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
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
9.2. středa Popeleční středa – den přísného postu
11.2. pátek V19 hodin zahájení přípravy kbiřmování na faře (více viz str.3)
12.2. sobota Od 14 hodin odpolední postní rekolekce na faře (více viz str.3)
13.2. neděle 1. neděle postní
20.2. neděle 2. neděle postní, koná se sbírka Haléř sv. Petra, v 16 hod ve farním sále beseda a
promítání filmu - manželé Baldínští - vzpomínky na Afriku 2004 , v19:30 setkání
Pastorační rady
22.2. úterý
Svátek Stolce sv. Petra
27.2. neděle 3. neděle postní
3.3. čtvrtek 1. pátek vměsíci
Adorace NSO do 23 hodin
5.3. sobota Křížová cesta (nejen) pro děti zRadlic na Malvazinky (více viz str.3)
6.3. neděle 4. neděle postní, koná se sbírka na Arcidiecézní charitu
JEDNO PODĚKOVÁNÍ KOLEDNÍKŮM

Všem "potulným" tříkrálovým skupinkám ještě jednou velký dík za
odvedený výkon! V ulicích vybrali úctyhodných 48.764,- Kč. V kostele
(sv. Václav a sv. Gabriel) se vybralo dalších 75.957,- Kč. Vybrané
peníze byly předány Arcidiecézní charitě.
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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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

JEŠTĚ
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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. 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

OBRÁCENÍ
Milí bratři a sestry,
zakrátko budeme na čele označováni
popelem na znamení pomíjivosti
všeho stvořeného včetně nás samých
a současně uslyšíme Kristova slova:
„Obrate se a věřte evangeliu!“ Jistě
má své opodstatnění chápat to jako
výzvu ke dvěma relativně nezávislým
úkonům, jimiž se vymezujeme vůči svému hříchu a vůči Bohu, který nás přišel ze hříchu vysvobodit.
Tak to alespoň většinou chápeme, když mluvíme o obrácení jako o přechodu ze stavu hříchu do
stavu milosti a o víře jako o přijetí, odsouhlasení pravd Bohem zjevených. Ale stejně tak dobře je
možné chápat to jako úkon jediný: jako obrácení, jako proměnu svého postoje kvíře, která nás
kBohu přivádí.
Až příliš často máme tendenci chápat víru právě jen vrovině rozumové, jako souhlas se zjevenou
pravdou, kvůli níž nás potom tatáž víra zavazuje kjednání určité kvality, kurčitému výkonu. Jenomže
víra přestavuje víc než jen záležitost rozumu a vůle, třebaže role těchto dvou mohutností ve víře je
nepominutelná (!). Stále více si musíme připomínat, že víra nepředstavuje pouze přijetí slova slyšeného,
se kterým člověk souhlasí, popř. nesouhlasí a vdůsledku toho pak určité skutky koná nebo nekoná,
ale že se zde musí jednat o přijetí Slova vtěleného, přijetí celého Slova i sjeho bytím. A toto přijetí
současně představuje vzdání se tomuto jsoucímu vtělenému Slovu se vším co mám a co jsem, celým
srdcem, jak říká Písmo.
Vnímáme-li víru takto, nebude nám připadat pro život nadbytečné se na začátku postní doby
ptát znovu (tak jako už tolikrát): Jaká je vpravdě moje víra? Není to už zvykový stav, kdy jsem
(samozřejmě – jak jinak) věřícím člověkem, ale při pravdivějším pohledu si musím přiznat, že mě má
víra neuchvacuje celého, že vmém životě jsou jakoby ostrůvky vírou nezasažené? O víře občas
přemýšlím, občas mluvím, občas ji i hájím před sebou nebo před druhými, … ale přece jenom jsem
si vědom, že to, co prochází při takových příležitostech mou myslí či ústy, neprožívám tak docela jako
skutečnost.
Kromě postních předsevzetí vjejich vlastním obsahu bychom si měli také jasněji vymezit jejich
cíl a smysl: neplníme přece předsevzetí pro ně samotná, ale proto, abychom uvěřili, tedy abychom
byli lépe schopni zachytit paprsek, který knám přichází zhlubin toho, co věříme, abychom byli lépe
schopni dotknout se božství vnějakém jeho projevu a takový dotyk uchovat jako povzbuzení kdalšímu
a stálému zabývání se skutečností čili tajemstvím víry vhlubinách Boží blízkosti.

