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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Vážení a milí přátelé,

protože se blíží poslední měsíc mého pobytu na
Smíchově a působení mezi Vámi a pro Vás jako
farního vikáře, tak mi dovolte, abych se s Vámi
touto cestou rozloučil a poděkoval Vám. Rád bych
vyjádřil vděčnost za přijetí, za společenství, zejména
duchovní, které jsme mohli společně vytvářet při
budování toho kousku Božího království, který nám
byl Pánem svěřen zde na zemi.
Prožili jsme společně téměř celý běh liturgického
roku a nastávají Letnice. Při nich rozjímáme o seslání Ducha Svatého a o jeho různých darech, které
rozděluje mezi své učedníky. Za tato Vaše různá
obdarování bych rád poděkoval Duchu Svatému
a samozřejmě i Vám, protože tak jste se stali obdarováním i pro mne. Nechtěl bych zde vyjmenovávat jednotlivé farníky, protože by tu pak muselo být
mnoho jmen, a také bych samozřejmě na někoho
zapomněl. Ale upřímný dík za každou službu, pomoc, společné sdílení, práci, slavení mše sv.,
modlitbu…
Děkuji dobrému Bohu, že mi vybral právě naši farnost pro tyto uplynulé měsíce. I když nejsem
věkem příliš pokročilý, tak jsem už zažil mnoho různých společenství a komunit a smíchovská
farnost při kostele sv. Václava bude mít mezi nimi čestné místo už i proto, že jsem zde mohl
prožít své první kněžské kroky.
Na závěr dovolte přeci jen jedno osobní poděkování – a to našemu panu faráři. I když jsme se
před mým nástupem na Smíchov neznali, tak se domnívám, že jsme vytvořili dobré kněžské
společenství, které snad bylo k užitku celé farnosti. Díky, milý otče Jerzy!
Poprosil bych Vás, sestry a bratři, o modlitbu a sám Vám žehnám a vyprošuji potřebné milosti
a posilu Ducha Svatého. Zůstávejme v něm spojeni, i když nás bude dělit fyzická vzdálenost.
								
In XP Váš P. Martin Chleborád

Milý otče Martine,

loučit se někým, kdo teprve před nedávnem přišel, je vždy složité. Buď za
tu krátkou dobu nestačí naplnit očekávání všech okolo sebe a nebo, jako ve
vašem případě, přirozeně a samozřejmě zapadne do farního společenství a
všem se zdá, jako by s námi byl již odjakživa.
Rádi bychom vám poděkovali za to, jak jste se věnoval dětem, především
ministrantům a dětem na náboženství. Že jste trpělivě snášel “šum” při nedělní “půldesáté”
a neustále se snažil zapojovat děti do mše sv. Děkujeme i za to, že jste se s námi modlil a byl
kdykoli připraven podpořit modlitbou toho, kdo se na vás obrátil s nějakou svojí potřebou.
Děkujeme za nepřetržitě vlídné a otevřené jednání se všemi, a že svými slovy jste vždy uměl
poučit i lidsky podpořit. A že jste spolu s P. Jerzym tvořili téměř ideální kněžský tandem, který
tato farnost již delší dobu potřebovala.
Přeji vám jménem pastorační rady, a jistě i všech farníků, mnoho radosti v novém působišti
a kéž vaše práce přinese hojný užitek. 				
František Nedbal
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Biblická hodina

I v letošním roce se koná každý čtvrtek od 18:30 Biblická hodina nyní pod vedením otce Martina. Po úvodních setkáních, která byla
věnována metodice jak číst a jak přistupovat k biblickým textům,
jsme přešli k výkladu i ke čtení biblí inspirovaných textů. Přijďte se
nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti!

