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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Mluv, jen když se tě ptají,
ííí ale žij tak, aby se tě ptali

Milí farníci,
na hrobce jednoho biskupa z 11. století v kryptě
Westminsterského opatství stojí vytesáno:
„Když jsem byl mladý a svobodný a má fantazie
neznala hranic, snil jsem o tom, že změním svět.
Jak jsem stárnul a moudřel, zjišťoval jsem, že svět
se nezmění, a tak jsem svůj záměr trochu omezil a
rozhodl se změnit jen svou zemi. Ale jak se zdálo,
nedala se změnit ani ta.
Na sklonku svého života jsem podnikl poslední
zoufalý pokus a rozhodl jsem se změnit aspoň
svou rodinu, své nejbližší. Ale ani to se mi bohužel
nepodařilo.
A teprve nyní, na smrtelném loži, jsem si uvědomil, že
kdybych byl nejdříve změnil sebe, šel bych příkladem
své rodině a ta by se také změnila. S pomocí a povzbuzením své rodiny bych dokázal zlepšit svou zemi a
– kdoví? – možná i změnit celý svět.“
Přeji Vám všem, ať obnoveni na těle a na duši
požehnaným časem prázdnin a dovolených, usilujeme o osobní svatost, pokoru, vlídnost a vnitřní
pokoj. Proměněni Boží láskou překonáme vše, i
pandemii, i zlobu i nenávist…		
JG
Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje, abych přinášel lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval.
Vždyť, kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.
								

Národní svatoludmilská pouť na Tetín

Modlitba sv. Františka z Assisi

Národní svatoludmilská pouť bude letošním vyvrcholením oslav Roku svaté Ludmily,
kdy si připomínáme 1100 let od její mučednické smrti. Na Tetíně Vás 18. září čeká bohatý program pro malé i velké. Oslavy zahájí poutní mše sv., sloužená papežským legátem
pro tuto akci, vídeňských kardinálem Schönbornem. Podrobnější rozpis najdete na následující straně. Využijte tuto příležitost pro setkání s přáteli na „venkovní akci“!
V Sv. Ludmila byla dcerou knížete Slavibora. Stala se manželkou prvního známého Přemyslovce Bořivoje a společně s ním přijala křesťanství. Spolu tak nasměrovali vývoj české
státnosti vstříc evropskému křesťanství, písemné kultuře a středověkému státu. Po smrti
manžela se Ludmila úspěšně přičinila o udržení moci Přemyslovců v Čechách a po smrti
vládnoucích synů – Spytihněva a Vratislava – se stala vychovatelkou vnuka Václava. Spory o výchovu či přímo
o politickou moc vedly ke konfliktu se snachou Drahomírou, která nechala svou tchyni zabít na hradě Tetín. FN

farář u sv. Václava
P. Jerzy Gapski		
a rektor u sv. Gabriela:			
farní vikář
P. Zachariáš Tomáš Kristek O.Praem.

tel.: 724 324 555, 257 317 652
gapski@centrum.cz
tel.: 723 079 896
			zachariastk@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
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Modlitba chval

Srdečně zveme na modlitbu chval, díků a proseb ve čtvrtek 16.9. od 19:45 ve farním sále. Modlitba bude doprovázena kytarovými chvalozpěvy. Scházet se budeme pravidelně každý třetí
čtvrtek v měsíci (další termíny do konce roku - 26.10., 18.11. a 16.12.), čas a místo zůstává
stejné. Na setkání se těší						 Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Falešné způsoby pomoci

