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Červen
2016

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Slavnost Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova

V měsíci červnu, zasvěceném úctě Nejsvětějšího
Srdce našeho Pána, ale i o prvních pátcích slyšíme
známé Kristovo: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a u mne najdete odpočinutí.
V upomínku na svou lásku své Srdce zjevil lidstvu
Pán, zpívá se ve staré písni Ze všech srdcí. Srdce
Ježíšovo je jednak symbolem, jednak jako podstatná
součást vtěleného Slova Božího i skutečným zdrojem vší lásky. Říkáme-li Srdce Ježíšovo, se Slovem
Božím podstatně spojené, myslíme tím tu jednotu
láskyplného lidského srdce Ježíše jako člověka s celou druhou božskou osobou; tedy i s jeho božstvím.
Podstatnou Boží vlastností je láska. Ty jsi nás milovalo, než jsme tě poznali, tys obětí se stalo, než jsme tě vzývali. Z lásky nás Bůh stvořil, z lásky
se nám zjevil, a tak miloval svět, že za nás vydal svého jednorozeného Syna.
Ale to už jsme u toho strašného, ano, opravdu strašného faktu lidské nevděčnosti. Bůh dal
člověku život – a člověk Boha za to zabil. Je mrtev! volali židovští předáci. Je mrtev, volali
mnohem později filosofové a marxisté. Je mrtev, volá svými činy hříšník, který vědomě a
dobrovolně jedná proti Bohu a Božímu zákonu. Je mrtev, volá vítězně politický systém, který
nechce ani zmínku o Bohu.
Ne, není to nadsázka, když věřící katolíci v den svátku Božského Srdce před Nejsvětější svátostí
říkají “Kéž bychom mohli tyto strašné zločiny smýt vlastní krví!”
A tu jsme u tajemství Eucharistie. Ne jako hostiny, ale jako smírné oběti. Podáváme ti totéž
dostiučinění, které jsi přinesl nebeskému Otci na kříži. Podáváme Nejsvětější Trojici oběť těla
a krve Ježíše Krista na smír za hříchy světa. A k ní smíme přidávat své osobní kříže, své osobní
oběti, které samy o sobě by byly bez ceny, ale spojeny s Kristovou obětí nám zjednávají zásluhu
v nebi. Tím přestávají být bezúčelnou lopotou, ale stávají se jhem Kristovým, které v jeho síle
tolik netlačí ani netíží. A spojíme-li se Srdcem Kristovým své radosti a vděčnost za to všecko,
co od Boha dostáváme a ještě jistě dostaneme, pak bude vskutku naším životem a vzkříšením.
										 P. Jan Gerndt

Primice

Dříve byla primice veliká sláva. Dnes i uvědomujeme daleko hlouběji - aspoň někde - že je
to první společné slavení eucharistie s bratrem, kterého povolal Pán, první spojení v radosti,
pokoji a díku. Dříve byla primice slavností primicianta jako člověka vyděleného a obětavého,
povýšeného nad všechno stvoření. A byl tak sám! Dnes v něm vidíme svého bratra, jsme jedna
rodina, on je ne tak z naší krve, ale z našeho ducha, z naší víry. Dříve se mluvilo k primiciantovi a o primiciantovi, dnes se mluví k věřícím. Ne tak o něm, ale o Kristově kněžství, které je
společné všem pokřtěným a z něho vyrůstá kněžství služebné, zvláštní. Konáme poslání Kristovo pro vás, ale s vámi. Usilujeme o nehynoucí korunu, ale s vámi. Nejsme pohřební zřízenci,
ale chceme žít, věčně žít s vámi - před Bohem, s Bohem a pak u Boha. Jak na to vše stačit? Bůh
je věrný, zajisté nás neopustí. Buďte věrní i vy a neopouštějte vy nás. 		
Josef Zvěřina
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Chystáte se na závěrečnou mši s papežem do Krakova?
Na závěrečné víkendové setkání s papežem jsou zváni úplně všichni,
mladí i starší. Doporučujeme přijet na celý závěrečný víkend od 29. 31.7. Takto bude účastníkům zajištěn poutnický balíček, poklidnější putování a místo na vigílii a závěrečné mši svaté v Campus Misericordiae,
které se nachází asi 6 km za Krakovem. (https://krakov2016.signaly.cz/)

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
Příprava na biřmování - P. Stanislav
zahájení bude oznámeno v ohláškách
Pěvecký sbor - zkoušky
pondělí od 19:00 - 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

Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
modlitby a oběd)
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek od 18:00 - v červnu již není
Čtvrteční filmové a modlitební večery
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
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 20 hod.

Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 21.6. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 28.6. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla zahájena 14.9.
Katechumenát dospělých - individuální
přípravu vedou P. Jerzy a P. Stanislav
farář:
P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 / 257 317 652 / gapski@centrum.cz
výpomocný duchovní: P. Stanislav Přibyl : tel. 605 830 201 / 257 317 652 / standa.pribyl@volny.cz
rektor kostela sv. Gabriela

výpomocný duchovní: P. Jan Gerndt: 739 484 835 / jan.gerndt@centrum.cz

rektor kostela sv. Jana Nepomuckého (V. Chuchle), rektor kostela P. Marie (M.Chuchle)

Sponzorské dary:
Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100.
Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.
			
Farní www stránky: Adresa: www.farnostsmichov.cz Vše, co chcete na stránky umístit (příspěvky, fotografie, atd.) posílejte na adresu: jakub.suchel@seznam.cz
Farní Zpravodaj:
Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie,
zasílejte na: prispevky@volny.cz Uzávěrka je vždy 25. v měsíci
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), i v jednotlivých společenstvích.
Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” stále hledáme
dobrovolníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené
suroviny, a po skončení umyjí nádobí a uklidí v sále. Jinými slovy budou “držet služby”.
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Filmový a modlitební čtvrtek

Srdečně vás zveme na květnové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem.
Film nás tentokrát zavede do jižní Afriky, odkud pochází termín
“Ubuntu”. V tomto filmu kráčíme ve stopách Nelsona Mandely, který
se pokoušel uskutečňovat toto Ubuntu v praxi ve svém vlastním životě,
aby v jižní Africe umožnil smíření mezi černými a bílými po aparteidu.
Těšíme se na vás ve čtvrtek 9.6.2016 v 19:30 ve farním sále.
Ostatní čtvrtky se ve stejném čase scházíme k modlitbě chval, díků a proseb,
doprovázené kytarovými chvalozpěvy. Modlitba trvá zhruba hodinu až hodinu a půl. Též srdečně
zveme! Na setkání se těší a zvou					Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Letní farní tábor 2016

Objev i ty svojí superschopnost a staň se s námi superhrdinou! Letošní farní tábor pro děti
a mládež od 7 do 18 let se uskuteční v termínu 31. července - 13. srpna na tábořišti Nedrahovice u Sedlčan. Bydlet budeme v podsadových stanech. Program pro děti bude rozdělený
na dvě skupiny podle věku. Skupinka mládeže (15 až 18 let) bude mít program úplně zvlášť.
První týden tábora bude mít puťák mimo tábořiště. Cena tábora je 2 800 Kč (v individuálních případech je možná domluva). Děti přihlašujte do konce května na email: stodulecky.
tabor@gmail.com nebo na tel. 721 230 922 (Kristýna), 608 373 611 (Vašek) – upřednostňujeme
přihlašování emailem. Na uvedené kontakty se nebojte obracet i v případě dotazů. Za všechny
vedoucí se na vás těší 					
Václav Šeferna a Kristýna Hanzlová

Noc kostelů

Letošní noc kostelů se uskuteční v jiném termínu než v uplynulých letech. Většina stálých
organizátorů bude mít už jiný program a jinde. Uvítáme proto nové pomocníky!
P. Chvátal
Letošní program:
od		
do
název programu 		
17:30
18:20 Mše svatá
19:00
20:00 Koncert ZUŠ Štefánikova, Praha 5
20:15
21:00 Přednáška- O vzniku kostela sv.Václava
22:00
22:30 Varhaní nocturno
22:50
23:50 Komentovaná prohlídka kostela
23:55
0:05
Modlitba - uzavření kostela
S radostným chvěním před Pánem a Bohem, Dárcem všeho
dobra oznamuji, že přijmu kněžské svěcení z rukou otce
kardinála Dominika OP

Stat crux dum volvitur orbis…
Žl 55,23
Jan 21,17b

v pražské katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha
při mši svaté v sobotu 25. 6. 2016 od 10h.
První veřejnou eucharistickou oběť budu sloužit
v bazilice svatého Václava na Smíchově,
dne 2.7. od 10.30h.

