POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle:
Po-Pá:
Sobota:

8:00
6:30
7:30

KONTAKT S

9:30
17:30
17:30

18:00
pátek

11:15 sv. Gabriel
15:00 Palata

(nedělní)

KNĚZEM

úterý: 7:00 - 11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
pátek: 7:00 - 11:00
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.

ÚŘEDNÍ HODINY

Neděle:

- ráno 7:30 – 7:55
9:00 – 9:25
- večer 17:00 – 17:55
Všední dny: - večer 17:00 – 17:25
Jindy:
- po individuální dohodě.

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
1.1. sobota Oktáv Narození Páně, Slavnost Matky Boží Panny Marie
2.1. neděle 2. neděle po Narození Páně
Od 3.1. do 6.1. Výstav NSO vždy od 7:00 do 12:00 hodin
6.1. čtvrtek Slavnost Zjevení Páně
v 17:00 Tříkrálový koncert v kostele sv. Gabriela (Soubor Gabriel)
7.1. pátek 1. pátek v měsíci
Po večerní mši sv. adorace NSO do 23 hodin
9.1. neděle Svátek Křtu Páně, v19:30 koncert vkostele: soubor Carmina Nova
16.1. neděle 2. neděle vmezidobí
vmezidobí, v19:30 setkání pastorační rady
17.1. pondělí Památka sv. Antonína, opata
Od 18. do 25. ledna – týden modliteb za jednotu křesanů
18.1. úterý
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesanů
21.1. pátek Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
23.1. neděle 3. neděle v mezidobí, v15:00 hod setkání "tříkrálových" koledníků na faře (viz str. 3)
24.1. pondělí Památka sv. Františka Saleského, kněze a učitele církve
25.1. úterý
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
26.1. středa Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
28.1. pátek Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
30.1. neděle 4. neděle v mezidobí
Sbírka pro nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (Pod Petřínem)
31.1. pondělí Památka sv. Jana Boska, kněze
2.2. středa Svátek Uvedení Páně do chrámu
4.2. pátek 1. pátek vměsíci – adorace NSO po večerní mši sv. do 23 hodin
5.2. sobota sobota Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Výlet pro děti (více viz str.7)
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Leden
2005

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 7:00 - 11:00

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA

vydává:
redakční rada:
uzávěrka:

1

Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. O. Pávek, P. M.F. Převrátil, M. Muchová, Z. Hadravová, F. Nedbal
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 800 ks neprodejné

VELIKOST

VŠEDNÍHO

Po nedávno skončené době
vánočních svátků jsme opět
vstoupili do krátkého úseku
liturgického mezidobí. Pokud
nechceme tento čas pojmout jen
jako výplň mezi Vánocemi a
Velikonocemi, měli bychom mu dát
nějaký jasný ráz. Kde ho najít, čím
se nechat inspirovat? Tak jako jindy měli bychom i te hledat odpově vBožím slově.
Ve vánoční době jsme opakovaně slyšeli nejen o narození Božího Syna, ale také o
počínání lidí, jimž byla tato radostná zpráva zvěstována: všichni šli do Betléma – pastýři,
mudrci zvýchodu… ti všichni přicházeli, aby narozeného Spasitele viděli. Snad proto
se také zpěvem koled povzbuzujeme: „Pojte všichni kjesličkám…“, „Půjdem spolu
do Betléma…“. A to všechno kvůli naději, že zažijeme něco velikého a svátečního, tak
jako mudrci, o nichž evangelista sv. Matouš píše, že se po nalezení narozeného Ježíše
zaradovali velikou radostí.
Vprvní den liturgického mezidobí nám ale Boží slovo nabídlo pohled výrazně
proměněný. Už to nejsme my, kdo přichází kJežíši, ale je to On sám, kdo přichází
knám. A zve knásledování: „Poj za mnou!“, slyší první učedníci. Děje se to často
nečekaně, nesvátečně, uprostřed všední práce. Doba, která potom pro povolané
následuje, je dobou všední i sváteční zároveň. Ježíš nevstupuje do lidského života jen
při svátečních příležitostech a jen kvůli takovým příležitostem. Posvěcuje svou
přítomností všechno: chvíle sváteční i všední, výjimečné i obyčejné. A právě svou
přítomností uprostřed všedních dnů dává vnašem životě postupně vyrůstat něčemu
velkému.
Pokusme se docenit všední dny, které jsou nyní před námi a nechápejme je jen
jako něco, co se prostě musí nechat uplynout, přečkat či přežít. Přijměme i pro sebe
Ježíšovo pozvání „Poj za mnou!“ a následujme našeho Pána, bume vnímaví pro jeho
každodenní slova, kterými bude do našeho života a práce promlouvat. Právě poctivostí
a pečlivostí všedního žití sKristem se bude vnašem životě utvářet a naplňovat něco
P. Ondřej Pávek
velkého, skutečně hodného oslavy.
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PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI

(PO-)

Společenství Obnovy v Duchu svatém
úterý od 20 hod. - klubovna na faře
Společenství mládeže
středa od 18:30 - klubovna na faře
Farní káva
Společenství maminek a babiček
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
čtvrtek od 9:00 do 11:00 - mateřské centrum na faře.
Společenství rodičů
Modlitba Růžence
neděle 17:00 - 18:30 - klubovna na faře
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Pondělní společenství
Nešpory
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Po každé večerní mši sv., s výjimkou pátků.
"Biblická hodina"
Pravidelná páteční adorace
pondělí od 19:30 - klubovna na faře
Každý pátek po večerní mši sv. cca půl hodiny
komentovaná četba Skutků apoštolů
společná adorace. Každý první pátek v měsíci je
Mateřské centrum Venoušek
adorace do 23 hod.
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum na faře
Farní rada
Dramatický kroužek
Nejbližší schůzka 16.1.2005, 19:00 na faře
úterý 17:00 - 18:30 hod. - velký sál na faře
Redakční rada Zpravodaje
Rekreační cvičení pro ženy
Nejbližší schůzka 1.2.2005, 18:30 farní kancelář
úterý 19:00 - 20:00 hod. - velký sál na faře
Výuka dětí - náboženství
Ministrantské schůzky
Termíny a skupiny jsou vyvěšeny ve vývěsce.
úterý 18:30 - 19:30 hod. - v sakristii kostela sv.
Katechumenát dospělých
Václava, vede Petr Zborník (731 459 298)
Individuální příprava pod vedením P. Ondřeje.
Sponzorské dary:
Číslo bankovního účtu farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní symbol
platby uvete číslo dárce, které vám přidělí farář. Potvrzení o výši darů je
vydáváno jednou ročně. Všem dárcům ze srdce děkujeme!

Milé děti, vánoční doba už je za námi, ale určitě ji máte ještě vživé paměti, takže – schutí do testíku.

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!

Farní www stránky: Adresa je: www.vaclavonline.wz.cz Své příspěvky, fotografie, aktuality a vše
další, co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu jan.macek@atlas.cz

VÁNOČNÍ TEST PRO

(NEJEN)

1. Hlavní vánoční svátek je:
a) Štědrý den;
c) svátek sv. Rodiny;

DĚTI

b) slavnost Narození Páně;
d) slavnost Panny Marie, Matky Boží.

2. Co znásledujícího není doloženo vBibli:
a) kometa svítící nad betlémskou stájí;
b) zpěv andělů oslavující Ježíšovo narození;
c) lidé přinášející narozenému Ježíši dárky; d) přítomnost pastýřů u betlémské stáje.
3.
a)
b)
c)

Svátek sv.Mláátek
připomíná zvířátka, která byla při Ježíšově narození vBetlémě;
vůbec neexistuje;
připomíná malé betlémské chlapce, které král Herodes nechal zavraždit, když se chtěl zbavit
narozeného Ježíše;
d) oslavuje křest všech malých dětí za uplynulý rok.
4. Liturgická barva o slavnostech vánoční doby je:
a) bílá;
b) zelená;
c) červená;

d) bílá nebo zlatá.

