POØAD BOHOSLUEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Nedìle:
Po-Pá:
Sobota:

8:00
6:30
7:30

KONTAKT S

9:30
17:30
17:30

18:00

pátek

(nedìlní)

KNÌZEM

úterý: 7:00 - 11:00 (kromì 3. úterý v mìsíci)
pátek: 7:00 - 11:00
Jindy po dohodì nebo v èase bohoslueb.

11:15 sv. Gabriel
15:00 Palata

ÚØEDNÍ HODINY
(kanceláø v sakristii kostela)
pondìlí - pátek: 7:00 - 11:00

PØÍLEITOST KE SVÁTOSTI SMÍØENÍ
Nedìle:

- ráno 7:30  7:55
9:00  9:25
- veèer 17:00 17:55
Vední dny: - veèer 17:00  17:25
Ve støedu:
- navíc od 18:30 do 21:00 hod. (vchod pøes sakristii)
Jindy:
- po individuální dohodì.

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
10.2. úterý
11.2. støeda
22.2. nedìle

Památka sv. Scholastiky, panny
Památka Panny Marie Lurdské  Svìtový den nemocných
7. nedìle vmezidobí / Sbírka Haléø sv. Petra (Pøi loòské Svatopetrské sbírce bylo
v naíarcidiecézi vybráno celkem 1198191,34 Kè. Tato èástka byla zaslána Svatému
stolci na dobroèinné dílo papeovo. Pøedem dìkujeme Vám, kteøí papeovo
dobroèinné dílo podpoøíte i letos.)
23.2. pondìlí Památka sv. Polykarpa, biskupa a muèedníka
24.2. úterý
V 18:30 schùzka redakèní rady Zpravodaje na faøe
25.2. støeda
Popeleèní støeda  den pøísného postu
26.2. ètvrtek V 19 hod. program Farního umìleckého klubu ve velkém sále na faøe
29.2. nedìle 1. nedìle postní

FARNÍ

UMÌLECKÝ KLUB
Kadý ètvrtý ètvrtek v mìsíci se schází ve farním sále na faøe umìlecký klub. Program se skládá z
lektorské pøednáky o konkrétním umìleckém díle, následuje shlédnutí poøadu - a poté jsou vichni
pozvání na neformální diskuzi pøi kávì èi èaji. Lednový ètvrtý ètvrtek 22.1.2004 jsme vìnovali
W.A.Mozatrovi - na téma umìní jako Boí dar. V dalích mìsících se budeme zajímat o souèasné
umìlecké ztvárnìní Dekalogu.
Pøítí ètvrtý ètvrtek v únoru, tj. 26.2. 2004 bude celý veèer na téma prvního Boího pøikázání : V
jednoho Boha vìøiti bude ! Veèer zaèíná vdy v 19.hodin a konèí mezi 21. a 22.tou hodinou.
Vichni jste srdeènì zváni, není potøeba se s nìkým znát nebo nìkam pøihlaovat, máte svobodu
zùèatnit se tøeba jen èásti programu a odejít døíve.
V. Hron
vydává:
redakèní rada:
uzávìrka:
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Ø.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchovì, Námìstí 14.øíjna 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. O. Pávek, P. M.F. Pøevrátil, M. Muchová, Z. Hadravová, F. Nedbal
20. kadý mìsíc (zalete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 800 ks neprodejné
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únor
2004

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchovì

POEHNANÝ

ÈAS

VELKÉHO

POSTU

Milí bratøi a sestry,
koncem mìsíce února vstoupíme do období
kadoroèního období Velkého postu. Na jeho
poèátku budeme na èele oznaèováni popelem
na znamení pomíjivosti naeho ivota. Slova
Pamatuj, e jsi prach a vprach se navrátí! to
ostatnì vyjadøují dost výmluvnì. Pokud se
obøadu udílení popelce nepodrobujeme jen
setrvaènì bez zamylení se nad jeho obsahem,
zøejmì jsou to slova, která èlovìka pøíli
nepotìí. Vdy kdo by touil po takové
perspektivì svého ivota? A pokud tato slova
pøece jenom vnímáme vcelé hloubce jejich obsahu a pøijímáme je jako fatální skuteènost,
se kterou nejde nic dìlat, dokonce ani tehdy snimi nejsme vhloubi due srozumìni.
Je to sice slovo, které nacházíme i vPísmu sv., ale pøece jenom
Liturgie Popeleèní støedy nám vak ukazuje jetì jiný pohled na vìc: druhá formule,
která pøi udílení popelce mùe zaznívat jsou Jeíova slova, která pronesl hned na
poèátku svého veøejného pùsobení: Èiòte pokání a vìøte evangeliu! Nikdo znás sice
neuslyí na Popeleèní støedu obì tyto vìty souèasnì, ale kadému z nás jsou obì
sestejnou naléhavostí urèeny. Úzce spolu toti souvisí. Ukazují nám na dva podstatné
rozmìry postní doby: na vìdomí lidské pomíjivosti zpùsobené høíchem èlovìka a na
pokání  obrácení, jeho monost jakoto cestu kpøekonání této pomíjivosti nám Jeí
pøiel ohlásit a poté i uskuteènit. Jestlie nás mnoho vìcí ve svìtì, vnaí zemi, vcírkvi,
ve farnosti, vrodinì èi vnaem vlastním ivotì netìí èi pøímo trápí, vìzme, e je to
vechno zpùsobeno poruením Boího øádu lidským høíchem, ale e tento neutìený
stav není definitivní. Existuje znìho cesta, cesta stará, za dva tisíce let mnohokrát
vyzkouená a osvìdèená, cesta navzdory svému stáøí pøece stále nová, cesta obrácení, na
kterou nás pozval ná Pán Jeí Kristus.
Pøijmìme, bratøi a sestry, i letos celým srdcem výzvu kobrácení, které vede kpodílu
na Kristovì vítìzství nad høíchem a tím i nad naí pomíjivostí. Modleme se dennì
P. Ondøej Pávek
bìhem postní doby za obrácení své i za obrácení svìta.
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PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI
ètvrtek od 9:00 do 11:00 v dìtském centru na
faøe. Kontakt: Radka Habánová 251562 131.
Modlitba Rùence
Kadý ètvrtek a pátek od 17 hod. je modlitba sv.
rùence.
Nepory
Po kadé veèerní mi sv., s výjimkou pátkù.
Pravidelná páteèní adorace
Kadý pátek po veèerní mi sv. cca pùl hodiny
spoleèná adorace. Kadý první pátek v mìsíci je
adorace do 23 hod.
Farní rada
Nejblií schùzka 25.1.2004
Redakèní rada Zpravodaje
Nejblií schùzka 23.2.2004, 18:30 farní kanceláø
Snìmovní krouek
Ukonèil pravidelnou èinnost. Kontakt J. Cuhra
Výuka dìtí - náboenství
Termíny a jednotlivé skupiny jsou vyvìeny ve
vývìsce. Posílejte své dìti pravidelnì!
Katechumenát dospìlých
Individuální pøíprava pod vedením P. Ondøeje.
Èíslo bankovního úètu farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní symbol
platby uveïte èíslo dárce, které vám pøidìlí faráø. Potvrzení o výi darù je
vydáváno jednou roènì. Vem dárcùm ze srdce dìkujeme.

