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Stvoření je vyzváno ke chvále
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože našich otců, chvályhodný a vyvýšený navěky, a požehnané 
svaté jméno tvé slávy, nade vše chvályhodné a nade vše vyvýšené navěky.
 Požehnaný jsi v chrámu své svaté slávy, nade vše velebený a přeslavný navěky.
Požehnaný jsi, který trůníš nad cheruby a shlížíš na propasti, chvályhodný a nade vše vyvýšený 
navěky.
 Požehnaný jsi na svém královském trůně, nade vše velebený a nade vše vyvýšený navěky.
Požehnaný jsi na nebeské klenbě, velebený a oslavený navěky!“
 Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, nebesa, velebte a vyvyšujte ho navěky.
 Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, všechny vody nad oblohou, velebte a vyvyšujte ho navěky.
 Dobrořečte Hospodinu, všechny mocnosti, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, slunce a měsíci, velebte a vyvyšujte ho navěky.
 Dobrořečte Hospodinu, nebeské hvězdy, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, všechen dešti a roso, velebte a vyvyšujte ho navěky.
 Dobrořečte Hospodinu, všechny větry, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, ohni a žáre, velebte a vyvyšujte ho navěky.
 Dobrořečte Hospodinu, chladno i teplo, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, krůpěje rosy i sněhové vločky, velebte a vyvyšujte ho navěky.
 Dobrořečte Hospodinu, noci a dni, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, světlo a temnoto, velebte a vyvyšujte ho navěky.
 Dobrořečte Hospodinu, lede a mraze, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, ledovce a sněhy, velebte a vyvyšujte ho navěky.
 Dobrořečte Hospodinu, blesky a mračna, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořeč Hospodinu, země, veleb a vyvyšuj ho navěky.
 Dobrořečte Hospodinu, hory a pahorky, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořeč Hospodinu, vše, co roste na zemi, veleb a vyvyšuj ho navěky.
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farář u sv. Václava  P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 // 257 317 652 
a rektor u sv. Gabriela: gapski@centrum.cz

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”. 

Dobrořečte Hospodinu, moře a řeky, velebte a vyvyšujte ho navěky.
 Dobrořečte Hospodinu, prameny vod , velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, netvoři a vše, co se hýbe ve vodách, velebte a vyvyšujte ho navěky.
 Dobrořeč Hospodinu, všechno nebeské ptactvo, veleb a vyvyšuj ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, všechna zvířata divoká i krotká, velebte a vyvyšujte ho navěky.
 Dobrořečte Hospodinu, synové lidští, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořeč Hospodinu, Izraeli, veleb a vyvyšuj ho navěky.
 Dobrořečte Hospodinu, jeho kněží, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, jeho služebníci, velebte a vyvyšujte ho navěky.
 Dobrořečte Hospodinu, duchové a duše spravedlivých, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, věrní a pokorní srdcem, velebte a vyvyšujte ho navěky.
 Dobrořečte Hospodinu, Chananjáši, Azarjáši, Míšaeli, velebte a vyvyšujte ho navěky. On nás 
vysvobodil z podsvětí a zachránil nás z moci smrti, vychvátil nás z vnitřku pece, ze šlehajících 
plamenů, vychvátil nás zprostředka ohně!
 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.
Dobrořečte Hospodinu, Bohu bohů, všichni, kteří se ho bojíte, velebte a chválu vzdejte, protože 
jeho milosrdenství je věčné. (Daniel)
Nechť je vám všem tento chvalozpěv z knihy proroka Daniela inspirací a posilou během času 
prázdnin a dovolených! Přeji vám požehnaný čas odpočinku!               P. Jerzy

Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 19. 6. 2018
Přítomni:  P. J. Gapski, J. Durdisová, T. Lokajíčková, G. Suchlová, 
  P. Chvátal, F. Nedbal, J. Macek, H. Svobodová, 
  V. Keclíková jako host
Body jednání, návrhy, usnesení:

