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Habemus papam!
Římskokatolická církev má nového papeže. 
Stal se jím 76letý argentinský kardinál 
Jorge Mario Bergoglio. Rozhodl se, že na-
příště bude používat jméno František. Je 
prvním jezuitou, jenž usedá na papežský 
stolec. Arcibiskup Buenos Aires je mimo 
jiné známý svým zájmem o sociálně slabé.
Vatikán. Byl zvolen 266. papež, argentin-
ský kardinál Jorge Maria Bergoglio, který 
přijal jméno František. Těsně po 20 hodině 
oznámil kardinál protodiakon: 
„Oznamuji vám velkou radost: máme 
papeže! Nejdůstojnější eminence pan Jorge 
Mario, kardinál svaté církve římské Ber-
goglio, který přijal jméno František.

Oznámení kardinála Jean Louis Taurana vyvolalo vlnu nadšení mezi asi 100 tisíci lidmi 
přítomnými na náměstí sv. Petra a na ulici via della Conciliazione. Ve 20.22 Svatý otec František 
vystoupil do lodžie Vatikánské baziliky a pozdravil zcela zaplněné Svatopetrské náměstí: 
„Dobrý večer, bratři a sestry, 
Víte, že povinností konkláve bylo dát Římu nového biskupa. Vypadá to, že mí bratři kardinálové 
si pro něj došli téměř na kraj světa, ale teď jsme tady. Děkuji za vaše přijetí – římská diecéze 
přijímá svého biskupa. Děkuji. 
Především bych se chtěl pomodlit za našeho emeritního biskupa, Benedikta XVI. Modleme se 
za něj všichni společně, aby mu Pán žehnal a Panna Maria jej ochraňovala.
(Následovala společná modlitba všech přítomných) Otče náš..., Zdrávas Maria.., Sláva Otci...
A nyní – biskup a lid – zahajme tuto pouť. Pouť římské církve, která v lásce předsedá všem 
církvím, pouť bratrství, lásky a vzájemné důvěry. Stále se za sebe modleme, jeden za druhého. 
Modleme se za celý svět, aby v něm vládlo silné bratrství. Přeji vám, aby tato pouť církve, 
kterou dnes začínáme a pouť všech, kteří mi budou pomáhat – můj kardinál vikář, který je 
zde přítomen – přinášel plody v evangelizaci tohoto natolik krásného města. Nyní bych vám 
chtěl dát požehnání, avšak ještě předtím vás požádám o jednu laskavost. Předtím, než biskup 
požehná lidu, vás prosím, abyste se vy modlili k Pánu, aby mi požehnal. Modlitba lidu, který 
prosí o požehnání pro svého biskupa. Useberme se v tichosti v této vaší modlitbě – nade mnou.“ 
Kardinál protodiákon poté ohlásil požehnání a udělení plnomocných odpustků. 
„Nyní požehnám vám a celému světu, všem mužům a ženám dobré vůle.“ 
„Bratři a sestry, než odejdu, mnohokrát vám děkuji za přijetí. Modlete se za mne a brzy na 
viděnou! Brzy se setkáme – zítra se chci jít modlit k Panně Marii, aby ochraňovala celý Řím. 
Dobrou noc a hezky si odpočiňte!“  končil svou první promluvu papež František.
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farář:    P. Jerzy Gapski : tel: 257 317 652 /724 324 555 /gapski@centrum.cz
farní vikář:   P. Mariusz Przygoda : tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
výpomocný duchovní: P. Bonaventura Josef Rosa OFMConv. : tel. 739 389 247
rektor kostela sv. Gabriela:  P. Stanislav Přibyl : tel. 241 416 252 / 605 830 201 

Sponzorské dary:  Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100. 
   Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.   
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 na: prispevky@volny.cz  Uzávěrka je vždy 20.  
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.

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
Pěvecký sbor - zkoušky
pondělí od 18:30 - u sv. Ignáce, sál č. 24 
Rekreační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál 
Modlitební 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 mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti 
na smichovske.spolco.cz

Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské  centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné 
modlitby)
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek od 18:15 - velký sál na faře
Čtvrteční modlitební večery
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
Příprava na biřmování pod vedením P. Stanislava
Bude oznámeno v ohláškách
Modlitba sv. Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. 
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 14.4. v 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 30.4. v 18:30, farní kancel.
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka zahájena 17.9., rozpis ve vývěsce
Katechumenát dospělých - individuální 
přípravu vedou P. Jerzy a P. Mariusz

Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” hledáme dobro-
volníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené suroviny, 
jinými slovy budou “držet služby” . Stávající dobrovolníci jsou 
vyčerpáni! Zároveň připomínáme, že kafe NENÍ placeno ze sbírek, 
takže Váš drobný příspěvek vděčně uvítáme!
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Zveme Vás na přednášku (připravenou k Roku víry 2012 – 2013)

Stvoření světa - ve víře a současné vědě 

RNDr. Jan May, Ph.D
Přednáška (2 části) se uskuteční ve farním sále

1. část: Stvoření světa   (dne 11. 4. 2013 v 18.30)
 1.1.  Stvoření světa dle Písma svatého
 1.2.  O čase: se Sv. Augustinem a Albertem Einsteinem
 1.3.  Současný kosmologický model vzniku vesmíru
 1.4.  Postavení člověka ve vesmíru: od Aristotela ke Koperníkovu principu
 1.5.  Antropický princip jako výzva k dialogu mezi přírodními vědami, filosofií a  
  teologií

2. část: 23 let na oběžné dráze  (dne 25. 4. 2013 v 18.30)
        (Fotogalerie Hubbleova teleskopu  s výkladem)
 2.1.  Hvězdné soustavy v nejbližším okolí Slunce a v naší Galaxii: protohvězdy,  
  černé díry, planetární mlhoviny, otevřené a kulové hvězdokupy
 2.2.  Od naší místní skupiny galaxií po galaktické kupy – struktura vesmíru
 2.3.  Hubbleovo hluboké pole: jaké struktury vidíme v nejvzdálenějších a  
  nejranějších oblastech vesmíru?

Pouť do Poříčí n. Sázavou
Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR spolu s farností Poříčí nad Sázavou vás 
srdečně zve na tradiční Pouť k hrobu Dr. Františka Noska do Poříčí nad Sázavou v sobotu 
13. dubna 2013. Pouť se koná vždy kolem výročí smrti Dr. Františka Noska (1886 -1935), 
františkánského terciáře a významného předválečného katolického politika a národohospodáře. 
Program pouti:
15.00 hod mše svatá za dr.F. Noska v kostele sv. Havla (u řeky); účast předběžně přislíbil 
Mons.  Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, 16.00 hod modlitba u hrobu dr. Noska na 
hřbitově u kostela, 16.15 hod setkání poutníků na faře.
Předvelikonoční úklid kostela

V sobotu 16.3. se uskutečnila tradiční úklidová brigáda před 
svátky. Při této příležitosti měl i premiéru nově pořízený úklidový 
stroj. Ukázalo se, že stroj bude velmi dobrým pomocníkem. Již při 
prvním ošetření podlahy dokázal umýt špímu, která byla více než 
100 let stará. Uvítali bychom dobrovolníky, kteří by se zacvičili v 
obsluze stroje a cca 8 do roka projeli důkladně podlahovou plochu 
celého kostela. (Obsluha není fyzicky náročná). Dále uvítáme do-
brovolníky na pravidelné čištění skel na vstupních dveřích.

A děkujeme všem, kteří přišli a připravili kostel na Velikonoce!
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Letní tábor pro děti od 6 do 12 let
Letní tábor se uskuteční v termínu 3. – 10. 8., v objektu TJ Lbín ve Skalici u Litoměřic. (Bereme i 
předškoláky.) Děti se můžou těšit na dobré jídlo, na hry, výlety, celotáborovou hru a na příjemné 
vedoucí. Děti je možné přihlásit na mailu bet-el@seznam.cz (uveďte jméno dítěte, datum naro-
zení, kontaktní adresu na vás a telefon). Na www.bet-el.signaly.cz je ke stažení přihláška. Cena je 
letos 2150,-Kč (z toho 50,-Kč je na úrazové pojištění). Je možné platit na účet o.s. Bét-el (prosíme, 
ne dřív než v květnu a nejpozději do 15.7. 2013) nebo hotově na schůzce s rodiči. Pro ty rodiče, 
kterým přispívá zaměstnavatel, můžeme připravit fakturu nebo potvrzení. V případě odhlášení 
je nevratné storno 150,-Kč.
Předtáborová schůzka pro rodiče proběhne v úterý 18.června 2013 v 18h. na faře u kostela sv. Vá-
clava na Smíchově, (informace na www.bet-el.signaly.cz). Přihlašovat děti je možné do 30. června 
2013 nebo do naplnění kapacity (18 osob).     Magda Vlčková

