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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Svátek Panny Marie Růžencové

(dříve Vítězné) nás přivádí do doby boje o identitu
křesťanství. Svatý papež Pius V. ustanovujete tento
svátek roku 1572 jako význačný den vítězství křesťanských vojsk nad Turky u Lepanta (7. října 1571),
vlastně vítězství křesťanství nad islámem, vítězství
pravého náboženství. Mnohý by nemusel souhlasit
s tím, že se připomíná vítězství ve válce. Snad právě
proto, že i dnes zuří různé války a boje. Ano, válka je
zlo, velké zlo, protože umírají nevinní a jejich krev
křičí k nebi. Jenže toto zlo má kořen v hříchu, tedy v
naší vlastní neposlušnosti Bohu a Jeho přikázáním.
Svatý Augustin píše, že naše srdce je nepokojné,
protože nespočívá v Bohu. Nepokoj ale není úmyslem Božím. Je spíše dílem našeho odvěkého nepřítele, Ďábla, který jako první pozdvihuje hlas v pýše
a Bohu, svému Stvořiteli, říká: „Non tibi serviam!“
Nebudu ti sloužit! Svatý Pavel nás upozorňuje, že i
my jsme ve válce. Nebojujeme však proti nějakým
mocnostem pozemským, ale proti mocnostem pekla. Vždyť přece víme, že „ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout“ (1 Petr 5,8).
Je třeba se vyzbrojit, je třeba se tomuto nepříteli postavit s pevnou vírou. Tentýž Petr nás vybízí,
abychom se vírou vyzbrojili. A svatý Pavel říká „oblečte se do plné výzbroje Boží (tedy milosti
posvěcující), abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám … Stůjte pevně, opásání kolem beder (životem podle) pravdy, oblečeni pancířem spravedlnosti, obuti odhodlaností, jakou dává evangelium pokoje. Vždy se chraňte vírou jako štítem. Tak budete moci uhasit všechny ohnivé střely
zlého ducha“ (Ef 6, 11-16).
Bereme-li do rukou růženec, ať už se nám tato myšlenka líbí nebo ne, pak bereme do rukou
prostředek k boji, ano, dokonce do boje vstupujeme dobrovolně, abychom zachraňovali sebe i
ty, kteří nechtějí nebo nemohou bojovat. Boj pak nespočívá v prolévání krve nepřátel, ale spíše
v prolévání slz, které vkládáme do rukou Panny Marie; nespočívá v kopání zákopů, ale v pokorném klečení spolu s Marií před Boží tváří; nespočívá v nenávisti, ale v povzbuzování se k Lásce,
která přemáhá svět převelikou obětí svatého Kříže.
Papež Pius XII. hovoří o růženci jako o souhrnu celého evangelia. S Pannou Marií se tak opakováním „zdrávasů“ učíme pokoře evangelia a pokoji srdce, ale také zároveň odhodlanosti a rozhodnosti pro věci Boží, které musíme bránit silou své víry. Svatý otec Jan Pavel II. pak dodává,
že prosby, které klademe do rukou Panny Marie jsou vyslýchány díky důvěře, že její mateřská
přímluva může u Srdce Syna dosáhnout všeho. Nakonec i tento papež, proti hrozbám válek,
teroru a všem druhům zla, pozvedá růženec se slovy: „Toto je největší lék. Modlete se, modlete
se a více se neptejte. Všechno ostatní svěřte Matce Boží!“
Při mši svaté kněz na začátku preface říká: „Vzhůru srdce!“ Tedy, vzhůru srdce s každým korálkem růžence, s každým „zdrávasem“, s každým tajemstvím vyprošujme milosti. Je jich třeba.
P. Zachariáš
„A vy, bratři, nenechte se od dobrých skutků odradit únavou“ (2 Sol 3,13).