5. O Ježíšově narození podávají zprávu tato evangelia:
a) Mt;
b)
Mk;
c)
Mt a Lk;

d)

6. Zaškrtněte, co do kostela o vánocích nepatří:
a) stromeček; b)
betlém;
c)
požehnané ratolesti;

Jan.
d)

koledy.

7. Slavnost, kterou slavíme 6.1. se správně jmenuje:
a) slavnost Zjevení Páně;
b)
slavnost klanění tří mudrců;
c) slavnost klanění tří králů;
d)
slavnost Křtu Páně.
8. Stavění betlémů o vánocích zavedl(-a):
a) sv.Anežka česká
b)
c) neví se;
d)

apoštolové sPannou Marií po Ježíšově smrti;
sv.František zAssisi.

Farní Zpravodaj:
Snažíme se, aby ve Zpravodaji bylo více informací o dění ve farnosti. Program
je bohatý, ale dopisovatelů, kteří popíší své dojmy zfarních akcí, je málo. Zkaždé akce by se měl ve
Zpravodaji objevit článeček, by na 5 řádek - jaké to bylo, co by se mohlo vylepšit, pozvat dosud
nerozhodnuté, aby se přišli příště podívat, apod. Případné stylistické neobratnosti rádi upravíme, ale
chybí nám ohlasy na akce zřad farníků. Možná, že právě jednoduchý a krátký popis někoho přiměje,
aby příště přišel také. P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc. Děkujeme všem, kteří dodržují termíny!
Farní knihovna:
Základní fond má již přes 200 nově zakoupených titulů a zájemci si již začali
knížky půjčovat. Půjčuje se ve farním sále vždy při kávě po dětské nedělní mši sv. (tedy v době 10:4511:30) a před nedělní večerní mší sv. (tedy 17:00-17:45). Bude-li o tuto službu zájem, přibudou i
další termíny. Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Uvítáme Vaše náměty na doplnění knihovny, knižní dary
(po předchozí konzultaci s knihovníky) i finanční dary na pořízení nových knih.

9. Rybovka je:
a) lidové označení pro vánoční rybí polévku;
b) zkratka pro Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby;
c) ká svánočními kapry (slangově);
d) forma na pečení vánočního kapra zbábovkového těsta.

OBLÍBENÉ "FARNÍ

ZIMNÍ

Správné odpovědi testu pro děti: 1b, 2c, 3c, 4d, 5c, 6c, 7a, 8d, 9b, 10c.

Vsobotu 5.2. navštívíme zámek Nelahozeves a pro zájemce i muzeum Ant. Dvořáka. Sraz v9h ve
vestibulu metra Náměstí republiky směr Masarykovo nádraží. Ssebou 90,-Kč jídlo a pití, teplé
o.s. bét-el
oblečení. Návrat v 17:23 na Masarykovo nádraží.

KAFE" BUDE I NADÁLE KAŽDOU NEDĚLI, POKUD SE NAJDOU OCHOTNÍ
SPOLUPRACOVNÍCI , KTEŘÍ BUDOU " DRŽET SLUŽBY ". Z ÁROVEŇ HLEDÁME DALŠÍ
SPOLUPRACOVNÍKY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU KOSTELA.
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10. Doba vánoční končí:
a) 26.12.;
b) 6.1.;
c) svátkem Křtu Páně;
d) přechodem do doby postní, tj.popeleční středou.
Správné odpovědi najdete na straně 2
VÝLET (NEJEN) PRO DĚTI OD

RHb

6

DO

12

LET

7

„VENOUŠCI“

NA KOLEDĚ ANEB

TŘÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA

MATEŘSKÉHO

CENTRA

V úterý 4. ledna
dopoledne vyrazil zfary trochu
netypický průvod osmi malých
králů. Někteří šli pěšky, jiní
zvolili pohodlnější přesun velbloudy nahradili kočárky, a
vydali se do ulic Smíchova.
Nejstaršímu králi bylo čtyři a
půl a nejmladší – osmiměsíční
„králíček“ Matýsek se účastnil
spánkem skorunou na hlavě.

