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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Vážení farníci,
vstupujeme do měsíce října, růžencového měsíce,
kdy bychom si více než jindy měli uvědomit význam
a sílu této modlitby. Ano, to víme, to není nic nového, můžete namítnout. Jistě, sv. růženci byl věnován i
loňský říjnový úvodník, a zdaleka nejde o jediný text
v našem zpravodaji, který se snažil na tuto modlitbu
z různých pohledů upozornit. Dokonce i mezi našimi farními aktivitami se můžeme dočíst, že se ve
čtvrtek a v pátek koná v kostele od 17 hodin modlitba růžence. Zcela úmyslně píšu ‚dočíst‘, nejsem si
jistý, že o této „nenápadné“ farní aktivitě vůbec víme.
Pravdou je, že mnozí věřící akce jako mše svatá, společná modlitba či adorace jako aktivitu jednoduše
nevnímají – přitom bez těchto „aktivit“ by další farní
aktivity prakticky ztratily smysl.
Přiznám se, že mi bývá smutno z toho, když vidím
reálnou situaci při společné modlitbě růžence, kdy je
pomalu nutné ji „zachraňovat“, aby byl vůbec někdo,
kdo se předříkávání ujme… Nemluvě o tom, že předříkávající většinou recituje sólo, protože ani
později příchozí se nemají ve zvyku k modlitbě připojit.
Dovolte mi jeden postřeh z doby, kdy jsem sloužíval i mše svaté podle misálu sv. Jana XXIII z
roku 1962. Společná modlitba přede mší nebyla „předepsána“, nicméně bylo zcela automatické,
že ji někdo začal a že se ostatní s naprostou přirozeností zapojovali. Nejednalo se rozhodně o skupinu babiček, ale převažovala mladší generace, včetně rodin s dětmi. Pokládám si otázku, proč je
tento způsob modlitební aktivity v naší farnosti prakticky nerealizovatelné?
Stále máme tendenci vymýšlet nové a nové nápady. Ruku na srdce, nebylo by rozumnější vrátit se
spíše k osvědčeným způsobům, jak nás k tomu vybízejí i mnozí světci?
Například o sv. Piu X. se vypráví epizoda, že jednou při audienci se představil jeden chlapec s
růžencem na krku. Pius X. na chlapce upřel nějakou chvíli zrak a pak řekl: „Chlapče, odporoučím
se do tvé modlitby růžence v jakékoliv věci...!“ Z těchto tak prostých slov můžeme ihned pochopit
hodnotu modlitby růžence v širokém rozsahu: „Jakákoliv věc…“, může to být milost a útěcha,
obrácení, posvěcení, vytrvalost a podpora, zkrátka každou dobrou a svatou věc je možno získat
modlitbou svatého růžence.
I sv. Terezička nás se svou obvyklou prostotou ujišťuje, že „růžencem může obdržet všechno“, a
dodává: „Podle jednoho milostného obrázku je to dlouhý řetěz, který spojuje nebe a zemi; jeden
konec je v našich rukou a druhý konec v rukou svaté Panny... Růženec stoupá jako kadidlo k
nohám Všemohoucího. Maria ho ihned vrací jako požehnanou rosu, která obnovuje naše srdce.“
Sv. Anibal Francouzský nazýval růženec „Jakubovým žebříkem, po kterém vystupují naše prosby
a sestupují milosti“.
Vystupujme tedy po tomto „žebříku“ milostí co možná nejčastěji! Nezapomínejme, že růženec
je poklad milosrdenství, který církev vkládá do rukou každého věřícího. Kéž by nezůstával zaneP. Jerzy
dbáván a přehlížen!							
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Biblická hodina

Od 12. září jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme,
nově pod vedením kaplana Ondřeje Kapasného. Každý čtvrtek od
18:15 se setkáváme s biblickými texty, jejich významem i interpretací. Přijďte se i vy nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti! A do
sálu se vejde i víc než pravidelných 8 -12 posluchačů!

