVISLOSTZÁVISLOSTZÁVISLOSTZÁVISLOST

Mnozí lidé jsou přesvědčení, že mohou dobře žít bez víry v Boha. Podvědomě však cítí prázdnotu
svého života. Začnou hledat jeho duchovní smysl, většinou v módních asijských učeních. Prvotní
nadšení často vystřídá zklamání. Naše evropská mentalita i způsob života jsou úplně odlišné od těch,
ve kterých tato učení vznikla a kde se mohou i v dnešní době naplno uplatňovat jejich zásady.
Mnoho lidí si totéž myslí o křes�anství. Mylně se domnívají, že závislostí na Bohu ztratí svobodu.
Považují ji za stejně škodlivou jako závislost drogovou, na penězích, nadměrném pití či jiných věcech.
Avšak mnoho generací lidí i my, kteří jsme se rozhodli také v tomto století v něho uvěřit, můžeme
podat celou řadu přesvědčivých důkazů o nesprávnosti jejich tvrzení. Bůh, ve kterého věříme, není
jenom nějaká energie nebo mrtvá síla. Přestože ho nevidíme, on si nás vyvolil a zamiloval. Jeho syn
Ježíš se stal člověkem, abychom s ním mohli navázat vztah jako s nejvěrnějším přítelem, který nikdy
nezklame. Jak jej ve svém životě poznáme ? Je to především prostřednictvím bible, ale také v událostech
a setkáních s lidmi. Závislost na Bohu není vůbec škodlivá jako ty výše zmíněné. Naopak je velmi
zdravá, protože vede ke štěstí a poznání smyslu a cíle našeho života. Ilona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona Bozděchová

Snahou tvůrců stránek je seznámit především křes�anskou veřejnost s děním v oblasti evangelizace
a zprostředkovat nabídku konkrétní pomoci či spolupráce pro ty, kdo sami touží hlásat evangelium
nebo pro ty, kdo hledají konkrétní pomoc pro svou farnost nebo společenství.
Základ stránek tvoří krátké profily jednotlivých skupin a aktivit, účastnících se projektu. V profilech
návštěvníci stránek najdou stručné informace i odkazy na další webové stránky. Důležitou součástí

jsou i novinky, pravidelně zveřejňované všemi účastníky. Díky nim
mohou čtenáři získat ucelený přehled o aktuálním dění na poli evangelizace
v českých zemích.

Doménu a technické zázemí stránek poskytlo Misijní centrum
Arcibiskupství pražského. Administraci zajiš�uje Kazatelské středisko
České dominikánské provincie. (www.evangelizace.cz)
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LLLLLETNÍETNÍETNÍETNÍETNÍ     BOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBY

V období 1.7. – 31.8. budou, stejně jako v minulých letech, mše sv. u sv. Václava
v neděli pouze v 8:30 a v 18:00 hod., ve všední dny: po, st, pá 17:30; út, čt, so 7:30.
V kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově budou v létě mše sv. pouze v neděli
v 10:15 hod., v kostele sv. Vavřince v Jinonicích v neděli v 16:00, u sv. Jana
Nepomuckého ve Velké Chuchli 1. sobotu v měsíci v 16 hod.

NNNNNOVÝOVÝOVÝOVÝOVÝ     DUCHOVNÍDUCHOVNÍDUCHOVNÍDUCHOVNÍDUCHOVNÍ     SPRÁVCESPRÁVCESPRÁVCESPRÁVCESPRÁVCE     PROPROPROPROPRO     FARNOSTFARNOSTFARNOSTFARNOSTFARNOST P P P P PRAHARAHARAHARAHARAHA -H-H-H-H-HLUBOČEPYLUBOČEPYLUBOČEPYLUBOČEPYLUBOČEPY

Od 1.7.2011 byl jmenován farářem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha-
Hlubočepy P. Josef Ptáček, který byl doposud farářem v Kralupech nad Vltavou. Do úřadu v nové
farnosti jej uvede pan biskup Václav Malý v neděli 17.7.2011 při mši sv. v 10:15 v kostele sv. Filipa
a Jakuba na Zlíchově.
P. Mariusz bude i nadále v hlubočepské farnosti působit, a to jako rektor kostelů sv. Jana Nepomuckého
ve Velké Chuchli a Narození Panny Marie v Malé Chuchli.