Jednotlivá spoleèenství v naí farnosti Vám nabízejí
monost prohloubit svou víru, setkat se s lidmi podobného smýlení. Vichni jsou zváni!
Spoleèenství rodièù
nedìle 17:00 - 18:30 - klubovna na faøe
Pondìlní spoleèenství
pondìlí od 18:30 - velký sál na faøe
"Biblická hodina"
komentovaná èetba Lumen Gentium
pondìlí od 19:30 - klubovna na faøe
Mateøské centrum Venouek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - v hernì faøe
Pøíprava na biømování
úterý od 19:00 hod. - na faøe
Spoleèenství Obnovy v Duchu svatém
úterý od 20 hod. - v klubovnì na faøe
Spoleèenství mládee
støeda od 18:30 - klubovna na faøe
ji pravidelné schùzky, kadou støedu!
Od 18:30 do 21:00 monost svátosti smíøení
(otec Ondøej) - nejen pro mláde !!!
Spoleèenství maminek a babièek
Sponzorské dary:

Adresa je www.vaclavonline.wz.cz Své pøíspìvky, fotografie, aktuality a ve
dalí, co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu jan.macek@atlas.cz
Farní Zpravodaj:
Rádi bychom mìli ve Zpravodaji více informací o dìní ve farnosti. Program je
bohatý, ale dopisovatelù, kteøí popíí své dojmy zfarních akcí, je málo. Zkadé akce by se mìl ve
Zpravodaji objevit èláneèek, by na 5 øádek - jaké to bylo, co by se mohlo vylepit, pozvat dosud
nerozhodnuté, aby se pøili pøítì podívat, apod. Pøípadné stylistické neobratnosti rádi upravíme, ale
chybí nám ohlasy na akce zøad farníkù. Moná, e právì jednoduchý a krátký popis nìkoho pøimìje,
aby pøítì pøiel také. P.S . Uzávìrka je 20. kadý mìsíc. Dìkujeme vem, kteøí dodrují termíny!

Farní www stránky:

FARNÍ BETLÉM

Dìkujeme vem, kdo se podíleli na výrobì naeho malého farního Betléma. Nejvíce figurek dodaly
dìti zpondìlního náboenství, kde je vyrábìly pod vedením Magdy Vlèkové. Nejpodobnìjí figurka
se asi podaøila Gábinì Suchlové a za nejoriginálnìjí povauji tu, která byla vyrobena znovinového
papíru. Autor je pravdìpodobnì redaktor. Letos budou odmìnìni vichni za snahu a odvahu.
Zvlátní podìkování patøí také Vakovi ustrovi za instalaci Betléma vkostele. Vechny figurky budou
peèlivì uschovány do pøítích Vánoc a budete-li mít chu, mùete se napøesrok pøipojit i Vy, èím se
R.H.
ná Betlém rozroste. Èasu je dost. Odmìny si prosím vyzvednìte vsakristii.
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odpoledne volný program, veèer cca od 20,30 èi 21 hod. dalí (navazující) pøednáka a rozjímání
- Hlídání dìtí po dobu duchovního programu bude zajitìno, pro starí dìti organizovaný program
- Pøedbìné ceny: dospìlí a dìti od 6 let 2200 Kè, dìti od 2 do 5 let 1600 Kè, dìti mladí 2 let bez
stravy zdarma; vcenì je zahrnut i pøíspìvek na pobyt a stravu otce Ondøeje a hlídaèek dìtí, proto
bude cena zpøesnìna podle poètu pøihláených úèastníkù.
- Detailní informace pro pøihláené úèastníky rozeleme potou na zaèátku prázdnin.
- Chcete-li se na cokoli zeptat, volejte na tel. 251562131 (Habánovi).
U se moc tìíme na akci samotnou i na vás vechny, kteøí se pøihlásíte.
Radka a Petr Habánovi
UZÁVÌRKA PØIHLÁEK: 31.BØEZNA 2004 (pøihlaovací arch je vsakristii kostela sv.Václava)
Bratøi a sestry,
rád bych se pøipojil spozváním na 4. roèník prázdninového pobytu vihli. Chtìl bych letos posílit
duchovní èást programu pro dospìlé tak, aby pobyt získal více charakter duchovních cvièení. Rozhodl
jsem se pro letoní pobyt pouít krozjímání témata zprvního týdne exercicií sv. Ignáce zLoyoly podle
knihy známého polského jezuity P. Józefa Augustyna Kde jsi, Adame?. Struktura dne, která by umonila
bìhem týdne témata alespoò zpodstatné èásti projít a promeditovat, byla nastínìna výe vèlánku Radky
a Petra Habánových. Program pobytu tak bude sice nároènìjí, ale jistì také plodnìjí. Dalí výhodou je,
e pokud se takto uspoøádaný pobyt setká skladnou odezvou na vaí stranì, je moné uvaovat o
podobných pobytech o dalích prázdninách, dá-li Pán a budou-li nám pøítí spoleèná léta dopøána.
Bìhem nich bychom mohli na pokraèování vìnovat pozornost dalím tøem týdnùm Ignácových exercicií,
co by bylo jistì duchovnì velmi prospìné. Exercicie sv. Ignáce patøí knejvìtím pokladùm duchovního
dìdictví, které církev nese dìjinami a znìho rozdává vem, kdo po ivém Bohu touí.
Tìím se na setkání sVámi a prosím Vás, abyste, pokud se rozhodnete k úèasti, ji teï podporovali toto
dílo svou modlitbou.
P. Ondøej Pávek