Biblická hodina

Od 6. září jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme pod vedením
kaplana P. Zachariáše. Nově se scházíme každých 14 dní v úterý od 18:15 ve
farním sále. Probíráme biblické texty, jejich význam i interpretaci, přesahy
do morálky a katechismu. Přijďte se i vy nezávazně podívat a uvědomit si
souvislosti!						 FN

Pravidelný program farnosti

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
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 - mateřské centrum
Chrámový sbor IGNIS - zkoušky
pondělí od 18:45 - velký sál na faře
Rekreační cvičení pro ženy
úterý od 16:30 - 17:30 hod. - fara, velký sál
Biblická hodina
(4.10., 18.10., 1.11,...)
úterý od 18:15 - vede P. Zachariáš
Příprava na křest dospělých (11.10., 25.10,...)
úterý od 18:30 - P. Zachariáš (farní kancelář)

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.
Výuka dětí - náboženství - středy
Pravidelná výuka začala 6.9.
Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:30 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
modlitby a oběd)
Čtvrteční filmové a modlitební večery
čtvrtek od 19:45 - velký sál na faře, dle programu
Modlitba sv. Růžence v kostele
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 23.11.. v 18:30, farní kancelář
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 25.10.. v 18:30, fara

Pokud postrádáte nějaké aktivity, nebo máte náměty, jak stávající obohatit, obraťte se
na kteréhokoli člena pastorační rady nebo napište na:
prispevky@volny.cz
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
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.

2

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”.

Filmové večery obnoveny!

Srdečně zveme na říjnové čtvrteční setkání na faře 13.10. od 19:45.
Tentokrát nebude promítání filmu, ale audio přednáška od Milona von
Habsburg na téma Smiřitelé pokoje.Tato žena strávila část svého života
v Medžugorje, na místě zjevení Panny Marie.				
							
Lisých

Modlitba chval

Srdečně zveme na modlitbu chval, díků a proseb ve čtvrtek 20.10. od
19:45 ve farním sále. Modlitba bude doprovázena kytarovými chvalozpěvy. Zatím se scházíme pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci.
						 Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Chrámový pěvecký sbor Ignis

působící při kostelích sv. Ignáce a sv. Václava hledá nové členy do všech
hlasů, zejména soprány a basy. Kontakt: sbormistryně - Milena Stričević (stricmil@yahoo.com, telefon: 730 778 440). Zkoušky každé pondělí 18:45-21:00 na faře u sv. Václava ve velkém sále.		
FN

Vyučování náboženství 2022-2023

Výuka náboženství začala od 6. září 2022. 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:
1. skup. předškoláci(KDP*) středa 15:30 - 17:00
farní sál		
Vendulka Keclíková
2. skup. 1. sv. přijímání středa 15:15 - 16:00
MC Venoušek
Mgr. Michal Ondra
3. skup. 1. - 2. třída**
středa 16:15 - 17:00** MC Venoušek
Mgr. Michal Ondra
4. skup. 3. - 5. třída**
středa 14:15 - 15:00** MC Venoušek
Mgr. Michal Ondra
5. skup. 6. - 9. třída
dle domluvy s knězem		
P. Zachariáš T. Kristek
* KDP = Katecheze Dobrého pastýře
** v případě malého počtu přihlášených dětí budou skupiny pravděpodobně sloučeny a výuka
bude probíhat v čase 16:15 - 17:00
Kontakty na katechety:
l P. Mgr. Zachariáš Tomáš Kristek O.Praem.:
zachariastk@centrum.cz, tel. 723 079 896
l MUDr. et Bc. Vendulka Keclíková:
vendulka.keclikova@seznam.cz, tel. 608 264 268
l Mgr. Michal Ondra:
tel. 737 258 790
Pravidelná výuka byla zahájena 6. září, předškoláci-KDP zahájí v termínech od 5. října. 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.