Pravidelný program farnosti

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Ministrantské schůzky (1x za 14 dní, liché týdny)
neděle na faře od 8:00 se snídaní, od 8:30 bez
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
Příprava na biřmování - vede P. O. Kapasný
pondělí od 18:30 - na faře (kancelář)
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře

Příprava na křest dospělých - P. O. Kapasný
úterý od 18:30 - na faře (kancelář)
Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:30 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
modlitby a oběd)
Biblická hodina
čtvrtek od 18:15 - vede P. O. Kapasný
Čtvrteční filmové a modlitební večery
čtvrtek od 19:45 - velký sál na faře
Modlitba sv. Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod.
Pravidelná páteční adorace

Chrámový sbor IGNIS - zkoušky
pondělí od 18:30 - 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 cca od 18:15 - mateřské centrum, lze se i
připojit k modlitbě v uvedený čas, příp. denně ve 20:00.

Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka 29.10. v 18:30, farní kancelář
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 29.10. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka začala 16.9.

Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.

farář u sv. Václava
P. Jerzy Gapski :
tel.: 724 324 555
a rektor u sv. Gabriela:			
257 317 652
farní vikář
P. Ondřej Kapasný : tel.: 731 622 988

gapski@centrum.cz
kapasnyo@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.
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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”.

Filmový a modlitební čtvrtek

Tentokrát místo filmu bychom vás chtěli společně pozvat na diskusní
večer o eutanázii, paliativní a hospicové péči a to 24.10. již od 18:30 ve
farním sále.
Ostatní čtvrtky se scházíme v 19:45 k modlitbě chval, díků a proseb,
doprovázené kytarovými chvalozpěvy. Též srdečně zveme! Na setkání
se těší a zvou				
Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Hudební skupinka

Stejně jako v minulých letech i letos naše hudební skupinka bude doprovázet mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termín je
13.10. Rádi mezi sebou uvítáme nové posily - zpěváky i hudebníky.

Chrámový pěvecký sbor Ignis

působící při kostelích sv. Ignáce a sv. Václava hledá nové členy do všech
hlasů. Kontakt: sbormistryně - Milena Stričević (stricmil@yahoo.com,
telefon: 730 778 440). Zkoušky každé pondělí 18:30-21:00 u sv. Ignáce.

Zákon o eutanázii na prahu Poslanecké sněmovny

Srdečně vás zveme na diskuzní večer na smíchovské faře ve čtvrtek 24.10. v 18:30 k aktuálnímu
tématu legalizace eutanázie. Po krátkém představení problematiky bude následovat diskuze
nad tématem, při níž se společně dobereme toho, jaké máme možnosti jako křesťané a občané,
aby kontroverzní zákon nebyl Poslaneckou sněmovnou přijat.
Umírání, bolest a utrpení jsou témata neradostná, ale dotýkají se každého z nás. V Evropě je
několik států, kde je eutanázie legální. Paliativní péče, která je plnohodnotnou náhradou, je v
naší zemi teprve na začátku svého vývoje a přitom se připravuje zákon, který by měl eutanázii
– aktivní usmrcení lékařem na žádost pacienta - legalizovat.
Zastánci eutanázie mají různé důvody, proč chtějí její legalizaci. Je potřeba tyto obavy slyšet,
důvody pro ně znát a umět na ně reagovat. Lidé se obávají umírání, obávají se bolesti, která nemusí být pouze fyzická, ale i psychická či spirituální, na níž neexistuje „zázračná pilulka“. Lidé se
děsí nemohoucnosti, že budou na obtíž, že nezvládnou svůj stav, kdy se sami neobslouží. Mnozí
mají špatné zkušenosti s odcházením svých blízkých, kterým nebyla zajištěna dostatečná paliativní péče. Někdo chce mít právo rozhodovat o svém životě, tedy i o jeho konci, a představa
smrtící injekce z rukou lékaře se v jeho případě pojí s pojmem „důstojná smrt“. Míra bolesti
a utrpení je subjektivní, je však řešením takového člověka usmrtit? Zkusme společně na tyto i
jiné otázky najít odpověď.
Hostem večera bude o. Martin Moravec, O.Cr., kněz a lékař, připravující se na službu v paliativní péči				
Srdečně zvou Vendulka Keclíková a Gabriela Suchlová

Mateřské centrum Venoušek

Milé maminky,
jste srdečně zvány se svými dětmi do mateřského centra Venoušek. Při
našem setkání se společně pomodlíme, popovídáme si, zazpíváme si a
pohrajeme. Dáme si drobnou svačinku a můžeme si uvařit rychlý oběd.
Kdy : Čtvrtek od 10:30 – cca 12:30		
Kde : Herní místnost na faře u Sv. Václava
Kontakt: tel: 777 692 540
e-mail: martina.binarova@centrum.cz
Na společné setkání se těší			
Martina a Sofinka