Mt 7,24
Sir 2,1-6

Děkovná mše svatá v kostele sv. Prokopa
(Praha - Stodůlky) bude sloužena dne 4.7. od 18h.
Děkovná mše svatá v chrámu Narození Panny Marie
(Roudnice n/L) bude sloužena dne 5.7. od 18h.

Prosím o blízkost v modlitbě
a rád Vás zvu na tuto slavnost.
Jiří Prokop Skřítek Zeman, služebník Krista a lidí.

primice.cz
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Náboženství pro předškoláky
Milí rodiče předškolních dětí,
rádi bychom vaše děti pozvali k účasti na výuce
náboženství v příštím školním roce. Letos se v plném
počtu schází 10 dětí, s nimiž jsme se nejdříve věnovali
tématu stvoření a od adventu pak aktuálním obdobím liturgického roku. Hodinu začínáme tematicky zaměřenou
písničkou, následuje krátká modlitba, 10-15 min. interaktivního výkladu, který následně zpracováváme v jednoduchých výtvarných aktivitách. Výrobky si děti buď berou domů, nebo je
nechávají na nástěnce v MC Venoušek, kde si je můžete v případě zájmu prohlédnout. Hodinu
končíme opět krátkou modlitbou a zpěvem písničky ze začátku hodiny, kterou děti pro změnu
doprovázejí oblíbenými Orffovými nástroji. Z každé hodiny si děti také odnášejí jednoduchý
úkol na doma. Výuka je určena dětem v rozmezí 4-6 let a probíhá ve středu odpoledne. Rádi
bychom případné zájemce o výuku v příštím roce požádali o časové preference, a to buď 15-16
h, 15:30-16:30 nebo 16-17 h. Časové preference, ale i další dotazy můžete posílat na e-mail:
gabesuch@gmail.com			
Na děti se těší Gabriela Suchlová a Vendulka Keclíková

Předběžné informace o výuce náboženství

na faře u sv. Václava ve školním roce 2016 – 2017
1. skupina: 4 – 6 let – středa 14:45-15:45 – v mateřském centru (Gabriela Suchlová a Vendulka
Keclíková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání – čtvrtek 14:30 – 15:30 (P. Martin Chleborád)
3. skupina: mladší školní věk (cca do 10 let) středa 14:45-15:45 – v sále (Radka Habánová)
4. skupina: starší školní věk (cca od 11 let) – pondělí 16:00-17:00 (P. Martin Chleborád)
5. skupina: mládež (cca od 15 let) – čtvrtek 15:45 – 16:45 (P. Martin Chleborád)
Kontakty na katechety:
gabesuch@gmail.com; tel. 603776254 (1.skupina)
radkahab@gmail.com; tel. 603872524 (2.-4.skupina)
Pravidelná výuka bude zahájena v týdnu od 12. 9. 2015. Do 2. skupiny je možné se dodatečně
přihlásit nejpozději do konce října, do ostatních skupin po dohodě i v průběhu školního roku.
Rozvrh v uvedené podobě není definitivní, své podněty či přání konzultujte nejlépe přímo s
katechety mailem nebo telefonicky. Případné změny v rozvrhu však budou záviset na časových
možnostech vyučujících a většiny přihlášených dětí.
Vyplněné přihlášky zasílejte elektronicky na adresu radkahab@gmail.com nebo odevzdávejte v
sakristii kostela (formuláře budou k dispozici na www.farnostsmichov.cz a v kostele).
Pravidelná výuka bude zahájena v týdnu od 12. 9. 2016.
Komu nevyhovují termíny výuky v naší farnosti, může se přihlásit i v sousední farnosti Praha
- Hlubočepy:
Skupina MD: maminky s dětmi (cca 2 – 3 roky) - pondělí 14:00 - 14:45 na zlíchovské faře
Skupina P: příprava k 1. sv. přijímání - pondělí 15:00 - 16:00 na zlíchovské faře
Skupina 0: předškolní věk (cca 4 - 6 let) - čtvrtek 14:00 - 15:00 v domě Gloria na Barrandově
Skupina 1:
mladší školní věk (cca do 10 let) - čtvrtek 15:15 - 16:15 v domě Gloria na
Barrandově
Skupina 2: starší školní věk (cca od 11 let) - čtvrtek 17:15 - 18:15 na zlíchovské faře
Výuka probíhá pod vedením katechetky Radky Habánové, skupiny 0 a 1 v azylovém domě Gloria, jehož zřizovatelem je Arcidiecézní charita (Renoirova 7, Praha 5 – Hlubočepy/sídliště Barrandov, asi 5 min. pěšky od stanice tramvaje „K Barrandovu“); skupiny MD, P a 2 na zlíchovské
faře (Na Zlíchově 8, Praha 5, tram. zastávka Zlíchov).
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Radost a sláva

