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

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA
Neděle:

- ráno 7:30 – 7:55
9:00 – 9:25
- večer 17:00 – 17:55
Všední dny: - večer 17:00 – 17:25
První středu vměsíci také od 18:30 do 20:00 hod. (farní kancelář)
Jindy:
- po individuální dohodě.

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
1.10.
2.10.
4.10.
7.10.
9.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
20.10.
23.10.
28.10.
30.10.
1.11.
2.11.
4.11.
6.11.

sobota
neděle
úterý
pátek

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
27. neděle vmezidobí, v 11:15 poutní mše sv. vkostele sv. Gabriela
Památka sv. Františka zAssisi
Památka Panny Marie Růžencové
1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
neděle 28. neděle v mezidobí
sobota Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
neděle 29. neděle vmezidobí; v 19:15 setkání pastorační rady
pondělí Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
úterý Svátek sv. Lukáše, evangelisty.
od 19:00 varhanní koncert vkostele sv. Václava
čtvrtek od 19:00 hod. ve farním sále diskusní večer s biskupem J. Škarvadou a Václavem
Vaško na téma: Dvě cesty české katolické církve vletech 1948 - 1960
neděle 30. neděle vmezidobí.
Den modliteb za misie. Koná se sbírka na misie.
pátek Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
neděle 31. neděle vmezidobí.
Změna letního času na středoevropský.
úterý Slavnost všech svatých
středa Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
pátek Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
neděle 32. neděle vmezidobí

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. P. Bouška, P. S. Přibyl, M. Muchová, Z. Hadravová, F. Nedbal
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 800 ks neprodejné
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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
MARIÁNSKÝ MĚSÍC

Vstupujeme do mariánského měsíce října.
Sedmého dne tohoto měsíce budeme slavit
liturgickou památku Panny Marie růžencové,
což je pro nás dostatečným důvodem pro to,
abychom si vytyčili náš modlitební program
právě pro tento měsíc. Častěji než jindy by
totiž měla znašich úst zaznívat modlitba
růžence. Jak se při tom však vyhnout
námitkám, že vtéto modlitbě jde o pouhé
bezmyšlenkovité opakování nebo přímo
bezobsažné „drmolení“? Opakování zdrávasů
je vhodnou příležitostí krozjímání. Netřeba
se tedy soustředit na jednotlivá slova, to snad
ani není možné. Spíše jde o to, uchopit tuto
modlitbu ze dvou protichůdných, ale
vzájemně se nakonec setkávajících stran. Tou
první je náš úmysl: vrůženci jako prosebné
modlitbě vždy prosíme za někoho, pro
někoho, za něco, třebas za vyřešení tíživé záležitosti, kterou se obíráme vsrdci. Druhou
stranou je pak pohled vzhůru a dozadu: vzhůru kPanně Marii („pros za nás hříšné“) a
dějinně zpět až ksamotným tajemstvím Ježíšova života, kterými se rovněž při této modlitbě
máme obírat. Zesnulý papež Jan Pavel II. nám ktomu vydatně pomohl svým apoštolským
listem „Růženec Panny Marie“ kroku 2003 jakožto roku růžence. Právě vtomto dokumentu
zaplnil mezeru, která dosud čněla mezi tajemstvími o nalezení Ježíše vchrámu a
Getsemanskou zahradou, kde se Ježíš krví potil. Zkusme se tedy modlit i ta „nová“ tajemství
neboli tajemství světla, jak je Jan Pavel II. nazval: 1. křest vJordánu, 2. sebe-zjevení na
svatbě vKáně, 3. hlásání Božího království, 4. proměnění na hoře Tábor, 5. ustanovení
Eucharistie. Ale co říci ještě na námitku, že se obdobu našeho růžence modlí i muslimové
nebo buddhisté? I když nelze historicky potvrdit vyprávění, podle něhož to měla být
sama Panna Maria, která předala růženec svatému Dominikovi, jde přece o křesanský
obsah, kterým je naše modlitba naplněna tak, jak jsme si to právě ukázali. A není navíc
i pro nás křesany inspirativní, že právě muslimové vyslovují při růženci devadesát devět
Božích jmen, avšak to sté jméno již nevysloví, protože jím je Bůh sám? P. Stanislav Přibyl
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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 - 18:30 - klubovna na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Mateřské centrum Venoušek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum na faře
Kroužek pro děti 6 - 13 let (Campamento)
úterý 17:00 - 18:30 hod. - velký sál na faře
Ministrantské schůzky
úterý 18:30 - 19:30 hod. - v sakristii kostela sv.
Václava, vede Petr Zborník
Rekreační cvičení pro ženy
úterý 19:00 - 20:00 hod. - velký sál na faře
Společenství Obnovy v Duchu svatém
úterý od 20 hod. - klubovna na faře
Program pro mládež (Campamento)
středa 18:30 - 20:00 na faře.

