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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Vážení a milí přátelé,

prázdniny jsou za námi a jako obvykle uběhly příliš rychle. I přesto
doufám, že pro vás byly časem
odpočinku, milých setkání a návštěv
zajímavých míst. Pro mě byly uplynulé dva měsíce dosti intenzivní a
také první v mém kněžském životě.
Prožil jsem je částečně v zahraničí
a částečně také v Čechách a na
Moravě, ale především jsem se zabydloval v (pro mě) nové farnosti u
sv. Václava. Protože jsem původem
rodilý Pražan z Vinohrad, tak si
připadám opravdu jako doma. K tomuto pocitu přispělo pak i několik jiných okolností. Vybírám pouze dvě, ale našlo by se jich více. Jednak laskavé přijetí panem farářem, a pak také
farní dovolená ve Štěkni. Jsem rád za pozvání na tento týden, protože jsem tak mohl poznat
několik rodin z naší farnosti a těším se na poznávání dalších. K tomu bude jistě mnoho dalších
příležitostí. Jednou z nich bude i pouť na Sv. Horu u Příbrami. Kromě těchto „mimořádných“
akcí bude během školního roku probíhat mnoho běžného programu jako je třeba výuka
náboženství, setkávání různých společenství nebo úklid kostela… Tyto všechny „obyčejné“ chvíle
se mohou proměnit v místa setkání s Pánem i mezi námi navzájem.
Na začátku školního roku bych také rád popřál všem dětem a rodičům (i prarodičům), aby to
byl rok radostný, kdy se děti budou těšit z nových přátelství, zkušeností, poznatků, inspirací a
dospělí zase z toho, jak jim mohou při tom všem pomáhat a doprovázet je. V neděli 11. září při
mši sv. v 9:30 budeme prosit o dary Ducha Svatého pro tento nový školní rok, aby naše lidské
snažení Pán požehnal.
Nesme se, prosím, vzájemně v modlitbě. Vzpomínám si na první okamžiky po volbě papeže
Františka, kdy žádal shromážděné věřící na Svatopetrském náměstí o požehnání. Rád bych se
připojil k jeho časté prosbě: „a nezapomeňte se za mne modlit.“ Díky!
P. Martin Chleborád

Oslavy svátku sv. Ludmily

Oslava památky svaté Ludmily v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě 16. září 2016 začíná v 18.00
hodin. Mši svatou bude sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.
Sv. Ludmila, z knížecího rodu Pšovanů, se narodila kolem roku 860. Křest přijala z rukou některého
ze slovanských misionářů z Velké Moravy, snad přímo od sv. Metoděje. Měla sedm dětí, z nichž
dva, Spytihněv a Vratislav, postupně vládli po smrti Ludmilina manžela, knížete Bořivoje. Když
zemřel i Vratislav (13. února 921), bylo jeho synovi, pozdějšímu knížeti Václavovi, pouze 13 let.
Regentství bylo svěřeno Václavově matce Drahomíře, ale výchova Václava a jeho bratra Boleslava
Ludmile. Toto rozhodnutí zemských velmožů však vedlo k neshodám, které vyvrcholily v noci
z 15. na 16. září 921, kdy Ludmilu na Tetíně zavraždili členové Drahomířiny družiny. Sv. Václav
nechal Ludmiliny ostatky převézt do baziliky sv. Jiří na Pražském hradě. Za svatou byla oficiálně
uznána v letech 1143 – 1144. Je považována za patronku matek, babiček a vychovatelů.
AP
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Filmový a modlitební čtvrtek

Termín v září ještě nebyl upřesněn - sledujte prosím ohlášky a farní
web. 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

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
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. Martina
čtvrtek od 18:00 - zahájení 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 27.6. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka bude zahájena 12.9.
Katechumenát dospělých - individuální
přípravu vede P. Jerzy
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”.

2

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).