Výzva farníkům

Neustále se zvyšuje počet lidí, kteří se ocitají v tíživé životní situaci a
obracejí se i na farnost v různé denní i noční hodiny. Některé požadavky
lze řešit s časovým odstupem. Ale když má někdo hlad a nejedl i několik
dnů, je třeba jednat okamžitě.
Bylo by dobré mít „pohotovostní“ dávku trvanlivých potravin pro nenadálé a neplánované případy. Proto se vás obracíme s prosbou o donesení
trvanlivých potravin (těstoviny, rýže, luštěniny, krupice, cukr, olej, masové konzervy, rybí konzervy, paštikové konzervy, trvanlivé mléko, atd.,
atp.) Svoje dary můžete přinášet do sakristie, případně se domluvit předem s kostelní službou,
co je aktuálně zapotřebí. Za projevenou štědrost předem děkujeme!			
FN
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Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 21. 9. 2022
Přítomni:
			
Omluveni:

P. J. Gapski, J. Macek, A. Lisý, F. Nedbal,
O. Sobotka, P. Chvátal, H. Svobodová
J. Durdisová, P. Z. T. Kristek

Body jednání, návrhy a usnesení schůzky pastorační rady:
1) Farní setkání: plánováno na sobotu 12. 11. 2022 ve 14 hodin na faře.
2) Stavební práce: na podzim se bude opravovat druhá část schodů u vstupu do kostela.
Sanace sklepních prostor fary je po nezájmu několika odborných firem prozatím odložena.
3) Ozvučení kostela: byla vybrána nabídka odborné firmy, která provede rekonstrukci ozvučení kostela. Modernizací ozvučení bude zlepšena slyšitelnost pro účastníky bohoslužeb.
4) Dušičky: 2. 11. 2022 se bude od 15 hodin konat bohoslužba za zemřelé na Malvazinkách,
po ní bude následovat průvod po hřbitově.
5) Mikulášská besídka: je plánována na 4. 12. 2022 od 16 hodin na faře.
6) Úklid kostela: 10. 12. 2022 po ranní bohoslužbě. Prosíme všechny farníky o pomoc!
7) Adventní duchovní obnova 17. 12. 2022 od 9 hodin na faře, povede P. Petr Havlík.
8) Kající bohoslužba: 19. 12. 2022 od 17 hodin.
9) Úklid fary: hledáme člověka, který by byl ochotný uklízet jednou týdně faru, práce asi na 3
hodiny, finanční odměna.
Termín příští schůzky pastorační rady: 23. 11. 2022 v 18, 30 hod.		
Zapsala: HS

Život - mozaika zázraků

Mnozí lidé nevěří na zázraky. Kdyby se však hlouběji
zamysleli, museli by si připustit, že už jejich život je
tím největším. Skládá se z veliké a pestré mozaiky různých obdivuhodných skutečností. Ačkoli žije na světě
několik miliard lidí, žádný člověk nevypadá stejně.
Život každého z nás ovlivňuje prostředí i různé zvyky.
Často se setkávám s tvrzením, že jsme všichni nahraditelní. Já s ním nesouhlasím. Je to možné jenom při
určité práci. Každý z nás je však neopakovatelná osobnost, která zanechává stopy nejenom v životě nejbližších lidí, ale i vzdálených. Nejde jenom
o trvalá díla spisovatelů, skladatelů či malířů. Když má na ni vliv křesťanství nebo snaha žít
s čistým svědomím, bude vzorem a příkladem pro mnohé. Jestliže je jejím znakem sobectví
a zlo, půjde za ní jenom skupinka, která zastává stejný přístup. Jejich otisk je špinavý a škodí
nám všem. Jedinou zábranou proti zabloudění na špatnou cestu je vytrvalost v dodržování
správných zásad. Všichni jsme se určitě setkali v životě s někým, kdo nám zanechal bílou stopu.
Pokračujme po ní dál. Radujme se z každodenních zázraků a přidejme do té pestré mozaiky
Ilona Bozděchová
svoji kostku.							