1) Personální situace ve farnosti: P. Edvin Berger opustí naši farnost ke konci června a odjede  
 na Slovensko. Od 1. 8. 2018 k nám nastoupí na výpomoc diákon Václav Revenda. Paní J.  
 Durdisová si z rodinných důvodů musí zkrátit pracovní úvazek.
2) Úprava suterénu fary: bude zadáno vypracování projektu na dlouhodobé řešení vlhkosti  
 sklepních prostor, aby mohly v budoucnu sloužit pro výuku náboženství pro děti a pro 
 další účely.
3) Výuka náboženství pro děti: možnosti, kde od podzimu začít s výukou náboženství pro   
 nejmenší děti, byly projednány s paní V. Keclíkovou.
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4) Prázdninový pořad bohoslužeb: jako v předchozích letech – více ve Zpravodaji.
5) Věžní hodiny: byly opraveny.
6) Prostor před kostelem: je uklízen častěji, situace se zlepšila.
7) Podzimní pouť: uskuteční se 22. 9. 2018, pojedeme do Jablonného v Podještědí. 
 Podrobnější informaci najdete ve Zpravodaji.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 29. 8. 2018 od 18,15 hod.  Zapsala: HS

Farní pouť ke sv. Zdislavě
Zveme vás na farní pouť v sobotu 22. září 2018. Pojedeme 
pronajatým autobusem, pouť je tedy vhodná pro farníky 
všech věkových kategorií. Nejprve navštívíme Jablonné 
v Podještědí, kde sv. Zdislava nechala pro dominikány 
postavit kostel s klášterem a kde má svůj hrob. Tato česká 
šlechtična byla prohlášena za svatou roku 1995 papežem 
sv. Janem Pavlem II. Je patronkou rodin, spolupatronkou 
českého národa a patronkou České dominikánské pro-
vincie.
Po mši sv. v místní bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy 
si prohlédneme s průvodcem baziliku i přístupné pros-
tory kláštera. Odpoledne navštívíme zámek Lemberk, 
což je místo rovněž spjaté se životem sv. Zdislavy. Zde se 
v rámci prohlídky reprezentačních a soukromých pros-
tor seznámíme s historií zámku a hradu Lemberk. V 
podvečer se vydáme zpět do Prahy.
Máme zajištěn společný oběd v restauraci v Jablonném v 

Podještědí. Jako v minulých letech i letos je možné si předem vybrat ze dvou jídel, která jsou 
uvedena na přihlašovacím archu.
Sraz je v 7:20 u kostela sv. Václava, odjezd přesně v 7:30, předpokládaný návrat do Prahy asi v 
18:30 hodin.
Celková cena je 500 Kč za dospělého, 450 Kč za seniory starší 65 let nebo 250 Kč za děti do 15 
let. Tato cena zahrnuje dopravu autobusem, oběd (jídlo+polévka) a prohlídku zámku Lemberk. 
Nápoje k obědu uhradí každý samostatně v restauraci.
Přihlásit se a zaplatit můžete v sakristii. Prosíme, nenechávejte přihlašování na poslední chvíli!

Předběžný rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2018/19
1. skupina: 4 – 6(7) let – středa “podle zájmu” 10:15-11:45 nebo 13:45-15:15 – v sále
        (Vendulka Keclíková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání – čtvrtek 14:30 – 15:30 - v sále
        (Martina Samková)
3. skupina: mladší školní věk (7 - 9 let) - středa 14:00-15:00 – v mateřském centru 
        (Gabriela Suchlová)
4. skupina: starší školní věk (10 - 11 let) – středa 15:15-16:15 - v mateřském centru 
        (Gabriela Suchlová)
5. skupina: mládež (12 - 15 let) – čtvrtek 15:45 – 16:45 – v sále (P. Jerzy Gapski)