Klášter sv. Gabriela opět nevydražen

V elektronické dražbě ve čtvrtek 19.9. klášter opět nebyl vydražen, ačkoli cena byla významně
snížena. Budova vyžaduje rekonstrukci a její využití je i kvůli památkové ochraně omezené.
Navíc jeho část, kostel svatého Gabriela, má i nadále sloužit ke konání bohoslužeb. O areál
projevila zájem Praha 5. Její zastupitelé nedávno schválili výzvu, podle níž by se v případě
neúspěchu dražby mělo o jeho získání pokusit ministerstvo kultury nebo hlavní město. Sama
městská část na koupi nemá prostředky.						
FN
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Diskuse o dalším využití kláštera sv. Gabriela

proběhla ve středu 18. září na faře, za velkého zájmu veřejnosti. Farní sál byl zcela zaplněn
(židle jsme nakonec museli vzít i z mateřského centra). Byla rekapitulována historie objektu
i jeho užití od doby vzniku a konstatováno, že se jedná o památku evropského významu, s
ohledem na zachovalost výzdoby v tzv. Beuronsském slohu. Zástupci samosprávy, magistrátu,
památkářů, farnosti, arcibiskupství i odborné veřejnosti se shodli, že by objekt měl být využíván
ke kulturním akcím. Z diskuse také vyplynulo, že se jedná skutečně o “velké sousto”. Přeci jen
- 8 tisíc čtverečních metrů zaplnit každodenním programem není jednoduché. A potřebné
stavební práce by byly v řádech stovek milionů korun. 				
FN

Příkladný život

Každá doba má své klady i zápory. Není v žádné všechno jenom dobré, nebo vždycky špatné.
Lidé se v minulých staletích dokázali radovat, ale také překonávat veliké těžkosti. Víra v Boha
byla hluboce zakořeněna. Nepoctivé jednání se krutě trestalo.
My se můžeme po tomto krátkém historickém pohledu vážně ptát, jak budou lidé, kteří přijdou
po nás, hodnotit naši moderní dobu. Máme v ní stejný úkol zodpovědného života. Záleží na
každém z nás, jaké hodnoty v něm budeme prosazovat. Někteří lidé si pletou svobodu s nevázaností. Veřejně se chlubí zločiny i nestálými vztahy. Proto často slyšíme názor, že je naše doba
špatná. Její dobré stránky se už nehledají. Dostali jsme však dar rozumu. Proto nemusíme slepě
napodobovat nečestné jednání určitých skupin.
Prožívání příkladného života není divadlo kvůli lidem. Přináší radost, pokoj a naději. Prostředky
k jeho síle a motivaci se nemění po staletí. Jsou to víra v Boha, u nevěřících čisté svědomí. Jiné
účinnější ještě nikdo neobjevil.
Věřím, že si většina z nás přeje a upřímně se snaží o to, aby výsledek hodnocení naší doby byl
Ilona Bozděchová
dobrý.								

Pravda se neutají

Každý den se v životě rozhodujeme pro prosazování pravdy nebo lži. Můžeme si vzpomenout
na scénu ze známé pohádky Císařovy nové šaty. Panovník uvěří podvodníkům, kteří mu slibují ušití nejkrásnějšího oděvu. Když vyjde nahý před nadšeně jásající lidi, malé dítě upřímně
odhalí skutečnost. Měli bychom jednat stejně. Pravda se neutají, i když se někdy vyjeví až po
dlouhém čase. Jindy musíme být při jejím sdělování velmi citliví a volit vhodná slova. Týká se
to závažných situací např. těžké nemoci či smrti blízké osoby. Nejistota a napětí jsou důkazy
falešného chování.
Dnes se mnoho lidí stydí projevit radost nebo bolest. Jednají jako bezcitní roboti. Ztrácejí svou
přirozenost a lidskost. Přes všechny technické vynálezy zůstáváme stále společenskými tvory.
Proto potřebujeme ostatní lidi. Střídání veselých i smutných chvil všichni zakoušíme. Osobní
setkávání s přáteli, víra v Boha, společné zájmy i sdílení našich zážitků, jsou cestami, které nás
vedou k plnohodnotnému prožívání života a pravda v něm k dobrým vztahům. Ilona Bozděchová
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Papež kázal o vzájemnosti mládí a stáří

