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farnosti sv. Václava na Smíchově
Vážení farníci,

Stojíme na prahu měsíce října, který nás liturgickou
památkou blahoslavené Panny Marie Růžencové
vyzývá, abychom znovu objevili tuto tradiční modlitbu, tak prostou a přitom tak hlubokou. Měsíc
říjen by nebyl oním růžencovým měsícem, kdyby se
růženec nezapsal do dějin jako nejúčinnější zbraň
v té nejtíživější situaci. Za všemi rozhodujícími
vítězstvími stojí veřejná a horlivá modlitba svatého růžence – vzpomeňme na vítězství nad islámským smrtelným nebezpečím v bitvě u Lepanta 7.
října 1571, po kterém vyhlásil papež Pius V. svátek
Panny Marie Vítězné, který se slaví dodnes jako
svátek Panny Marie, Královny posvátného růžence
(či zkráceně Panny Marie Růžencové). Ten svátek
neslouží jen jako dík Panně Marii a připomínka
vymodleného vítězství, které ochránilo křesťanskou
Evropu. Připomíná a oslavuje i modlitbu růžence,
která je neocenitelnou pomocí v životě křesťanů. A
sílu modlitby vůbec.
Proč právě modlitba růžence? Tato modlitba dříve
než voláním o pomoc je opakovanou připomínkou
nejzákladnější reality lidských dějin: vstupu Boha
mezi lidi. Zde se vytrvale opakují ona požehnaná slova, jimiž Bůh oznámil tento dějinný
převrat: Buď zdráva, milostiplná, Pán je s tebou! A série klíčových bodů pak připomíná to, co
se stalo, když Bůh vstoupil mezi nás.
Ta, která byla u všech těchto událostí osobně, nikoliv jako pouhý svědek či divák, ale jako
spoluúčastnice, ona, milostiplná, nejlépe a beze zbytku pochopila smysl těchto božsko-lidských
dějin a přichází nám svým růžencem připomenout, kdo je náš Bůh a kde jsme doma. Bez
našeho Boha a Pána zahyneme. To nám dosvědčují dějiny národů i dějiny a osudy jednotlivců.
Kdyby se celý křesťanský svět spojil ve společné vytrvalé veřejné modlitbě svatého růžence,
všechna ohrožení by záhy ustoupila. Satana, který stojí za vším, co lidstvo ohrožuje, neporazí
žádná lidská zbraň, nýbrž jen ta, kterou nám dal Bůh: Mariina pata.
Vytrvejme u modlitby růžence, co nejvíce společné a veřejné. Osvědčila se v průběhu dějin a
opět se osvědčí.
Připojme se tedy ke společné modlitbě růžence alespoň jedním desátkem, který se modlíme u
Otec Jerzy
sv. Václava ve všední dny po večerní mši svaté!				

Vše nejlepší!

V pondělí 3. října oslaví náš pan farář Jiří hezké “číselné” jubileum - 55 narozeniny. Děkujeme za vše, co pro farnost dosud vykonal a přejeme mu alespoň
“Sto lat”! Vyprošujeme hojnost Božího požehnání a hodně radosti z díla! FN
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Biblická hodina

I v letošním roce se koná každý čtvrtek od 18:15 Biblická hodina nyní pod vedením otce Martina.
Po úvodních dvou setkáních, které byly věnovány metodice jak číst a
jak přistupovat k biblickým textům, jsme přešli k výkladu.
Přijďte se nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti!

