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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Vážení farníci!

V evangeliích často čteme, že učedníci i zástupy hledali Pána, zvláště když uslyšeli, kde se právě zdržuje.
Ovšem ne všichni, kteří Pána „fyzicky“ našli, v něm
poznali Mesiáše. A víme, že mnozí z nich, kteří v
něm Mesiáše poznali, se od Něho časem odvrátili,
když nechtěli poslouchat Jeho „příliš tvrdou řeč“. O
svátku „Uvedení Páně do chrámu“ slyšíme o Simeonovi, který z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, aby
se setkal s toužebně očekávaným Mesiášem. Vyprávění nám napovídá, že Simeon byl člověk, který dokázal s pokorou naslouchat Bohu.
O svátku 2. února máme první svědectví ve 4. století
v Jeruzalémě a až do reformy kalendáře byl slaven
pod titulem „Očišťování Panny Marie“ jako památka na onen okamžik v životě Svaté rodiny, o kterém
vypráví 2. kapitola evangelia sv. Lukáše, podle které
se Panna Maria v poslušnosti k Zákonu odebrala
čtyřicátý den po porodu do chrámu, aby přinesla
oběť za prvorozeného a podrobila se obřadu očišťování. Obřad žehnání svící je dokumentován od X. století a navazuje na Simeonova slova o
světle, které osvěcuje všechny národy. Reforma v roce 1960 pojmenovala svátek „Představení
Pána v chrámě“, resp. o něco později „Uvedení Páně do chrámu“.
Ježíšova oběť Otci je předehrou jeho oběti na kříži. Tento akt poslušnosti, k němuž ani Ježíš
ani Maria nebyli zavázáni, představuje lekci pokory a je korunou každoročního rozjímání o
velkém tajemství narození, ve kterém se Ježíš a Maria představují v krajní chudobě a nouzi jako
vyhnanci. Setkání se Simeonem a Annou v chrámě zdůrazňuje obětní aspekt obřadu a Mariinu
osobní spoluúčast na Kristově oběti, protože Simeonova předpověď jí právě při této příležitosti
dává nahlédnout do perspektivy utrpení: „Tvou vlastní duši pronikne meč.“ Pro svou vnitřní
jednotu s osobou Krista je Maria přidružena k oběti svého Syna.
Simeon při vytouženém setkání s Mesiášem byl naplněn Duchem Svatým a pronesl udivující a
nadmíru závažné proroctví, které se týkalo nejen bezprostřední budoucnosti, ale celých dalších
dějin lidstva. Ačkoliv Boží Syn, kterého držel v náruči, sestoupil na zem, aby přinesl spásu všem
lidem, bude mnoho těch, pro které se stane naopak „kamenem úrazu“.
Milost spásy nezávisí pouze na milosrdné dobrotě Spasitele, ale také na ochotě jednoho každého
přijmout nezasloužený dar spásy a spolupracovat s ním. Jen pokora člověka disponuje, aby přijal
i to, co se mu jeví zatím jako nepochopitelné, aby uznal, že mohou existovat ještě jiné vztahy, jiné
skutečnosti a jiný řád než ten, který zatím zná a který pokládá za samozřejmý. Je k tomu zapotřebí pokory, aby člověk v případě, kdy nechápe, připustil, že chyba není na straně Pána, ale na
straně těch, kteří se od pravdy a řádu vzdálili už tak daleko, že se jim zdá nepochopitelné nebo
dokonce nepřijatelné i to, co by pro ně mělo být zcela samozřejmé. Důvodem každého takového
našeho nedorozumění s Bohem je především naše pýcha a ta je také hlavním důvodem nedorozumění mezi lidmi. Závěr je jednoznačný: To, co se stalo nepochopitelným a nepřijatelným
v důsledku pýchy, může učinit srozumitelným a přijatelným jedině pokora. Prorok Izaiáš říká:
„Hledejte Pána všichni pokorní země, kteří jednáte podle jeho výroku.“		
P. Jerzy

1

Biblická hodina

Od 12. září jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme,
nově pod vedením kaplana Ondřeje Kapasného. Každý čtvrtek od
18:30 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!
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka začala 16.9.
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
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
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.

Příprava na křest dospělých a na biřmování
- vede P. O. Kapasný
středa 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 18:30 - 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
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.

Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka 17.3. v 18:30, farní kancelář
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 25.2. v 18:30, farní kancelář

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

Srdečně vás zveme na únorové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem.
Film je věnovaný osobnosti papeže Františka. První papež pocházející z
Latinské Ameriky ve filmu představuje své mnohdy pokrokové názory
na chudobu, smrt, církevní skandály a další společenská témata. Snímek
se zároveň vrací k osobnosti Františka z Assisi, jehož jméno papež přijal.
Těšíme se na vás ve čtvrtek 13.2.2020 v 19:45 ve farním sále.
Ostatní čtvrtky se ve stejném čase scházíme 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
9.2. a 15.3. 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 19:00-21:00 u sv. Ignáce.

Farní pouť v sobotu 25. dubna

Letošním cílem naší farní pouti bude Číhošť, poslední působiště P. Josefa Toufara, kněze umučeného komunistickým režimem. V místním
kostele Nanebevzetí Panny Marie budeme mít mši sv., poté si prohlédneme výstavu o životě P. Toufara v budově místní fary. Nyní probíhá
proces blahořečení P. Toufara, bude tedy dobré se blíže seznámit s pohnutým osudem tohoto obětavého kněze.
Dále navštívíme Vlašim a P. Václava Revendu, našeho bývalého jáhna,
který nyní začíná svou kněžskou dráhu v tomto městě. Prohlédneme
si místní pamětihodnosti a budeme mít dost času si s P. Revendou
popovídat. Bude-li hezké počasí, projdeme se vlašimským zámeckým
parkem, který představuje klenot mezi českými romantickými parky s
mnoha zajímavými stavbami.
Pojedeme pronajatým autobusem, takže tato pouť nebude fyzicky
náročná a je vhodná pro farníky všech věkových kategorií.
Podrobnější program bude uveden v březnovém Zpravodaji, přihlásit se na pouť bude rovněž
možné od března. Prosíme, zapište si termín pouti do svých diářů již nyní a využijte tuto
Jan Macek
možnost strávit jednu jarní sobotu se svou farností. Těšíme se na Vás!		

Beuronské umění, dědic starého Egypta
Klub Za starou Prahu
zve na přednášku do Národního technického muzea
(Praha 7, Kostelní 42)
dne
24. února 2020 v 18.00
PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D., Mgr. Monica Bubna-Litic

Den otevřených dveří v ZŠ Parentes Praha

Základní škola Parentes Praha (Radlická 138) vás
srdečně zve na Den otevřených dveří, který se koná ve
čtvrtek 13. února 2020 od 15:30 do 17:30. Škola nabízí
jedinečný systém osobního vedení dětí, fungující spolupráci s rodiči, moderní výukové metody, hodiny etiky
a náboženství. Zajišťuje i rozsáhlou výuku angličtiny,
řadu kroužků, pořádá přednášky, kurzy a společné akce
pro rodiny. 		
Více na www.parentes.cz
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Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 21. 1. 2020
Přítomni: P. J. Gapski, P. O. Kapasný, J. Macek, A. Lisý, F. Nedbal,
		
P. Chvátal, O. Sobotka, H. Svobodová
Omluveni: J. Durdisová, G. Suchlová
Body jednání, návrhy a usnesení schůzky pastorační rady:
1) Svíčky na obětní průvod dětí: zakoupíme hlubší kalíšky na svíčky, aby nemohl být vylit vosk.
2) Kostelnické služby: je třeba řešit nedostatek kostelníků o víkendech.
3) Nový služebník eucharistie: A. Lisý získal potřebné osvědčení a bude moci podávat eucharistii v kostele i nemocným.
4) Stavební práce:
- práce pokračují, požádali jsme o další grant,
- stojan na svíčky, který bude instalován do předsíně kostela, je ve výrobě,
- vypracování prováděcího projektu odvlhčení sklepních prostor fary je v přípravě.
5) Farní dovolená: připravuje se dovolená v Neratově v Orlických horách (paní V. Keclíková).
6) Brožura o kostele: opravená česká verze v množství 2 000 kusů je v tisku. Německá verze je
díky rodině Nedbalových připravena.
7) Pouť v roce 2020: je plánovaná na 25. 4. 2020 do Číhošti, s návštěvou P. V. Revendy ve 		
Vlašimi. Další informace naleznete ve Zpravodaji. REZERVUJTE SI ČAS JIŽ NYNÍ!
8) Příprava na křest a biřmování: probíhá společně ve středu od 18, 30.
9) Schůzky ministrantů: probíhají v neděli, vždy v liché týdny.
10)Ozvučení kostela: připravována modernizace ozvučení kostela.
11) Úklid kostela před Velikonocemi: 21. 3. 2020 po ranní mši svaté.
12)Postní duchovní obnova: 28. 3. 2020 od 9,00 pod vedením P. V. Revendy na faře.
13) Svátost smíření před Velikonocemi: rozšířená možnost v pondělí dne 6. 4. 2020.
14) Noc kostelů: bude se konat dne 5. 6. 2020, je v přípravě pod vedením P. Chvátala.
Termín příští schůzky pastorační rady: 17. 3. 2020 v 18, 30			
Zapsala: HS