Sponzorské dary:

Společenství mládeže
středa od 18:30 - na faře.
Společenství maminek a babiček
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na faře.
"Biblická hodina"
čtvrtek od 19:00 - velký sál na faře
Modlitby chval
2. čtvrtek v měsíci od 19:00 na faře.
Modlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Nešpory
Po každé večerní mši sv., s výjimkou pátků.
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. cca půl hodiny
společná adorace. Každý první pátek v měsíci je
adorace do 23 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 16.10. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 25.10. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Zahájili jsme 26.9. Termíny najdete ve vývěsce.
Katechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Petra.

Číslo bankovního účtu farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní symbol
platby uvete číslo dárce, které vám přidělí farář.

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. Možná, že právě jednoduchý
P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc.
a krátký popis někoho přiměje, aby příště přišel také.P.S
Farní knihovna:
Knihovna je umístěna ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní
mši sv. v 9:30 (tedy v době 10:45-11:30). Rovněž je možné si knihy půjčovat po dohodě s knihovníky i v jednotlivých společenstvích. Knihovna se rozrostla díky darům na již téměř 300 knih a 50
audiokazet, všem dárcům srdečně děkujeme.

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.
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Dostavěli
jsme konečně
také i sklad a
upravili prostory
dílny, které
potřebujeme
postupně
v y b a v i t
základními
pracovními
nástroji
a
technickým
zařízením. Je už
snazší si zde
představit
vlastní výuku
řemesel jak
v praxi tak i
teorii. Jsme ale
moc rádi, že se nám svaší pomocí daří naplňovat předsevzetí MBU o pomoci vrozvoji lidem, kteří
jsou chudí a vmnohém i krajně strádající. Protože však stránky FZ nejsou tím vhodným médiem,
které je schopno sdělit všechny naše „srdeční“ záležitosti, budeme se pokoušet časem si stanovit
termín osobního setkání na naší faře, abychom mohli vyslovit dojmy těžko sdělitelné a doprovodit
je i audiovizuálně.
Do té doby doufáme, že budete i nadále velkoryse ukládat do naší banky ubožáků každý dobrý
skutek. Naše
letáky spolu
s kontaktní
adresou
a
m a i l e m :
agapembu@volny.cz
naleznete vždy
v posledních
lavicích kostela
sv. Václava na
Smíchově.

Vaši Pavel a
M i r j a m
Baldínských
(MBU)
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ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ

PASTORAČNÍ

UŽ

RADY

konané dne 18. 9. 2005
Přítomni:

Omluveni:
Body
-

P. Petr Bouška, Marie Tomková, Petr Chvátal, Petr
Zborník, Jiří Zeman, Jan Macek, Marie Dajbychová,
Tereza Lokajíčková
Jakub Suchel, Eva Kutá

kprojednání:
oprava kostela, nájezd pro vozíčkáře a kočárky
příprava pastoračního plánu
oblečení pro ministranty
knihovna
ozvučení kostela
Farní umělecký klub
vývěska