PPPPPŘEDBĚŽNÝŘEDBĚŽNÝŘEDBĚŽNÝŘEDBĚŽNÝŘEDBĚŽNÝ     PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM     VÝUKYVÝUKYVÝUKYVÝUKYVÝUKY     NÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍ     NANANANANA     FAŘEFAŘEFAŘEFAŘEFAŘE     UUUUU     SVSVSVSVSV. V. V. V. V. VÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVA

ve školním roce  2011 - 2012

1. skupina: 4 – 6 let - úterý 16:30 - 17:15 (Magda Vlčková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání - úterý 15:00 - 15:45 (P. Mariusz Przygoda)
3. skupina: 7 - 9 let - pondělí 16:15 - 17:15 (Radka Habánová)
4. skupina: 10 - 12 let - pondělí 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)

Rozvrh v uvedené podobě nemusí být zcela definitivní a lze se k němu vyjádřit. Případné změny v
rozvrhu však budou pochopitelně závislé na časových možnostech vyučujících a většiny přihlášených
dětí.
V případě 3.–5 .skupiny můžete se svými náměty a přáními kontaktovat přímo Radku HabánovouV případě 3.–5 .skupiny můžete se svými náměty a přáními kontaktovat přímo Radku HabánovouV případě 3.–5 .skupiny můžete se svými náměty a přáními kontaktovat přímo Radku HabánovouV případě 3.–5 .skupiny můžete se svými náměty a přáními kontaktovat přímo Radku HabánovouV případě 3.–5 .skupiny můžete se svými náměty a přáními kontaktovat přímo Radku Habánovou
(603872524; radkahab@gmail.com). V případě většího počtu dětí bude některá skupina rozdělena(603872524; radkahab@gmail.com). V případě většího počtu dětí bude některá skupina rozdělena(603872524; radkahab@gmail.com). V případě většího počtu dětí bude některá skupina rozdělena(603872524; radkahab@gmail.com). V případě většího počtu dětí bude některá skupina rozdělena(603872524; radkahab@gmail.com). V případě většího počtu dětí bude některá skupina rozdělena
do 2 termínů.do 2 termínů.do 2 termínů.do 2 termínů.do 2 termínů.

……………AAAAA     POŘÁDPOŘÁDPOŘÁDPOŘÁDPOŘÁD     SISISISISI     ZPÍVÁZPÍVÁZPÍVÁZPÍVÁZPÍVÁ!!!!!
Je řeč o vašem dítěti? Pak tu pro něj máme skvělou nabídku. Od září zahajuje
činnost dětský sbor pod vedením varhaníka a sbormistra Tomáše Pindóra (sbor
IGNIS – spojený sbor sv. Ignáce a sv. Václava). Vítány jsou děti od 8 let, výjimečně
i mladší. Záběr tohoto hudebního tělesa bude široký, lidovými písněmi počínaje,
těžiště repertoáru však bude v hudbě duchovní. Zkoušky budou každé úterý od

16.30 do 18 hod. v sále 24, Ječná 2, Praha 2. Zájemci se mohou už teï hlásit mailem (topin@centrum.cz)
nebo na telefonním čísle 733 662 218.
Dopřejte svým potomkům, aby už od dětství mohli odhalovat krásu hudby a kouzlo sborového
zpěvu – zvláště je-li provozován ke cti a chvále našeho Pána!
Ostatně, i pro dospělé existuje podobná nabídka. Zkoušky sboru IGNIS probíhají na stejné adrese
každé pondělí od 18:30.

skoncovali, ale aby byla podrobena sebekritice; sebekritice historického rozumu, který si uvědomuje
svoje hranice a poznává kompatibilitu s poznáním z víry.“ (s. 163)
Rozšiřování zpráv o údajném papežově útoku na islám v podobě řezenské přednášky z 12. září 2006
mělo podle něho samotného vposled i příznivé vyústění: „Po všech těch strašlivých věcech, z nichž
mohu být jen velmi smutný, měly ovšem tyto události nakonec pozitivní vliv. Při návštěvě Turecka
jsem mohl ukázat, že mám k islámu úctu…“. (s. 99) Papež rozhodně není zastáncem ideje „střetu
civilizací“ a připomíná, že například „ve velkých částech černé Afriky už dávno existuje tolerantní a
dobré soužití islámu a křes�anství“. (s. 101)