Každý z nás se v životě dostane do situací, které nezvládne bez pomoci. My lidé s tělesným
postižením nebo ve vyšším věku je zažíváme častěji. Velice důležitý je přístup k nám. Mnozí
máme různá omezení, ale i s nimi chceme žít normální život. Když se upřímně a s otevřeným
srdcem vykonává to, co je skutečně potřebné, taková služba přináší plody spokojenosti, radosti
a vděčnosti pro obě strany. Falešný soucit není na místě. Také dochází k odmítání pomoci s
tímto postojem, protože působí zklamání, smutek a někdy i hněv.
Někteří lidé se pod falešnou rouškou služby protizákonně obohacují. Zneužívají důvěru a neinformovanost určitých skupin osob. Zvoní u domů nebo telefonují. Vydávají se za pracovníky pojišťoven, distributory levných cen energií, opraváře či kontrolory spotřebičů. Často připraví jedince o
mnoho peněz nebo je dokonce i okradou o cenné předměty. Existují ještě další dvě metody. První
je chození po ulicích s úředně nezapečetěnou kasičkou a vymyšleným důvodem sbírky. Druhý je
šíření neověřených zpráv, které vyvolávají strach. Všechno toto protizákonné jednání by mělo být
přísně trestáno. Bylo by také dobré zjednodušení přístupu ke správným informacím.
Mnoho lidí touží pomáhat ostatním. Byli jsme toho svědky ve dvou nedávných obrovských
vlnách solidarity loni na jaře a teď při přírodní katastrofě na Moravě. Také při dalších oficiálně
vyhlášených akcích se najdou dárci, kteří přispějí na jejich uskutečnění.
Velmi důležitá pro naši duši je také nehmotná forma pomoci. Mnozí lidé umějí hrát na různé
nástroje, jiní zase krásně zpívat, další vyrábějí sochy, malují obrazy nebo napíší něco pěkného
pro povzbuzení ostatních.
Všichni si přece přejeme, aby se nám dobře žilo na světě. Návod je jasný! Nenechme se zlákat
lživými nabídkami! Pomáhejme si s vírou v Boha nebo čistým svědomím v obou rovinách, tělesné i duševní, podle našich možností a sil.				
Ilona Bozděchová

Vyučování náboženství

Výuka náboženství začíná od 1. října 2021. Přihlašovat děti je možné telefonicky nebo e-mailem u příslušného katechety, příp. podáním vyplněné přihlášky v sakristii nebo na faře. Výuka
probíhá v těchto termínech:
Skupina Věk

.

Den

Hodina

Místo

Vyučující

16:15 - 17:15

farní sál

V. Keclíková

1

předškoláci (KDP*) středa

2.

1. sv. přijímání

dle domluvy s knězem

3.

1. - 2. třída**

středa

16:15 - 17:00**

MC Venoušek

G. Suchlová

4.

3. - 5. třída**

středa

14:15 - 15:00**

MC Venoušek

G. Suchlová

5.

6. - 9. třída

dle domluvy s knězem

P. Zachariáš

P. Zachariáš

* KDP = Katecheze Dobrého pastýře
** v případě malého počtu přihlášených dětí budou skupiny sloučeny a výuka bude probíhat v čase 16:15 - 17:00
Kontakty na katechety:
P. Zachariáš Tomáš Kristek O.Praem.: zachariastk@centrum.cz		
tel. 723 079 896
Vendulka Keclíková: 		
vendulka.keclikova@seznam.cz
tel. 608 264 268
Gabriela Suchlová: 		
gabesuch@gmail.com		
tel. 603 776 254
Pravidelná výuka bude zahájena 1. října 2021 (KDP v termínech od 6. 10. 2021 do 8. 6. 2021). 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 výuky u nás, může se přihlásit i v sousední farnosti Praha-Zlíchov.
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Farní dovolená Neratov 2021

Jako minulý rok i letos jsme vyrazili na farní dovolenou na poutní místo Neratov k Panně Marii
Neratovské, nazývané také Prostřednice smíření. Smíření, které tolik potřebujeme. Krásné místo
uprostřed lesů, řek a potoků se stále otevřeným kostelem, co víc si přát, kde jinde čerpat nové síly
než tam? Sdružení Neratov s Boží pomocí oživilo toto poutní místo, kterému hrozil zánik. Jelikož jsme letos byli bez duchovního doprovodu z naší farnosti, připojili jsme se k místním, kteří
mají celý svůj den protkaný modlitbou – ranní chvály, Anděl páně, růženec a večerní nešpory.
Tak i my jsme se mohli každý den modlit v jejich společenství v kostele a cítili jsme se přijati.