Bylo projednáno a rozhodnuto:
- oprava kostela zdárně pokračuje
- čeká se na povolení od památkářů, aby mohla být zahájena výstavba nájezdu ke kostelu, snad
přijde včas, aby nepropadl grant
- nezávislý odborník přislíbil pomoc při výběru firmy, která provede rekonstrukci ozvučení
kostela
- nedávno pořízené oblečení pro ministranty vyžaduje opravu, zařídí Petr Zborník
- je třeba začít uvažovat o zakoupení oblečení nového ve vyhovující kvalitě a množství – je třeba
počítat s náklady
- návrh na pořízení fontánky spitnou vodou do farního sálu zamítnut
- je třeba vyprat a vyžehlit rochety
- mateřské centrum chystá drakiádu pro děti
- pí. Dajbychová je ochotná uspořádat pro farnost pou do Říma
Příprava pastoračního plánu – aktivity farnosti
- nové akce pro děti
- farní výlety a poutě
- zapojování dalších věřících do aktivit, pokud možno i do méně populárních, jako např. úklid
kostela, služby při farní kávě…
- zjistit, zda je zájem o farní odpoledne
Příští zasedání pastorační rady stanoveno na 16. října 2005

PAMĚŤ

Zapsala:

T. Lokajíčková

FARNOSTI

Hledáme pamětníky, resp. dobové dokumenty, fotografie, osobní vzpomínky na
život farnosti a na kněze, v posledních 60 letech, pro doplnění farní kroniky a
zpestření obsahu Zpravodaje.
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ZASE SKÁČU PŘES

(ČESKÉ)

KALUŽE…2005

tak nějak by se klidně dal parafrázovat náš
letošní návrat zafrické misijní práce MBU.
Jsme rádi, že jsme doma, kde zase normálně
příjemně zaprší a udělají se kaluže a stejně
tak máme rádi i přímou práci pro chudé, kteří
se ktéto bezprostřední pomoci od českých
křesanů upírají svelkou nadějí. Je totiž
konkrétní, a to je pro jejich každodenní realitu
podstatné. Téměř čtyři měsíce uběhly od doby
našeho odjezdu a zdá se skoro neuvěřitelné,
co všechno se během nich dá prožít. Každý
rok je to maratón příprav a shánění věcí pro
ne právě jednoduchý pobyt ve vzdálených
afrických vesnicích ve kterých se koná akční
rádius smíchovské Misijní banky ubožáků.
Hned po příletu do Dar es Salaamu ověřujeme
technický stav našeho auta. Ale ouha,
dozvídáme se od misionářů, že tanzanijská
legislativa přikázala do každého auta instalovat
hasičský přístroj, který musí splňovat normu
a navíc nevyhnutelnou výměnu státní značky
za zcela nový typ. Vše je jako obvykle spojeno
shromadou poplatků a hlavně obíháním úřadů, které si nedovedou věci ani přijatelně zorganizovat.
Je to boj sčasem a lidskou hloupostí, která se převléká za úředního šimla. Prozatímním výsledkem
je skutečnost, že na nové značky čekáme už čtvrtý měsíc a optimistický konec je stále vnedohlednu.
Až po těchto nevyhnutelných administrativních návštěvách si můžeme naplánovat kolik času nám
do odjezdu zbývá a rozhodnout se na jaké problémy se můžeme pro letošek ve vesnicích soustředit.
Přivítání domorodců je vždy radostné a srdečně vstřícné. Misijní stanice Allamano Agape vyžaduje
také údržbu i dokonce letos i účinnou obranu proti netopýrům, kteří se do ní nastěhovali po
desítkách. Protože však vdavech vydatně močí a kálí i do místností kde spíme, vaříme i jíme –
vdechování těchto usušených exkrementů a čpavý zápach způsobuje plicní onemocnění – nesnažíme
se ani následovat sv. Františka o nějaké soužití spřírodou a tvrdě je hubíme. Jsou však protivně
vytrvalí a dovedou přežívat vkaždé i sebemenší skulině.
Čas který byl kdispozici jsme rozdělili především mezi průzkum krajiny, další zpřesňující
hydrogeologická a geofyzikální měření při hledání spodních vod a jejich technické zajištění vterénu
vesnic Kamsamba, Mpapa a Mkonko. Další vesnice Masanyinta a Itumbula proměříme až vroce
2006. Poprvé jsme letos také využili geostacionární družicový systém GPS kpřesné lokalizaci měření
a lokalizaci budoucích vrtů i observaci stávajících studní. Ve prospěch získání vydatnějších zdrojů
podzemní vody jsme dočasně upustili od vyhledávání a lokalizaci ručně hloubených jam ke kterým
se později vrátíme, nebo i ty jsou významné pro život domorodých obyvatel a jejich dobytka.
Vuvedených třech vesnicích bylo zatím provedeno celkem 49 měření. Výsledkem dosavadního
hodnocení je určení míst kvrtání studní snadějí, že narazíme na zdroj využitelné sladké vody.
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R OZHOVOR