Obrame se: tedy věřme. Stím kéž se nám podaří prožít požehnaný postní čas.
P. Ondřej Pávek

(s použitím myšlenek P. Jana Ev. Urbana OFM)
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PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI
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 9:30 do 11:30 - 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 20.2.2005, 19:00 na faře
úterý 17:00 - 18:30 hod. - velký sál na faře
Redakční rada Zpravodaje
Rekreační cvičení pro ženy
Nejbližší schůzka 1.3.2005, 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 uve te číslo dárce, které vám přidělí farář. Potvrzení o výši darů je
vydáváno jednou ročně. Všem dárcům ze srdce děkujeme!

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
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.

OBLÍBENÉ "FARNÍ

KAFE" BUDE I NADÁLE KAŽDOU NEDĚLI, POKUD SE NAJDOU OCHOTNÍ
SPOLUPRACOVNÍCI , KTEŘÍ BUDOU " DRŽET SLUŽBY ". Z ÁROVEŇ HLEDÁME DALŠÍ
SPOLUPRACOVNÍKY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU KOSTELA.

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

stavení je typické spojení obytné ahospodářské části vjeden celek. Vbudově bývalé renesanční fary
nanáměstí, později přestavěné, je dnes radnice.Nanáměstí stojí také původně barokní kostel Navštívení
Panny Marie, který byl dosoučasné pozdně empírové podoby přestavěn vletech 1842 - 1849. Hřbitovní
kostel Bolestné Panny Marie byl vystavěn vobdobí pozdního baroka vroce 1781. Zajímavostí obce je
vyhlášená tzv.hřibová rezervace nanáměstí. Vlétě zde totiž v parku na náměstí volně rostou hřiby
koloděje. Každý znich je opatřen štítkem sdatem, kdy vyrostl, a je tuponechán až dosvého přirozeného
zániku. Zbývá dodat, že v letních měsících se mění Šumava v ráj turistů a hlavně cykloturistů. Po
Michael Mareš
značených stezkách lze velmi dobře poznávat krásy místní přírody.

POSTNÍ

TEST

(NEJEN)

PRO DĚTI

1. Postních nedělí máme celkem:
a) 4;
b) 6;

c) 9;

2. Hlavní náplní postní doby má být:
a) horlivá evangelizace nevěřících;
c) odepření si všech radostí;

b) obzvláštní mlčenlivost;
d) půst, modlitba a almužna.

3. Při udílení popelce kněz říká:
a) Jdi a už nehřeš;
c) Pomni, abys den sváteční světil;

b) Pamatuj, že jsi prach a vprach se navrátíš;
d) Čiňte pokání a věřte evangeliu.

d) 12.

4. Při mších sv. vpostní době je pozornost zaměřena na:
a) utrpení Pána Ježíše;
b) témata týkající se smrti a věčného života;
c) obrácení a pokání a vzávěru postní doby též na utrpení Pána Ježíše;
d) eucharistii.
5. Zpěv Gloria (Sláva na výsostech Bohu) do mší sv. vpostní době:
a) nepatří vůbec;
b) patří;
c) patří svýjimkou nedělí;
d) patří svýjimkou svátků a slavností.
6. Květná neděle je:
a) jak napovídá název – první nedělí vměsíci květnu; b) 6. neděle postní;
c) 7. neděle postní;
d) 1. neděle velikonoční skvětinovým průvodem.
7. Dny přísného postu jsou:
a) Popeleční středa a Velký pátek;
c) všechny postní neděle;

b) Zelený čtvrtek a Velký pátek;
d) všechny dny posledního postního týdne.

8. Který den neslavíme mši sv., ale konáme jinou bohoslužbu?
a) na Popeleční středu;
b) na Zelený čtvrtek;
c) na Velký pátek;
d) takový den není.
9. Skrutinia jsou:
a) neopodstatnělé a přehnané pocity viny;
c) obřady katechumenů čili čekatelů křtu;

b) misky na popel pro udílení popelce;
d) slova Písma sv. vyzývající kpřísnému postu.

10. Pašije vPísmu sv. najdeme:
a) vevangeliích;
c) v1. knize Mojžíšově;

b) pouze vJanově evangeliu;
d) vlistu sv. apoštola Pavla Římanům.