Vážení farníci, pro všechny kteří jste dosud sledovali dráhu Jiřího
Zemana, přichází radostné zakončení další etapy - kněžské svěcení,
primice a přidělení do služby v určené farnosti.
Kněžské svěcení přijmou v sobotu 25.6. od 10:00 v katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha z rukou pražského arcibiskupa kardinála
Dominika Duky OP jáhnové pražské arcidiecéze - Štěpán Faber,
Martin Chleborád, Michal Prívara a Jiří Zeman.
Primice bude v sobotu 2.7. od 10:30 na Smíchově u sv. Václava na
Smíchově.
Po primici budeme pokračovat v prostorách sálu Obecního úřadu (naproti kostelu) oslavou
tohoto významného dne a budete mít možnost osobně novoknězi popřát.
Na všechny tyto akce jste srdečně zváni. Kdo to opravdu nestihne, bude mít i další příležitosti Jirka nezmizí ze světa, ale nastoupí od července jako kaplan ve Stodůlkách.
A na závěr - Jirka vás prosí, abyste se za něj modlili Žalm 91, každý den do svěcení (ale můžete
klidně pokračovat stále):

Žalm 91

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“
Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového .
Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.

Změny ve farnosti

Od července do naší farnosti nastoupí jako kaplan P. Martin Chleborád
(bude vysvěcen spolu s Jirkou Zemanem - o důvod víc, proč zajít 25.6. do
katedrály). Bohužel, ke stejnému datu nás opustí P. Stanislav Přibyl, který
bude mít na starosti duchovní správu u kostela Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově. Termíny rozloučení s otcem Stanislavem i přivítání otce Martina budou oznámeny v ohláškách.

Farní pouť na Svatou Horu a do Rožmitálu pod Třemšínem

Zveme vás na farní pouť v sobotu 10. září 2016. Pojedeme pronajatým autobusem, pouť je
tedy vhodná pro farníky všech věkových kategorií. Nejprve navštívíme Svatou Horu, kde bude
otevřena Svatá brána, což je hlavní cíl naší pouti. Po individuální prohlídce poutního areálu či
po návštěvě místního muzea budeme mít v místní bazilice mši sv.
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Poté přejedeme do blízkého Rožmitálu pod Třemšínem, kde si po obědě prohlédneme místa
spjatá s působením Jakuba Jana Ryby. Navštívíme expozici věnovanou tomuto hudebnímu
skladateli v místním Podbrdském muzeu, zájemci mohou shlédnout i ostatní zajímavé expozice
v tomto poměrně novém muzeu.
Procházkou (ale kdo bude chtít, může jet autobusem) přejdeme do asi 1,5 km vzdáleného
kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, kde J. J. Ryba působil jako regenschori. Máme
objednánu prohlídku tohoto kostela s výkladem. V podvečer se vydáme zpět do Prahy.
Máme zajištěn společný oběd v Zámecké hospodě nedaleko Podbrdského muzea. Jako na minulé pouti, i letos je možné si předem vybrat ze dvou jídel, která jsou uvedena na přihlašovacím
archu.
Sraz je v 8:15 u kostela sv. Václava, odjezd přesně v 8:30, předpokládaný návrat do Prahy asi v
18:30 hodin.
Cena za dopravu autobusem je 230 Kč. Počítejte však i s cenou za oběd (jídlo+polévka asi 120
Kč + nápoje), který uhradí každý samostatně v restauraci. Vstup do muzea bude stát 70 Kč pro
dospělé nebo 40 Kč pro děti/důchodce, tyto peníze vybereme během cesty v autobuse.
Přihlásit se a zaplatit za dopravu můžete v sakristii. Prosíme, nenechávejte přihlašování na
poslední chvíli!									 JM