Někteří lidé přispívali,
někteří se rozplývali, někteří se
rozplývali a přispívali, jiní se
snažili si nás nevšimnout.
Koledovali jsme vokolí Anděla,
malí králové rozdávali, jiní
ochutnávali cukříčky, zvonili
na zvonečky a zpívali jsme
„My tři králové....“. Když nám
již začalo být zima, tak jsme
se, se zpola zaplněnou
kasičkou, uchýlili do příjemně
vytopené fary.
Marie T.

PŘEDSEVZETÍ ?
Spousta znás už od nich - na začátku nového roku – upustila. Většinou vyzněla naprázdno a na konci
ledna jsme už většinou nevěděli o co jsme se to vlastně chtěli snažit.
Pokud si dáváme vživotě nějaká předsevzetí, měla by vyrůstat znaší denní rozmluvy sBohem – zmodlitby.
Prvním a hlavním naším předsevzetím by mělo být – plnit vnašem životě Boží vůli – tedy ptát se co se mnou
Bůh zamýšlí, jakými cestami chce abych šel. Prosme Pána, aby vstoupil do našeho konání, aby te, právě
vtomto dnešním dnu mi pomohl vyrovnat se snepříznivou lékařskou zprávou, abych se při úředním jednání
setkal se vstřícnými úředníky. Aby mi poslal Ducha sv. při zkoušce nebo při pohovoru, aby mi Bůh dal
schopnost vnášet smířlivost a klid do rozhádaných situací doma i na pracovišti. Abych dovedl říci potěšující
slovo trpícímu člověku a rozdávat radost kolem sebe. Využívejme výsady Božích dětí – Bůh je přece náš Otec!
Obracejme se i Matce Boží – Panně Marii.
Plňme důsledně toto předsevzetí (na rozdíl od minulých nezdarů) - konat vše od začátku do konce
H.K.
sPánem a nejen vtomto roce ale vcelém našem životě.
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PODĚKOVÁNÍ MISIJNÍ

BANKY ZA ADVENTNÍ SBÍRKU PRO

TANZANII

Děkujeme ze srdce všem, kteří velkoryse
přispěli letošní adventní sbírkou vkostele
sv. Václava na rozvojové aktivity Misijní
banky ubožáků v Tanzanii ve prospěch
chudých rodin i jednotlivců v oblasti
vesnice Kamsamba, kde stále pokračujeme na budování naší misie Allamano
Agape. Do košíčků se vkostele při mši
v9:30 hod vybralo 12.572 Kč.
Zvláštní dík patří dětem, kteří za
pomoci rodičů a katechetů, vlastní
aktivitami a výrobou pohlednic zdobených volnými náměty, shromáždily
úctyhodnou částku 6.644 Kč. Peníze od
dětí nám poslouží kopravě školky pro
předškolní výchovu. Konečně bude
možné koupit dřevo na krovy, které za velmi krátkou dobu téměř zlikvidovali stále hladoví a všude přítomní
termiti. Jejich vytrvalost a množství dovede pokořit i méně kvalitní betonové stavby nebo jejich podezdívky.
Mělo by být možné i vyměnit plech na střeše a konečně omítnout i vnější fasádu a upravit prostinkou
kuchyňku a jídelnu, kde se vaří dětem jednou denně sladká kukuřičná kaše.
Celková suma 19.216 Kč je tedy velkou pomocí mnoha lidem a dětem ve vesnicích kolem misijní stanice,
a už přímo opravou a dostavbou školky nebo prostřednictvím léků, oděvů, molitanových matrací na holou
zem, opravami či koupí dioptrických brýlí, šicích strojů nebo koupí jejich náhradních dílů, zaplacením
odborných a specializovaných zdravotních vyšetření v nemocnici města Mbeya 200 km vzdáleném, ale také
úhradou za cestovné, které je pro domorodce nedostupně vysoké.
Bůh a vám všem, malým i velkým, oplatí vaší velkorysou štědrost. Jménem našich společných „vzdálených
Pavel a Mirjam Baldínských – MBU
příbuzných“ vAfrice i členů MBU děkujeme. Asanteni sana.