Vatikán. „Boží láska neumí nikoho odepsat. Je obrovská; je jako oheň, který
zlidšťuje“ – kázal papež František 30.9. při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.
Komentoval první liturgické čtení z knihy proroka Zachariáše (Zach 8,1-8),
který předpovídá vyvolenému lidu v Babylonském exilu návrat do Jeruzaléma:
„Tak praví Hospodin: Vrátím se na Sión, budu přebývat uprostřed Jeruzaléma”.
První čtení – poznamenal Svatý otec – popisuje příznaky Hospodinovy
přítomnosti, která nás zlidšťuje a umožňuje nám uzrát. Příznakem kvetoucího
života je hojnost dětí a starců, zdržujících se na náměstích.
„Příznak života, příznak úcty a lásky k životu, příznak životního růstu je znamením Boží
přítomnosti v našich komunitách a dává lidu zralost, když přijde stáří. Krásná jsou tato slova
[proroka Zachariáše]: »Budou sedat starci a stařeny na jeruzalémských náměstích, pro vysoké
stáří každý s holí v ruce«. Doslova se tam mluví o »hemžení« dětí, které si tam budou hrát. Hojnost stáří i mládí. A když se lid stará o nemohoucí, staré i mladé, opatruje je jako poklad, je to
signál Boží přítomnosti, příslib budoucnosti.“
S odkazem na oblíbené místo z knihy proroka Joela o snech starých a mladých, kteří budou mít
vidění, papež František zdůraznil onu vzájemnou výměnu, ke které však nedojde, pokud v naší
civilizaci převáží kultura odpisu, pohroma »vracení dětí zpět k odesílateli« a izolování starých
lidí, protože nejsou produktivní. V této souvislosti papež připomněl Nerudovu báseň Dědova
mísa, kterou v minulosti bez udání autora již vícekrát citoval, a posteskl si: „Nedbalost ve vztahu
k dětem a starým je charakteristikou moderních společností.“
„Když národ zestárne a je bez dětí, na ulicích nejsou kočárky s dětmi, není vidět těhotné ženy...
Někdo si řekne: »Dítě? Raději ne«. Když si přečteš, že v nějaké zemi je více důchodců než pracujících, je to tragické. A kolik jen zemí dnes prožívá demografickou zimu. A když se nedbá o staré,
ztrácí se – řekněme to bez uzardění – ztrácí se tradice, která není muzeem starožitností, nýbrž
zárukou budoucnosti, mízou kořenů dávající vzrůst stromu, květům a plodům. Taková společnost
je neplodná pro obě strany a skončí špatně.“
Je pravda pokračoval papež, že dnes je možné si koupit mládí. Existují firmy, které vyhladí
vrásky, plastická chirurgie a lifting, ale nakonec to vždycky vyústí do směšnosti, konstatoval.
Jádrem Božího poselství je kultura naděje, kterou prezentují společně staří i mladí. Oni jsou
jistotou přežití národa, vlasti, církve.
„Nikdy nezapomenu na onu stařenku na náměstí v rumunském městě Jaš, když na mne pohlédla
z pod šátku, které Rumunky nosí, a v náruči nesla vnuka, kterého mi ukazovala jako by říkala:
»To je moje vítězství, to je můj triumf.« Ten obraz obletěl svět a řekne víc než toto kázání. Boží
láska vždycky rozsévá lásku a umožňuje lidu růst. Nikoli skartační kultura. Promiňte, ale napadá
mne, když před sebou vidím faráře, ptejte se večer při zpytování svědomí: jak jsem se dnes choval
k dětem a ke starým.“ Nabádal papež František v kázání na ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

Pozvánka na 28. benefiční koncert Arcidiecézní charity

Koncert je pořádán Arcidiecézní charitou Praha k výročí 100 let Charity pod záštitou
kardinála Dominika Duky ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, ve čtvrtek 31.
října 2019 v 19.00 hodin. Koncert moderuje P. Czendlik a V. Kořen a výtěžek bude
ve prospěch České nemocnice v ugandském městě Buikwe. Během koncertu budou
slavnostně uděleny Ceny Charity Česká republika osobnostem, které si mimořádně
zasloužily o rozvoj charitního díla.
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a Pražský filharmonický sbor provedou Te Deum od
Antonína Dvořáka (dirigent Petr Altrichter, sbormistr Lukáš Vasilek, Lucie Silkenová-soprán,
Jiří Brückler-baryton). Jako host vystoupí Lucie Bílá, kterou na klavír doprovodí Petr Malásek.
Vstupenky je možné rezervovat na e-mailové adrese koncert@praha.charita.cz nebo na telefonním čísle 731 604 319. Více informací najdete na webových stránkách Charity.
ACHP
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Ohlédnutí za farní dovolenou