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 - 19:00 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Příprava na biřmování - P. Martin
každou středu po večerní mši sv.
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. Martina
čtvrtek od 18:00 - zahájeno 15.9.
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 1.11. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 25.10. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla zahájena 12.9.
Katechumenát dospělých - individuální
přípravu vede P. Jerzy, pondělí 18:30
farář u sv. Václava 		 P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 // 257 317 652
a rektor u sv. Gabriela:		
gapski@centrum.cz
farní vikář:		
P. Martin Chleborád : tel. 732 489 544 // 257 317 652
		
martin.chleborad@gmail.com
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 říjnové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem.
Film tentokrát vypráví o blahoslaveném Frassatim, který v Itálii v době
fašizmu pomáhá potřebným v chudých čtvrtích Turína, angažuje se
v politice a usiluje o větší sociální spravedlnost. 20. května 1990 byl
blahořečen papežem Janem-Pavlem II., který dal tomuto mladíkovi
titul “muž osmi blahoslavenství”. Těšíme se na vás ve čtvrtek 13.10.2016
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.
Tomkovi, Suchlovi, Lisých
Též srdečně zveme! Na setkání se těší a zvou 				

Hudební skupinka

Stejně jako v minulých letech i letos bude naše hudební skupinka doprovázet mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně.
Nejbližší termíny jsou 16.10., 6.11., 4.12.2016 a 8.1.2017. Rádi mezi sebou uvítáme nové posily - zpěváky i hudebníky.

Společné zastavení

Komunální volby v říjnu 2014 přinesly návrat KDU na mnohé pražské
radnice, včetně smíchovské. S tímto návratem byly spojeny mnohé
naděje. Některé z nich se v reálných politických vztazích ukázaly
jako klamné. Objevily se však jiné perspektivy a úkoly, které dávají
smysl mnohdy zdánlivě neplodné účasti v komunální politice. Lidé z
mnoha míst a farností v Praze 5 jsou členy výborů a komisí samosprávy. Máme tedy společnou možnost nahlédnout do toho, co se nyní
v samosprávě projednává. Také členy výborů a komisí bude zajímat
váš názor. Aktuálně můžeme diskutovat o pokračování privatizace
bytů a záměrech s obecními byty. Velmi důležitým tématem je dostupnost informací z úřadu
a úroveň služeb, které na tomto poli úřad poskytuje. Ti, kdo žijí na Smíchově budou mít jistě
své představy o vhodné budoucí podobě náplavky a Náměstí 14.října. A jistě bychom neměli
opomenout dopravu a parkování po velkém třesku zavedení parkovacích zón.
Přijďme tedy diskutovat o nadějích, které jsme měli před dvěma lety, současné práci a budoucích úkolech.
Dne 3.11. (čtvrtek) se od 18 hodin uskuteční ve farním sále společná diskuse s tématem
„Zastavení po dvou letech. Co bylo, co je a co chceme dál v Praze 5“.
Všichni jste srdečně zváni.						 Josef Cuhra (zastupitel)

Den otevřených dveří v ZŠ Parentes Praha

Základní škola Parentes na Radlické ulici č. 138 srdečně zve rodiče a děti na Den otevřených
dveří, který se koná ve čtvrtek 20. října 2016
od 15:00 do 17:30. Koncept školy stojí na individuálním přístupu k dítěti, intenzivní spolupráci s rodiči, nadstandardním vzdělání a
budování hodnotového systému dětí, které
zahrnuje i etiku a náboženství. Škola zajišťuje
také rozsáhlou výuku angličtiny, řadu kroužků
a pořádá přednášky a kurzy pro rodiče.
Kapacita školy dosud není vyčerpána a škola
přijímá děti i během školního roku. Těšíme se
na vaši návštěvu! Více na
www.parentes.cz
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Zpráva o Farní pouti na Svatou Horu a okolí