Čistý pramen
Často slyšíme ve zprávách, že v některých oblastech Afriky nebo Asie lidé nemají čistou pit-
nou vodu. Chodí pro ni daleko k řece či jezeru. Je velice špinavá a obsahuje veliké množství 
škodlivých bakterií. Proto tam obyvatelé trpí nakažlivými nemocemi. Najdou se však dobro-
volníci z Evropy, kteří za nimi jezdí. Pomáhají jim vrtat studny, aby pili nezávadnou vodu. Tuto 
skutečnost můžeme přirovnat ke vnitřnímu životu každého člověka. Mnozí lidé touží po ducho-
vním poznání, ale hledají je u špatného zdroje. Zabývají se magickými praktikami, vysíláním 
energie nebo jinými východními naukami. Brzy zjistí, že místo slibovaného pokoje zakoušejí 
strach a ještě větší prázdnotu. Kde můžeme objevit pramen čisté živé vody? Přesto, že mnozí 
lidé křesťanství odmítají, podvědomě cítí, že za ně nezemřela nehmotná energie. Ani žádný zak-
ladatel jiného náboženství nepoložil život za svoje vyznavače. To pro všechno lidstvo bez rozdílu 
národa a doby udělal jenom Ježíš Kristus. On však není mrtvý. Věříme, že vstal a žije v nebi. 
Přichází mezi nás prostřednictvím svého slova napsaného v bibli. My věřící máme toto radost-
né poselství přinášet dnešnímu světu. Vyžaduje se po nás spíše svědectví životem, než slovem. 
Přesto bychom měli umět formulovat jasnou odpověď, pokud se nás někdo zeptá na důvody 
naší naděje, jak nás k tomu vybízí apoštol. Dnes je skoro všude dostupná moderní technika. 
Proto mohou tuto pravdu slyšet všichni lidé. Záleží na svobodném rozhodnutí každého člověka, 
z jakého pramene bude čerpat sílu ke svému vnitřnímu životu, který je velmi úzce spojený s tím 
pozemským.                    Ilona Bozděchová

Křížová cesta pro děti
Na Velký pátek 
se uskutečnila 
v parku Sacré 
Coeur tradiční 
křížová cesta 
pro děti a rodiče. 
Účastníci si za-
hráli jednotli-
vá zastavení a 
vystřídali se v 
nesení kříže.
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Skryté zlo 
Jedním ze záporů naší doby je veliké množství informací. Získáváme je poslechem rozhlasu 
nebo televize, čtením i prostřednictvím internetu. Většina zpráv je negativních. Proto už v je-
jich záplavě přestáváme vnímat ty pozitivní. Někteří lidé však zneužívají všechny prostředky k 
šíření zla, které se tváří jako dobro. Cílem těchto informací je lež. Jejími důsledky jsou závist, 
zloba, smutek a strach. Slouží také k očerňování jiných lidí a podněcování špatné nálady ve 
společnosti. Proto nemůžeme všemu věřit. Musíme umět velmi pečlivě rozlišovat pravdu od 
lži. Udělejme si během dne chvilku ticha k přemýšlení nad vyslechnutými zprávami. Mluvme 
o nich s přáteli a společně hledejme pravdu. Jejími spolehlivými znaky jsou radost, pokoj a 
prostor ke svobodnému rozhodování. Jedinou možností uzdravení naší nemocné společnosti je 
prosazování pravdy a jejích dobrých důsledků. Nebude to snadné, protože často půjdeme proti 
proudu.                    Ilona Bozděchová

K zamyšlení - z velikonoční duchovní obnovy
V sobotu 23.3. jsme měli možnost se zamyslet při 
Duchovní obnově s P.Mariuszem Kuzniarem o 
Božím povolání každého člověka. Jako vzory pro 
život a službu křesťana vybral několik starozákon-
ních postav, na nichž ukázal, že Bůh jako první 
vyhledává člověka, každého má rád osobní láskou, 
a osobně člověka povolává. Pokud člověk odpoví a 
pevně důvěřuje Bohu i v neúspěších a krizích života, 
je vždy připraven se svou pomocí a požehnáním.