OD VÁNOC

K

POSTU

A

VELIKONOCÍM

Milé dìti! Je to chvíle, co byly vánoce, a za chvíli zaène pùst neboli doba postní, která vyvrcholí
slavením velikonoc.
- Vánoce jsou oslavou Jeíova narození, vzávìru postní doby si pøipomínáme Jeíovu smrt.
- Kdy pùjdete na høbitov, uvìdomíte si, e narození a smrt jsou dva hlavní údaje o kadém
èlovìku. Na kadém hrobì: hvìzdièka znaèí obvykle narození, køíek úmrtí  víc se o zesnulém
vìtinou nedozvíme.
- I Jeíovo narození a smrt patøí ksobì jako dva základní údaje o jeho ivotì. Oba vak nevýslovnì
pøevyuje údaj tøetí  vzkøíení, ale to u trochu pøedbíháme, teï se nám zatím blíí doba
postní.
- To, e postní doba následuje pomìrnì brzy po vánocích, by nám mìlo pøipomínat, jak rychle
ivot utíká a jak je proto dùleité dobøe ho proít. Také proto nás knìz na Popeleèní støedu
oznaèuje znamením popele se slovy Pamatuj, e prach jsi a vprach se obrátí.
- Není to proto, abychom mìli strach  co kdy mì nìco pøejede a já se nedoiju zítøka. Spí
proto, e bychom mìli Pánu Bohu dìkovat za KADÝ DEN IVOTA, který nám dává, a snait
se také ÁDNÝ DEN NEPROMARNIT.
- A to se máme víc ne kdy jindy uèit vdobì postní. Uèit se celým svým ivotem dìlat radost Pánu
Bohu, druhým lidem  a tedy i sami sobì.
Pøijïte na Popeleèní støedu do kostela na veèerní mi sv. se svými rodièi. Dostanete nejen znamení
popele na èelo, ale také farní postní úkol, který vás pak provede postní dobou k velikonocùm 
RHb
obdobnì jako vás adventní øetìz dovedl k vánocùm.
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ZÁPIS

NEDÌLNÍ

ZE ZASEDÁNÍ FARNÍ RADY

konané dne 25.1.2004 ve velkém sále na faøe
Pøítomni:
Omluveni:

Habánová, Macek, P. Pávek, Pavlù,
Riglová, Schmitt, Stajner, Suchlová, ír
Lokajíèková, P. Pøevrátil

I. Informace z farnosti a plnìní úkolù z minulé FR:
1) Probìhla 1. farní promítací akce (farní umìlecký klub), nadále plánováno jednou za mìsíc, vdy
4. ètvrtek vmìsíci.
2) Kpoadavku støídání knìí pøi nedìlních bohoslubách: Probíhá jakási zkuební doba bìhem
liturgického mezidobí, vdobì postní bude vráceno pùvodní rozdìlení (pravidelnost bude nutná
zejména kvùli obøadùm katechumenátu).
3) Kblikajícím svìtlùm vkostele: Na návrh Praské energetiky bude vybudována nová pøípojka
zfary ke kostelu.
4) Poblí kaple vRadlicích se bude stavìt centrum ÈSOB, stavební firma Skanska poadovala
stanovisko faráøe ktéto skuteènosti, uskuteènila se schùzka, závìr: tato firma na své náklady kapli
opraví vrámci výstavby zmínìného centra.
5) Fungování farní knihovny doèasnì odloeno pro pracovní vytíení dobrovolné knihovnice.
6) Poøízení velkoploné rohoe do pøedsínì kostela  zaøizuje Petr Chvátal.
7) Otázka vydání nových Smícháèkù zatím odloena, bude se øeit vdohledné dobì.
8) Kpodnìtu ohlednì dopravy ke kostelu: Svedoucím odboru dopravy MÈ Praha 5 probrána øada
moností, ádná není vyhovující. Statut dopravní obsluhy je pøesnì vymezen zákonem, návtìvníky
kostela pod tento pojem zahrnout nelze. Øeení zmìnou dopravního znaèení by zásadnì naruilo
systém dopravy vcentru Smíchova. Generální výjimka ze zákazu vjezdu pro farnost by byla svelkou
pravdìpodobností zneuívána. Jediné moné øeení je toto: potøebné osoby nech si nechají vystavit
oznaèení opravòující kvjezdu vozidel (modrá tabulka slogem invalidního vozíku umístìná za sklo
vozidla). Individuální dohoda øidièù s Mìstskou policií je také moná, ale neøeí problém jednoznaènì,
protoe vmístì zákazu vjezdu mùe operovat také Policie ÈR..
9) Ksvícnùm pod køíovou cestu: Do zaèátku postní doby by mìly být vyrobeny jednoduché
svícny zlakované elezné páskoviny za velmi pøíznivou cenu.
10) Farní kávy budou pokraèovat kadou nedìli, stále aktuální výzva kdobrovolným slubám, na
nich tato akce závisí.
11) Kúklidu fary: Pøimìøenì funguje dosavadní kombinace svépomoci ze strany nìkterých spoleèenství
a dobrovolníkù-jednotlivcù a ze strany zamìstnancù a obyvatel fary.
II. Úkoly k øeení:
1) Uspoøádání rekolekce mimo Prahu: Monost vjezuitském kláteøe vKolínì za 200 Kè/osoba/
den (ubytování + strava), kapacita: 17 jednolùkových pokojù smoností doplnìní poètu karimatkami
(max.poèet úèastníkù 25) / Bude proveden prùzkum zájmu.
2) Výzoba fary  stejné a dalí návrhy:
fotografie, hodiny, mapa arcidiecéze kvyznaèení poutních míst, kvìtiny (ivé, suché, umìlé?)
Závìr: 3 èlenové farní rady udìlají spoleènì návrh výzdoby a pøedloí ho ostatním èlenùm FR.
3) Návrhy investic pro tento rok  tøeba pøedloit ke schválení ekonomické radì farnosti:
a) Svícny ke køíové cestì
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VÝLET ZA MÍ, TENTOKRÁT ZA POZNÁNÍM PØÍRODNÍCH KRÁS
Dnení nedìlní výlet nás zavede do údolí Radotínského
potoka. Musím øíct, e výlet rozhodnì stojí za to. Vdy
jen kolik nádherných pøírodních zákoutí a zajímavých
staveb vás cestou èeká! Milujete-li pøírodu Èeského krasu
a vùbec objevování pøírodních krás vokolí Prahy, pak je
tento výlet pro vás jako stvoøený. Pøiznám se, e já sám
jsem tuto èást Prahy 5 objevil teprve nedávno, ale hned mi
pøirostla ksrdci. Byl jsem jí tak naden, e jsem se sem po
nìkolika dnech vrátil znovu. e pøeháním? Ani trochu,
pøesvìdète se sami!