V sobotu 10. září 2016 se uskutečnila další z farních poutí, tentokráte na Svatou horu u Příbrami.
Kvůli velkému zájmu o pouť jsme vyrazili nejen obvyklým autobusem, ale i osobními auty. Po
necelé hodině jsme dorazili na Svatou Horu a prošli otevřenou Svatou branou, což byl hlavní
cíl naší pouti. Po prohlídce poutního areálu, a individuální návštěvě nově otevřeného muzea
poutního místa, jsme měli v místní bazilice mši sv., kterou sloužil P. Martin. Místní varhaník
nebyl k dispozici, tak jsme zpívali bez něj. (Kéž by všichni poutníci zpívali tak nahlas a s takou
radostí i v našem kostele). Po mši sv. jsme měli ještě příležitost uctít sošku P. Marie. A protože
už bylo poledne, v ambitech ještě náš bohoslovec Václav zorganizoval modlitbu Anděl Páně.
Pak jsme přejeli do nedalekého Rožmitálu pod Třemšínem, kde jsme měli rezervovanou celou
Zámeckou restauraci (a také ji celou zaplnili). Po obědě jsme navštívili Podbrdské muzeu, které
nás velmi překvapilo vstřícností k dětem (mohly si vyzkoušet historické kostýmy, dle vlastní
volby) a vysokou úrovní jednotlivých expozic. Také nás překvapilo, kolik slavných rodáků má
v muzeu svoji část expozice. Tematicky nejrozsáhlejší byla věnována hudebnímu skladateli
Jakubu Janu Rybovi, který v Rožmitále působil jako učitel 27 let.
Po prohlídce muzea jsme se přesunuli do “Starého Rožmitálu”, do farního kostela Povýšení sv.
Kříže, kde J.J. Ryba hrál na varhany a působil jako regenschori. Přivítala nás místní farnice,
která měla strhující a vypointovaný výklad o kostelu i J.J. Rybovi. (Jak se posléze ukázalo, byla
jednou z autorů expozice v muzeu). Její otec potom zahrál na varhany některé Rybovy skladby.
Po prohlídce slavných varhany zblízka jsme vyrazili zpět do Prahy.
Děkujeme všem organizátorům i duchovnímu doprovodu za nádherný zážitek!		
FN
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Sv. Václav inspiroval civilizaci k lásce

U příležitosti připomínky zavraždění sv. Václava, hlavního patrona české země,
se 28. září 2016 uskutečnila tradiční pouť do Staré Boleslavi. Promluvu hlavního
kazatele kardinála Joachima Meisnera si při slavnostní mši vyslechly tisíce lidí.
Nejen církev si dnes po celé republice připomíná významný odkaz svatého Václava, jenž stál na počátku české státnosti a zasloužil se o ukotvení
křesťanských hodnot v naší společnosti. I letos se tak naplnilo Mariánské
náměstí ve Staré Boleslavi, aby se zde, za přítomnosti představitelů církve i
státu, oslavila s úctou a respektem památka sv. Václava při slavnostní mši
svaté.
„Svatý Václav je učitelem evropské civilizace. On věděl, že svět a lidé mu
nepatří jako nějakému svrchovanému vládci, ale že on sám je vlastnictvím Boha, jenž ho povolal, aby chránil lidi a jejich mnohostranné potřeby, anebo lidem sloužil. Jako učitel svého lidu
se samozřejmě snažil zlepšovat prvotní pozvání bližních, kteří mu byli svěřeni, aby pak oni
sami ze svého vlastního rozhodnutí mohli konat to, co je správné. Svatý Václav patřil k velikým
učitelům Evropy; inspiroval lidi v duchu evangelia, aby byli schopni vytvářet civilizaci lásky,“
řekl kardinál Joachim Meisner, emeritní biskup Kolína nad Rýnem, při dnešní homilii.
Hovořil totiž o nebezpečí ohrožujícím dnešní společnost: o ztrátě tzv. paměti stvoření. „Člověk
už neví, odkud přichází, kam jde, jaký smysl má jeho život a jakého povolání se mu dostalo,“
vysvětlil kardinál Meisner. Právě křesťané, kteří by měli být primárními nositeli této paměti,
mohou druhým poskytovat skutečnou orientaci a životní směr, dávat lidské důstojnosti
skutečný základ a „bránit ji bez jakýchkoli ‚kdyby‘ a ‚ale‘,“ dodal kardinál.