Náboženství pro předškoláky
Milí rodiče předškolních dětí,
rádi bychom vaše děti pozvali k účasti na výuce náboženství v letošním 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, 1015 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. Letos budeme probírat tématiku kostela a mše sv., přičemž ve druhém pololetí si děti budou skládat svůj vlastní nedělní
misálek se spoustou obrázků. Další dotazy můžete posílat na e-mail: gabesuch@gmail.com		
					
Na děti se těší
Gabriela Suchlová a Vendulka Keclíková
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Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 29. 8. 2016
Přítomni: P. J. Gapski, P. M. Chleborád, T. Lokajíčková, F. Nedbal,
		
J. Macek, P. Chvátal, G. Suchlová, H. Svobodová
Omluveni: J. Durdisová
Body jednání, návrhy, usnesení:
1)		
Personální situace kněží: přivítání našeho nového farního vikáře P. M. Chleboráda,
		
který byl mimo jiné pověřen sloužit nedělní mše sv. pro děti v 9:30.
2)		
Zhodnocení průběhu primice P. J. Zemana: proběhla důstojně a dobře. Setkání v sále
		
na Radnici bylo milé.
3)		
Farní pouť – na Svatou Horu a do Rožmitálu pod Třemšínem 10.9.2016. Bližší
		
podrobnosti byly uvedeny ve Zpravodaji a na webových stránkách farnosti. Zájem
		
je velký, kapacita autobusu je vyčerpána a jsou přihlášeni náhradníci, proto T. 		
		
Lokajíčková zjistí možnost objednání většího autobusu. (Pozn.: Z jednání vyplynulo,
		
že další autobus nebude)
4)		
Opravy kostela: opravy pokračují, část dotací byla obdržena, další se ještě očekávají.
5)		
Vizitace: dne 2.8.2016 navštívil naši farnost pan biskup K. Herbst, byl seznámen s
		
chodem farnosti, jejími úspěchy i starostmi.
6)		
Ekonomická kontrola: proběhla dne 8.7.2016 a byla velmi úspěšná, všechny 		
		
požadované doklady byly předloženy.
7)		
Výuka náboženství: zapojí se dvě nové katechetky (paní G. Suchlová a paní
		
V. Keclíková) – bližší podrobnosti naleznete ve Zpravodaji.
8)		
Biblická hodina: bude zahájena od poloviny září pod vedením pana kaplana.
9)		
Slavnost sv. Václava: mše sv. v našem kostele v 7:30 a 17:30.
10)
Příprava Mikulášské besídky, případně jiné akce pro děti nebo seniory – možnosti
		
realizace zjistí P. Chvátal, podle toho se vybere vhodná akce nebo cílová skupina.
11)
Mše sv. za zemřelé na Malvazinkách: 5.11.2016 v 15:00 hod.
12)
Úklid kostela: 26.11.2016 po ranní mši sv.
13)
Adventní duchovní obnova: 10.12.2016
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 1. 11. 2016 od 18:30
Zapsala: HS

Tři roky za námi…

Připadá mi to skoro jako včera, kdy mě pan farář vyprovodil po ranní mši svaté před kostel
a já se vydal do Olomouce, abych začal formaci ke kněžství v Teologickém konviktu. Čas letí
a najednou jsou tři roky za námi. Po krásném nultém ročníku v Olomouci, který mi dal větší
samostatnost, vhled do poznání teologických oborů, moravské mentality, modlitby a vytvoření
hezkého společenství mezi spolubratry z ročníku, jsem přišel do pražského Arcibiskupského
semináře. Dva roky strávené v pražských Dejvicích byly naplněné seminární formací, studiem
na Katolické teologické fakultě a všelijakými akcemi v katedrále i mimo ní. Během letních
prázdnin jsem absolvoval několikatýdenní pastorační praxe zaměřené na život arcidiecéze –
praxe v nemocnici, kněžském domově, s mládeží nebo na kurii.
V nadcházejícím roce mě čeká výuka náboženství na základní škole svaté Voršily a v semináři
poměrně náročná funkce prefekta ritu (osoba zodpovědná za liturgii v semináři a na akcích
bohoslovců mimo něj), ale s Boží pomocí vše půjde. V prvním a druhém ročníku se škola
motala především kolem filosofie a jazyků (latiny, řečtiny a hebrejštiny), v následujících letech
už by mělo být více prostoru na (o něco zábavnější) biblistiku, liturgiku, kanonické právo, dogmatiku nebo pastorální obory.
Ale dost již o mě. Možná vás již v nadpise zarazilo, proč zrovna „tři roky za námi…“ Protože
jsem si vědom, že ty krásné tři roky formace by rozhodně nebyly tak hezké bez vás a vaší
podpory, ať už duchovní, hmotné nebo prostě jenom lidské a přátelské. Jsem moc rád, že jsem
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tento rok mohl jet na farní dovolenou do Štěkně a zažít tak příjemný týden s rodinami a naším
novým panem kaplanem. Když jsem potkal minulý rok během zkouškového období jednoho
z farníků v metru, říkal mi, že na mě často vzpomíná v modlitbě. V tu chvíli jsem si uvědomil
že všechny ty splněné zkoušky jsou splněné právě kvůli takovým lidem a jejich modlitbě. Je vás
takových mnoho, vím o tom, modlitební podporu pociťuji, jsem za to všechno moc rád a i já
v modlitbách vzpomínám na celou farnost. Prosím vás o modlitbu i nadále, aby i ty další čtyři
roky formace, které mě ještě čekají, byly naplněny milostmi ve stejné nebo i větší míře jako
doposud.								 Václav Šustr