Kontakty:  gabesuch@gmail.com;   tel. 603 776 254
(na katechety)  vendulka.keclikova@seznam.cz;  tel. 608 264 268
Pravidelná výuka bude zahájena v týdnu od 17. 9. 2018. Do 2. skupiny je možné se dodatečně 
přihlásit nejpozději do konce října, do ostatních skupin po dohodě i v průběhu školního roku. 
Komu nevyhovují termíny v naší farnosti, může se přihlásit u sousedů (farnost Hlubočepy).
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Čas odpočinku
Už se zase přiblížil ten čas změny, kdy můžeme opustit ulice plné lidí. Lidí, kteří nemají na nic 
a na nikoho čas, lidí unavených, jimž z očí nezáří radost. Odpočinek má být zařazen do našeho 
uspěchaného života. My věřící víme, že i Ježíš na tichých místech odpočíval. I my jsme snad ve 
svém životě navštívili tichá místa, kde jsme spatřili úchvatnou krásu přírody, která nás přiváděla 
k úžasu. V tu chvíli jsme si snad uvědomili, že chodíme Božím světem, který Bůh stvořil a který 
odráží Jeho přítomnost a moc. Bůh k nám promlouvá stále, ale my často neslyšíme. Právě v 
přírodě bychom ho měli slyšet a prosit, abychom správně viděli, co Bůh pro nás stvořil a stále 
obnovuje. Modlit se jako slepý žebrák v Písmu: „Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou… 
ať vidím.“ Nechme jednou auto stát a jděme pěšky, to změní náš život. Najednou uvidíme alej 
krásných stromů, ne jen dřevo kolem silnice. Uvidíme louky plné lučních květů, poletujících 
barevných motýlů a pasoucích se oveček. Uslyšíme tichý šum lesních velikánů a spatříme mo-
hutné hory, zvedající se k nebesům. Hledejme ticho a nalezneme klid. Je to vše zdroj radosti, 
která se ve všedních dnech vytrácí a která naši duši znovu naplní. Pak znovu dostaneme odva-
hu jít dál tím naším všedním uspěchaným životem.     MM

Cesta ke zlepšení mezilidských vztahů
Většina z nás chce prožít na světě šťastný a harmonický život. Tuto touhu nám však nena-
plní jenom hmotný majetek, ale také dobré mezilidské vztahy, které jsou v dnešní době velmi 
křehké a nestálé. Příčina je ve zneužívání daru svobody. Víra v Boha je zesměšňována. Svědomí 
je uměle potlačováno neustálým hlukem a celkově povrchním myšlením. Máme přístup k 
mnoha informacím, ale mnohdy ani neuvažujeme o jejich pravdivosti. Slova často vyslovujeme 
mechanicky. Slib nemá váhu. Mnozí lidé se bojí na někoho či něco vázat. Mají strach nejenom 
z určitého omezení, ale také z plnění povinností, které svým rozhodnutím přijmou. Někdy se 
může stát, že nečekané okolnosti zabrání v uskutečnění závazku, ale častokrát jsou to jenom 
prázdné výmluvy.
Někteří lidé už skoro nekomunikují ústně s ostatními. Používají ke styku moderní technolo-
gie. Dokonce ani při setkání s přáteli nebo cestování neodkládají mobilní telefon či podobné 
pomůcky. Důsledky tohoto způsobu života jsou samota a prázdnota.
Stěžování na zkaženost světa nevede k vyřešení těchto závažných problémů. Jedinou cestou 
ke zlepšení mezilidských vztahů jsou nepopulární osvědčené nástroje. Musíme si připustit 
neměnnou skutečnost, že člověk je stále společenský tvor. Setkávání s ostatními lidmi je 
přirozenou součástí života každého z nás. Vytváření dobrých mezilidských vztahů napomáhají 
vlastnosti, které bychom si měli osvojovat už od malička. Patří sem např. zodpovědnost, vy-
trvalost, kázeň a mnohé jiné. Také mezi ně zařadíme umění říci “ano”, pokud činnost prospívá 
nám i ostatním a “ne”, když rozeznáme její škodlivost.
Naplňování touhy prožívání harmonického života je velmi náročné. Sílu nám k tomu dají 
dvě výše zmíněné volby. Jsou to: snaha žít podle čistého svědomí nebo prožívaná víra v Boha. 
Záleží jenom na nás, co si svobodně vybereme. Nikomu se po celá staletí nepodařilo vymyslet 
jiné osvědčené pomůcky ke zlepšení mezilidských vztahů. Snažme se podle nich žít také my a 
alespoň trochu pomoci k jejich upevnění a stálosti.               Ilona Bozděchová