V úterý jsme se vydali do nedalekých Králík do kláštera Hory Matky Boží - Hedče, kde jsme
kromě krátkého výletu na rozhlednu a Mariánský pramen, byli vřele přivítáni vzácnými kněžími spojenými s naší farností – jak milé bylo znovu vidět Martina Chleboráda, Václava Revendu, Jiřího Zemana a Václava Šustra. Společné slavení eucharistie se pak stalo vrcholem dne.
Všichni kněží vás, smíchovské farníky, moc pozdravují a modlí se za naší farnost.
Další den bylo pro děti připraveno sportovní
olympijské dopoledne, odpoledne se rodiny věnovaly odpočinku nebo individuálním
výletům po okolí. Večer jsme měli možnost
zhlédnout působivý film Skrytý život o blahoslaveném Franzi Jägerstätterovi, který odmítl
sloužit se zbraní v ruce Hitlerovi.
Ve čtvrtek celý den propršel a tak byl čas na
film pro děti, odpočinek, četbu a diskuze. Večer jsme se sešli k modlitbě chval v kostele před
osvětleným svatostánkem. Přidali se i místní.
V dřívějších dobách, kdy lidé měli málo prostředků, zdobily se kostely mnoha předměty, zlatem a obrazy. Dnes jsme vším přehlceni a možná proto surovost a jednoduchost sakrální stavby s prosklenou střechou v Neratově– přímým
průhledem na nebe, osvětleným svatostánkem a madonou – dovede člověka blíže k Pánu.
V pátek se naším cílem stal Potštejn, na který jsme stoupali křížovou cestou. Čtení jednotlivých
zastavení se ujaly děti. Na Potštejně jsme měli štěstí, že si naší početné 43členné skupiny všimla
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paní průvodkyně a vzala nás na prohlídku hradu ještě před obědem. Cestou zpět do Neratova
nám byl otevřen po domluvě s farářem z Kostelce nad Orlicí poutní kostel Panny Marie Bolestné - Homol s působivým schodištěm, rokokovým oltářem a velmi milou paní správcovou.
Pannu Marii jsme pozdravili tichou modlitbou a zpěvem Magnificat. Večerní mši svatou na
Svátek Proměnění Páně jsme doprovodili kytarami a zpěvem.
Celý týden děti poslouchaly vyprávění o svatém Patrikovi z knihy Vlk a štít. V sobotu dopoledne hledaly poklad, kde kromě sladkostí nalezli i trojlístek – znamení Trojice a modlitbu
svatého Patrika. Odpoledne se pak konal tradiční orientační běh, nikdo se neztratil, ba naopak
děti i rodiče překvapili, jak rychle trasu zvládli. Ochotní tatínkové připravili dřevo na táborák
a opekli jsme si buřty na ohni.
V neděli jsme farní dovolenou zakončili slavením mše svaté. Velmi mě překvapila hojná účast
na tomto poutním místě. Zapadlá vesnička s několika chalupami u polských hranic a v kostele
odhadem přes 300 lidí, staří, mladí, mnoho dětí! Velmi povzbudivé bylo kázání P. Suchára.
Ježíš přichází k nám hříšníkům jako lékař k nemocným a chce abychom ho přijímali. Ani žádný
lékař nedává léky za zásluhy, ale všem, kteří je potřebují. Pokud však Ježíše v eucharistii přijmeme a tím „skončíme“, je to jako bychom Pána „zabili“. Je potřeba tento dar předávat dál, dalším
lidem svědčit o Boží lásce, vycházet k nim. Je mnoho z těch, kteří Ježíše neznají a možná čekají
právě na nás. P. Suchár také poděkoval, že jsme měli roušky, i když není pro nikoho pohodlné
je nosit. Bohužel, i jejich farnost letos bolestně zasáhl koronavirus, kterému podlehl 28letý neratovský ministrant Roman. Poděkoval také, že do kostela přicházíme s tím nejcennějším, co
máme – a sice s našimi dětmi.
Moc děkuji všem, kdo se na farní dovolené podíleli. Každý přispěl svým dílem a výsledkem
je krásně prožitý týden s přáteli a hlavně s Pánem, který s námi byl ve společenství nejen při
Vendulka Keclíková
modlitbě a v eucharistii. Co bychom byli bez Krista.			