Anděl strážný je u nás jako Boží velvyslanec a přítel

Dne 2. října slavíme památku sv. Andělů strážných. Připomeňme si slova papeže Františka.
Každému člověku dal Bůh anděla jako průvodce, aby mu radil a chránil jej; anděla, kterému má
člověk ochotně naslouchat. Tento důkaz otcovství, které miluje a chrání každého, se nachází na
prvních stránkách Bible. Když Bůh vykazuje Adama z Edenu, nenechává jej samotného, neříká
mu: „zařiď se, jak můžeš“.
František citoval z modliteb a žalmů, aby připomněl, jak se ve všem, co se děje mezi nebem a
zemí, vyskytuje postava Anděla strážce: „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil“ (Exodus 23,20-23a). „Dnešní liturgie připomíná všechny
tyto božské instance, které Pán daroval všem. Každý z nás má jednoho takového průvodce.
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Je stále s námi! To je realita! Je jakýmsi Božím velvyslancem u nás. A Pán nám radí, abychom
si ho vážili. Když se dopustíme něčeho špatného a myslíme, že jsme sami, tak ne, on je s námi.
Mějme jej v úctě. Naslouchejme jeho hlasu, protože nám radí. Když vnímáme jeho inspiraci:
Učiň to… lepší je tamto… toto se nedělá… Naslouchej a nevzpouzej se mu.
Anděl strážce nás neustále a především brání před zlem, Někdy si myslíme, že můžeme mnohé
ošklivé věci skrýt, ale všechny nakonec vyjdou najevo. Anděl je u nás, aby nám poradil, ochránil nás stejně jako to činí přítel. Přítel, kterého nevidíme, ale vnímáme. Přítel, který jednoho
dne bude s námi v nebi, ve věčné radosti.
Žádá jen, abychom mu naslouchali a brali jej vážně. Jenom toto: respektovat a naslouchat. Respektovat tohoto průvodce a naslouchat mu, to se nazývá poddajnost. Křesťan má být poddajný Duchu
svatému. A poddajnost Duchu svatému začíná poddajností radám tohoto průvodce na naší cestě.
Anděl strážce je průvodcem na cestě, učí pokoře a je třeba mu naslouchat jako to činí děti:
Prosme dnes Pána o milost této poddajnosti naslouchat hlasu tohoto průvodce a Božího velvyslance, který je vedle nás v Jeho jménu, aby nám byla jeho pomoc oporou. Stále na cestě.

KoloDovo – farní dovolená starších rodičů 2022

Letos nás společná zářijová cesta zavedla na jižní Moravu, malebnou oblast vinic. Hned první
večer jsme si z rozhledny na Kraví hoře prohlédli celý zvlněný kraj.
Výlety na kolech po cyklostezkách mezi vinicemi se zrajícími hrozny byly moc příjemné. Viděli
jsme typické stavby vinných sklípků v Bořeticích, kde jsme bydleli, v Kobylí, Velkých Pavlovicích a dalších místech. Ochutnali jsme i čerstvý burčák.
V úterý večer jsme posílili řady místních farníků v bořetickém kostelíku. Kroje na mši jsme
viděli v neděli v Rajhradě.
Navštívili jsme i Pálavu, Lednicko-valtický areál, muzeum bratří Mrštíků v Divákách a v Čejkovicích se podívali na domek, kde v mládí pobýval náš první prezident.
Poslední výlet nás vedl nad Velké Bílovice, kde stojí krásná kaplička svatých Cyrila a Metoděje.
Večery jsme si užili při společné modlitbě, jídle, povídání a hrách.
Těšíme se na příští rok! 								 HS
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Národní Svatováclavská pouť