VZPOMÍNKA

NA VOLBY DO FARNÍ RADY.

Vážení spolu-farníci, asi se vám bude zdát zbytečné vzpomínat na něco co už proběhlo a nedá se nijak zpětně
ovlivnit. ale nějak mi to nedá abych se nepodělil o své dojmy zprůběhu voleb. Měl jsem tu možnost při
sobotní večerní mši mít na starost volební urnu a rozdávat volební lístky. Počet možných voličů, podle lidí
přítomných na mši, byl asi šedesát. Přes jasné upozornění P.Ondřeje na začátku mše o možnosti odvolit po
jejím skončení, jsem byl mírně zaskočen. Myslel jsem, že jsem si vzal málo volebních lístků, ale zomylu jsem
byl vyveden ještě vprůběhu bohoslužby. Někteří spoluvěrci nevydrželi ani do konce. Stál jsem poblíž
vchodových dveří, ale i drtivá většina těch, kteří do konce vydrželi, se kolem mne přehnala bez jakéhokoli
zájmu podílet se na volbě nové farní rady. Nakonec odvolilo asi dvacet lidí, což byla zhruba jedna třetina.
To horší překvapení mne ale teprve čekalo. Bylo to při večerní nedělní bohoslužbě, kdy měli být
představeni nově zvolení členové farní rady. Počet přítomných na mši sv. mile předčil mé očekávání - kostel
byl naplněn. A opět, upozornění P.Ondřeje na to, co bude následovat po mši sv. Tentokrát zájem o
seznámení se snovými členy farní rady projevilo ještě méně farníků. Myslím, že nezůstala ani ta třetina.
Nepovažuji se za horlivého aktivistu vpřístupu knašemu farnímu společenství, proto nemohu přicházet
smravokárnými poučkami, ale zůstat na oné bohoslužbě o dvacet minut déle a podpořit nové členy farní
rady modlitbou, bylo to nejmenší co jsme pro ně mohli udělat. Nezapomínejme, že farní rada je tu pro nás
a vytvářet dobré farní společenství je věcí nás všech. Farnost by pro nás vtomto světě měla být druhou
Jiří Matys
rodinou, pro některé snad i první.
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NEDĚLNÍ