Pomoz nám, prosím, naše milá Paní
postavit z trosek zas krásný chrám.
Ten první z kamene, ten druhý v srdcích,
tak jak si přeje Tvůj Syn – Král…

... jsou slova „neratovské modlitby“, která je
každodenní pomyslnou tečkou za společnou
modlitbou růžence v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. I my jsme se na
letošní farní dovolené ke zdejšímu liturgickému
slavení rádi připojovali – ranní chvály, růženec,
mše svatá, nešpory – kdo mohl, rád přišel.
Zdejším společenstvím jsme byli mile přijati, a tak jsme na oplátku rádi doprovodili mši sv. ve
svátek Proměnění Páně kytarovými chvalozpěvy a jiný den uspořádali večer chval otevřený všem
příchozím. Právě tuto „otevřenost všem příchozím“ vnímám jako jeden ze zásadních aspektů
tohoto místa. Kostel totiž najdete otevřený 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Částečně prosklená
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střecha pak symbolicky otevírá ohraničený
prostor pozemského chrámu výhledu k
nekonečnému nebi.
Dalším neméně důležitým poselstvím neratovské farnosti je smíření. Zdejší farář, P. Josef
Suchár, nikdy v přímluvách neopomene přidat
prosbu k „naší neratovské Paní, Panně Marii, za
dar smíření“. Smíření potřebné pro současnost,
stejně jako pro křivdy minulosti, s nimiž se v
krajině bývalých Sudet stále setkáváme s trochou nadsázky téměř na každém kroku. Je
zároveň velikou radostí, když tato místa ožívají
a nabývají nové krásy, často mravenčí prací
nadšenců navazujících na přetrhané osudy
našich předků.
Až nyní, po návratu, mi dochází, jak přiléhavě
k historii tohoto místa byl vybrán letošní film
pro dospělé a starší děti, který jsme si společně
promítli v rámci společného večerního setkávání: Skrytý život – příběh rakouského sedláka, bl. Franze Jägerstättera, manžela a otce,
který se v rámci vojenského odvodu odmítl
podvolit přísaze Hitlerovi, jelikož v něm spatřoval Antikrista, a byl tak vydán mučení, soudu a
smrti. Hutné téma vedoucí k rozhovorům nad morálními dilematy vyplnilo následující deštivé
dopoledne, které jsme rádi strávili v suchu a teple chalupy.
Narozdíl od minulého roku, kdy děti po večerní modlitbě poslouchaly čtení o našich významných českých světcích, přenesli jsme se letos do dalekého Irska. Nejen děti, ale i my dospělí jsme
napjatě poslouchali Vendulčino předčítání knihy Vlk a štít – příběhu, v němž se prolíná život
jedenáctiletého chlapce Kierana hledajícího po smrti otce štít, který by mu pomohl ochránit
a zabezpečit rodinu, se životem sv. Patrika, který v první řadě nabízí štít modlitby a důvěry v
Krista. Čtení vyvrcholilo pokladovou hrou, v níž každé z dětí kromě nezbytných sladkostí našlo
také kartičku s hymnem sv. Patrika, jehož slova se prolínají celým vyprávěním:
Kristus buď se mnou,
Kristus přede mnou, Kristus za mnou, Kristus buď ve mě,
Kristus pode mnou, Kristus nade mnou,
Kristus buď, kde lehám, Kristus, kde sedám, Kristus, kde vstávám.
Kristus buď v srdci každého myslícího na mne,
Kristus v ústech každého mluvícího o mně,
Kristus buď v každém oku vidoucím mne,
Kristus buď v každém uchu slyšícím mne.
Povstávám dnes v síle a moci, skrze Trojici,
skrze víru v trojitost, skrze víru v jedinost jediného Tvůrce světa.
Týden utekl jako voda a náš neratovský čas vyvrcholil společným slavením nedělní mše svaté.
Zcela zaplněný kostel se rozezněl chvalozpěvy a povzbudivé kázání i hluboce slavená Eucharistie byly snad pro každého z nás posilou a povzbuzením do nastávající reality všedních pracovních dnů. Byť jsou promluvy o. Josefa prosyceny především milosrdenstvím a otcovskou
otevřeností, zazněla v nedělním kázání i tato slova: ve svatém přijímání k nám přichází živý
Kristus, který se v nás chce rozdávat světu; a kdo Krista v sobě „uzamyká“, je to, jako by ho zabil.
Na závěr poděkování, že všichni vydrželi v rouškách, přes které sice nejsou vidět naše úsměvy,
ale přesto z očí přítomných září radost. Děti jsou v kostele vítány a poděkování, že je přivádíme