Taizé se připravuje na léto
Desetitisíce mladých lidí v následujících třech měsících stráví týden na kopci v Taizé.
Od konce června do začátku září budou mezinárodní setkání mladých ve francouzském 
Taizé (Saône-et-Loire) nejpočetnější. Vždy od neděle do následující neděle se budou mladí, 
povětšinou křesťané, účastnit společných aktivit: modliteb, sdílení ve skupinkách, workshopů, 
praktických úkolů. 
V letošním létě chceme v programu zvlášť upozornit na tyto momenty:
- 5.–8. července se podruhé uskuteční „víkend přátelství“ mezi křesťany a muslimy s účastí 
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představitelů obou náboženství.
- 19.–26. srpna se bude konat „týden přemítání“, který je zvlášť vyhrazen pro mladé od 18 do 35 
let a který bude mít speciální program k tématu „Prohlubovat zdroje radosti“.
Zprávy ve zkratce:
• Bratr Alois bude v Ženevě během návštěvy papeže Františka Světové rady církví 21. července. 
Při příležitosti 70. výročí SRC také napsal pozdravné poselství pro pastora Olava Fykse Tveita.
• V souvislosti s touto návštěvou papeže Františka napsal bratr Alois na žádost listu „La Trib-
une de Genève“ komentář, který může být publikován i dalšími médii – exkluzivně vždy pro 
každou zemi. Pokud byste o něj měli zájem, napište nám prosím na níže uvedenou adresu.
• 8.–12. srpna se v Hongkongu uskuteční sedmá asijská etapa pouti důvěry Taizé. Shromáždí se 
k ní mladí lidé z Asie i dalších míst.
• Víc než 250 mladých lidí z téměř 70 zemí, většinou ve věku od 18 do 25 let, stráví celé léto 
nebo jeho část v Taizé, kde se aktivně zapojí do pomoci s přijetím mladých poutníků.
	 					media@taize.fr	•	www.taize.fr	•	www.facebook.com/taize	•	https://twitter.com/taize	•	www.instagram.com/

Někteří jste povoláni, abyste se stali kněžími
Zapřemýšlejte
Někteří jste povoláni k tomu, abyste se stali kněžími Ježíše Krista! Ptám se vás: Máte v sobě dost 
kuráže na to, abyste zapřemýšleli, jestli právě vás Ježíš nevolá k tomu, abyste byli kněžími? Prosím 
vás, abyste se za to modlili. Není to snadný život, ale je to život, který může pro Krista měnit svět.
Apoštolové - dokonale nedokonalí muži
Ježíš zformoval dvanáct dokonale nedokonalých mužů. Vybral si své učedníky, aby změnil svět. 
Stejný záměr má i s vámi. Je to na vás. Ježíš s vámi počítá. Ježíš si vyvolil dvanáct slabých, někdy 
sobeckých a arogantních mužů. Vyvolil si lidi, jako jsme my. Někdy bychom si přáli, abychom 
byli někým jiným. Ale Bůh počítá právě s vámi! Ježíš přece říká: „Ne vy jste si vyvolili mne, ale 
já jsem vyvolil vás“ (Jan 15,6).      převzato z knihy Larry Richards, Buď mužem!