Správné řešení

Za svého pobytu na dovolené s jednou farností, jsem slyšela některé zajímavé myšlenky a chtěla
bych se s Vámi o ně podělit.
Každý člověk je originál. Proto máme odlišné způsoby života, i když nás spojují rodinné či
příbuzenské vazby, přátelství nebo společné zájmy. Dnes mnoho lidí radí ostatním, jak mají žít,
co jíst, určují módu i řadu dalších věcí, které se týkají nejen tělesného vzhledu ale i duševních
hodnot. Touha po poznání něčeho nového, hledání vlastní identity a mnoho různých
doporučení k životnímu směřování nemusí však být vždycky prospěšné. Mohou naopak vyvolat zmatek, konflikty i úzkost. Správným řešením je zamyšlení se nad sebou, moudrost a
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rozvážnost. Pokud jsme věřící, je velikou pomocí osobní i společná modlitba na úmysl nalezení
vhodné cesty.
Podobná pravidla platí také při hledání východisek z vážných situací, protože těžkosti se nikomu
nevyhýbají. Někteří lidé si myslí, že si vystačí sami i v krizích, většinou se však stane, že se brzy
přesvědčí o opaku a hledají pomoc. Záleží na povaze člověka a závažnosti problému. Pokud jde
např. o ztrátu někoho blízkého nebo dlouholetého zaměstnání, řešení bydlení, rozvod a jiné
krize, neměli bychom vůbec používat lacinou frázi, že je někomu ještě hůř. Správný postup je
vystižení účinných prostředků, z nichž některé jsou velmi osvědčené a prověřené. Je to např.
snaha o pochopení, držení za ruku, pohlazení… Někdy stačí jen účastné mlčení, jindy můžeme
pomoci svými zkušenostmi, např. při jednání na úřadech.
Oba tyto úzce související předměty zamyšlení, hledání životního směřování a východisko z
vážných těžkostí, mají veliký vliv na náš život. Je však velmi zajímavé, že se dají použít podobné způsoby pomoci při jejich řešení. Můžeme si je znovu připomenout. Jsou to: zamyšlení
nad sebou, moudrost, rozvážnost, u věřících lidí také modlitba. Těmito nástroji jsme schopni
zabraňovat sporům i strachu. Proto je používejme v hojné míře.			
IB

Stopy v dějinách

Každá doba má svoje klady i zápory. My sice máme množství vynálezů, které nám usnadňují
život, ale jeho rychlost a stálý nátlak k výkonům vyvolávají stres a napětí. Mnoho lidí touží
po zpomalení. Myslím si, že je to jeden z důvodů nárůstu zájmu o historii. Druhá příčina je
poznávání života našich předků a lákání tajemství. Tato ušlechtilá záliba začíná čtením knih a
navštěvováním památek. Ačkoli je naše země malá, máme zde mnoho krásných hradů, zámků,
kostelů i skanzenů. Pracovníci těchto objektů připravují zajímavé programy. Průvodci bývají
oblečení v kostýmech, zní dobová hudba, někde je možná i ochutnávka tehdejších jídel. Výročí
významných panovníků či jiných osobností nebo událostí jsou připomínána velkolepými rekonstrukcemi těchto okamžiků dějin. Všechna tato představení nemají nouzi o diváky. Podle
archeologických nálezů, písemných pramenů i obrazů si můžeme vytvořit vnější podobu určité
události, ale do myšlení a pocitů tehdejších lidí se už nedokážeme vžít. Veliký vliv měl jiný
způsob života, jeho podmínky i náboženská víra. Uměleckých děl si vážíme a uchováváme
je, o přínosu panovníků a zakladatelů měst také víme. Avšak dějiny utvářely veliké zástupy
obyčejných neznámých lidí.
Proto nás celé toto zamyšlení má přivést k otázce, jaké stopy v dějinách zanecháme my? Hodnocení stavebního stylu našich domů necháme historikům budoucnosti. Avšak základní touhy
a hodnoty šťastného života jsou stále stejné. Většina lidí si přeje, aby už nikdy nebyly nesmyslné
války. Chceme lásku a dobro! Pokud jsme věřící, měli bychom se snažit žít příkladně podle své
víry. Tyto trvalé nezaměnitelné stopy si musíme uchovat. Nesmíme si je nechat nikým brát,
IB
přestože to bude vyžadovat veliké úsilí.						

Nachlazení nebo chřipka?