Pravidelný program farnosti

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
Příprava na biřmování - P. Martin
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat každou středu po večerní mši sv.
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
Mateřské centrum Venoušek
srdečně zváni!
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
Farní káva
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
modlitby a oběd)
Společenství starších rodičů
Biblická hodina pod vedením P. Martina
neděle 17:00 - 19:00 - velký sál na faře
čtvrtek od 18:00 - zahájeno 15.9.
Pondělní společenství
Čtvrteční filmové a modlitební večery
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
Katechumenát dospělých - individuální
Modlitba sv. Růžence
přípravu vede P. Jerzy, pondělí 18:30
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod.
Pravidelná páteční adorace
Pěvecký sbor - zkoušky
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
pondělí od 19:00 - u sv. Ignáce, sál č. 24
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.
Rekreační cvičení pro ženy
Farní pastorační rada
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Nejbližší schůzka bude 29.6. od 18:30 na faře
Modlitební společenství za obrácení národa
Redakční rada Zpravodaje
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské
Nejbližší schůzka 29.6. v 18:30, farní kancelář
centrum, kdo se nemůže zúčastnit, může se
Výuka dětí - náboženství
spojit v modlitbě v uvedený čas, nebo každý
Pravidelná výuka byla zahájena 12.9.
den od 20:00
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 červnové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem.
Tentokrát se přeneseme do Alžírska za dominikánským biskupem
Pierrem Claveriem, který se rozhodl, že svoji historii spojí s alžírskou,
poté, co Alžírsko získalo nezávislost. Jednoznačně se rozhodl, že se
bude setkávat s bližními. Stává se přítelem pro Alžířany, pro muslimy. Rozhodl se, že bude tam, kam ho Pán povolal, v trhlinách, které
rozdělují lidstvo. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8.6. 2017 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

Přednáška s 3D vizualizací - Benediktinský klášter na Ostrově

Ve čtvrtek 15.6. od 19 hod ve farním sále přednáška o bývalém klášteru na soutoku Vltavy a Sázavy.

Hudební skupinka

Stejně jako v minulých letech i letos naše hudební skupinka doprovází
mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termín po prázdninách (bude upřesněno). Rádi mezi sebou uvítáme nové posily zpěváky i hudebníky.

Letošní Noc kostelů u sv. Václava:
od
17:30
19:00
20:30
22:00
22:50
23:55

do
18:20
20:00
21:30
22:30
23:50
0:05

název programu
Mše svatá
Koncert ZUŠ Štefánikova, Praha 5
Komentovaná prohlídka kostela
Varhanní nocturno
Komentovaná prohlídka kostela
Modlitba - uzavření kostela

Noc kostelů u sv. Gabriela

Tuto noc otevřeno od 19:00 do 24:00
19.30 Audiovizuální prezentace knihy LIBER EVANGELIORUM
21.00 Komentovaná prohlídka
23.00 Komentovaná prohlídka
Na fasádě severního křídla kláštera sv. Gabriela je okno velké přes celá dvě poschodí. Patřilo k
ateliéru, který obyvatelky kláštera nazvaly po patronu malířů sv. Lukášovi. Vznikl zde iluminovaný rukopis nazvaný Liber Evangeliorum (Kniha evangelií). Benediktinky pracovaly na velice
nezvyklých beuronských knižních iluminacích pod vedením zakladatele beuronského umění
P. Desideria Lenze celých třináct let. Tento tzv. evangelistář používaly při význačných svátcích
a slavnostech. V Rakousku, kam se v roce 1919 přestěhovaly, vytvořily poslední iluminaci.
Od roku 2008 je toto dílo, které nemá na světě obdoby, uchováváno v depozitáři Diecézního
muzea v Grazu. Se svolením sester vyšlo v Praze v roce 2016 jako publikace s česko-německými
komentáři, nikdy předtím tyto iluminace na pergamenu neměla veřejnost možnost spatřit.
K zakoupení po prezentaci přímo v kostele, cena 990,- Kč.
monica.bubna.litic@gmail.com

Islám pohledem křesťana

Ve čtvrtek 18.5. se uskutečnila velmi fundovaná přednáška a beseda s Lukášem
Noskem, Th.D. Otázky byly zvídavé, debatu se podařilo udržet ve věcné rovině.
Sešlo se 36 posluchačů, Jak poznamenal
pan kaplan, na biblickou hodinu přijde
6-10 posluchačů .....		
FN
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Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 16. 5. 2017