S OTCEM

S TANISLAVEM

1. Mohl byste nám přiblížit co se skrývá za zkratkami před a za vaším jménem? Titul doktora práv
je nám známý, ale zajímalo by nás, který právní obor jste si vybral pro své studium.
Ke studiu práv jsem přišel spíše negativním výběrem. Vroce 1985, kdy jsem byl na právnickou
fakultu Karlovy univerzity vPraze přijat a začal studovat práva, se mi jednalo především o to, abych
studoval vysokou školu humanitního zaměření (s matematikou a fyzikou jsem vždy zápolil) a zároveň
o to, aby obor, který budu studovat, nebyl příliš zpolitizovaný nebo tak vyhledávaný, že by nebyla
prakticky žádná šance se na něj dostat. Odtud tedy práva. Chápu, že zté mojí titulatury čiší trochu
exotika, ale rozeberme se vtom jednoduše: JUDr. je tzv. malý doktorát a píše se před jménem, Ph.D
a JC.D jsou pak doktoráty velké, odpovídající zhruba bývalým titulům CSc. nebo DrSc., které se
také psaly za jménem. Ten první zvelkých doktorátů, Ph.D mám společně stitulem JUDr. zPrahy,
a to za obhájení dizertace „Právní zajištění ekumenických vztahů mezi církvemi“, zatímco JC.D, což je
doktorát kanonického práva, jsem získal vŘímě na Lateránské papežské univerzitě, kde jsem studoval
již jako kněz vletech 1998-2002, za obhájení práce na téma „České konfesní právo“ (Diritto ecclesiastico
ceco). Mojí specializací je tedy církevní (kanonické) právo a také tzv. konfesní právo, zabývající se
právním řešením vztahů státu a církví. Moje pražská dizertace vyjde zanedlouho na husitské teologické
fakultě pod zkráceným názvem „Ekumenismus a právo“. Je čtivá!
2. Využíváte toto své vzdělání při Vaší kněžské činnosti?
Svůj kněžský život, obrazně řečeno, „porcuji“ na tři třetiny: pastorace – církevní soud – věda a
pedagogika. Znalost kanonického práva se jistě hodí i do pastorace, avšak je zřejmé, že vtěch dalších
dvou třetinách jde o uplatnění církevněprávního vzdělání vplném rozsahu. Jako zfrancouzské
kriminálky zní například moje úloha na církevním soudu: vyšetřující soudce. Nevyslýcháme však
lidi právem útrpným, jedná se většinou o velmi delikátní manželské kauzy, kdy je třeba splnou
vážností rozhodnout, zda manželství uzavřené před církví bylo či nebylo zněkterého zkanonických
důvodů platné. Hrubě nepřesně se těmto procesům říká „církevní rozvod“. Konfesní právo pak
vyučuji na teologické fakultě vČeských Budějovicích, kde panuje velmi vstřícná a svěží atmosféra. O
středách mě tedy vkostele neuvidíte, to je můj „budějovický“ den. Můj „soudní den“ je naopak
pondělí, kdy to však stihnu ještě ke sv. Václavu a poté pro vás budu mít biblickou hodinu. Ve vědě
rozvíjím ještě mnoho další spolupráce sinstitucemi jako je např. Společnost pro církevní právo, do
jejíž Revue církevního práva přispívám vědeckými články. Další z institucí, pro které publikuji,
uvedu jako rébus ve zkratkách: CDK, CEP, TU vTrnavě, HTF UK, PF UK, ÚSP AV ČR. Vše
směřuji tak, abych se vdohledné době mohl habilitovat jako docent. Dnešní „grafomanské“ pojetí
vědy odpovídá mé tendenci šířit myšlenky nejen slovem, nýbrž také písmem. Právě mám rozepsanou
monografii vněmčině, kterou vydám vřadě Beihefte zum Münsterischen Kommentar.
3. Přišel jste knám ze Lhotky. Jak dlouho jste na Lhotce, popřípadě ještě vjiné farnosti působil?
Na Lhotce jsem působil již od mého jáhenského svěcení vroce 1995 až do zimy 1997, kdy jsem byl
přeložen ke sv. Antonínu jako kaplan. Po studiu vŘímě jsem se na podzim roku 2002 vrátil zpět na
Lhotku. Kostel je to světlý a vytápěný. U sv. Václava budu muset asi vynaložit více energie, abych
věřící „rozehřál“, jestliže atmosféra kostela působí, upřímně řečeno, poněkud ponurým dojmem a
zimní „teploty“ se prý blíží bodu mrazu.
4. Stal jste se duchovním správcem kostela sv. Gabriela na Smíchově. Vím, že jste na Smíchově
krátkou dobu, přesto by nás zajímalo, sjakými plány do naší farnosti přicházíte.
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Svatý Gabriel je vlastně moje první samostatné místo, takže budu postupovat nejprve vtakových
dětských krůčcích. Nemám žádné vlastní ambiciózní plány. Všiml jsem si obětavých lidí, kteří pro
tento kostel pracují, jsem ochoten jejich snahu podpořit a garantovat určitou kontinuitu. Na druhé
straně ale po mně nelze u sv. Gabriela ani u sv. Václava čekat, že zachování kontinuity by pro mě
znamenalo pouhé kopírování toho, co konal předchůdce. Mým uměleckým sklonům také odpovídá
estetika svatogabrielského beuronského výtvarného umění, jakož i duchovní hudba, které tam
určitě bude za mého působení ještě více. Zároveň však bych chtěl lidi vést ktomu, že vkostele
nejde pouze o estetickou stránku věci a přál bych si proto utvořit živou komunitu lidí, kteří mají
blízko ksobě a kBohu.
Otče Stanislave omlouváme se za naši zvědavost a děkujeme vám za tak vyčerpávající odpovědi a
přejeme vám, aby se vám vnaší farnosti líbilo
Zd.Hadravová
líbilo.