Nachlazení je onemocnění nejčastěji virového původu, kde začátek je náhlý, projevuje se rýmou, kýcháním, malátností, bolesti kloubů a svalů, obyčejně s mírně zvýšenou teplotou. Může
dojít k závažnější infekci průdušek, které se projeví hnisavým sputem a horečkou.
Komplikací může být zánět dutin, zánět středního ucha.
Léčba: Teplo a izolace v domácím prostředí zabraňuje šíření infekce, dále je to dostatek tekutin, vitamínů, antipyretika, analgetika, eventuálně antibiotika při bakteriální superinfekci.
Chřipka: Jedná se o specifické virové onemocnění, které se projevuje horečkou, rýmou,
kašlem, bolestí hlavy, malátností. Při těžkém průběhu může dojít ke zmatenosti, hemoragické bronchitidě, zápalu plic či ke smrti. Prevence těchto infekcí je jednak očkování, mytí
rukou a dostatek vitamínů před začátkem podzimní sezony. Doporučuji nepodceňovat tato
onemocnění a při horečce a kašli navštívit lékaře, který rozpozná, o jaký typ onemocnění se
jedná a nasadí adekvátní léčbu.
			
MUDr. Martin Pehr, praktický lékař
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Lékaři bez hranic

Nebývá zvykem, abychom na stránkách tohoto Zpravodaje podporovali aktivity, které nemají přímou
vazbu na dění ve farnosti. Zmíněná organizace se zabývá především akutní medicínou v oblastech
válečných konfliktů a poslední dobou se do práce organizace zapojují i mladí lékaři z ČR. Proto
chceme připomenout, že i malý dar z našeho nadbytku může v těchto oblastech přinést velký užitek.
Lékaři bez hranic (francouzsky: Médecins Sans Frontières, anglicky: Doctors Without Borders, německy:
Ärzte ohne Grenzen) je sekulární humanitární
nezisková organizace, která se zaměřuje na poskytování zdravotní péče obětem přírodních katastrof,
válečných konfliktů, epidemií či vyloučení ze zdravotní péče. Organizace byla založena v roce 1971 a
ve světě je známa pod francouzskou zkratkou “MSF”.
Organizace „Lékaři bez hranic“ byla založena skupinou francouzských lékařů a novinářů v reakci na
nigerijskou občanskou válku. Zakladatelé organizace
věřili, že každý člověk má právo na poskytnutí krizové lékařské pomoci bez ohledu na rasu, náboženské vyznání či politické přesvědčení a že
potřeby člověka jsou nadřazeny hranicím země.
Lékaři bez hranic jsou celosvětovým hnutím, jehož jádro tvoří 24 členských asociací. Formální
ústředí organizace sídlí v Ženevě (Švýcarsko). Organizaci dále tvoří 28 národních kanceláří a
5 operačních center, která řídí jednotlivé humanitární a zdravotnické projekty. Operační centra, sídlící v Paříži, Ženevě, Bruselu, Amsterdamu a Barceloně, jednají koordinovaně, avšak
samostatně.
V projektech v terénu mají Lékaři bez hranic kolem 2 600 mezinárodních spolupracovníků
(např. lékařů, zdravotních sester, porodních asistentek, farmaceutů, psychologů, logistiků či
administrátorů), po jejichž boku pracuje přibližně 30 000 místních zaměstnanců. V zázemí pro
organizaci pracuje dále kolem 2 500 stálých zaměstnanců, kteří organizují projekty na úrovni
jednotlivých operačních center, či se starají o nábor dobrovolníků pro mise, fundraising a informování o situaci v oblastech humanitárních krizí.
Lékaři bez hranic jsou financováni zejména ze soukromých zdrojů, což zajišťuje operační
nezávislost na politických, vojenských či ekonomických zájmech vlád a oficiálních mezinárodních institucí. V roce 2013 zajistili soukromí dárci, jichž bylo více než 5 milionů, celkem 89 %
příjmů organizace. Zbytek příjmů tvořily granty vlád a institucí. Celosvětové příjmy organizace
byly v témže roce 1,01 miliardy eur a celkové výdaje 953 milionů eur.
Organizace aktivně poskytuje zdravotní péči a lékařské zaškolení pro obyvatelstvo ve více než
70 zemích světa a často se dožaduje toho, aby za konflikty ve válečných zónách (jako např. v
Čečensku či Kosově) byla převzata politická zodpovědnost. Jen jednou za celou svou existenci musela organizace zažádat o vojenskou intervenci, a to v roce 1994 během genocidy ve
Rwandě. Aby mohla organizace poskytovat nezávislou a nestrannou pomoc, její jednání nepodléhá žádným politickým, náboženským či ekonomickým zájmům.
Lékaři bez hranic získali v roce 1999 Nobelovu cenu míru za zásluhy v oblasti poskytování
zdravotní péče v akutních krizových situacích a také za zvýšení mezinárodního povědomí o
možných humanitárních katastrofách.
Pro představu, co lze za dary pořídit:
500 Kč - zajistí antibiotika pro 10 lidí se zraněníni, způsobenými válkou
1000 Kč - zajistí dostupnost lékařské péče pro 400 lidí
Více informací najdete na www.lekari-bez-hranic.cz, včetně kontaktů a bankovních spojení.
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