Dávná touha lidstva

Touha po přátelství a lásce je stará jako samo lidstvo. Tato skutečnost by nás měla vést k
zamyšlení nad otázkou, proč žije v naší společnosti tolik osamělých lidí nejenom starých, ale
i mladých? Někteří přejdou tuto vážnou situaci vyhýbavým konstatováním, že je taková doba.
Všichni však víme z historie, že se také dělo mnoho krutostí a nespravedlností, ale víra v Boha
a péče o duši napomáhala k zakořenění potřeby pomoci druhým. Lidé také neměli žádné
technické vymoženosti, a proto se často setkávali. Dokázali svůj volný čas věnovat někomu
potřebnému, ať už v hmotné nouzi nebo pouze ke sdílení radostí i starostí.
My se sice pyšníme řadou vynálezů, ale často nám neslouží k prospěchu. Technika se stala
mnohým lidem náhražkou osobních setkání. Došlo ke vzájemnému odcizení. Žebříček
životních hodnot je u řady lidí převrácený. Považují za normální prosazování zla a sobectví.
Víra v Boha se považuje za přežitek, často i za něco nenormálního, co už vůbec nepatří do naší
moderní doby.
Většina lidí však podvědomě touží po přátelství a lásce, ale vědí, že by se navázáním osobních
vztahů museli zříci své pohodlnosti a věnovat někomu čas nejenom od klávesnice počítače.
Jediným řešením ke zlepšení smutného stavu v naší společnosti jsou osobní setkávání, vzájemIB
ná poznání, objevování potřeb a účinná pomoc lidem.					

Noc kostelů nabídne bláznivý projekt

Existují kostely pod vodou, které zatopily
přehrady, ale i kostely, které stojí vysoko
v horách. Můžeme navštívit kostely zaniklé, a promýšlet ty, které jsou dosud pouze
na papíře. Na Vltavě kotví plovoucí kostel, ale dosud zde nebyl „pojízdný kostel“,
samozřejmě nepočítáme-li přesunutý kostel
v Mostě. Během letošní Noci kostelů bude
10. června v Praze po trase tramvaje číslo 22
jezdit „pojízdný kostel“.
Smyslem Noci kostelů, která je jakýmsi happeningem víry, je představit jednoduchým
způsobem, co je to křesťanství. Že to nejsou restituce, ba ani dogmata či zákazy, že to není
nějaká temná síť svazující život těch, kteří křesťanství „propadli“, že to není ani poslední pomoc
pro ty naprosto neúspěšné. Noc kostelů chce ukázat, že ke křesťanství patří radost, důvěra,
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otevřenost, veselí, ale i radostné bláznovství.
S heslem „Dojedeme dál než v Mostě“ (mostecký kostel Nanebevzetí Panny Marie jel také po
kolejích, ale urazil pouze 841 metrů, navíc jel velice pomalu a člověk by se v něm nikam nesvezl) nabídne Noc kostelů v Praze tramvaj s duchovním programem. Návštěvníci či lépe řečeno
cestující v něm naleznou mnohé z toho, co se běžně vyskytuje v kostelech nepojízdných: kněze,
kříž, věčné světlo, ale také například varhany, i když to budou varhany poněkud menší, tj. portativ. Celá tramvajová jízda bude k dispozici on-line na youtube - https://youtu.be/KV2wO8kJyNs.
Jelikož si organizátoři jsou vědomi toho, že to celé bude jedna veliká improvizace, oslovili
jako hosty, s nimiž povede rozhovor Veronika Sedláčková z Českého rozhlasu, lidi, kteří tento
bláznivý nápad ustojí. Podle Dopravním podnikem rozepsaného jízdního řádu tedy budou s
cestujícími hovořit osobnosti, jako jsou spisovatelka Alena Ježková, biskup Václav Malý, kunsthistorik prof. Jan Royt, kardinál Dominik Duka OP či benediktinka z komunity Venio sestra
Francesca anebo kazatel Daniel Fajfr.
Pojízdný kostel bude fungovat mezi zastávkami Malovanka a Čechovo náměstí od 18.00 do
22.00 hodin. Součástí programu bude hudba, zpěv, ale i modlitby a osobní rozhovory s hosty.
Pro ty, kterým pojízdný kostel ujede, se jenom v pražské arcidiecézi otevře přes 300 kostelů
nepojízdných. To bezpochyby není žádný hendikep. I v nich bude připraven velmi bohatý a
zajímavý program. Slevy nebudou, vše bude zdarma. Více na www.nockostelu.cz. (Aleš Pištora)