V létě vyrazilo 7 rodin a náš bohoslovec Václav Šustr na společnou dovolenou, tentokrát do kláštera Santa Croce v italské Ligurii. Cestu do 1050
km vzdáleného kláštera nakonec zdolali všichni úspěšně. Kromě moře,
kterého jsme si užívali plnými doušky, jsme také poznávali okolí tohoto
krásného místa. Navštívili jsme mramorový důl v Carraře, odkud čerpal
materiál na svá díla sochař Michelangelo a odkud jsou mj. sochy a patky sloupů i v našem kostele, poznali jsme skalnatou oblast s překrásnou

přírodou a městečky v národním parku Cinque Terre i město Pisu. Každé ráno a večer jsme
věnovali chvilku společné modlitbě před dřevěným křížem ze 6. století v kapli starého konventu, který dal celému klášteru jméno. Také jsme při četbě a závěrečné hře zjistili něco o životě
sv. Františka. Týden utekl rychleji, než bychom si přáli a všichni jsme, ač neradi, museli to
nádherné, požehnané místo opustit a vydat se na dlouhou cestu domů do naší české kotliny. MT

Pouť do Hájku

V sobotu 7. září se uskutečnila hlavní letošní pouť
v Loretánském Hájku u Prahy. Hlavním celebrantem byl Vojtěch Kodet, který svým kázáním potěšil cca 300 poutníků (mezi nimi i přes 30 poutníků ze Smíchova). Lehký deštík nedokázal nikoho
vyhnat z fronty do loretánské kaple. Mohli jsme
se radovat i z další dokončené etapy stavebních
prací. Před klášterem pak bylo pro poutníky připraveno občerstvení (za velmi příznivé ceny).
Tam jsme také zastihli P. Františka Sadílka, který
nechal pozdravovat Smíchovskou farnost.
FN
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Pouť do Staré Boleslavi

V sobotu 28.9. se konala tradiční národní pouť. Pěší poutníci ze Smíchova dorazili pod vedením kaplana Ondřeje na místo již v 9 hod. V 9:30 začalo pršet, v 10:30 se vrátilo slunce. Takže
se pouť jako obvykle vydařila. Skvělým letošním bonusem byla výtečná čeština papežského
nuncia a nepřítomnost politických projevů. Přijeďte příští rok také!			
FN
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

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

8:00

Neděle: 11:15
Čtvrtek: 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
1.10. úterý
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
2.10. středa Památka sv. andělů strážných
4.10. pátek
Památka sv. Františka z Assisi
7.10. pondělí Památka Panny Marie Růžencové
15.10. úterý
Památka sv. Terezie od Ježíše
17.10. čtvrtek Památka sv. Ignáce z Antiochie
18.10. pátek
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
1.11. pátek
Slavnost Všech svatých
2.11. sobota Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Mše za zemřelé na Malvazinkách
Jako každý rok bude se konat mše sv. v kostele na hřbitově Malvazinky. V sobotu 2.11. od 15 hod. bude
sloužena mše sv., po ní obejdeme hřbitov a zastavíme se u hrobů bývalých kněží smíchovské farnosti.
Jak získat odpustky pro duše v očistci
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv.
přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i
všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po
splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.
Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé,
v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého
otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.
Mozartovo Requiem u sv. Ignáce
Mozartovo Requiem v provedení sboru Ignis a Svatoignáckého sboru, se sólisty, varhanami a harfou zazní
2.11. v 19 hod. u sv. Ignáce. Přijďte si poslechnout a umocnit v tento den spojení s blízkými, kteří nás již
opustili.
Program poutí v Loretánském Hájku
sobota 19. října v 11:00 hodin
Sobotní památka Panny Marie
celebruje p. Filip Štěpán Boháč, OP
sobota 2. listopadu v 11:00 hodin
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
celebruje P. Filip Jan Rathouský, OFM
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. O. Kapasný, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 300 ks
neprodejné