VÝLET ZA MŠÍ, TENTOKRÁT DO

MNICHOVIC

Mnichovice leží v malebné zvlněné krajině přibližně
třicet kilometrů jihovýchodně od Prahy, vnadmořské
výšce od 332 do 484 m n. m. Mnichovice najdete
na trati Českých drah zPrahy do Benešova a Českých
Budějovic a žije vnich 2200 obyvatel. V letních
měsících ale tento počet díky velké chatové zástavbě
vzrůstá až na trojnásobek. Také v zimních měsících
patří okolí Mnichovic k oblíbeným cílům, tentokrát
běžkařů. Historické prameny praví, že v dávných
dobách obýval tento kraj slovanský kmen Zličanů,
po jeho vymření zde vládla spřízněná větev
Slavníkovců. Po jejich vyvraždění Přemyslovci v roce
995 se panství rozpadlo a území Zličanů se dostalo
pod správu knížete Boleslava II. Lidé se zde odjakživa
živili pálením dřevěného uhlí, které dováželi po
zemské stezce na uhelný trh do Prahy. Tomu
nasvědčují i pozůstatky milířů v okolí Mnichovic.
Ves se nejspíše jmenuje po sázavských mniších, kteří zde v pohanské osadě začali šířit křesanství.
Poprvé jsou Mnichovice zmiňovány v Kosmově kronice. Sázavský mnich vroce 1140 napsal, že opat Silvestr
„ve vsi zvané Mnichovice vybudoval baziliku ke cti svatého Michaela a všech ctností nebeských“. Mimochodem,
sázavští mniši ovlivňovali dění vMnichovicích i jinak, například zde pořádali tradiční trhy. Proto jsou také
Mnichovice často vhistorických dokumentech zmiňovány jako „tržní městečko kláštera svatého Prokopa“.
Románský kostel ale brzy svojí velikostí nedostačoval a tak byl kolem roku 1330 přestavěn na gotický,
zasvěcený Narození Panny Marie. Vroce 1746 (23. srpna) vypukl ale vMnichovicích požár a popelem lehlo
přes dvacet domů i kostel. Na základech původního kostela byl proto postaven nový, ve stylu selského baroka,
který byl 8. září 1754 vysvěcen pražským biskupem Antonínem Vokounem. Hlavní průčelí zdobí volutový štít
s bohatým římsovím (tady je hlavní vchod do kostela). Průčelí vedoucí na náměstí je velice zdobné s rozložitým
štítem a vytváří zdánlivě hlavní průčelí. Uprostřed je zazděný výklenek, který je pozůstatkem původního
románského kostela. Nad výklenkem jsou sluneční hodiny, které zde byly namalovány v době, kdy městečko
nemělo peníze na zřízení mechanických hodin. Pod hlavním oltářem je zachována krypta, která je pozůstatkem
původního gotického kostela, možná dokonce i bývalé baziliky.
Hlavní oltář kostela, sostatky sv. Gaudencia a Celestina a sobrazem Narození Panny Marie od Václava
Markovského zroku 1838, pochází zroku 1753, je mimo jiné ozdoben sochami sv. Jáchyma a Anny, sv. Jana
Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského. Zdrobných plastik vyniká zejména sv. Archanděl Michael.Kazatelna
je dřevořezba od barokního mistra Lazara Widmanna vpodobě Jonášovy velryby, na ní jsou reliéfy Ježíše, sv.
Lukáše a sv. Jana. Cínová křtitelnice je zkonce 16. století, varhany jsou barokní, hodiny na věži pocházejí
zroku 1837. Zajímavostí hodnou zaznamenání je, že vletech 1837 až 1864 zde působil farář Vojtěch Vilém
Kramerius, syn významného českého nakladatele a buditele Václava Matěje Krameria. Mše svaté jsou
vMnichovicích mimo jiné i vsobotu od 17.30 h (s nedělní platností) a vneděli v8.30 h.
VMnichovicích také můžete navštívit nově otevřenou kavárnu a čajovnu (Nádražní 313) spříjemným a
útulným prostředím. Mimo jiné zde podávají pravé moravské víno (1 dcl 7 Kč, otevřeno úterý až sobotu od 13
respektive od 14 hodin. Nádraží ČD vMnichovicích je také dobrým výchozím bodem kturistickým výletům do
okolí, například na Vlčí halíř (453 m n. m.) 2,5 km, do Ondřejova (hvězdárna) 10 km, nebo do Chocerad (vše
po žluté). Hezká procházka předjarní přírodou je také směrem na Svatou Annu (kaple) 2,5 km, Strančice (žst)
3,5 km či Velké Popovice 8,5 km (vše po zelené). Po červené turistické značce lze dojít kupříkladu i do
Michael Mareš
Kamenice (14,5 km).
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V ČÍSLECH
Tradičně se na konci roku vkostele při mši sv. předčítá
jakási „farní statistika“. Protože to může někdy zavánět
formálností a navíc jsme na konci loňského roku byli
nejspíš ve svých myšlenkách zaměstnáni věcmi výrazně
jinými, nabízíme tuto statistiku až nyní ve Zpravodaji.
Vloňském roce bylo vnaší farnosti:
pokřtěno 42 lidí
uzavřelo manželství 15 párů
na věčnost jsme doprovodili 43 bratří a sester.
Radostná prognóza z prosincového čísla se sice
nenaplnila docela, ale i tak je potěšitelné, že bylo uděleno