6

do kostela v takovém množství, opravdu zahřálo u
srdce. Těšíme se na shledání příští rok. Přidáte se k
nám?					 GS

Potřeba řádu v životě člověka

Mnozí lidé si myslí, že se už do dnešní moderní
doby nehodí způsob života podle pravidelného
řádu. Hlasitě vykřikují: “jsme svobodní!” “Můžeme
si dělat, co chceme!” Tato skupina osob není malá.
Její názor výrazně ovlivňuje postoj k hodnotám v
celé společnosti. Mezilidské vztahy, které byly ještě
nedávno přirozené, se považují za přežitek. Velice
nápadně jsou obdivovány a vyzdvihovány různé
úchylky. Všechny činnosti se měří obrovskými výkony. Lidem nezbývá čas na důležité duševní aktivity,
kulturu, sport, přátelská setkání, ale i odpočinek, aby
mohli nabrat nové síly. Důsledky tohoto způsobu
života jsou: prázdnota, zklamání a vyčerpání. Občas
někdo vyhledá nějakého odborníka, aby znovu
našel tělesnou i psychickou rovnováhu. Potom se o
své zkušenosti dělí s posluchači v rozhlase nebo diváky v televizi. Jiný o nich napíše knihu a
rozdává ji na veřejných besedách.
Avšak k přirozené stabilitě života stačí nejjednodušší metoda. Nemusíme kopírovat způsoby
našich předků, ale jsme stále součástí přírody a jejího neměnného řádu. Když vnímavě
přemýšlíme, pořád obdivujeme pravidelné střídání ročních dob, uspořádání hvězd na nebi i
chování mnoha skupin zvířat. Časem dojdeme k moudrému poznání, že tento dokonalý systém
má svého tvůrce. My křesťané ho nazýváme Bůh, lidé, kteří v něho nevěří vyšším principem
nebo mravním zákonem.
Každý z nás se může dobrovolně rozhodnout pro zachovávání řádu ve svém životě. Většinou
není možné, abychom měli den rozvržený přesně na hodiny. Tak žijí ještě dnes osoby v
klášterech, ale alespoň rámcové střídání činností a zastavení během něho není nereálné.
Výsledky tohoto stylu života jsou: harmonie, radost a pokoj, protože jsme se svobodně rozhodli
Ilona Bozděchová
podle našich sil plnit poslání nás lidí.			
"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Přihláška na náboženství 2021 – 2022