Jak jsme s dětmi v mateřské školce pozorovali přechod
planety Merkur přes sluneční disk
Dne 9. 5. 2016 došlo k velice řídkému úkazu, přechodu planety Merkur přes sluneční disk (další
bude v letech 2019 a 2032). Předem jsem se dohodl se zástupkyní, paní Ivanou Převorovskou
ze školky U Železničního mostu na Praze 5, aby akci zorganizovala. Přivezl jsem svůj teleskop,
děti se již těšily a nenechaly se dlouho pobízet. „Poo“ přišly na zahradu všechny třídy. Dívali
jsme se na projekci slunečního disku a s učitelkami jsme jim vše vysvětlili: co je naše Sluníčko,
zrcadlový dalekohled, planeta Merkur, sluneční skvrny a náš dobrotivý Bůh, který vše vymyslel
a s láskou nám to namaloval na nebeskou klenbu. A nechyběly četné otázky dětí, dychtivější
než jejich rodiče, kteří tomu téměř nerozuměli a nevěřili a raději šli na nákup, aby jim neunikla
nějaká materiální jsoucna.

					

„..,tak kdepak je asi ten Merkur???!!!“

Paní učitelky slíbily, že přijdou se třídami do našeho kostela. Odborné setkání s nastávající
vědeckou generací bylo moc milé! A přihlížející rodiče slíbili, že v dalších letech vysvětlí svým
potomkům, že výpočet stáčení perihélia planety Merkur byl prvním důkazem Einsteinovy
Obecné teorie relativity…. ale to je již jiná kapitola a všichni Smíchováci ji znají a jsou na svého
Mistra Einsteina právem hrdí.						
Jan May
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

9:30

18:00

sv. Václav

(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)

Po-So:

7:30		

17:30

sv. Václav

Kontakt s knězem 			

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

Neděle: 11:15
Pátek:		
Pátek 		

17:00
17:00
15:00

Úřední hodiny

sv. Gabriel
sv. Gabriel
Palata

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 12:00

Příležitost k přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle: 		
		
Všední dny:
Jindy: 		

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

Významné dny, svátky a farní program

1.6. středa
Památka sv. Justina
3.6. pátek
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
5.6. neděle
10. neděle v mezidobí
11.6. sobota
Památka sv. Barnabáše
12.6. neděle
11. neděle v mezidobí
13.6. pondělí
Památka sv. Antonína z Padovy
19.6. neděle
12. neděle v mezidobí
21.6. úterý
Památka sv. Aloise
24.6. pátek
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
25.6. sobota
od 10 hod kněžské svěcení v katedrále (J. Zeman a M. Chleborád)
26.6. neděle
13. neděle v mezidobí
28.6. úterý
Památka sv. Ireneje
29.6. středa
Slavnost sv. Petra a Pavla
2.7. sobota
od 10:30 u sv. Václava - Primice J. Zeman, následně oslava
3.7. neděle
14. neděle v mezidobí
5.7. úterý
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Koncert v Podskalí
16. června od 18.30 jste zváni do kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí v Trojické ulici na
benefiční koncert pořádaný na podporu a rekonstrukci varhan. Houslové party přednese
Čeněk Pavlík, na varhany bude hrát Vladimír Roubal. Na programu budou skladby J. S. Bacha,
F. Bendy a M. T. Paradise.
35. ročník poutě Levý Hradec – Velehrad
Můžete se připojit k Cyrilometodějské pouti Levý Hradec – Velehrad:18.–19. června (Radňovice
– Velká Bíteš, celkem 42 km); 16.–17. července (Velká Bíteš – Brno, 42 km). Poslední část pouti
pak 16.–20. srpna (Brno – Velehrad; celkem 104 km). Více na: www.poutnik-jan.cz; www.sfr.cz.
Koncert u sv. Kateřiny
20. června od 16.00 zve společnost pro duchovní hudbu, pravoslavná církev a Vedení VFN na
koncert duchovní hudby do kostela sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky
VFN Praha 2. Účinkuje Schola Specialis Familiae, řídí V. Matouška.
Přednáška
22. června od 18.30 zve KKL na přednášku PhDr. Jana Stříbného s názvem Martyrologium
české církve 20. století. V knihovně (přízemí) III. Interní kliniky VFN, U nemocnice 1, Praha 2.
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. J. Gapski, P. S. Přibyl, P. J. Gerndt, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 450 ks
neprodejné