UKLÍZECÍ

EVERGREEN

Milí farníci a farnice, nedá se nic dělat, už je to zase tady. Začala škola a za pár
dní život lidí, kterých se školní rok aspoň trochu týká, získá svůj nový rytmus.
Rozvrhy dětí ve školách všeho druhu se stanou definitivními, zájmové kroužky
budou mít své pravidelné časy. A co my, dospělí? Nenašli bychom ve svém
týdenním rozvrhu půlhodinku, kterou bychom mohli věnovat našemu farnímu
společenství? Co takhle zajít za panem kostelníkem, vybrat si “svůj” kousek
kostela a jednou za týden ho uklidit - ráno nebo večer, dobu lze domluvit...
Totiž nedá se nic dělat, nikdo to za nás neudělá. Na tomto místě chci také
poděkovat těm statečným, kteří se (většinou již po mnoho let) o „svůj“ kousek
pravidelně starají.
Tereza Lokajíčková

FARNÍ

UMĚLECKÝ KLUB

S ohledem na změny ve "farním kalendáři" - přesun biblické hodiny na čtvrtek, se v říjnu sejdeme v
neděli 23.10. v 16 hod ve velkém sále na faře, při pokračování
cyklu "Dekalog" neboli Desatero. Jsou zváni i ti, kteří se prvních
projekcí nezůčastnili, pozvat můžete samozřejmě i přátele a známé
(míst k sezení je 60!). Zároveň uvítáme náměty k programové skladbě
dalšího ročníku. Hledáme rovněž spolupracovníky (programové i
na přípravu sálu a následný úklid).