Osobnosti víry
ABRAHAM - jasně vnímal Boží volání a uvěřil. Když slyší: „Odejdi ze své země“, opouští své 
jistoty a Bůh se stává Pánem jeho života. Je ukotvený v Bohu, jeho život je pak neustálé putování 
a hledání v pevné důvěře.(Vnímáme i my své vyvolení? Jak se mne Bůh dotýká? Co znamená 
pro mne hledat Boha? Dokáži opouštět své jistoty, neustále hledat a důvěřovat?)I v jeho životě 
přichází krize a selhání. Snad ze strachu o život či z pohodlí zapírá před faraonem manželku.
(Co působí strach v mém životě?). Bůh však netrestá, ale vede ho k poznání, že je silnější než 
faraon. Ve stáří mu posílá vytouženého syna Izáka, na kterého se zcela soustředí. Má jistě právo 
se radovat, ale centrem jeho života má být Hospodin. Přichází zkouška, která je důležitá k vy-
zrání ve víře, obětování Izáka, Abraham si uvědomuje svou chybu a láska k Hospodinu vítězí, 
Hospodin Izáka ušetří. (Izák je vlastně předobrazem Ježíše – syna Božího).(Co je centrem 
mého života? Co nebo kdo stojí u mne na prvním místě? Jaké místo má oběť v mém životě? I 
nás chce Bůh zkouškami v životě usměrnit, uschopnit více Boha milovat, posunout výš; nežádá 
však víc než co uneseme. (Sir 44,19-23; Žid 11,8-10; Gen 12,1-5; 10-20; Gen 22,1-14)
MOJŽÍŠ - Bůh ho postupně připravoval na jeho velký úkol - vůdce svého národa. Mojžíš 
vnímá utrpení lidí u faraona, soucítí, ale nedokáže zatím pomoci. Zavraždí útočníka. Utíká, 
je psancem, svět se mu hroutí. Schází mu Boží moudrost. (Co působí emoce v mém životě?). 
Čtyřicet let na poušti (samota, ticho, mlčení, očišťování, zrání- to je podstatné pro život. (Jaká 
je zkušenost pouště v mém životě?) Setkání s Hospodinem, hořící keř, je znamením touhy po 
Bohu. Je vyzván k sundání obuvi (tj. znamením pro nás, pokud chceme jít za Pánem, co musíme 
odložit, naše provinění…?) M. je vyčerpán, ale s pokorou přijímá důsledky své chyby, poznává 
Boží milosrdenství, stává se věrným služebníkem. (Jak přijímám krize ve svém životě? Dokáži 
Bohu důvěřovat?). Mojžíš se mění, je vnitřně očištěn, vyzrálý, pokorný. Povzbuzuje, modlí se za 
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putující lid, slouží.(Co pro mne znamená služba pro druhé? 
Jaké mám dary pro službu? Využívám je? Službou rosteme a 
dozráváme!) (Ex 2,1-12;  3,1-22;  20, 1-17)
Nevím, jestli vám, kteří jste v sobotu nemohli přijít, pomohou 
tyto řádky k zamyšlení nad sebou. Ale byla to slova promlou-
vající do našich životů a chci se s vámi o ně podělit, i když 
neuměle. Nedá se vše napsat. V příštím čísle by mohlo být 
pokračování (Eliáš a David). P. Marius K. k nám přišel rád, 
vzpomínal na své začátky své kněžské dráhy u nás a všechny, 
kdo ho pamatují, pozdravuje.    MM