Důležitost jména

Některé věci se nám nezdají důležité. Když se však hlouběji zamyslíme,
zjistíme, že je to naopak. Patří k nim naše jméno, kterým získáváme
nezaměnitelnou totožnost. Tuto skutečnost si velice silně uvědomovali
lidé v dávných kulturách. Jméno se vybíralo podle povahových vlastností jedince, jeho vzhledu nebo výrazných dovedností. Také vzory
bájných hrdinů měly úlohu při volbě.
Když se rozšířilo křesťanství, mnozí lidé chtěli napodobovat příkladný
život světců. Výběr jejich jmen měl pomoci k následování.
Dnes se zase dávají oblíbená stará jména, ale objevují se i nová podle
hrdinů z knih nebo televizních seriálů. Jsou však stále stejně důležitá.
Každé nosí jiná osobnost. Zamysleme se nad tím svým, a pokud je
to možné, zjistěme si také jeho význam. Tak můžeme objevit osobní
poslání.
Připomeňme si však na závěr ještě jednu vyšší skutečnost. Každého člověka zná a oslovuje Bůh
jeho jménem. Všechny nás zve ke snaze o příkladný život a k poslání šíření dobra, víry, lásky a
naděje. 								
Ilona Bozděchová

Modlitba za svět: od Afghánistánu po Zimbabwe

Jako odpověď na politické napětí ve světě a pokračující válečné konflikty v některých zemích
vzniká v pražské Farnosti Bubeneč nový projekt Modlitba za svět, který chce na duchovní
úrovni podporovat mír a bezpečí ve světě. Tak, aby byla planeta Země místem k životu nejen
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nyní, ale i pro budoucí generace, které se teprve narodí. Časově náročný projekt má postupně
zahrnout všech 206 světových států. První společná modlitba proběhla v pondělí 6. ledna v
kostele sv. Gotharda na Praze 6, tentokrát za Afghánistán. Zemi dlouhodobě souženou válečným konfliktem a také zemi, ve které za mír bojují i čeští vojáci. Součástí projektu je mše
svatá sloužená za daný stát katolickým farářem Milošem Szabo. Po ní následuje přednáška o
politické, historické a kulturní situaci v zemi. A také o životě tamních křesťanů. Přednáška
končí představením státní hymny a vlajky. Následuje měsíc každodenních krátkých modliteb.
V lednu byly modlitby určeny Afghánistánu. Projekt pokračuje 3. února v 17.30 modlitbou za
bezpečný život v Albánii. 			
Další informace na www.farnostbubenec.cz

Poděkování za finanční dar pro stavbu kostela v Indii

Touto formou bych jako tehdejší farář farnosti Alaganoor (diecéze Kurnool, Indie) rád vyjádřil
své poděkování za finanční dar, který jste naší farnosti předloni poskytli na stavbu nového
kostela. Vaše prostředky nám velmi pomohly k úspěšné realizaci a dokončení tohoto projektu.
Ke svému dopisu přikládám několik fotografií ze slavnosti posvěcení kostela a jeho otevření.
Modlím se za vás a za vaši farnost, v Kristu				
P. Inna Gundreddy
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Jaké by to teď asi bylo, kdybych se byl býval rozhodl jinak…