PLNOMOCNÉ

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den bude možno při návštěvě kteréhokoli kostela
získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším vočistci. Kromě tří obvyklých podmínek
(sv. zpově, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě
kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné
odpustky pro duše vočistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé. Vostatních
dnech lze takto získat odpustky částečné.
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VÝLET

ZA

OTCEM VÍTEM

Sešli jsme se podle instrukcí, uvedených ve zpravodaji, vsobotu 24.9. ráno na Masarykově nádraží.
Vlakem jedoucích bylo celkem 28 (jestli se dobře pamatuji). Cesta do Řevničova proběhla vklidu,
jeli jsme zvlněnou krajinou, kde pole a lesy střídala zanedbaná nádraží, připomínající film Ostře
sledované vlaky. Výstup ve stanici Řevničov byl prodchnut vůní jehličnatých stromů, zbavené zápachu
velkoměsta. Počasí jak zkatalogu lákajícího minimálně do Bulharska, prostě idyla. Po několika stech
metrech asfaltovou silnicí, jsme odbočili do lesa, a vydali se směrem Nové Strašecí, do cíle cesty.
Nabrali jsme tempo vyhovující všem účastníkům, a lesní cestou plnou klidu a konejšivé bezstarostnosti,
jsme plni očekávání kráčeli vstříc setkání sOtcem Vítem. Zhruba vpůli cesty jsme se setkali sdalší
skupinkou farníků,.a to srodinou Cuhrů, která znatelně posílila naše řady. Po odpočinku a posílení
těla jsme pokračovali dále. Cestou se přidala ještě Radka Habánová.
Na bohoslužbu ve 13 hodin jsme dorazili smírným zpožděním. Otec Vít prokázal svou trpělivost a
toleranci a začal později. Vkostele již byli další sestry a bratři zfarnosti, kteří vynechali pěší část. Po
bohoslužbě jsme se odebrali na zahradu fary, která nám poskytla dostatek prostoru. Otec Vít se
skaždým přivítal,a poté nás stručně seznámil se svou pastorační činností, a súkoly souvisejícími se
správou farnosti. Jeho vyprávění nebylo vmnohém radostné, zvláště když sděloval své poznatky jak
stále těžko hledají lidé cestu ke Kristu, po době vlády jedné strany. Kolik předsudků, které lidem
komunisti natloukli do hlav, se musí překonávat. Můžeme děkovat Bohu, že vnaší farnosti je vcelku
zdravé a aktivní farní společenství sdobrými duchovními. Zvláště nyní, kdy vidíme, jak komunistům
opět začínají růst a sílit křídla. Není snadné navrátit děti kjejich Otci, jak jsme vyrozuměli zvyprávění
patera Víta. Byl též zažehnut oheň a opékali se předem avizované buřty. Otec Vít nás ještě provedl
zahradou shospodářskými budovami, které svá nejlepší léta mají dávno za sebou. Pak následovala
prohlídka fary, tu se daří celkem pěkně rekonstruovat. Po rozloučení následoval odjezd zpět do Prahy.
Výlet se podařil se vším všudy. Zahrada i fara mají daleko vyšší kapacitu, než bylo návštěvníků. Snad
Jiří Matys
někdy příště bude účast hojnější.

Èeská køesanská akademie
místní skupina v Praze 5

Vás zve na diskusní veèer na téma:

Dvì cesty èeské katolické
církve v letech 1948 - 1960
V jakém stavu se nacházela katolická církev po II. svìtové válce? Byla
pøipravena na tvrdý postup komunistù? Poèátkem 60. let probíhá
II. vatikánský koncil. Ve stejné dobì se v Èeskoslovensku vracejí na
svobodu politiètí vìzni. S jakou tváøí církve se po letech izolace
setkávají?

Prùvodci na cestì moderní historií katolické církve v
Èeskoslovensku a v exilu budou:
FARNÍ