Pomůcka: U jedné otázky jsou výjimečně správné 2 odpovědi.
Správné odpovědi najdete na straně 2.

RHb
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ZÁPIS

TAK

ZE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha – Smíchov
konaného dne 16.01.2005 na faře
Přítomni:

Omluveni:

Marie Dajbychová, Petr Chvátal, Eva Kutá, Tereza
Lokajíčková, Jan Macek, P. Ondřej Pávek, P. František
M. Převrátil, Jakub Suchel, Petr Zborník, Jiří Zeman
Marie Tomková

Při zasedání byly projednány tyto návrhy:
- Zapojení mladých rodin do dění při mši svaté včetně dětí (čtení, zpěv žalmu, přímluvy, přinášení
darů, apod.) – pokusíme se postupně zrealizovat od února
- Prosba, aby světlo vkostele po skončení mše sv. zůstalo rozsvícené o chvíli déle, aby lidé neměli
pocit, že jsou vyháněni – bude připomenuto kostelníkům
- Pokud bezdomovci mají zájem o účast na farní kávě, je třeba upozornit je na to, že farní káva je
určena pro účastníky bohoslužby a že je nezbytné dodržovat společenské a hygienické normy,
případně jim dát teplý nápoj do kelímku ven – p. Chvátal zajistí kelímky na horké nápoje
- Návrh na založení pobočky České křesanské akademie na Praze 5 stím, že by spolupracovala
snaší farností hlavně na přednáškové činnosti – bude dále projednáváno a upřesňováno
- Návrh na odstranění železné rohožky před kostelem – nebylo zaujato jednoznačné stanovisko a
kproblému se členové PR znovu vrátí při příštím zasedání
- Obchodní centrum Nový Smíchov má po úspěšném průběhu Tříkrálové sbírky zájem na další
spolupráci – Petr Zborník se zúčastní schůzky, na které budou projednány oblasti možné
součinnosti
- Kluziště před kostelem – skutečnost je jiná, než bylo domluveno sradnicí, a proto P. Pávek
napíše dopis starostovi Prahy 5 o tom, jaké problémy zumístění kluziště přímo před vchodem do
kostela pro nás vyplývají, a požádá o nápravu
- Vedoucí skupin Tříkrálové sbírky chtějí napsat dopis spřipomínkami knedostatečnému zajištění
koledníků propagačními předměty, atd. ze strany Arcidiecézní charity
Byl stanoven plán akcí na rok 2005:
- Postní rekolekce 12.02.2005
- Kající bohoslužba slova srozšířenou možností přistoupit ke svátosti smíření 18.03.2005
- Farní odpoledne 09.04.2005
- Pou za nová kněžská povolání na Svatou Horu u Příbrami 07.05.2005
- První svaté přijímání 08.05.2005 (příprava začne 01.02.2005)
- Farní výlet na Loretu (pou rodin) 28.05.2005
- Pravděpodobné loučení sOtcem Ondřejem a Otcem Františkem 11.06.2005
Příští zasedání stanoveno na 20.2.2005.

VZPOMÍNKY

NA

Zapsala:

T. Lokajíčková

AFRIKU 2004

Zveme všechny příznivce Misijní banky a další zájemce na besedu s manžely Baldínskými a na
premiérové promítání filmu z misijního pobytu v r. 2004. Termín: neděle 20.2. v 16:00 ve farním sále.
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UŽ JE TO TADY!

KŘESŤANSKÝ

ČASOPIS PRO DÍVKY STARTUJE!