Vycházku zaèneme vChotèi, malé obci na okraji
Prahy, kam se od Smíchovského nádraí dostaneme
autobusem èíslo 244, zRadotína pak linkou 313
(pøestoupit lze buï u radotínského nádraí nebo
na zastávce Otínská). Pokud pojedete na pøedplatní
jízdenku MHD, musíte si na lince 313 u øidièe
zakoupit jízdenku. VChotèi zautobusu vystoupíme
a od zastávky MHD sebìhneme dolù, kde je
turistický rozcestník. Odtud se vydáme po èervené
turistické znaèce smìr Kalinùv mlýn (2 km), Cikánka
(4 km), Slivenec (9 km). Cesta zprvu nepøipomíná
slibovanou romantiku, jdeme toti zhruba pìt a
deset minut po silnici mezi domky. Pak se ale turistická cesta stoèí khrázi rybníka. Teprve tady zaèíná
ta pravá romantika. Stojíme pøed mlýnem U Veselých (Mlýn u Veselých, 252 26 Choteè 23). Mlýn
je poprvé pøipomínán ve druhé polovinì 17. století, a to v Oøeské farní matrice. Mlýn byl vrchností
postaven jako souèást panského majetku. Jeho nájemci se tehdy rekrutovali hlavnì ze smíchovského
mlynáøského rodu Mìchurù. Pozdìji, vroce 1737, byl sice prodán do soukromého vlastnictví, ale
vrchnost si dál ponechávala pøedkupní právo. A vroce 1768 byl mlýn prodán jako majetek dìdièný
mlynáøi Janu Doèkalovi. Vroce 1776 pak mlýn koupil Václav Veselý, a to za 2250 zlatých rýnských. Od
té doby je mlýn nepøetritì vdrení rodu Veselých.
Mlýn stojí na Radotínském potoce (22 øíèní km), na nìm bylo jetì pøed cca sto lety 21 mlýnù. Mlýn
U Veselých byl podle tehdejího èíslování mlýnù devátým na potoce. Ke mlýnu patøí rovnì jez, náhon
a mlýnský rybník. Mlýnské kolo bylo vroce 1942 nahrazeno Francisovou turbinou, která spolu selektrickým
motorem mlýn pohánìla. Mlecí a doplòující stroje vyrobila tehdejí smíchovská firma Kohout vletech
1934-1946. Provoz mlýna byl za celou dobu svého trvání jen jednou násilnì zastaven, a to komunisty vroce
1950 (!). Vynucená pøestávka trvala a do listopadu 1992, kdy byl mlýn opìt uveden do provozu. Mouka
se zde vak mlela jen asi dva roky. Vsouèasné dobì je provoz mlýna pouze pøíleitostný.
Kdo chce, mùe obdivovat barokní budovu a její zasazení do pøírodní scenérie (je to opravdu
lahùdka pro oèi), kdo je sytý, mùe vyrazit dále podél potoka po èervené turistické znaèce do Radotínského
údolí. Dodejme, e geologický podklad rezervace tvoøí vápencové a jílovité usazeniny siluru vzniklé
vdobì prvohorní, tedy pøed 400 a 300 miliony let. Vápence obsahují mnoství pozùstatkù zaniklých
organismù, jako napøíklad trilobitù a mlù. Èetné zdejí vápencové suroviny se dosud tìí vlomech a
zpracovávají se jako ulechtilé mramoráøské materiály. Nejznámìjí je slivenecký mramor, tìený zde u
vdobì baroka (18. století). Vmladích prvohorách (pøed 300 a 250 miliony let) byly zdejí horniny
intenzívnì zvrásnìny do mísovitých a poloobloukovitých útvarù, zvaných synklinály a antiklinály. Jejich
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2.Výdaje
26 Èástka pøedstavuje nákup Katolického týdeníku.
30 Do této poloky jsou zahrnuty výdaje spojené snákupem hostii, meního vína, kadidla apod.
Výe tìchto výdajù je nejvìtí mírou ovlivnìna nákupem kvìtin.
31 Reijní výdaje jsou tvoøeny výdaji za telefon, vodné-stoèné, elektøinu, dále nájemným za farní byt
(tento výdej ji skonèil  viz poznámka u poloky 25), náklady spojenými svýrobou farního
zpravodaje, nákupem nedìlní liturgie a vneposlední øadì bankovními poplatky.
32 Náklady na opravu kostela. Rozdíl mezi poskytnutou dotací (poloka 23) a zde vykazovaným
nákladem pøedstavuje spoluúèast farnosti na provedené opravì.
33 Oprava zvonu, vìních hodin, ozvuèení kostela, hasících pøístrojù a restaurace kování.
34 Kromì odvodù ze sbírek a odvodù do svépomocného fondu dle platných schválených pravidel
je sem zahrnut mimoøádný odvod do svépomocného fondu vsouvislosti spovodnìmi vroce
2002. Odvod byl realizován vlednu 2003 ve výi 350000,- Kè.
38 Nákup nábytku, poèítaèe, praèky, koberce do nové farní budovy, dále nové alby pro ministranty.
39 Výdaje za pobyt vihli (plnì kryty pøíjmy uvedenými vpoloce 25), úhrada dopravy na farní
pou, nákup knih do farní knihovny (11 tis. Kè) a dalí náklad spojený se zaøízením fary 
vybavení dìtské místnosti, telefonní pøístroje, klíèe, nádobí.
Zvýe uvedeného vyplývá, e uplynulý rok pro farnost znamenal hodnì mimoøádných výdajù, které
byly zèásti pøedpokládány (zaøízení fary, oprava kostela) a zèásti opravdu neoèekávané (povodòový
odvod). Pokud oèistíme celkové výdaje o tyto jednorázové náklady - jsou vyèísleny èástkou 1021
tis.Kè  mùeme konstatovat, e bìné hospodaøení spojené sprovozem kostela a ivotem farnosti
skonèilo spøebytkem 172 tis. Kè.
Pokud má nìkdo zájem dovìdìt se o financích uplynulého roku nìco víc, nebo podrobnìji je mono
kontaktovat ekonomickou radu nebo P. Ondøeje.
Ekonomická rada