Přítomni: P. J. Gapski, P. M. Chleborád, J. Durdisová, G. Suchlová,
		
F. Nedbal, J. Macek, P. Chvátal, H. Svobodová
Omluveni: T. Lokajíčková
Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Pouť za duchovní povolání: uskutečnila se na Sv. Hoře a na Makové Hoře dne 13.5.2017.
Zúčastnilo se hodně lidí z naší farnosti a podpořilo tak i bohoslovce V. Šustra, jehož kandidatura kněžství byla na S. Hoře oslavena. Pouť byla dobře zorganizována – díky J. Mackovi.
2) Poutní mše sv. v Radlicích: uskutečnila se dne 16.5.2017, zúčastnilo se asi 50 lidí.
3) Opravy kostela: pokračují (renovace fasády v průčelí, oprava podstavce), obdržíme dotace.
Budou instalovány nové rozvaděče elektřiny v kostele.
4) Postní duchovní obnovy: pod vedením P. F. Sadílka i obnova pro mládež byly úspěšné.
5) Noc kostelů: uskuteční se dne 9.6.2017. Program je připraven, hlavním organizátorem v naší
farnosti je P.Chvátal. Prosíme dobrovolníky o pomoc při zajištění hladkého průběhu této akce.
6) Hodiny na kostelní věži: hodiny byly opraveny, proběhne ještě finální oprava, aby věže byly
synchronizovány.
7) Personální situace kněží: k 1.7. odejde z naší farnosti P. M. Chleborád a přijde nový pan
kaplan z Berouna, P. Jozef Sudor.
8) Výuka náboženství: paní Habánová v kostele sv. Václava již z důvodu vytížení učit nebude,
bude učit na Barrandově.
9) Biřmování: uskuteční se dne 11.6. při mši sv. v 9,30.
10)První sv. přijímání: uskuteční se dne 18.6. při mši sv. v 9,30.
11)Technika do farnosti: bude zakoupen nový projektor a přehrávač.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 29. 6. 2017 od 18:30
Zapsala: HS

Milí farníci

„Vy (křesťané) jste rod vyvolený, lid patřící Bohu, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal
ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. (1 Petr 2,9)
Nevím, jestli znáte tento citát, ale myslím, že o něm mnozí moc nepřemýšlí!
Uprostřed května jsem se účastnila na faře našeho kostela promítání filmu, s názvem –„Zázraky z nebe“. Byl to film, který pojednával o rodině, v níž těžce onemocnělo dítě. Ve filmu je
velmi dobře podáno, jak rodiče i sourozenci se trápí nad těžkou nemocí, a všichni volají k
Bohu o pomoc. V pokračující situaci, která se zhoršuje, matka klesá na mysli a říká, že ztrácí
víru v Boha. Vážení, nesetkali jsme se někdy s takovou situací, kdy nemůžeme unést kříž,
který Bůh někdy (ale vždy ve své lásce) sesílá? Bylo to velmi dobře zfilmováno a pro nás lidi,
často klesající pod kříži života, velmi poučné! Dítě, provázené modlitbami bylo nakonec, po
těžkém úrazu zázračně uzdraveno. Film byl oznamován ve Zpravodaji od začátku května, byl
v 18,30 hod, tedy ještě za světla a byl vhodný pro všechny generace, tedy i pro děti! Nemile mě
překvapilo, že přišlo asi jen 10 dospělých (včetně těch, kteří se o promítání starají) a asi 10 dětí.
Vzpomeňme, že za totality nebylo mnoho možností, ale teď máme i v církvi možnost výběru
a poučení, bez šikanování. Všichni víme, že televizní pořady jsou čím dál horší, plné násilí a
mnozí si stěžují, že se na ně nedá dívat. V naší farnosti je teď dost možností jak prohlubovat
svou víru, jak se setkávat. Existuje několik společenství, Biblická hodina, Mateřské centrum,
přípravy na křest a biřmování, filmové večery, poutě a výlety. Bohužel, mnohým věřícím však
asi stačí jen nedělní návštěva kostela a myslí si, že to pro život ve víře stačí! Často je ale přece
zdůrazňováno, že věřící nemají zůstávat sami, mají se navzájem posilovat ve víře, vzdělávat se,
tedy svou víru prohlubovat a předávat ji dál. Výstižně nám připomíná náš úkol P.A.Opatrný:
„Zkuste se podívat večer na měsíc. Ten sám nezáří, ale věrně odráží sluneční světlo, které na
něj dopadá. A křesťané jsou ti, kteří skrze svou víru odrážejí Boží záři (byť nedokonale). Je to
MM
čest, úkol, závazek a služba.“ Kéž by to byla pravda.					
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Jen trošku