Putování po horách je obraz naší cesty životem
Celý život mě to táhne do hor. Putování po horách
mě fascinuje. Pokaždé si tu znovu otestuji vlastní
meze. Udržuji se tím i v kondici. Putování po horách
chápu jako obraz naší životní cesty, jako podobenství života. Každý její úsek má jinou tvářnost. Při
putování – stejně jako v životě – jde přece vždycky o
to, jak čelit novým výzvám, jak vyzkoušet vlastní síly
a jak růst při plnění různých úkolů.
Občas zjistíme, že cesta nevede dál
Na cestě vždycky narážíme na své hranice a občas
také zjistíme, že cesta nevede dál. Musíme se znovu zorientovat. K životu patří jak vrcholové
zážitky, tak stín údolí, obtížné výstupy i bolestná loučení. Putovat můžu sám, to jsem pak
konfrontován se sebou samým, osobně ale také rád putuji ve skupině. Je blahodárné putovat
společně, navzájem si pomáhat, povzbuzovat se nebo si prostě jen tak povídat.
Rozhodnout se pro nějakou cestu vždycky zároveň znamená i rozhodnout se proti jiné cestě
Rozhodnout se pro nějakou cestu vždycky zároveň znamená i rozhodnout se proti jiné cestě.
Tu možná můžeme absolvovat další den, ale někdy to znamená i zcela ji vyloučit. Také s tímto
omezením se musím naučit žít, platí totiž i obecně pro život. Nelze prožívat všechny možnosti
současně. Vždycky se musíme rozhodnout jen pro jednu cestu a to nás omezuje. Znamená to
dát vale všem ostatním cestám a možnostem.
Jedině když se vědomě takto rozhodnu, mohu se naplno pustit zvolenou cestou, která se mi
v tom případě změní v hluboký zážitek. Jakmile ale při chůzi po ní jen neustále oplakávám další
možnosti a pořád mluvím o tom, jaké by to teď asi bylo, kdybych se byl býval rozhodl jinak, pak
v tom bodu cesty, na kterém se právě ocitám, rozhodně neprožiji nic dobrého.
Malují si v růžových barvách, jaké by to bylo, kdyby se tehdy byli bývali rozhodli jinak
Při psychologickém a duchovním doprovázení druhých se často setkávám s jedinci, kteří se
nedokážou rozhodnout – rádi by měli všechno najednou. Jenomže každé „putování“ splňuje
pouze dílčí očekávání, nikoli všechny mé tužby. Možná také až příliš dlouho hloubají nad
přednostmi a nevýhodami té či oné cesty. K rozhodnutí nedospějeme čistě racionální úvahou.
Nastane okamžik, kdy se prostě musíme rozhodnout pro některou z cest. Jít po ní s nasazením
všech sil však dokážeme, jedině když nebudeme stále jen oplakávat ty ostatní.
Uvedu příklad. Přišla za mnou dívka, která se rozhodla pro studium medicíny, ale při jakékoli studijní potíži, na kterou narazila, litovala, že se nedala zapsat ke studiu hudby. Jít určitou
cestou vždycky znamená rozloučit se s nějakou jinou. Ta by jistě byla také krásná, ovšem já
mohu jít pouze po jedné. Možná je užitečné chvíli něčeho želet, abychom se s tím následně
dokázali rozloučit. Nesmíme však u toho zůstat stát. Oné studentce, o které jsem vyprávěl,
bralo kroužení kolem jedné a téže myšlenky veškerou energii potřebnou ke studiu.
Něco podobného však prožívám i u starších lidí, kteří oplakávají nějakou životní cestu,
kterou nerealizovali. Vyčítají si, že si špatně vybrali. Malují si v růžových barvách, jaké by to
bylo, kdyby se tehdy byli bývali rozhodli jinak, a jak by po té jiné životní cestě došli o hodně
dál. Úvahy tohoto typu jsou pouhou ztrátou času a sil. Okrádají nás o energii, kterou nutně
potřebujeme k tomu, abychom mohli jít zdárně tou cestou, pro kterou jsme se rozhodli. Jedině
za předpokladu, že jsme se s tou jinou cestou vnitřně rozloučili a že jsme ji oplakali, můžeme
ze všech sil vyrazit dál po zvolené cestě a řádně si ji vychutnávat. Získáme tak na ní i důležité
zkušenosti, byť nejednou přinese i potíže a okamžiky překvapení.
		