ROZLOUÈENÍ

S OTCEM

REINSBERGEM

Milé sestry a bratøi vKristu!. Aè psaný projev není mojí silnou
stránkou, chtìl bych se sVámi podìlit o proitek. Dne 13.1. jsem
mìl tu èest zúèastnit se posledního rozlouèení sotcem Jiøím
Reinsbergem, kterého si ná Pán povolal ksobì.
Rozlouèení se konalo , jak øíkal otec Jiøí a mnoho dalích,
vTejnì. Bohoslubu vedl pan biskup karvada. Kostel byl zaplnìn
tak, e bylo velmi obtíné udìlat krok. Lidé stáli i venku. Pøítomni
byli té skauti, èlenové spolku Vltavan a na tøi desítky spolubratøí
ve slubì.
Bohoslubu slova mìl pan biskup. Opìt se mi potvrdilo, e je
to mu plný velkých darù oslovit kadého, supøímností, pokorou
a láskou. Jasnì a struènì, bez zbyteèných velkých øeèí a gest, vyjádøil,
kdo nás opustil. Vcelém obøadu se projevila Boí dokonalost. Ukázalo se, e i pohøeb mùe být
krásný, kdy èlovìk ví, za kým odchází a kam smìøuje. Dìkuji Bohu, e jsem já i moje ena Jiøina
mohli poznat otce Jiøího. Zdá se, jakoby sjeho odchodem vznikl urèitý prázdný prostor i pøesto, e se
øíká, e èlovìk je nahraditelný.
Vìøím, e pomocí modliteb za nová knìská povolání a spomocí naeho Pána se tento prostor
Jiøí Matys
opìt naplní.
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JAK

SE MÁTE?

Vìtina lidí na tuto otázku odpovídá : Za moc to nestojí, nic moc, spí hùø ne líp apod. Povauje se
za nesluné, nespoleèenské a podezøelé odpovìdìt, e se nám vede dobøe, e si nenaøíkáme. Co si èeský
obèan pøedstavuje pod pojmem mít se dobøe?Peníze, laciné úspìchy, moderní elektroniku, znaèkové
obleèení, auto èi auta, vlastní dùm, pøepychové pobyty vzahranièí, prostì vechno, èím ho infikuje
reklama, doléhající na nás na kadém kroku. Není-li tìchto cílù dosaeno, vede se nám údajnì patnì.
Nepøidáváme, se i my nìkdy ktìmto stejskalùm? Chápeme, co pro nás znamená mít se dobøe?
Jsme schopni si uvìdomit, e Bùh nás postavil do zemì, kde nám válka nevezme støechu nad hlavou,
kde netrpíme hladem, kde jsme hmotnì zabezpeèeni, mùeme se svobodnì rozhodovat a vyznávat svou
víru? Nestaèí to vechno ktomu, abychom pravdivì a beze studu prohlásili, e se nám vede dobøe?
Buïme vdìèni za to, co dostáváme od Boha a sname se spí shromaïovat a rozmnoovat duchovní
a morální hodnoty, abychom znich mohli èerpat, kdy se nám nìkdy bude zdát, e Bùh je daleko a
H. Karlowská
neslyí nás.

POVOLÁNI

KE SPOLEÈNÉMU DOBRU

Kadý den se vichni ze své svobodné vùle rozhodujeme pro dobro nebo zlo. Dnení doba zdùrazòuje
individualitu jedince. ádný èlovìk vak nemùe zùstat se svým zájmem èi vírou osamocený. Vdy i
knejuím lidským vztahùm musejí být alespoò dvì osoby. Mnozí lidé se domnívají, e ke
spoøádanému zpùsobu ivota není zapotøebí èlenství vjakékoli církvi. Pøesto podvìdomì hledají
Boha. Snaí se ít podle Desatera nebo podle slov Písma. Jak chcete, aby lidé èinili Vám, èiòte Vy
jim. Jsou si velmi dobøe vìdomi toho, e ani vpøírodì ádný strom nevyroste bez silných koøenù a
dostatku vláhy. Vùbec vak nesouhlasím snázorem, e nepokøtìní lidé nemohou dìlat dobro. Jejich
skutky je mohou pøivést kBohu. On jim dá odvahu vNìho uvìøit. Pak u záleí na otevøenosti srdce
kadého èlovìka. Toto poèáteèní úsilí bývá zpravidla potvrzeno a zavreno svátostným køtem. Pán Jeí
nám vPísmu øíká: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Potom se také oni stávají svými dary
pøínosem èlenùm spoleèenství i lidem mimo nì. Vyproujme si milost, abychom byli svìtlem pro
druhé. Pøejme si , aby znaeho ivota poznali, e Bùh nás vechny vroucnì miluje. Ilona Bozdìchová