víc křtů, než vloňském roce.
Uvedená čísla nemusí samozřejmě vypovídat úplně o všem. Ve výjimečných případech posloužíme
svátostí křtu či asistencí manželství i těm, kdo vnaší farnosti nežijí. Stejně to výjimečně platí i o službě při
pohřbu. Rovněž je možné a pravděpodobné, že někteří farníci zase přijímají svátosti jinde. A nakonec: vůbec
nejdůležitější je to, jak spřijatými dary milosti Boží nakládáme – to už nijak změřit nelze.
Přeji nám všem, aby nás i vtomto novém roce Bůh Otec našeho Pána obdařil vKristu vším duchovním
P. Ondřej Pávek
požehnáním nebeských darů.

PODĚKOVÁNÍ

KOLEDNÍKŮM

Děkuji všem koledníkům, kteří se vletošním roce uvolili pomoci Pražské
arcidiecézní charitě prostřednictvím naší farnosti. Děkuji Marii Tomkové
znaší pastorační rady, která s houfem malých dětí s maminkami
zMateřského centra vyšla koledovat do okolí fary. Děkuji Martě Pražmové
za její aktivitu a obětavost při celotýdenním koledování. Děkuji členům
rodiny Šolleových, kteří utvořili celou skupinku. Děkuji Vojtovi Škáchovi
a jeho skautům, kteří naplnili svou kasičku až po okraj. Děkuji Petru
Zborníkovi, členupastorační rady, který dokázal zajistit povolení pro
koledování vObchodním centru Nový Smíchov (Carrefour) a jeho
ministrantům, kteří tam pak drželi službu po celou sobotu. Děkuji i
Martině Píšové za ochotu a propůjčení jejích světlušek. A vneposlední
řadě děkuji členům občanského sdružení Campamento, kteří vnaší farnosti pracují smládeží a poskytli své
služby vnevídaném počtu pěti dospělých a několika dětí. Děkuji dětem, které se zapojily do Tříkrálové
sbírky a vministrantském přestrojení skorunami na hlavách vyšly do ulic skasičkami označenými logem
„Charita“. A děkuji též jejich rodičům, že jim to umožnili. Děkuji vám všem, kteří jste přispěli, díky vám se
kasičky plnily rychle a téměř samy. Vneděli 9.1. jsem odevzdala vsídle Charity 13 naplněných kasiček, naše
Petra Šustrová
farnost má být na co hrdá. Děkuji !

Vneděli 23.1. v15:00 hod zve Otec Ondřej všechny koledníky na faru, na zmrzlinu
a na dvě hodiny společného programu. Přij te, těšíme se na vás.

PODĚKOVÁNÍ

AUTORŮM PŘÍSPĚVKŮ DO

FARNÍHO

ZPRAVODAJE

Děkuji všem dopisovatelům a přispěvatelům, kteří v minulém roce neúnavně a PRAVIDELNĚ
plnili naše stránky zážitky a postřehy z farního života. Zejména jejich zásluhou jsme se tiše a
nenápadně "propsali" do již 10. ročníku Farního zpravodaje. Bez jejich přispění bychom neměli
František Nedbal
co číst. Prosím všechny, aby vytrvali a našli si i další následníky!
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