Se svolením zpracováno podle knihy: Anselm Grün, Hory a údolí života, www.kna.cz
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Cestovní kancelář PALOMINO, Irena HENDRYCHOVÁ

Číslo zájezdu 62010

V Rohu 725 / 12, 142 00 Praha 4
Tel./Fax: +420 244 404 239 Mob.: +420 728 361 728, +420 728 327 282
E-mail: palomino@volny.cz, http://www.palomino.cz

POLSKO

Duchovní doprovod P. Th.Lic Mariusz Kuźniar, Th.D.
Program:
1.den - odjezd v ranních hodinách
Wambierzyce – významné poutní místo, Bazilika Navštívení
Panny Marie Kłodzko – prohlídka historické části města
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, vzácná architektonická
památka města. Nysa - kostel sv. Jakuba s gotickou a barokní
výzdobou, další památky města, nocleh
2.den - Góra św.Anny-Sanktuarium sv.Anny
Częstochowa – prohlídka významného poutního místa
Panny Marie, mše svatá, Křížová cesta, ubytování, nocleh
3.den - Kraków – město zapsané v seznamu světového dědictví
UNESCO, mše svatá, prohlídka města, návštěva hradu Wawel
a Královské katedrály s ostatky sv. Stanislawa, biskupa a
mučedníka jednoho z hlavních patronů Polska
Łagiewniki – návštěva poutního místa Božího Milosrdenství,
mše svatá, chrám Božího Milosrdenství konsekrován papežem
Janem Pavlem II, Centrum Jana Pavla II – návštěva Svatyně
Kalwaria Zebrzydowska – poutní místo, od roku 1999
památka světového dědictví UNESCO, ubytování, nocleh
4.den - Wadowice – po snídani návštěva rodného města papeže Jana
Pavla II, prohlídka muzea, mše svatá, návrat do ČR
ve večerních hodinách
Termín: 23.04. – 26.04.2020

Cena: 5.900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 3x ubytování
ve 2-3 lůžkových pokojích, 3x polopenze, kompletní pojištění,
služby průvodce, zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů
Přihlášky: Ing. Martina Vrtochová, mail: martina.vrtochova@volny.cz, tel.: 603 341 657
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

9:30

18:00

sv. Václav

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

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

Po-So:

7:30		

17:30

sv. Václav

sv. Gabriel
DD Klamovka
Palata

Kostel otevřen:			Úřední hodiny
Po-So: 7:00 - 11:00 / 16:45 - 18:30			
Neděle: 7:15 - 11:00 / 17:15 - 19:00			

(v sakristii kostela nebo farní kanceláři)
pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

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
2.2.
5.2.
6.2.
10.2.
22.2.
26.2.
1.3.

neděle
středa
čtvrtek
pondělí
sobota
středa
neděle

Svátek Uvedení Páně do chrámu
Památka sv. Agáty
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů
Památka sv. Scholastiky
Svátek Stolce sv. Petra
POPELEČNÍ STŘEDA
1. neděle postní

POUŤ KE SV. VALENTINU
SOBOTA 16. ÚNORA 2019

PROGRAM

V PRAZE NA VYŠEHRADĚ

10.00 –15.00
VALENTINSKÉ ZASTAVENÍ
Rekolekce na téma Láska bez milosrdenství? Pro snoubence i pro všechny,
kdo uvažují o manželství a chtějí navzájem i před Bohem prohloubit svůj vztah.
Příležitost ke ztišení, vyslechnutí několika úvah, k rozhovorům a k modlitbě.
Povede Mons. Aleš Opatrný, vyšehradský kanovník
Přihláška na www.apha.cz/cpr-novinky.

15.30
POUTNÍ MŠE
V BAZILICE SV. PETRA A PAVLA
Děkovat za dar lásky a prosit o prohloubení lásky v rodinách
přijďte i vy, kterým leží na srdci budoucí život vašich dětí a vnoučat.

příloha č. 1 Manuálu verze II

Pořádá Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko – Centrum pro rodinu
spolu s Kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

VARIANTY PRO WEB A DALŠÍ APLIKACE

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
www.apha.cz/cpr l www.manzelstvi.cz l www.kkvys.cz
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 300 ks
neprodejné
Varianta č. 1

Varianta č. 2

Obě varianty lze použít pro internetové i jiné aplikace,
(např. propagační materiály).
Tyto varianty nelze používat na merkantilních tiskovinách.
Není povoleno používat jiné varianty logotypu než stanovené
schválenou verzí Manuálu nebo jeho Přílohou.