ZNÁME

SVÉ FARNÍKY? ANEB

PETR EBEN

JUBILUJÍCÍ

Nevím, jestli je mezi námi více osob, jejich dílo je známé vEvropì, USA, Kanadì, Japonsku a
Austrálii, ale dílo Petra Ebena ano. Objevuje se èasto vnaem kostele, mnohými nepoznán, a pøitom
je jedním zpøedních souèasných skladatelù tzv. váné hudby. Zpíváme pøi mi jeho ordinárium a
moná ani nevíme, e jeho autor sedí vedle nás. VKancionálu je nìkolik jeho písní, jen odvánìjí
almisté zkouejí jeho almy. Co o nìm víme? Skladatel. Pedagog. Vychovával jak mladé skladatele,
tak na Karlovì univerzitì budoucí muzikology. Klavírista  zvlátì korepetitor. Dále varhaník. Tak
vynikající improvizátor, e své umìní mohl pøedvádìt i na koncertech (takových mnoho není!). Otec
tøí synù  matematika Krytofa, herce a moderátora Marka a muzikologa a hudebníka Davida. Ale
pøedevím milý a skromný èlovìk. Pro nìkteré by mohla být inspirující i jeho víra, zní nìco málo z
rozhovorù sním problesklo. Seznam vydaných skladeb, tak jak jsou uvedeny na internetové stránce
http://www.musica.cz/eben/index.html, má 126 poloek. Urèitì není kompletní. Najdeme zde i
takovéto tituly: Fantazie pro violu a varhany Rorate coeli; Laudes; Jób; Biblické tance (ve pro varhany);
Liturgické zpìvy; Truverská me; Missa cum populo; Praské Te Deum (z r. 1989!); De sancto
Adalberto; Jeremiá (a dalí). 22. ledna tohoto roku oslavil 75. narozeniny. A tak se pøidejme kjistì
velké øadì tìch, kteøí by mu pøi této pøíleitosti chtìli popøát  a podìkovat. Za celé jeho skladatelské
dílo, za jeho pedagogickou práci, za koncerty  nebo tøeba jen za úsmìv, milé slovo nebo ruku
Petr Habán
podanou pøi pozdravení pokoje.
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O

VNITØNÍM UZDRAVENÍ

Duch Hospodinùv je nade mnou, proto mne pomazal, abych pøinesl chudým radostnou zvìst; poslal
mne, abych uzdravil ty, kdo mají zranìné srdce, abych vyhlásil zajatcùm proputìní a slepým
navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy. (Lk
4, 18-19)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Roho do kostela
Pøípojka elektøiny
Èistící stroj pro úklid podlahy vkostele
Hodiny do spoleèenské místnosti
Smícháèky
Promítací projektor

Kdy jsem ve vánoèním Zpravodaji psala o tom, e Bùh chce uzdravovat (a uzdravuje) kromì høíchù i
vechna nae trápení a tìkosti, nevìdìla jsem, e se mi náhodou dostane do ruky èasopis Effatha (è.2/
2003). Zde jsem nalezla èlánek, který mì upoutal u svým názvem  Duchovní uzdravení. A po
pøeètení hlavnì svým obsahem. A tak bych mylenky v nìm obsaené chtìla zprostøedkovat i ostatním.
Èlánek vychází z knihy P.Raniera Cantalamessy, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Pojem
duchovní  vnitøní  uzdravení je zde vymezen jako uzdravení toho, co není pøímo høíchem, ale s
høíchem souvisí (dùsledky a pøíèiny naich provinìní).
Nae zranìní tak mohou zpùsobovat patné návyky, závislost na èemkoli, bolestné vzpomínky,
nevyøeené problémy. Nepøijetí sebe sama a vech svých nedokonalostí; to nás èiní nesvobodnými a
èasto poutá nai mysl. Dále nás mùe vnitønì svazovat i lpìní na zákonì (zákonické mylení) nebo
strach, zadrovaná nenávist, patné vztahy s bliními a nedokonale udìlené odputìní tìm, kdo nám
ublíili. To ve nám pak brání zakouet plnou harmonii s Bohem a z toho plynoucí vnitøní pokoj.
A jaké léèebné postupymáme ve své snaze o vnitøní uzdravení k dispozici? Kdy hledáme na
duchovní úrovni, pak hlavnì Boí lásku, Boí slovo, pùsobení Ducha svatého a modlitbu.
§ Vdy jsme Bohem stále ujiováni, e nás miluje. V listì Øímanùm (8, 38) stojí, e nás nic
nemùe odlouèit od lásky Boí, od Lásky, která má moc uzdravovat.
§ V Knize moudrosti (16,12) je zaznamenáno svìdectví o síle Boího slova   zdraví jim nevrátila
bylina ani náplast, ale Tvé slovo, Pane, je uzdravuje ve!
§ Pùsobení Ducha svatého v této oblasti je jistì velmi dobøe zøejmé. Je dobré pøipomenout si
letnièní sekvenci, protoe také hovoøí o duchovním uzdravení :
Viny z duí naich sma, a vyprahlá srdce svla, ranìné raè vyhojit.
Srovnej, co je zkøivené, zahøej, co je studené, a nedej nám zabloudit.
§ A abychom mohli výe uvedené  uzdravující prostøedky uvádìt do praxe, máme k dispozici
modlitbu. A u osobní, pøímluvnou nebo modlitbu chval.

4) Pastoraèní plán farnosti:
- Otázka smyslu pastoraèního plánu
- Otázka upøednostnìní zájmu o bezprostøední èi vzdálenìjí budoucnost
- Zájemcùm budou poskytnuty materiály kzískání pøedstavy o fungování farností vjiných zemích
- Zùstává nadále jako úkol

Tolik struèný obsah èlánku. Nechme se jím inspirovat i povzbudit.

HOSPODAØENÍ

VZ

A kadý ze zástupu se ho snail dotknout, ponìvad z nìho vycházela moc a uzdravovala vechny.
(Lk 6, 19)

ZPRAVODAJ

Pro poøádek pár provozních detailù. Samozøejmì, e nejradìji máme pøíspìvky, které dostaneme vèas (tj. do
uzávìrky - 20. kadý mìsíc). Pokud nám pøijdou elektronickou potou (prispevky@volny.cz), je s nimi velmi
snadná práce. Ale tu monost kadý nemá a není to ani podstatné. Pokud bude pøíspìvek dodán vèas, mùe
být na disketì (libovolný formát - *.doc, *.rft, *.txt, *.602, apod.). Pokud máte obrázky v elektronické
podobì, neumisujte je do textu, ale ulote je zvlá jako samostatný soubor - uetøíte nám hodnì práce
(nejradìji máme *.jpg, *.tif, *gif). Podobnì to platí o pøíspìvcích psaných na stroji nebo v krajním pøípadì
i rukou - pokud jsou k dispozici v pøedstihu (aby se stihlo jejich pøepsání), není jakýkoli problém. Pøíspìvky
odevzdávejte v sakristii nebo pouijte chránku v pøedsíni. Vyhrazujeme si monost pøíspìvek po konzultaci s
Redakce
autorem zkrátit, pøípadnì vrátit k pøepracování. Za správnost údajù odpovídá autor.
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Pøítí zasedání farní rady se bude konat 14.3.2004.