ČLOVĚK V DIALOGU
Etika v době vykloubené 2018

www.pragjesu.cz/clovek-v-dialogu  
Kostel Pražského Jezulátka
Karmelitská 9, Praha 1 | mail@pragjesu.cz

  RICHARD ROHR:
Spiritualita pro obě poloviny života

A Spirituality for the Two Halves of Life

v pondělí 23. 7. od 18 hodin
Richard Rohr je americký kněz, františkán, mezinárodně uznávaný kazatel, učitel kontemplace a spisovatel. V Albuquerque 
v Novém Mexiku založil Centrum pro akci a kontemplaci. Pořádá přednášky a duchovní cvičení po celém světě, je autorem 
řady knih. U nás vyšla například Cesta divokého muže, Pád vzhůru a v roce 2017 kniha Na prahu proměny. Jedním 
z Richardových stěžejních programů je Iniciace MROP (Men´s Rites of Passage), v češtině známá pod názvem Rituál přechodu 
do zralé dospělosti. Richardovou životní prací s muži se v ČR již přes dvacet let inspiruje hnutí Chlapi.

Na přednášku a setkání zvou YMCA Familia  
a bosí karmelitání z Kláštera Pražského Jezulátka 

Za podporu projektu děkujeme MČ Praha 1

Přednáška bude v angličtině s tlumočením do češtiny. Vstup volný, bez rezervace.



Může Bůh použít i mě?
Existuje mnoho důvodů, proč by mě Bůh neměl povolat.
Neměj však obavy. Jsi v dobré společnosti:

Umíš si představit, jak Mojžíš rychle vzplanul? A co teprve Pavel či Petr?

Ale Bůh nevyžaduje přijímací pohovor. On nenajímá a nepropouští jako většina zaměstnavatelů, 
protože On je mnohem více náš Otec než náš Zaměstnavatel.

On se nedívá na finanční zisky a ztráty.
On není předpojatý, stranický. 
On neposuzuje.
On není nepřející.
On nehledí na poslední módu.
On není halasný.
On není hluchý k našemu pláči.
On není slepý k našim potřebám.

Bůh nám dává své dary zadarmo, nakolik se mu otevřeme.
Mohli bychom dělat nádherné věci pro nádherné lidi, a přesto nebýt… To je nádherné!

Satan říká: „Nemáš žádné zásluhy!“
Ježíš říká: „O co jde, já mám!“
Satan se dívá zpět a vidí naše chyby.
Bůh se dívá zpět a vidí kříž.
Bůh nevypočítává, co jsi dělal v roce 1989, ani si o tom nevede záznamy. Buď si jistý, že ex-
istuje mnoho důvodů, proč by nás Bůh neměl povolat. Ale jestliže Ho milujeme, jestliže po 
Něm toužíme, On nás použije vzdor tomu, kdo jsme, kde jsme byli, co jsme prožili či jak vy-
padáme! Modlím se, abychom jako křesťané vystoupili z naší omezenosti do neomezené Boží 
přirozenosti. Tehdy naše touha po Bohu a po sdílení se s Ním roztrhá na cucky naše hranice, 
omezení.           převzato Rodinný život č. 49/ 1999
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Mojžíš koktal.
Davidovi nepadlo brnění.
Marek byl zamítnut Pavlem.
Timotej měl žaludeční vředy.
Ozeášova žena byla prostitutka.

Jediným vzděláním Amose byla škola v 
prořezávání fíkovníku.
Jákob byl lhář.
David měl milostné pletky.
Šalomoun byl velmi bohatý.
Ježíš byl velmi chudý.

Abrahám byl příliš starý.
David byl příliš mladý.
Petr měl obavy ze smrti.
Lazar byl mrtvý.
Jan byl na sebe příliš přísný.