Právě vychází nový křesanský měsíčník pro dívky ve věku 12 – 16 let snázvem IN! Bude celobarevný,
plný zajímavých fotek, článků a tipů, zkrátka přesně takový, jaký ho současné dívky chtějí mít.
Myšlenka vydávat časopis pro dívky se zrodila už před lety a diecézní centra pro mládež tento
nápad dlouho rozvíjela a podporovala. Vroce 2003 se spojila s vydavatelstvím Tarsicius, které má za
sebou osmiletou úspěšnou zkušenost svydáváním stejnojmenného časopisu pro kluky. Počátkem
roku 2004 začal pracovat tvůrčí tým na přípravě časopisu, jeho koncepci a celkovém projektu. Do
vytváření nového svěžího dílka se zapojilo přes tvůrčí internetový portál IN! asi tři stovky dívek, kluků,
ale i dospělých zcelé ČR. Kvůli časopisu a jeho zdaru vznikla dokonce spontánně i modlitební
skupina on-line pod vedením otce Juana Provejo. Smyslem časopisu je přinášet kvalitní zábavu,
praktické rady pro svízele „náctiletého“ věku, interview se zajímavými osobnostmi, reportáže o hudbě,
noty pro kytaru i pro schóly, kosmetické a účesové tipy, témata o lásce, názory a příspěvky samotných
čtenářů, rubriky o cestování, internetu, sportu a nebudou chybět ani dívčí idoly.
Nulté číslo je ZDARMA a slouží ktomu, aby si děvčata časopis předplatila!!! Vdistribuci je od
února 2005. Můžete ho dostat na farách, diecézních centrech pro mládež, u katechetů nebo si o něj
lze napsat. Kdo si časopis objedná, dostane sprvním číslem složenku na zaplacení předplatného.
Vroce 2005 vyjde šest čísel, následující rok už jich bude dvanáct.První prázdninové číslo IN! vyjde
včervnu a další budou následovat od září.
Redakce IN!
Horní náměstí 12
46601 Jablonec n. Nisou
Cena 28 Kč.
Objednávky telefon: 483312327
Mail: objednavky@in.cz ,
Info pro čtenáře a budoucí spolupracovníky: www.in.cz

ŽIVOTEM

KROK ZA KROKEM

Bůh nestvořil svět a člověka vúplně hotovém stavu. Tvoří vesmír jako vývoj. Člověka a lidstvo
tvoří tak, aby jeho poznání pozvolna rostlo a rozjasňovalo se. Jenom takto – krok za krokem- si člověk
postupně uvědomuje, co je důstojné a spravedlivé. Tento vývoj patří kpodstatě stvoření, je zamyšlenou
součástí Božího plánu.
Bůh nežádá po dítěti, aby smýšlelo a jednalo jako dospělý. Stejně tak je tomu ve vývoji každého
jednotlivce i celého lidstva.. Bůh nežádá, abychom už dnes byli těmi, jimiž se máme teprve stát.
Vkaždé fázi vývoje nám ale poskytuje potřebné světlo krozlišování toho, kudy a jak dál. Není třeba
považovat za ztrátu to,co už máme za sebou, postupujeme-li podle toho, o čem jsme vnitřně přesvědčeni,
že je správné.
Nemáme hodnotit minulost podle svých současných poznatků. I vpřípadě, že jsme skutečně
někdy vminulosti jednali špatně, aniž jsme naslouchali svému svědomí a aniž jsme rozlišovali,
můžeme všechno napravit ještě te .
Možnost žít vsouladu sBoží vůlí nám zůstává vždycky otevřená. Možná je čas od času Boží vůlí, že
nevíme jak dál… Svěřme Bohu svou nejistotu a přijměme vlastní temnotu. Jsme-li ksobě i kNěmu zcela
upřímní, vpravou chvíli pochopíme, co dělat dál.
(Podle W. Stinissena)
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HOSPODAŘENÍ