Po-So:

7:30		

9:30

18:00

sv. Václav

Neděle: 		

11:15

sv. Gabriel

17:30

sv. Václav

Pátek

15:00

Palata

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

Kontakt s knězem 			

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

		

Úřední hodiny

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

1.10.
3.10.
15.10.
17.10.
18.10.
28.10.
1.11.
2.11.
5.11.

sobota
pondělí
sobota
pondělí
úterý
pátek
úterý
středa
sobota

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Památka sv. Františka z Assisi
Památka sv. Terezie od Ježíše
Památka sv. Ignáce z Antiochie
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Svátek sv. Šimona a Judy
Slavnost Všech svatých
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Mše sv. za zemřelé na Malvazinkách v 15:00 hod

Výchova dětí ve víře

Nevíte si rady s dětmi v kostele? Nechcete děti odradit a zároveň jim chcete předat poklad víry,
který jste dostali? Nevíte jak dostát svému závazku vedení dětí k Bohu, ke kterému jste se zavázali při svatbě a při křtu vašich dětí? Jak vychovávat děti ve víře?
V sobotu 12. listopadu od 15 do 17 hodin vás zveme na přednášku s následnou diskuzí,
ke sv. Vojtěchu, Kolejní 4, Praha 6. Povede Ing. Klára Kudrnová, katechetka z farnosti sv.
Anežky na Spořilově. Přihlašování na email: cpr@apha.cz

Podzimní sobota pro ženy

se uskuteční 8. 10. 2016 tradičně od 9 do 16 hodin v pražském Pastoračním středisku (Sv.
Vojtěch) Kolejní 4, Praha 6. Přednášející: PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D. a P. Pavel Pola,
OCD. Téma: Terezie z Lisieux – učitelka důvěry a lásky
Na přednášku navazuje diskuze ve skupinách. Zároveň je možnost individuální meditace a
příležitost ke svátosti smíření. Během dne budou pauzy na svačinu a na oběd, který je zajištěn
formou baget. Káva a čaj jsou k dispozici po celý den. Domácími buchtami nebo sušenkami
přispívají účastnice. Předem za to moc děkujeme! Na rekolekci je nutné se přihlásit, zde najdete
přihlašovací formulář.Uzávěrka přihlášek je 5. 10. Příspěvek na provoz sálu a občerstvení (cca
150 Kč) bude vybírán na místě.

Inspirace pro manželská společenství

Postupně shromažďujeme zkušenosti, materiály a inspiraci pro manželská společenství viz
http://www.manzelstvi.cz/zivot-v-manzelstvi/manzelska-spolecenstvi/. Mohla by tak vzniknout databáze nápadů jako pomoc pro ty, kdo chtějí společenství založit a pro inspiraci všem.
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. M. Chleborád, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 450 ks
neprodejné