Přihlašujeme svého syna/svou dceru na výuku náboženství ve farnosti sv. Václava, Smíchov
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………
Datum narození: ………………………………
Kolik let již navštěvoval(a) výuku náboženství? .…..
Přistoupil(a) již k 1. sv. přijímání: ano - ne
Skupina, kterou by měl(a) navštěvovat: 1. – 2. – 3. – 4. – 5.
Adresa bydliště: ………………………………………………...…………………………………
Zdravotní či jiné omezení: …………………………………………………………………………
Telefon rodičů: ……………………………………………………………………………………
e-mail rodičů: ………………………………………….………………………………….………
Dítě smí po skončení výuky samostatně odejít: ano - ne
Datum: ……………………….. Podpis rodičů: …………………………………….……………
Poznámka: ……………………………………………………………………………………..….
(Podepsanou přihlášku prosím odevzdejte v sakristii nebo při 1.hodině)
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

Po - So:

7:30		

9:30

18:00

sv. Václav

17:30

sv. Václav

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

Neděle: 11:15

sv. Gabriel

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

1.9. středa obnovení pravidelného programu bohoslužeb
3.9. pátek
Památka sv. Řehoře Velikého
8.9. středa Svátek Narození Panny Marie
13.9. pondělí Památka sv. Jana Zlatoústého
14.9. úterý
Svátek Povýšení svatého kříže
15.9. středa Památka Panny Marie Bolestné
21.9. úterý
Svátek sv. Matouše
27.9. pondělí Památka sv. Vincence z Paula
28.9. úterý
Slavnost sv. Václava
29.9. středa Svátek sv. Michaela, Gabriela, Rafaela, archandělů
1.10. pátek
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
2.10. sobota Památka sv. andělů strážných
4.10. pondělí Památka sv Františka z Assisi
Pravidelný program jednotlivých společenství začne (dle epidemické situace) opět v září!

Devatero pro rodiče

Zveme vás na intenzivní zážitkově vzdělávací kurs pro rodiče, kteří chtějí rozvinout své výchovné kompetence a posunout se k
výchově dětí samostatných, zodpovědných a pohodových. Jedná se o devět lekcí od 6. října do 8. prosince 2021, vždy ve středu
od 18.30 do 20.30 v prostorách Křesťanské psychologické poradny (Thákurova 3, Praha 6). Kurs je určen primárně pro rodiny s
dětmi předškolního věku, ale vítáni jsou i rodiče dětí ostatních věkových kategorií. Určitě nezapomeneme na humor a radost z
toho, že jsme rodiči, vzkazuje lektorka Ing. Stanislava Hrušková, Ph.D. Více na stránkách Centra pro rodinu. (https://pastorace.
apha.cz/pro-rodinu/devatero-pro-rodice/)Přihlášky prostřednictvím elektronického formuláře. Kapacita kurzu je omezená.

Společná příprava na život v manželství u sv. Vojtěcha

Přijímáme přihlášky do podzimního kursu 12. 10. – 30. 11. 2021. Program je rozvržený do osmi večerů. S obsahem kursu se můžete podrobněji seznámit na stránkách Centra pro rodinu. Máme naději, že kurs proběhne opět „na živo“ v sále
Pastoračního střediska, formou přednášek a následných seminářů pod vedením manželských párů. Jedná se pouze o doplněk
přípravy oddávajícím knězem. Všechny náležitosti svatby je potřeba domlouvat s ním v dostatečném předstihu. Můžete nás
kontaktovat na e-mailové adrese Centra pro rodinu. (https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/priprava-na-manzelstvi/)

Pouti v Hájku

Sobota 4.9. v 11:00		
P. Daniel Janáček O.Praem, opat
Sobota 18.9. v 11:00
P. Filip Boháč			
Sobota 2.10. v 11:00
P. Vladimír Slámečka		
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Hlavní pouť k narození Panny Marie
Svatá Ludmila
Svatý František

Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. J. Gapski, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 220 ks bar.
neprodejné