Farní dovolená 2016 ve Štěkni

Letošní farní dovolená se moc povedla. Štěkeň nás přivítala, i se s námi rozloučila krásným
počasím, z celého týdne jen 2 dny propršely, což vodáky i zahrádkáře jistě potěšilo. Někdo bydlel u sester z Congregatiou Jesu poprvé, někdo dokonce popáté, ale dovolím si říci, že zámek i
park je tak báječný, že to nemohlo nikomu vadit.
Tradičně jsme se scházeli při ranní mši v kapli a u večerní modlitby chval a díků. Po příjezdu
otce Martina a bohoslovce Vaška Šustra byl duchovní program ještě pestřejší. Seznamovali
jsme se každý večer se skutky milosrdenství - tematicky k letošnímu roku.
Václav si pro nás připravil zajímavé přednášky. Jednou jsme věnovali tématu válečné etiky s
následnou diskuzí, kdy jsme měli za úkol postavit se na jednu stranu podle toho, jak bychom
etický problém řešili, a následně jsme obhajovali naše postoje. Zamyslet se nad kontroverzními
tématy a dostat se do konfrontace s jiným názorem bylo skutečně obohacující. Další večer jsme
shlédli film „God´s not dead“ a na něj následující den navazovala přednáška o filozofických
důkazech Boží existence, kdy jsme si mohli na chvíli připadat jako na Katolické teologické
fakultě. Ani přes den jsme se nenudili a mohli jsme se účastnit připraveného programu.
Na pondělí byl připraven v pořadí již 3. štěkeňský orientační závod. Účastnili se ho dospělí i
děti, všichni dokončili, někdo dříve, někdo později, ale zapotili se všichni.
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V úterý jela většina na cyklovýlet přes Putim do Písku a ti, co na kola nemohli, dorazili do Písku
autem. Na středu byly naplánované rafty z Katovic do Štěkně a i ty menší děti, které nemohly
jet celou cestu, nakonec spluly k jejich velké radosti Klostermanův jez, u kterého jsme se byli
několikrát koupat.

Ve čtvrtek jsme vyrazili na společný pěší výlet do Píseckých hor Cestou drahokamů na rozhlednu Jarník. Počasí v lese bylo příjemné, vzájemně jsme si pomáhali s kočárky a malými dětmi.
Cestou otec Martin sloužil mši svatou, před níž děti krásně ozdobily oltář. V pátek sice pršelo,
ale nikoho to neodradilo a ve Štěkni vzplála olympijská pochodeň a konaly se Štekěňské olympijské hry pro děti. Soutěžilo se ve skoku do dálky, běhu, kopu na bránu, hodu koulí a létajícím
talířem, ve vzpírání a běhu přes překážky. Večer se pak rozdaly medaile a po setmění došlo na
překvapení – ohňostroj. V sobotu po výborném obědě jsme se rozjeli domů.
A závěr bude stejný jako začátek. Farní dovolená se letos vyvedla. Panovala skvělá atmosféra v
rámci našeho společenství, nikomu se nic nestalo, co víc si přát. Poděkování patří otci Martinovi i Vaškovi za duchovní doprovod, Márince a Honzovi za organizaci výletů a Matoušovi za
přípravu orientačního běhu a olympijských her.
Vendulka Keclíková
Pojeďte s námi příští rok, nebudete litovat!				