Noemi byla vdova.
Pavel byl vrah
stejně jako Mojžíš.
Jonáš utíkal před Bohem.
Miriam, sestra Mojžíšova byla drbna. 

Gedeon a Tomáš pochybovali.
Jeremiáš dělal ze sebe šaška,
měl deprese a sebevražedné úvahy.
Eliáš trpěl syndromem vyhoření.
Jan Křtitel byl křikloun a buřič.

Marta byla příliš starostlivá.
Marie mohla být líná.
Samson měl dlouhé vlasy.
Noe byl opilý.



1. Sv. přijímání dětí
V neděli 3. června zažila naše farnost radostnou událost. K 1. sv. přijímání přistoupilo 10 dětí, 
které se celý rok připravovaly. Pamatujme na ně ve svých modlitbách, aby vytrvaly! 
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Významné dny, svátky a farní program

Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:  8:00 18:00 sv. Václav       u sv. Gabriela o prázdninách bohoslužby nejsou
Po, St, Pá: 17:30 sv. Václav       Čtvrtek: 14:45 DD Klamovka
Út, Čt, So: 7:30  sv. Václav       Pátek:     15:00   Palata 
Uvedený pořad bohoslužeb platí od 1.7. do 31.8. včetně, bez ohledu na svátky.

Svátosti smíření u sv. Václava
1/2 hod. před každou večerní mší sv. a v neděli též před dopolední; jindy po dohodě

 29.6. pátek Slavnost sv. Petra a Pavla
 3.7. úterý Svátek sv. Tomáše, apoštola
 5.7. čtvrtek Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
 11.7. středa Svátek sv. Benedikta
 25.7. středa Svátek sv. Jakuba, apoštola
 26.7. čtvrtek Památka sv. Jáchyma a Anny
 31.7. úterý Památka sv. Ignáce z Loyoly
 1.8. středa Památka sv. Alfonsa z Liguori
 4.8. sobota Památka sv. Jana Vianneye
 6.8. pondělí Svátek Proměnění Páně
 8.8. středa Památka sv. Dominika
 10.8. pátek Svátek sv. Vavřince
 11.8. sobota Památka sv. Kláry
 14.8. úterý Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho
 15.8. středa Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 20.8. pondělí Památka sv. Bernarda
 21.8. úterý Památka sv. Pia X.
 22.8. středa Památka Panny Marie Královny
 27.8. pondělí Památka sv. Moniky
 28.8. úterý Památka sv. Augustina
 29.8. středa Umučení sv. Jana Křtitele, od 18:15 schůze Pastorační rady na faře
Po dobu prázdnin nebude pravidelný farní program jednotlivých společenství, začínáme opět
v září!
Svatovítské varhanní večery 2018
mezinárodní varhanní festival v katedrále sv. Víta - VIII. ročník
Záměrem festivalu je umožnit zájemcům o varhanní hudbu vyjímečný zážitek ze zvuku unikát-
ních romantických Mölzerových varhan v monumentální architektuře katedrály a jedinečný do-
jem z ohrom- ného magického prostoru rozeznělého čtyřmi a půl tisíci píšťal.
1. festivalový koncert - Lucie GUERRA ŽÁKOVÁ  (úterý 3.7. v 19 hod.)
2. festivalový koncert -  Jakub JANŠTA   (úterý 10.7. v 19 hod.)
3. festivalový koncert - Petr KOLAŘ   (úterý 17. 7. v 19 hod.)
Program poutí v Loretánském Hájku
 7. července  11.00 pouť za pronásledované křesťany (P. Filip Š. Boháč OP)
 2. srpna       18.00 porciunkule (P. Michal F. Pometlo OFM)
18. srpna      11.00 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (P. Josef Žák)

Kostel sv. Václava je v létě otevřen:
pondělí - pátek 7:30 – 12:00, sobota 7:15 – 11:00, neděle 7:30 – 11:00
(v sakristii kostela je v těchto hodinách k dispozici pastorační asistent/ka)