FARNOSTI V ROCE

2004

Tak jako každý rok touto dobou přinášíme zprávu o hospodaření farnosti vuplynulém roce. Jeho
výsledek je patrný zníže přetištěného výkazu. Vloňském roce jsme hospodařili smírným ziskem
47815,03 Kč. To je jistě potěšitelná skutečnost, zvláš když přihlédneme kfaktu, že jsme i letos
uskutečnili několik investic do majetku farnosti, tedy že ne všechny výdaje se týkaly pouze běžného
provozu. Vnásledujícím rozboru najdete podrobnější vysvětlení jednotlivých položek ve výkazu:
1. Příjmy
16 Nájemné vyplývající ze smluvního vztahu smobilním operátorem (pronájem části půdy na
technologické zařízení).
17 Příjmy zprodeje Katolického týdeníku a úroky ztermínovaného vkladu.
18 Příjmy ze všech pořádaných sbírek.
19 Dobrovolné příspěvky ve vazbě na provedené církevní úkony (svatby, křty, pohřby …) – přiřazujeme
pro snazší účtování ke sbírkám, proto 0,- Kč.
23 Dotace Magistrátu hl. města Prahy a Městské části Praha 5 na opravu kostela.
25 Zálohy účastníků prázdninového pobytu vŽihli na úhradu nákladů spojených spobytem, navrácená
kauce MČ Praha 5 (souvisí sdřívějším nájmem farního bytu), záloha na dopravu na farní pou
2. Výdaje
26 Výdaj za nákup Katolického týdeníku
30 Do této položky jsou zahrnuty výdaje spojené snákupem hostií, mešního vína, kadidla apod.
Výše těchto výdajů je největší mírou ovlivněna nákupem květin.
31 Režijní výdaje jsou tvořeny výdaji za telefon, vodné-stočné, elektřinu, plyn, čistící prostředky,
náklady spojenými svýrobou farního Zpravodaje, nákupem nedělní liturgie a vneposlední řadě
bankovními poplatky.
32 Náklady na pokračující opravu kostela
33 Oprava ozvučení kostela, hasících přístrojů a svícnů ke Křížové cestě.
34 Odeslané sbírky vyhlášené arcidiecézí a odvody do Svépomocného fondu arcidiecéze provedené
dle platných schválených pravidel.
38 Nákup rohožky do předsíně kostela, sušičky a datového projektoru na faru.
39 Výdaje za pobyt vŽihli (plně kryty příjmy uvedenými vpoložce 25), úhrada dopravy na farní pou,
pořízení většího množství drobných položek jako např. žárovek, dalšího elektroinstalačního materiálu
Na závěr bych rád vyjádřil poděkování všem, kdo finančně (ale samozřejmě i jakkoli jinak) život
farnosti podpořili a podporují.
Pokud má někdo zájem dovědět se o financích uplynulého roku víc, rád mu poskytnu informace
P. Ondřej Pávek
osobně.

PŮLNOČNÍ

U SV.

VÁCLAVA

Chtěla bych poděkovat otci Františkovi za krásnou půlnoční mši svatou. Zvláště za to, jak oslovil
všechny přítomné, věřící i nevěřící, kteří se přišli jen podívat. Nejvíce mě ale dojalo, a za to chci
hlavně poděkovat, jak upozornil a hezky vysvětlil, kdo smí a kdo nemůže přistoupit ke sv. přijímání
- tím zabránil jistě mnohým svatokrádežným sv. přijímáním. Všechny, kteří nehohli přijmout Tělo
Páně pozval, aby si přišli pro požehnání - a oni opravdu přišli! Byla to vpravdě požehnané - proto
Hana Zaoralová
ještě jednou díky.
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ŠTĚDROVEČERNÍ

KŘESŤANSKÁ

MŠE SVATÉ

Ne ze sakristie, jak jsme většinou zvyklí, ale hlavním vchodem kostela sv. Václava se ubíralo procesí
bíle oblečených ministrantů. Průvod uzavírali otec Ondřej a František. V dlaních otce Ondřeje ležel
malý Ježíšek, který bude později uložen do jesliček. To ale předbíhám. Začala dětská štědrovečerní
mše svatá. U bohoslužeb pro děti jsme si zvykli, že mnohé znich jsou neposedné. Nečekala jsem
žádnou změnu vjejich chování. Byla jsem překvapená sjakým zaujetím tentokrát prožívaly děti
bohoslužby. Bylo to milé, radostné a uklidňující.
Na celém průběhu mše svaté se děti aktivně podílely. Byly horlivé, plné očekávání a účasti.
Nejprve koltáři nosily lístečky, na kterých každý znich napsal, co pěkného poslední adventní týden
udělal, aby Ježíšek měl zněho radost. Vlastně takové lístečky s dobrými skutky nosily koltáři po čtyři
adventní neděle. Všechno, co hezkého vprůběhu jednotlivých adventních týdnů vykonaly, se u
oltáře proměnilo ve zlaté hvězdičky. Zdobily dveře, které měly na Štědrý den otevřít vánoční čas.
Po většinu mše svaté stály děti blízko oltáře. Nemohla jim přece ujít žádná část bohoslužby. Byly
ukázněné, dychtivé a svou radost přenášely na dospělé. Celá atmosféra byla přátelská a uklidňující.
Zpívaly se české koledy, které, už několik let nejsou hlavním repertoárem o vánocích.
Jediným rušivým elementem (až ke konci mše svaté ) byla rodina, podle oblečení velmi dobře
situovaná, která se zřejmě chtěla pochlubit co všechno si nadělila pod stromeček a do chrámu
přivedla psa, který svou přítomnost dával najevo štěkáním. Tato skupinka ale nemohla narušit
krásný a sváteční pocit ze štědrovečerní dětské mše svaté. Doufám, že přítomní si uvědomili, že za
dětským zaujetím průběhu mše svaté je stálá mravenčí práce jak otce Ondřeje, tak otce Františka.
Také Půlnoční mše svatá měla novou formu. Na ní bylo rušivých elementů víc. Už řadu let jsou
nezbytným koloritem půlnočních skupinky nevěřících, kteří hlučí a jsou příčinou, proč část věřících
na půlnoční nechodí, protože se nemohou na obřad soustředit. Většina kněží (nejen u nás na
Smíchově), při daných možnostech, neukázněné skupiny celkem zvládla a to tím, že je do dění
odehrávajícího se vchrámu „vtáhla“. Vprůběhu obřadu upozorňoval kněz přítomné kdy je třeba
kleknout, kdy se pokřižovat, kdo může jít ke svátému přijímání, apod. Bylo to jediné účinné řešení..
Může se stát, cesty Boží jsou nevyzpytatelné, že mnozí ztěchto náhodných účastníků, především z
mladší generace, mohou přijít na mši svatou i vjiné neděle a „tato výuka“ jim ,alespoň na začátku,
Zd.Hadravová
pomůže pochopit „rituál těch věřících“.