V každém člověku dříme jistý vnitřní imperativ, ať už se nazývá jakkoli, třeba svědomí. Dobře
nám radí, varuje, ale my často nechceme slyšet jeho hlas, protože by nám mohl přinést něco,
co se nám nelíbí, co překáží naší vůli. Snažíme se naše svědomí nějak ukonejšit, obalamutit. Ne
moc, ale jen trošku.
Trošku zalžu, nikomu tím neublížím. Trošku si přilepším na úkor druhého, ale to dělají všichni.
Trošku zapomenu v rodině na starší a nemocné, ale oni pochopí, že nemám čas. Trošku omezím
svou účast na mši svaté, protože v té době jsou jiné atraktivní akce. Trošku zkrátím modlitbu,
protože je pořád stejná. Trošku povolím ve všem, co jsem dřív uznával a co tvořilo součást mé
víry, protože se prostě změnila doba.
Víme, že vývoj je rychlý, věda a technika uhání kupředu mílovými kroky, člověk se v přemíře
informací začíná ztrácet. Ale my máme něco, co je neměnné, stálé, nepoplatné době. Je to Bůh,
stále stejný včera i dnes, který bez ohledu na módní trendy ve filozofii či v náboženství o nás
ví, stále nám nabízí svou lásku. On nás nemá rád trošku, není trošku milosrdný, trošku věrný,
trošku odpouštějící. V něm je plnost všeho.
Pokusme se omezit to naše „troškaření“, uhýbání, vymlouvání. Nikdy nebudeme absolutně
dokonalí, s tím Bůh počítá, ale omezme svou pohodlnost a chuť po laciném prospěchu, neslevujme ze svého přesvědčení. Nechceme být jednou přece tak „trošku“ spaseni, ale chceme
poznat plnou slávu Boží.								 HK

Poslání každého člověka

Každý den jsme zahlcováni sdělovacími prostředky zprávami o vážných situacích na mnohých
místech světa. Všichni si přece přejeme v něm dobře žít. Proto by nás měly tyto skutečnosti vést
k zamyšlení nad důležitou otázkou, jaké je základní poslání každého člověka. Je to rozdávání
dobra a lásky nejenom pro sebe. Co brání v plnění tohoto úkolu? Překážkou je záměna darů
svobody, zodpovědnosti a moudrosti za pýchu, touhu po moci a sobectví. Máme také dar rozumu, který nám umožňuje rozlišování dobrého a zlého jednání a tak se nemusíme chovat
pouze pudově jako zvířata. Někteří lidé si myslí, že najdou východisko k vyřešení problémů
nadáváním a prázdnými řečmi. Oni si sice na chvíli uleví, ale většinou se nic nezmění. Velmi
dobře vím, že mnohé okolnosti nemůžeme ovlivnit. Nemáme k tomu často prostředky ani síly.
Přesto však může každý z nás plnit své lidské poslání na místě, kde žije, ale uvědomme si, že
na to sami nestačíme. Přispíváme svými osobními možnostmi a schopnostmi i směřováním
života. My věřící v Boha pevnou žitou vírou, láskou a nadějí. Nevěřící podle svého svědomí.
Tak se vzájemně doplňujeme. Když se budeme usilovně snažit o to, aby v pestré mozaice našich
schopností a možností převažovalo dobro, věřím, že nastanou změny k lepšímu životu na světě.
									

Velké chvály na Smíchově

Ilona Bozděchová

Ve čtvrtek 25.5.2017 večer jsme se již potřetí sešli v našem kostele a před vystavenou Nejsvětější
Svátostí a rozzářeným oltářem za doprovodu „profesionálů“ ze společenství GIF jsme společně s
našimi farníky a dalšími návštěvníky kostela písní a slovem chválili Pána v modlitbě. Děkujeme
tímto „GIFákům“ za milou návštěvu a budeme se těšit na další setkání u nás na Smíchově v
příštím školním roce.							
H+M
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Pouť na Svatou Horu za Václavem Šustrem

V sobotu 13. května jsme navštívili Svatou Horu, u příležitosti 16. arcidiecézní pouti za duchovní povolání. Hlavním bodem programu byla mše sv. sloužená panem kardinálem Dukou, při
níž byli přijati mezi kandidáty jáhenství a kněžství bohoslovci, mezi nimi Václav Šustr z naší
farnosti.
Po krásné a povzbuzující mši sv. jsme přejeli do blízkých Smolotel, kde jsme společně poobědvali
v místní restauraci (vřele doporučujeme!). Po obědě jsme navštívili významné poutní místo Maková Hora. Poutní kostel, malebně položený na vrcholu Makové Hory, jsme si prohlédli v doprovodu místního pana faráře. Ačkoli během dne několikrát vydatně pršelo, vždy to bylo v době,
kdy jsme byli někde uvnitř. Opět se projevila vynikající příprava a erudovanost pořadatelů.
Děkujeme!									 FN