VÝKAZ

Zapsala:

O HOSPODAØENÍ FARNOSTI ZA ROK

Pøíjmy:

Nájemné
31.6891,17
Ostatní zdanitelné pøíjmy
104.309,81
Sbírky
660.190,00
Pøíjmy za církevní úkony
18.200,00
Dary  tuzemské
99.250,00
Úroky zvedení bìného úètu
784,58
Pøíspìvek obecní a státní
644.000,00
Ostatní pøíjmy
101.554,35
Pøíjmy celkem
1.945.179,91

Rozdíl pøíjmù a výdajù

-848742,89

2003

Výdaje:
Výdaje související se zdanitelnými pøíjmy 55.162,70
Mzdy a ostatní sráky
124.398,00
Daò z pøíjmu zamìstnancù
15.220,00
Sociální a zdravotní pojitìní zamìstnancù 75.809,00
Bohosluebné
46.552,10
Reijní
440.877,30
Opravy památek
706.314,40
Opravy ostatní
56.508,30
Odeslané sbírky a pøíspìvky
521.320,20
Dary a charitativní výdaje
860,00
Záloha na daò zpøíjmu
4.505,00
Daò z pøíjmu
19.980,00
Nákupy dlouhodobého majetku
583.867,90
Ostatní výdaje
142.547,90
Výdaje celkem
2.793.922,80

Zùstatek finanèních prostøedkù k 1.1.2003
Zùstatek finanèních prostøedkù k31.12.2003
FARNOSTI V ROCE

R.Habánová

3.140.606,17 Kè
2.291.863,28 Kè

2003

Výsledek finanèního hospodaøení za rok 2003 vyjádøený rozdílem pøíjmu a výdajù je vyèíslen ve výi:
848742,89 Kè. To znamená, e o tuto èástku byly výdaje uplynulého roku vyí ne pøíjmy.
Vnásledujícím struèném rozboru rozebereme hlavní skuteènosti, které výsledek ovlivnily, ve struktuøe
jednotlivých poloek výkazu o hospodaøení farnosti uveøejnìném výe.
1.Pøíjmy
16 Nájemné vyplývající ze smluvního vztahu smobilním operátorem (pronájem èásti pùdy na
technologické zaøízení).
17 Prodej Katolického týdeníku, úroky ztermínovaného vkladu.
18 Pøíjmy ze vech poøádaných sbírek.
19 Dobrovolné pøíspìvky ve vazbì na provedené církevní úkony (svatby, køty, pohøby)
23 Dotace Magistrátu hl. mìsta Prahy a Mìstské èásti Praha 5 na opravu kostela.
25 Zálohy úèastníku spoleèného týdne vihli na úhradu nákladu spojených spobytem, pøíspìvky
faráøe na reii bytu (farní byt do doby zprovoznìní farní budovy). Byt byl ji pøedán zpìt obci.

5

pøíkladem je skalní defilé vmeandru Radotínského potoka u Cikánky. Ne dorazíme a sem, èeká nás
jetì první záchranný bod, tedy rozcestí Kalinùv mlýn. Tady se potkáváme smodrou turistickou
znaèkou spojující Karltejn (14,5 km) aØeporyje (8 km). My vak pokraèujeme dále po èervené smìr
rozcestí Za Cikánkou (2 km) a Slivenec (7 km). Turistická stezka nás provede Kalinovým mlýnem a
èeká na nás moná nejhezèí pasá celého dneního výletu. Po necelých dvou kilometrech narazíme na
silnici, tady zahneme doprava (turistické znaèení zde není zcela ideální) a po nìkolika stech metrech
narazíme na zastávku MHD linky 256 Makùv mlýn. Tady rozcestník bohuel chybí, pokud jej naleznete,
tak se vám omlouvám, ale já jsem na nìj nenarazil. Mohu ale doporuèit tøi varianty, jak se stouto situací
hravì vypoøádat. Zaprvé, poèkat zde na autobus linky 256 (Nové Butovice  Nádraí Radotín) a výlet
ukonèit. Ostatnì, máte za sebou zhruba ètyøi kilometry chùze, co, pokud pùjdete smalými dìtmi, je
tak akorát. Nebo se vydáte po silnici dolù smìrem do Radotína a do autobusu nastoupit na nìkteré
zdalích zastávek (napøíklad Cementárna Radotín). Má to jednu výhodu: cestou uvidíte výe zmínìné
synklinály a antiklinály, nebo takzvanou Jehlièkovu vrásu, geologickou lokalitu pojmenovanou po
uznávaném èeském geologovi. RNDr. Jan Jehlièka vìnoval právì výzkumu oblasti Radotínského potoka
znaènou èást svého ivota a právì tady nalezl a popsal ono výe zmínìné zklikacení vrás. Tøetí variantou,
a tu doporuèuji pouze vobdobí sucha nebo za mrazu, je vydat se po èervené do kopce smìrem na
Slivenec. Tato pìtikilometrová pasá sice zase tak zajímavá není, ale pokud se na cestu vydáte vnedìli,
mùete den zakonèit mí svatou vkostele Vech svatých ve Slivenci. Ranì gotickou stavbu kostela, do
jeho ohradní zdi byla v18. století vestavìna kostnice, nelze minout. Je vidìt u zdaleka. Me svatá je
Michael Mare
michaelmares@centrum.cz
zde vnedìli ve 14.50 h.

IV.ROÈNÍK IHLE 

TENTOKRÁT TROCHU JINAK (A SNAD JETÌ LÉPE!)