BŮH

NÁS NIKDY NEPOŠLE DO DŮCHODU
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Návštěvníci kostela sv. Václava na Smíchově si jistě vybaví letáky
slogem České křesanské akademie. Bývají vyvěšeny vpředsíni
kostela. Jenom někteří však využijí nabídky a zúčastní se inzerovaných
přednášek. Mnohdy je to škoda, protože křesanská akademie má
vybudovaný široký okruh kvalitních přednášejících vnejrůznějších
oborech, od teologie, přes přírodovědu až po politologii.
Vlednu tohoto roku byla vPraze 5 založena místní skupina
České křesanské akademie. Cílem skupiny je přiblížit část programu
akademie smíchovským farníkům, sympatizantům skřesanstvím
a vlastně všem zájemcům o hledání odpovědí na otázky a výzvy
dnešní doby. Křesanská akademie není náboženskou společností.
Je to občanské sdružení, na jehož půdě diskutují křesané různých
vyznání i nekřesané.
Místní skupina plánuje zatím svoji činnost zhruba vintervalu
dvou nebo tří měsíců ve farním sále. Jak se bude činnost akademie
vyvíjet nezáleží ovšem pouze na místní skupině. Záleží také na odezvě
co nejširšího okruhu farníků. Jedno je však již nyní jisté. Větší přiblížení programu České křesanské
Josef Cuhra
akademie Smíchovu již není (alespoň geograficky) možné.

TRPĚLIVOST
Jak často si přejeme okamžitá splnění svých představ, plánů, úmyslů a cílů . Voláme kBohu –
prosíme týden, měsíc –a nic se neděje (nebo spíše se nám zdá, že je vše při starém). Naše úsilí po
nějaké době začíná ochabovat, někteří odpadávají. Zvláště ti mladší postrádají trpělivost, protože svět
kolem nich rychle běží kupředu. Proč čekat, když reklamy nabízejí okamžité splnění mých přání!
Bůh ale není reklama na okamžité a bezbolestné dosažení našich cílů. Denně se modlíme za své
blízké, za jejich návrat kBohu, za fyzická uzdravení, za dobré přátele pro své děti…., ale výsledek
modliteb je jaksi vnedohlednu. Už jsme se zamyslili nad tím, co by se stalo, kdybychom se
nemodlili vůbec? Zůstala by situace stejná? Nezhoršil by se stávající stav? Nemůžeme si dát
jednoznačnou odpově , protože Bůh má svůj plán, své záměry, svůj čas – my bychom se měli naučit
Boží úmysly pochopit, spolupracovat a nechat se vést. Ke své škodě to však děláme právě naopak.
Pamatujme: Trpělivost nepřináší jen růže, ale je i schůdkem na cestě kvěčnému životu. H.K.