Hlásáme-li Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky
(Homilie papeže Františka v Sixtinske kapli)
V pět hodin odpoledne slavil nový Petrův nástupce v Sixtinské kapli Apoštolského paláci mši sv. 
se všemi kardinály voliteli. V latinské liturgii mše za církev zazněla čtení v italštině (s výjimkou 
evangelia: Iz 2,2-5; Žl 97; 1 Petr 2,4-9; Mt 16, 13-19). Také spatra pronesená homilie papeže 
Františka byla v řeči papežových rodičů:
„Ve třech čteních, která jsme slyšeli, spatřuji společné téma: pohyb. V prvním čtení jde o pohyb 
putování, ve druhém o pohyb budování církve a ve třetím, tedy v evangeliu o pohyb vyznávání. 
Putovat, budovat a vyznávat. 
Putování: Jakubův dome vyjdi v Pánově světle. To je první věc, kterou řekl Bůh Abrahamovi. 
Kráčej v mé přítomnosti a budeš bez úhony. Když se zastavíme, nejde to. Třeba kráčet stále v 
přítomnosti Páně, ve světle Pánově a snažit se žít v oné bezúhonnosti, kterou Bůh požadoval od 
Abrahama ve svém zaslíbení.
Budovat. Budovat církev. Hovoří se o kamenech. Kameny jsou tuhé, ale živé, pomazané Duchem 
svatým. Církev, Kristova nevěsta je budována na onom nárožním kameni, kterým je sám Pán, 
pohybem našeho života.
Třetí pohyb je vyznávání. My můžeme putovat, kolik chceme, můžeme toho spoustu vybudo-
vat, ale pokud nebudeme vyznávat Ježíše Krista, nepůjde to. Staneme se ONG, ale nebudeme 
církví, Pánovou nevěstou. Když se nekráčí, stojí se. Když se nestaví na kamenech, co se stane? 
Stane se to, co se stává dětem na pláži, když staví hrady z písku. Všechno se zhroutí, nedrží to 
pohromadě. Když se nevyznává Ježíš Kristus - napadá mne věta z Leona Bloy: „Kdo se nemodlí 
k Pánu, modlí se k ďáblu“ - když se nevyznává Ježíš Kristus, vyznává se světáckost ďábla, mon-
dénnost démona. Kráčet, budovat-stavět a vyznávat. Věc však není vždycky tak jednoduchá, 
protože během putování, při budování a při vyznávání někdy dojde k otřesům, nastanou hnutí, 
která nepohánějí vpřed, ale stahují nás nazpět.
Evangelium pokračuje touto zvláštní situací. Samotný Petr, který Ježíše Krista vyznal, mu říká: 
„Ty jsi Kristus, Syn živého Boha. Půjdu za tebou, ale nemluvme o kříži. To tam nepatří. Budu tě 
následovat v jiných možnostech, bez kříže.“ Když kráčíme bez kříže, když budujeme bez kříže 
a když vyznáváme nějakého Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky, jsme světáky, jsme 
biskupy, kněžími, kardinály, papeži, ale nikoli Pánovými učedníky.
Chtěl bych, abychom všichni po těchto dnech milosti měli odvahu – právě odvahu – putovat v 
Pánově přítomnosti, s Pánovým křížem, budovat církev na Pánově krvi, která je prolita na kříži, 
a vyznávat jedinou slávu Krista Ukřižovaného. A tak půjde církev vpřed.
Přeji nám všem, aby se nám od Ducha svatého na přímluvu Naší Paní, naší Matky, dostalo této 
milosti: putovat, budovat, vyznávat Ježíše Krista Ukřižovaného. Kéž se tak stane.(přel.Milan Glaser)
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:  8:00    9:30 18:00  sv. Václav  Neděle:  11:15  17:00 sv. Gabriel 
(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)

Po-So: 7:30  17:30      sv. Václav Pátek      15:00   Palata  

Kontakt s knězem    Úřední hodiny
úterý:   8:00 -  11:00 (kromě 3. úterý v měsíci) (farní kancelář nebo v sakristii kostela) 
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.  pondělí - pátek: 8:00 - 12:00

Významné dny, svátky a farní program
 31.3.  neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 1.4.  pondělí Pondělí velikonoční
 7.4.  neděle 2. neděle velikonoční - neděle Božího milosrdenství
 8.4.  pondělí Slavnost Zvěstování Páně, u sv. Gabriela bude sloužena tzv. slavná asisto- 
   vaná mše v tridentském ritu v 17.00 hod., titulární slavnost kostela
 13.4.  sobota 10:00 Praha-Břevnov – mše sv. u příležitosti 100. výročí narození arciopata  
   Anastáze Opaska OSB 
 14.4.  neděle 3. neděle velikonoční
 21.4.  neděle 4. neděle velikonoční
 23.4.  úterý svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské 
    arcidiecéze
 24.4.  středa svátek sv. Jiří, patrona skautů, Mezinárodní den skautů a skautek
 25.4. čtvrtek svátek sv. Marka, evangelisty
 28.4.  neděle 5. neděle velikonoční
 2.5. čtvrtek památka sv. Atanáše
 3.5. pátek svátek sv. Filipa a Jakuba
 5.5.  neděle 6. neděle velikonoční
  8.-11.5.  farní pouť do Polska
 9.5.  čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně

Oslava svátku sv. Vojtěcha a 70. narozenin pana kardinála
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze, oslavíme v 
katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze v úterý 23. dubna v 18:00 společným slavením 
eucharistie, které bude předsedat kardinál Dominik Duka OP. Při této poutní slavnosti bude 
vystavena lebka sv. Vojtěcha. Kardinál Dominik Duka zve všechny kněze, jáhny a celou místní 
církev na pouť do katedrály, aby zvláště v Roce víry byl tento svátek náležitě oslaven. Současně 
se při této bohoslužbě budeme modlit i za našeho arcibiskupa, Vojtěchova nástupce, neboť slaví 
sedmdesáté narozeniny (narozen 26. 4. 1943). Mons. Michael Slavík, generální vikář, tímto zve 
k modlitbám a oslavě arcibiskupových narozenin v katedrále.

Příležitost k přijetí 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.