Milí spolufarníci! Máme pocit, e zejména v posledním roce ubylo vihli duchovního programu,
který vak pùvodnì (poprvé) byl tím hlavním, proè se tato akce konala. (Ten úbytek nevidíme ani tak
vmnoství vìnovaného èasu  i kdy tam také , jako spí vcelkové intenzitì.) Proto bychom chtìli
duchovní sloku celé akce posílit. Jako urèité øízení shùry vidíme to, e zároveò pøiel otec Ondøej s
nabídkou vyuít pro duchovní téma vihli jakýsi manuál pro ignaciánská duchovní cvièení od Józefa
Augustyna (podrobnìji o tom viz níe od otce Ondøeje). Spatøujeme vtom pøíleitost pokusit se
skloubit opravdu hutný  do hloubky jdoucí  duchovní program po dopoledních a veèerech s
odpoèinkovou (pøíp.rodinnou) náplní po odpoledních. Problémem takovéhoto skloubení je samozøejmì
znaèné rozptylování zejména tìch znás, kteøí pøijedou sdìtmi, jim se po odpoledních pochopitelnì
budou chtít vìnovat. Abychom vak takovéto rozptylování minimalizovali  a naopak, nechali co
nejvìtí prostor pro zpracování a proití duchovních témat, nebudeme letos pøipravovat ádné dalí
akce typu výlet, táborák, veèer spoleèenských her apod. Chceme tak zajistit více poklidu pro vechny
úèastníky, pøípadnì i více èasu pro osobní rozhovory ktématu apod. Nádherná okolní pøíroda
shlubokými lesy, skalami, jezírkem ( ) mùe snad sama skýtat vhodný rámec ke ztiení a zklidnìní
a zároveò i knaèerpání veho, co nám Bùh bude chtít dát.
Praktické informace:
- Akce je urèena pro vechny bez rozdílu vìku, pro rodiny i pro jednotlivce.
- Termín: pátek 30.7. odpol./veèer  pátek 6.8. odpol.
- Místo konání: kola vpøírodì ihle  Sklárna, okres Plzeò  sever
- Typ ubytování: 4-lùkové pokoje, sociální zaøízení spoleèné
- Strava: 5x dennì, vminulých letech zcela dostaèující
- Lednièka a rychlovarná konvice k dispozici
- Doprava: vlastní (auto, vlak). Pro ty, kdo pøijedou vlakem, zajistíme odvoz od doporuèeného spoje.
- Schéma dne: dopoledne duchovní program (2 pøednáky s následným rozjímáním, pøed obìdem me sv.),
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P OSTNÍ

SETKÁNÍ V

ARCIBISKUPSKÉM

SEMINÁØI V

PRAZE

Vbudovì Arcibiskupského semináøe se uskuteèní ve dnech 5.  7. bøezna 2004 Postní setkání
pro mladé mue od 15ti let, kteøí chtìjí poznávat Boí vùli pro svoji ivotní cestu a pøemýlejí o svém
povolání. Souèástí programu tohoto setkání, na kterém se z vìtí èásti podílejí samotní bohoslovci, jsou
meditace i setkání ve skupinách, liturgie i sport. Je moné si vzít ministrantské i sportovní obleèení.
Úèast je tøeba nahlásit do 29. února 2004 na adresu: Arcibiskupský semináø, Thákurova 3,
160 00 Praha 6, ( 220 181 599 (404), e-mail: arcs.vicerektor@arcs.cuni.cz. Více informací o semináøi
vèetnì programu obnovy najdete na www.arcs.cuni.cz. Zaèátek setkání je vpátek 5. 3.v 18.00 hod.,
oficiální program konèí nedìlním obìdem.
Prosím zájemce o toto setkání, aby se pøihlásili u mnì do 20.února. Kúèasti je pak p. vicerektorovi
P. Ondøej Pávek
semináøe pøihlásím hromadnì.

POZVÁNÍ

NA SVATODUNÍ REKOLEKCI

Snovým kalendáøním rokem je kadý znás více èi ménì nucen vzít do ruky diáø a zaèít plánovat.
Vtéto souvislosti bych ráda upozornila na termín 28.-30. kvìtna 2004, kdy se bude konat víkendová
svatoduní rekolekce. Pokud máte vkalendáøi tyto dny volné a domníváte se, e by nemuselo být
marné se této rekolekce zúèastnit, jste srdeènì zváni. Pøihlaujte se, prosím, vsakristii nebo vkanceláøi
Jana Pavlù
na faøe do 15. bøezna 2004, abychom moli vèas zajistit místo pro konání rekolekce.

P OZVÁNKA

DO DIVADLA

Zveme Vás na pøedstavení Mysteria Buffa, kterou vklubu Mlejn ve Stodùlkách pøedvede divadlo
Víti Marèíka. Je to inscenace, která vznikla na motivy knihy italského spisovatele Daria Fo. Drama
pro dospìlé navazuje na tradici støedovìkých fraek a morálií. Vybízí diváka kduchovnímu zamylení
a vyuívá pøitom mnohé avantgardní divadelní formy. Pøedstavení bude vnedìli 15.2. ve 20 hod. Tel.
RH
do pokladny je 235 522 503.

BOHULIBÁ

SBÍRKA

Milí farníci! U vminulém zpravodaji jste se mohli dozvìdìt, jak probíhala celorepubliková Tøíkrálová
sbírka vnaí farnosti. Oè více si èlovìk uvìdomuje naléhavost pomoci bliním, s o to vìtí radostí a
elánem samotná sbírka probíhá. Jsem ráda, e letos se jí úèastnily i moje dìti, protoe od malièka
bychom je mìli vést ksolidaritì. Díky Vám i jiným dobrosrdeèným dárcùm se vybralo témìø devatenáct
Jiøina Matysová
tisíc korun.
A proitky Králù?
Kapar:
Je mi zima, snìí, ale mì cosi høeje.
Teplá bunda? Rukavice a teplé boty? Ne. Nìco ve
mnì, e na konci èasù mi Jeí øekne, e to mám u
nìj zapsané vknize ivota. Pøi posledním soudu budu
mít u nìj plus. Vybírejte tedy pøítí rok také. Dobrých
lidí s plusy není nikdy dost.
(Bára)
Melichar: Velice se mi sbírka líbila. Byla mi sice
zima, ale lidé byli tìdøí.
(Pavel)
Baltazar: Mì se líbilo to, e nám lidi hodnì
pøispívali, hlavnì pøed kostelem. Zaslouili by
pochvalu. Ale zase mi mrzly prsty u nohou. Ale pro
Boha udìlám vechno.
(Bìtka)
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