VÝLET DO

NOVÉHO STRAŠECÍ

Pro mě, která jsem se nezúčastnila dopoledního pěšího pochodu, bylo na něm nejkrásnější setkání
s naším bývalým kaplanem, P.Vítem Uhrem, a zejména to, že otec Vít neztratil nic ze svého radostného
postoje k životu z víry, ale že ho zřejmě naopak hojně rozdává dalším lidem. Vyprávěl nám toho
spoustu o svém , te už ani ne novém působišti a o tom, co všechno zahrnuje jeho práce, ale na to
nestačí ani moje pamě, ani by na to nestačil běžný rozsah Zpravodaje, takže jen stručně: přes to, že
jde o velmi ateistickou oblast, do níž byl otec poslán, má už řadu “evangelizačních a pastoračních
úspěchů”, řadu lidí získal pro spoustu různých věcí - pro zpěv ve schole, pro pomoc při opravě
kostelů (na starosti jich má 13!), pro pomoc v katechezi - atd.atd. Při otcově povídání jsme většinu
času seděli (na farní zahradě u kávy) a ani nedutali, ale zbyl i čas na opečení buřtů a vzájemné
popovídání si. I pro děti zahrada skýtala dost možností, aby se vyřádily po svém. A tak jen doporučuji
RHb
všem, kteří se neodhodlali: příště určitě pojte či pojete také!
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Jaroslav Škarvada, biskup
Václav Vaško, diplomat, disident a historik
Datum a místo konání:
Ètvrtek 20.10.2005 od 19:00 hod ve velkém sále farní budovy na
Smíchovì, vchod za kostelem sv. Václava, Námìstí 14. øíjna è.
17, cca 200 m od stanice Metra B - Andìl.
5

Tak bylo voblasti vesnice Kamsamba
zatím určeno 6 míst vhodných kvrtání ze 17
potřebných. Tato vesnice má vsoučasnosti pro
svých 7447 obyvatel pouze jednu plně funkční
studnu, která je osazena ruční pumpou.
Současnou potřebu vody je třeba doplnit
donáškou změlkých jam a jejich slabých
pramínků nebo zvysychající a silně znečištěné
řeky Momby. To je také hlavní důvod proč
zde každoročně vypukne epidemie cholery,
která obvykle usmrtí několik desítek
domorodců. Tak tomu bylo i letos, naštěstí až
týden po našem odjezdu.
Vydatnost pramenů dosavadních
studní vMkonko i Kamsamba je sice skvělá,
ale stále nedostačující kpokrytí shora uvedené
potřeby. Dosavadní pumpy pracují ke
spokojenosti domorodých obyvatel již od 05.00
hodiny ranní až do 23.00 hod. večerní. Pro
Mkonko bylo zatím definováno 6 studničních
lokalit kvrtům, zatímco pro vesnici Mpapa
jsou to 4 místa (ze 7 potřebných). Počty studní
jsou vyjádřením nezbytného minima k překonání kritické dostupnosti pitné vody ve vesnici. Hloubka
vrtů se podle průzkumu znovu upřesněna a pohybuje mezi 50 – 80 metry. To je pro nás významné
upřesnění zhlediska plánované koupě vrtné soupravy, což je pro MBU stále otevřená otázka. Od
charakteristiky vrtu se přímo odvíjí náklady na náhradní díly, doprava, pohonné hmoty, mazadla a
hydraulické oleje, PVC trubky pro pažení vrtů i součásti vrtné kolony. Stejně tak sem patří i pracovní
nasazení vrtného týmu a reálné možnosti vykonávat takovou práci uprostřed africké divočiny, které
vyžaduje logistické zajištění zázemí.
Předběžně jsme jednali s představenými vesnic a radou starších o případném servisu studní a
jejich ochraně před přetěžováním a zničením, ale i o bezplatné spolupráci mladých lidí při průzkumu
a měření. Ti si totiž vůbec nepřipouští na mysl, že při spolupráci ke které je zveme se jedná o jejich
vlastní (samozřejmě včetně rodin) budoucí přístup kčisté vodě.
Snažíme se tedy s prostředky dárců prozíravě nakládat a to tím spíše, že otec biskup Chengula nás
poprosil o technickou pomoc se stavbou nové farnosti vKaoze (asi 40 km vzdálené od Kamsamba),
tak i o pomoc při vybudování vodovodního systému ve vesnici Mkulve a Namsinde vpředběžném
nákladu ve výši asi 20.000 Euro. Za spolupráce i přímém finančním podílu vesnic by se tak dostala
užitková i pitná voda jak do vlastní farnosti, tak především i do Zdravotního centra Mkulwe, která má
podobně jako Kamsamba cca. 7500 obyvatel.
Podařilo se nám uskutečnit i generální setkání snašimi 120 adoptovaným sirotky včetně provozu
školky pro předškolní výchovu, kterou někteří znich také navštěvují. Není to vůbec jednoduché
shromáždit je pohromadě a zajistit jim praktickou podporu. Někteří jsou již velcí, skončili základní
školu a je třeba je vyslat do města a zajistit jim nejen učební poměr, ale i pobyt vbezpečném
prostředí. Jako vždy každoročně jsme je téměř všechny nově nafotili a částečně i nafilmovali.
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POSVÍCENÍ

U SV.