-

nikdy nám neřekne, že už nás nepotřebuje! Vpozemském životě i na věčnosti máme úkol sloužit
Pánu. U sv. Lukáše se vypráví o dvou osobách pokročilého věku: Anna – sloužila stále posty a
modlitbami vchrámu.
Stařec Simeon - služebník Boží stále očekával Mesiáše. Navzdory vysokému věku tito dva věděli,
že mohou stále sloužit Božímu království a žili očekáváním. Říká se, že jak léta plynou, člověk, ztrácí
motivy žít očekáváním něčeho, jako vmládí. Ale to není správné, vždy čekáme na svého Boha a to
je daleko víc, než naše nejodvážnější životní sny.Učme se tedy od Simeona a Anny a náš život ve
stáří bude naplněn.
M.Muchová
(Podle myšlenky W.Stinissena)
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AKADEMIE V P RAZE

MODLITEBNÍ

ŠTAFETA

Milí bratři a sestry! Na posledním farním shromáždění padl návrh na opětovné uspořádání modlitební
štafety za nová kněžská povolání. Schéma této štafety právě vzniká a půjde-li vše dobře, mohla by (dáli Bůh) začít na 2.neděli postní, tj.20.2., a to při mši v9:30 hodin. Půjde o „Modlitební štafetu
vdoprovodu svatých“, jejímž jádrem bude litanie ke všem svatým, orientovaná zejména ke svatým
kněžím a svybranou osobností vždy jednoho znich na každý den.
Rád bych vás tedy pozval, jednotlivce i rodiny, abyste se do štafety zapojili a podle svých možností
se začali zapisovat do archu, který bude od Popeleční středy připraven vsakristii.
Kéž Pán naší snaze požehná!
P. Ondřej Pávek
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POJEĎTE

S NÁMI NA HORY!

Dnešnímu „nedělnímu“ výletu za mší by asi spíše slušel
přívlastek prázdninový. Navštívíme totiž až dalekou zimní
Šumavu, známé lyžařské středisko na Zadově a běžecký areál
na Churáňově. Zimní sezóna každoročně na Zadově patří
lyžařům. Sedmdesát kilometrů denně upravovaných běžeckých
tratí je zde doplněno až sedmi tratěmi sjezdovými. V areálu je
navíc možno zapůjčit veškeré sjezdové, běžecké i snowboardové
vybavení. Pokud se na Zadov vydáte vnejbližších dnech, můžete
například navštívit i tradiční a populární akci Sněhové království
2005, která zde byla „odstartována“ ve čtvrtek 27. ledna. Jedná
se o soutěž výtvarníků ve stavbě obřích soch ze sněhu. Od
konce ledna tak na Zadově, v pravé spodní části areálu Kobyla,
poblíž budovy horské služby, stojí čtyři sněhové sochy
vnadživotní velikosti.
Zadov leží asi 7kilometrů jihozápadně od Stach a12km
západně od Vimperka, nad ním se vypíná vrch Churáňov
(1118m), který je znám především jako středisko zimních sportů.
Těsně pod jeho vrcholem leží malá stejnojmenná osada, jejíž stavení slouží dnes převážně rekreačním
účelům. Navrcholku Churáňova byla vybudována meteorologická stanice. Vblízkosti meteorologické
stanice se nachází běžecký areál sudržovanými běžeckými stopami vdélce oddvou dopatnácti kilometrů.
Areál je doplněn iskokanskými můstky. Horská obec Zadov, nacházející se nasvazích vrchu Churáňova,
je patrně nejznámějším střediskem zimních sportů vjihočeské části Šumavy. Obec se rozkládá vnadmořské
výšce 800 až 1050m. K osídlení této části Šumavy došlo ale až vprvní polovině 18.století srozvojem
sklářství. Tehdy tu vznikla dřevařská asklářská osada Zadov. Připomínkou sklářské minulosti je např.bývalá
sklářská hu uNového Dvora čiPucherský mlýn, založený okolo roku 1700.
Okolo vrcholku Churáňova vede okružní, zeleně značená naučná stezka, která na sedmi kilometrech
přibližuje návštěvníkům nejzajímavější místa této oblasti. Naučná stezka má začátek icíl uhotelu Churáňov,
asi 300m pod vrcholkem stejnojmenné hory, a většinou vede polesních cestách sřadou výhledů.
Zezajímavých míst připomeňme např. Klostermannovu vyhlídku
- mrazový srub - který se vypíná vysoko nadterén azněhož jsou
pěkné výhledy dookolní krajiny. Natrase je 10zastávek
sinformačními panely a3vyhlídková místa. Churáňov je dobře
přístupný posilnici, na vrcholek je možné dojít počervené značce
s napojením namodrou od Kašperských Hor, nebo pomodré
ze Stach (asi 10km).
Také nedaleké podhorské městečko Stachy je centrem
rozlehlé rekreační oblasti, kterou tvoří Stašská kotlina mezi
Javorníkem a Churáňovem. Leží nahranici CHKO Šumava
vnadmořské výšce 740m, 12km severozápadně odměsta
Vimperk. K osídlení zdejší krajiny došlo až poměrně pozdě,
počátkem 16.století. Tehdy tu byla založena při sklárně osada
Stachy.
Vobci jsou zachovány četné ukázky pošumavské
architektury městského typu z18. a19.století. Protato roubená
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PŘÍPRAVA