Pouť ke sv. Janu v Radlicích

V úterý 16.5. jsme se sešli v kapli sv. Jana v Radlicích. Poutní mši sv. sloužil v premiéře (a patrně
i derniéře) P. Martin. Sešlo se 48 poutníků a byly i pouťové koláčky. Přijďte aspoň příští rok! FN
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Pouť do Lurd (a zase zpátky)

Počátkem května proběhla pouť do Lurd. Tedy přesněji do Ars, působiště sv. Jana Marii Vianneye, Nevers, místě posledního odpočinku sv. Bernadetty Soubirous, nejstaršího poutního místa ve Francii, Le Puy a Lurd, kde se zjevovala v průběhu roku 1858 sv.Bernadettě Panna Maria.
Na zpáteční cestě jsme navštívili La Salettu, kde se zjevila Panna Maria v roce 1846.
Pouť pořádala cestovní kancelář Palomino a účastnilo se jí i mnoho farníků z naší smíchovské
farnosti od sv. Václava.
Velké díky patří našemu panu faráři P. Jerzymu Gapskému, který se perfektně staral o duchovní
doprovod naší výpravy. Sloužil mše svaté, uděloval svátosti smíření, vedl křížové cesty, modlitby, duchovní rozhovory, láskyplně o nás pečoval…….
Počátkem příštího roku 2018 pořádá cestovní kancelář Palomino pouť do Svaté země, opět se
skvělým duchovním doprovodem P. Jerzyho. Doufáme, že naše farnost bude zase hojně zastoupena.
A protože se letošní pouť týkala z velké části mariánských zjevení, budeme se jim v příštích
vydáních našeho farního zpravodaje více věnovat.				
Jan May
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

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

8:00

Neděle: 11:15
Středa: 14:45
Pátek 15:00

Po-So:

7:30		

Kontakt s knězem 			

Úřední hodiny

9:30

18:00

sv. Václav

17:30

sv. Václav

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

sv. Gabriel
DD Klamovka
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.
4.6.
5.6.
11.6.
13.6.
15.6.
18.6.
21.6.
23.6.
24.6.
28.6.
29.6.
3.7.
5.7.

čtvrtek
neděle
pondělí
neděle
úterý
čtvrtek
neděle
středa
pátek
neděle
středa
čtvrtek
pondělí
středa

Památka sv. Justina
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Pam. sv. Bonifáce
Slavnost Nejsvětější Trojice, v 9:30 biřmování, biskup Herbst
Pam. sv. Antonína z Padovy
Slavnost Těla a krve Páně, v 19 hod v sále přednáška o klášteru na Ostrově
v 9:30 první sv. přijímání dětí
Památka sv. Aloise
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Pam. sv. Ireneje
Slavnost sv. Petra a Pavla
Svátek sv. Tomáše, apoštola
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Slavnost Těla a Krve Páně v hlavním městě Praze

Podobně jako v minulých letech, zve srdečně pan kardinál Dominik Duka OP všechny kněze,
jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží lid v městě Praze k oslavě slavnosti
Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 15. června 2017 v 17.00 hod. bude pan kardinál sloužit v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnou mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické
procesí. To půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence (Hradčanské náměstí 7) a třetím na Karmelu
sv. Josefa. Průvod bude zakončen čtvrtým oltářem u nově opraveného mariánského sloupu na
Hradčanském náměstí.						
Mgr. Vojtěch Mátl

Poslední volná místa v křesťanské ZŠ Parentes Praha

Základní škola Parentes, která sídlí na Radlické ulici Prahy 5,
má k dispozici pro školní rok 2017/2018 poslední 2 volná místa
v 1. třídě a 3 místa v 5. třídě.
Škola nabízí individuální přístup k dětem, aktivní spolupráci s
rodiči a nadstandardní vzdělání s důrazem na etiku a budování
hodnotového základu. Součástí výuky je náboženství, děti se
mohou účastnit mše svaté ve školní kapli nebo se připravit na
1. svaté přijímání. Škola zajišťuje rozsáhlou výuku angličtiny, řadu kroužků a pořádá přednášky
a kurzy pro rodiče. Více informací najdete na www.parentes.cz

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