Důležité souvislosti

Někdo moudrý kdysi řekl, že všechno souvisí se vším. Platí to také o našem postoji k životu i
jednání v něm. Záleží na každém z nás, jak umíme zacházet s velikým darem svobody.
Technika nám pomáhá, ale dochází ke znečišťování životního prostředí, ničení přírody, úbytku zdrojů energie i vody. Odborníci přicházejí s projekty obnovy. Je velmi dobré, že jsme v
mnohých oblastech svědky zlepšování.
Mezi námi však také žijí lidé, kteří úmyslně ničí např. kostely, fasády domů, hroby a jiné věci.
Tyto činy často nikdo netrestá. Potom se konají finanční sbírky na obnovu, ale někdy je už
pozdě. Od našich předků bychom se měli naučit vážit si těchto hodnot, které stavěli s velikou
láskou. Úcta ke hmotným věcem je důležitá, ale stejnou váhu má také naše vzájemné chování.
Volnost a hrubost se často omlouvají. Bez zábran a studu se mluví o věcech, které nepatří na
veřejnost, např. o sexu nebo o soukromém životě herců, zpěváků či politiků. Vyzvedávají se
však hlavně jejich selhání. Zvířata mají často větší péči, než někteří potřební lidé. Proto mnohdy slyšíme názor, že je svět špatný a zkažený. My jsme však všichni bez rozdílu pozváni k jeho
ochraně a zvelebování. Platí to pro nás křesťany i nevěřící lidi, kteří žijí podle svého svědomí.
Všechna tato závažná, velmi úzce související témata, mají vést každého z nás k zamyšlení, jak
můžeme být prospěšní. Někdy to neobjevíme sami. Ukáží nám to ostatní lidé, pokud jsme
věřící, vede nás také Bůh. Všichni však jdeme životem, který můžeme přirovnat ke dlouhé cestě
plné nerovností i velikých kopců. Naším úkolem je jejich vyhlazování. Jedině tak se nám bude
na světě lépe žít.									 IB
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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

1.9. čtvrtek
Obnovení pravidelného pořadu bohoslužeb
3.9. sobota
Památka sv. Řehoře Velikého
8.9. čtvrtek
Svátek Narození Panny Marie
13.9. úterý
Památka sv. Jana Zlatoústého
14.9. středa
Svátek Povýšení svatého Kříže
15.9. čtvrtek
Památka Panny Marie Bolestné
16.9. středa
sv. Ludmily
21.9. středa
Svátek sv. Matouše
27.9. úterý
Památka sv. Vincence z Paula
28.9. středa
Slavnost sv. Václava, národní pouť ve Staré Boleslavi (str. 7)
			
V 18 hod. v kostele sv. Prokopa v Butovicích mše sv. za Janičku Urbanovou
29.9. čtvrtek
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
1.10. sobota
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Konec Evropy? Krize, výzvy, řešení
O krizi Evropy budou 21. září 2016 v prostorách Emauzského kláštera (Vyšehradská 49) diskutovat od 19.00 hodin pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a polský filozof a europoslanec
prof. Ryszard Legutko.
Setkání dvou výrazných osobností intelektuální debaty ve střední Evropě, které zároveň nejsou
„pouhými” intelektuály, ale ve významných funkcích se účastní veřejného a politického života,
připravil Občanský institut. Kardinála Duku není nutno představovat, Ryszard Legutko patří mezi
nejvýraznější postavy polské intelektuální debaty. Je autorem řady knih věnujících se dějinám politické filozofie a kriticky nahlížejících na módní myšlenkové směry současnosti. V češtině vyšel
výbor jeho textů s názvem „Ošklivost demokracie a jiné eseje“ (CDK Brno, 2009). Od roku 2005
vyměnil pozici profesora Jagellonské univerzity za politickou dráhu, byl mimo jiné ministrem
školství a nyní je poslancem Evropského parlamentu. Tlumočení zajištěno. Více na www.obcinst.cz
Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů– dominikánů
čtvrtek 29. září 2016 v 9.00 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)
I. Počátky bratří kazatelů v Evropě a českých zemích, II. Dominikáni v městské společnosti
a na vysokých učeních, III. Srovnání stavebního vývoje dominikánských konventů v Praze a
Krakově, IV. Stavební vývoj dominikánských konventů v českých zemích
pátek 30. září, 9–12 h, refektář (vstup Jilská 7a) V. Kláštery dominikánek, dominikáni a hudba
pátek 30. září, 14–17 h, kostel sv. Anny VI. Klášter dominikánek U sv. Anny v Praze
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