Je zřejmé, že předmětem oprávněné žurnalistické zvědavosti byly v knize otevřeně líčené Ratzingerovy
prožitky při zvolení papežem, zkušenosti z jeho apoštolských cest po světě nebo otázky ohledně
prožívání papežova osobního soukromí. Přesto se z hovoru i o takovýchto věcech stále znovu vynořují
jeho jasně a zřetelně profilované postoje. V případě nepříjemných otázek ohledně pedofilních afér
kněží v některých místních církvích nebo ve věci sejmutí exkomunikace čtyř „tradicionalistických“
biskupů (z nichž jeden projevoval verbální antisemitismus) hovoří papež vyrovnaně a zcela otevřeně.
Dublinský arcibiskup papeže v těchto souvislostech upozornil na zanedbávání církevní kázně, nebo�
kanonické právo se „od poloviny 60. let prostě přestalo používat. Zavládla představa, že bychom
neměli být církví práva, nýbrž církví lásky; církev nemá trestat. Tak vyhaslo vědomí, že i trest může být
aktem lásky. I u dobrých lidí tehdy došlo k zvláštnímu zatemnění myšlení.“ (s. 34)

Při hodnocení pátého výročí pontifikátu se řeč otočila také na téma, které je stále velmi aktuální
pro církev u nás, totiž na otázku církevního majetku. Zde papež poukazuje na postoj svého předchůdce
Pia X., který v otázce francouzské odluky roku 1905 kriticky rozvažoval nad systémem, kdy stát církev
zajiš�uje, přináší jí „výhody“, avšak zároveň si ji podrobuje. Ratzinger uzavírá: „Ovšem neznamená to,
že lehkomyslně odvrhujeme majetek, ponechává-li si služebný charakter. Otázkou je, jak dlouho věc
opravdu slouží celku. Nikdy by nemělo docházet k tomu, že bychom se jí podrobovali, takže by pak
vlastnictví vládlo nad tím, co je nám vlastní; vždy tomu musí být naopak.“ (s. 127)

Papež zmiňuje mezi svými dosavadními apoštolskými cestami rovněž návštěvu České republiky a
řadí ji mezi takové, při nichž pocítil „zážitek živé víry“. (s. 125) O skutečně živé a osobní víře samotného
papeže svědčí lakonická odpověï na otázku: „Máte strach z atentátu?“ – „Ne.“ (s. 77)      S.P.    S.P.    S.P.    S.P.    S.P.

PPPPPŘEHLEDŘEHLEDŘEHLEDŘEHLEDŘEHLED     POUTÍPOUTÍPOUTÍPOUTÍPOUTÍ

1. červenec v 18.00 Katedrála sv. Václava, Víta a Vojtěcha, Praha Slavnost Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova, Farnost u katedrály

2. července v 10.30 Budeč, Sv. Petr a Pavel, poutní slavnost kostela, Farnost Roztoky u Prahy
3. července v 9.00 Příbram, Svatá Hora, Poutní  slavnost – 278. výročí korunovace
3. července v 11.00 ,Hrádek u Vlašimi, První pou�, Farnost Hrádek
4. července v 10.30 hodin, Sázava-Černé Budy, Svátek sv. Prokopa – kněžská pou�
5. července v 10.00 , Velehrad. Národní cyrilometodějská pou�, Česká biskupská konference
5. července v 10.00 Levý Hradec, Cyrilometodějská pou�, Farnost Roztoky u Prahy
10. července v 10.30 Sázava-Černé Budy, Svátek sv. Prokopa – hlavní pou�
10. července v 11.00 , Hrádek u Vlašimi, Druhá pou�, Farnost Hrádek
17. července v 11.00 , Hrádek u Vlašimi, Třetí pou�, Farnost Hrádek
31. července v 8.30  a v 10.30 ,Sudějov, Poutní slavnost sv. Anny, Farnost Uhlířské Janovice,
4. srpna v 18.00 Katedrála sv. Václava, Víta a Vojtěcha, Praha, Výroční den úmrtí kardinála

Františka Tomáška
14. srpna v 10.00 a v 17.00 Kostel Panny Marie, Stará Boleslav Nanebevzetí Panny
21. srpna v 9.00 Příbram, Svatá Hora Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - Poutní slavnost