GABRIELA

Vneděli 2.10. bude u sv. Gabriela poutní mše sv. (v obvyklých 11.15), na níž budou zpívat členové
sboru u sv. Tomáše na Malé Straně.

BIBLICKÁ

HODINA

Změna termínu konání Biblické hodiny. Biblické hodiny s P. Stanislavem Přibylem budou od října
vždy ve čtvrtek od 19:00 hodin ve farním sále. Pouze každý 2. čtvrtek v měsíci budou ve stejnou dobu
v klubovně. Příští biblická hodina bude tedy 6. října. Začali jsme probírat listy sv. apoštola Pavla,
všichni noví zájemci jsou srdečně zváni.

POZVÁNÍ

NA

HOSTY

MĚSÍCE

Jak mnozí zvás jistě ví, smíchovské společenství mládeže pořádá každou 1. středu vměsíci setkání
snějakým zajímavým hostem. Minulý rok tak mezi nás zavítal například p. Jenda Balík, vojenský
kaplan p. Jindřich Zdík Jordánek a další.
Vtomto školním roce nebudeme muset pro našeho prvního hosta chodit daleko. Zástupci mládeže
znaší farnosti budou vyprávět o svých zážitcích zXX. mezinárodního dne mládeže pořádaného
vKolíně nad Rýnem. Nebude chybět promítání fotek a jako vždy ani malé občerstvení. Toto setkání
proběhne ve středu 5.10. od 19 hodin ve farním sále.
Vlistopadu mezi nás zavítá skupina poutníků, která 4 týdny putovala do španělského Santiaga de
Compostela. Těšit můžete na poutavé povídání. Již te si můžete do svých diářů zapsat 2.11. v19
hodin ve farním sále!! Na všechna tato setkání vás zve „Spolčo“ . Rádi vás uvidíme!!!

ZDRAVÍM

VŠECHNY MINISTRANTY A MINISTRANTKY!

Stejně tak jako v loni budou pokračovat ministrantské schůzky na faře. První schůzka je plánována
na úterý 4.10.2005 od 18:30 do cca. 19:30. Zváni jsou všichni, kteří se v loni zúčastňovali, ale i nově
příchozí, kteří mají o tuto službu zájem a chtěli by sloužit u oltáře. Zváni jsou nejen hoši, ale děvčata,
poněvadž kluků není nikdy dost. Na schůzkách si budeme nejen povídat a nacvičovat ministrování,
ale bude tu i prostor i pro celoroční hru a další zajímavé akce. Budeme podnikat různé výlety do
okolí atd. Pro případné dotazy mě můžete kontaktovat na níže uvedených telefonních čísle. Petr
Zborník Kontakt: tel.: 283933834, 731459298, zbornik@centrum.cz

VENOUŠEK

A

DRACI

Milé děti, maminky a tatínkové, mateřské centrum Venoušek vás zve na podzimní pouštění draků,
tentokrát na Vypichu. Kdy? Vsobotu 22.října se sejdeme ve 14:00 před hlavní branou do Obory
Hvězda. Pozdě příchozí nás jistě najdou na pláni sdraky ve vzduchu. Ssebou si přineste co
nejkrásnějšího a létajícího draka,úsměv, svačinku a teplé oblečení. Statečné účastníky čeká překvapení!
Spojení: od Anděla busem č.191, zastávka Vypich (bus odjíždí od Anděla v 13:43)
Těšíme se na vás, za „Venouška“ Marie Tomková

POZVÁNÍ

NA VARHANNÍ KONCERT

Vúterý 18. 10. 2005 v 19:00 hod. vkostele sv. Václava. Účinkuje: Tereza Kohoutová.
Program koncertu: C. Franck – Chorál a moll | Ch. M. Widor – Symfonie gotické č. 9 – věty II, III,
IV | L. Vierne – Toccata b moll | F. Liszt – Preludium a fuga na téma Bach
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