NA BIŘMOVÁNÍ

Jak již bylo oznámeno, rádi bychom i letos vnaší farnosti uspořádali přípravu na přijetí svátosti
biřmování. Příprava bude začínat vpátek 11. února v19 hodin na faře. Zájemci starší 15 let se
mohou přihlásit osobně u P. Františka nebo u P. Ondřeje do Popeleční středy.

POZVÁNÍ

NA POSTNÍ REKOLEKCI

Srdečně vás zvu na možnost vstoupit do postní doby krátkou chvílí ztišení při odpolední rekolekci
P. Ondřej Pávek
vsobotu 12. února od 14 hodin na faře.

POZVÁNÍ

NA

KŘÍŽOVOU

CESTU

Vpostní době jste zváni kúčasti na pobožnosti Křížové cesty, která se tradičně koná každou postní
neděli od 17 hodin vkostele sv. Václava.

POZVÁNKA NEJEN PRO DĚTI NA JIŽ TRADIČNÍ KŘÍŽOVOU CESTU

ZRADLIC NA

MALVAZINKY,

která se bude konat vsobotu před 4. nedělí postní 5.3.
Již několikrát jsme vpostní době pobožnost křížové cesty prožili venku, na cestě stoupající
zRadlic na Malvazinky. Letos bychom rádi zopakovali obzvláš hezký zážitek zloňska, kdy jednotlivá
zastavení křížové cesty ztvárňovaly děti vjakýchsi živých obrazech. Po ukončení bohoslužby bychom
rádi, také již tradičně, obešli malvazinecký hřbitov a u hrobů kněží, kteří vrůzné době působili vnaší
farnosti, setrvali vkrátké modlitbě.
Sraz: před kaplí vRadlicích ve 14 hod. Předpokládaný konec: mezi 16 a 16,30 hod.
Ssebou: velmi teplé (!), spíše sportovní oblečení, 2 nepřestupní jízdenky, postní naladění.
Vpřípadě nepříznivého počasí se bohoslužba bude konat vradlické kapli.
Vpřípadě zájmu je možný i sraz pro děti před kostelem sv. Václava ve 13:30 a návrat tamtéž. Zájemci,
kontaktujte R.Habánovou (603-872524) nejpozději do čtvrtka 3.3. večer.
Těším se na společně prožité postní odpoledne.
P. Ondřej Pávek

NABÍDKA

PŘEDŠKOLÁKŮM A MLADŠÍM

Církevní mateřská škola „Srdíčko“ zve všechna malá a větší srdíčka na den otevřených dveří, spojený
se zápisem vpátek 1. dubna (nebojte nejde o apríl) a ve čtvrtek 7. dubna vždy od 13:00 do 18:00
hodin.
Co se u nás děje? U nás si hrajeme, povídáme, kreslíme, zpíváme, také chodíme ven a cvičíme.
Paní logopedka nám pomáhá správně mluvit. Kdo chce, může se učit anglicky se slečnou lektorkou
a chodit na náboženství pro předškolní děti a ještě více zpívat vhudebním kroužku a tancovat
sRytmikem a hrát na flétnu. Paní učitelky nám pomáhají hezky si hrát a radí, jak mít dobré srdce.
Těšíme se na vás
Vaše CMŠ
Adresa:
Podpěrova 1879/2, 155 00 Praha 5
Spojení:
Metro B stanice Lužiny
Tel:
235 512 181, 251 622 425
Email:
cms.srdicko@volny.cz
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