Je to zvláštní, jak počasí dovede ovlivnit atmosféru jakékoliv venkovní akce. Národní svatováclavskou pouť ve Staré Boleslavi jsem fotila už několikrát, ale nikdy v neustávajícím dešti.
Ač sama bez deštníku (na jeho držení by mi chyběla třetí ruka), jako fotograf deštníky miluju.
Krásný tvar, se kterým si člověk může hrát. Barvy. Překvapení, když zpod deštníku vykoukne
známá tvář, o jejíž přítomnosti jsem neměla tušení. A taky kontrast suchého a mokrého - třeba
srovnání kněží na krytém pódiu a skautů, kteří na této pouti pomáhají v zázemí pod pódiem.
Ministranti, kteří v rozpacích přemýšlejí, jestli při proměňování pokleknout do louže a do konce akce mít ucouranou košili, nebo zůstat (poněkud nedůstojně) stát. Různé modely pláštěnek
od pravých poutnických po zcela improvizované, vytvořené z pytlíku od svačiny. Odrazy, odlesky... Letošní svatováclavská pouť byla prostě jiná. A to nejenom proto, že pana arcibiskupa
Duku jako hlavní celebrant nahradil pan arcibiskup Graubner a místo pana nuncia Balva se
dostavil nový papežský vyslanec Okolo. Prostě pršelo ... a to z boleslavské pouti pro mnohé
učinilo pouť nečekaně kajícnou, protože museli vydržet dvě hodiny v zimě a vlhku. Myslím, že
pro mnoho poutníků to byl nečekaně hluboký zážitek.
Kompletní soubor fotografií najdete v databance Člověk a Víra zde: https://www.clovekavira.
cz/.../206d93ee-d3c8-4404-bb21... a ve vnořené galerii.
Matina Řehořová, Člověk aVíra
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Nenechme tu šanci propadnout!

Pokud znáte někoho, kdo čelí exekucím, pomozte mu při vyřizování potřebných kroků. Ať
už jde o nahlédnutí do evidence exekucí, pomoc s napsáním dopisu exekutorovi, přispění na
poplatek pro exekutora. Z malých dlužných částek (typicky pokuta z tramvaje, neplacení popelnic, atd.) se staly pěticiferné částky. Teď je šance tyto malé částky zaplatit a dluhů se zbavit!

MILOSTIVÉ LÉTO II
1. září až 30. listopadu 2022

Šance zbavit se exekucí na dluzích vůči státu
- zdravotní pojišťovny, ČEZ, nemocnice,
dopravní podnik... (nevztahuje se na daně).
Zjistěte si své exekuce v Centrální evidenci
exekucí. Pokud nevíte jak, na helplince
770 600 800 vám poradí či pomohou.
Napište exekutorovi dopis nebo e-mail
s žádostí o vyčíslení dlužné jistiny a
informujte ho, že využijete Milostivého léta.
Zaplaťte jistinu dluhu + 1815 Kč
pro exekutora a zbavte se dluhu
jednou pro vždy!

Nebuďme lhostejní! Milostivé léto stojí i na principu
solidarity rodiny a společenství.
Poradna pro lidi v tísni :

WWW.MILOSTIVELETO.CZ

Arcidiecézní charita Praha, Pernerova 20, 186 00 Praha 8 – Karlín
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

Po - So:

7:30		

9:30

18:00

sv. Václav

Neděle: 11:15

sv. Gabriel

17:30

sv. Václav

Pátek:

Palata

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

15:00

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

1.10.		 sobota
4.10. úterý
15.10. sobota
17.10. pondělí
18.10. úterý
28.10. pátek
		1.11. úterý
		2.11. středa
				

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Památka sv. Františka z Assisi
Památka sv. Terezie od Ježíše
Památka sv. Ignáce z Antiochie
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Svátek sv. Šimona a Judy
Slavnost Všech svatých
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, od 15
hod. mše sv. na Malvazinkách

Poutě do Hájku

Sobota 1.10. v 11 hod
Sobota 5.11. v 11 hod

- SV. FRANTIŠKA - DUŠIČKOVÁ - 		

Mše za zemřelé na Malvazinkách

Opat Prokop Siostrzonek, O.S.B.
Josef Žák

Jako každý rok bude se konat mše sv. v kostele na hřbitově Malvazinky. Ve středu 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,
modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

Společná příprava na život v manželství u sv. Vojtěcha

Přijímáme přihlášky do podzimního kurzu 11. 10. – 29. 11. 2022. Program je rozvržený do osmi večerů –
témat. S obsahem kurzu se můžete seznámit na stránkách Centra pro rodinu. Kurz proběhne prezenčně
v sále Pastoračního střediska, formou přednášek a následných seminářů pod vedením manželských párů.
https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/priprava-na-manzelstvi/
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, A. Lisý, M. Lisá, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 250 ks č.b.
neprodejné

