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KONTAKT S 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

8

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA

POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle: 8:00 9:30 18:00 11:15  sv. Gabriel
Po-Pá: 6:30 17:30                     pátek 15:00  Palata
Sobota: 7:30 17:30 (nedělní)

Neděle: - ráno 7:30 –  7:55 9:00 – 9:25
- večer17:00 –17:55

Všední dny: - večer17:00 – 17:25
Druhou středu vměsíci také od 18:30 do 20:00 hod. (farní kancelář)
Jindy: - po individuální dohodě.

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM

SSSSSVĚTOVÝVĚTOVÝVĚTOVÝVĚTOVÝVĚTOVÝ     DENDENDENDENDEN     NEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCH

„Každý den se vduchu vydávám na pou� po
nemocnicích a léčebných zařízeních. Tato místa jsou
jakýmisi svatyněmi, vnichž lidé přijímají účast na
Kristově velikonočním tajemství. I málo vnímavý
člověk si zde nutně klade otázky týkající se vlastní
existence a jejího smyslu, toho, proč je na světě zlo,
utrpení a smrt,“ řekl před několika lety papež Jan
Pavel II. Zjeho podnětu si vúnoru každoročně
připomínáme naše nemocné, kteří „nesmějí být

nikdy ponecháni sami sobě“, a spolu snimi také samotný fenomén bolesti.
Těžko bychom hledali člověka, kterého nikdy nic nebolelo. Bolest kživotu patří a

má svoji ochrannou funkci: kdyby jí nebylo, mohli bychom přehlédnout i nebezpečné
poranění na vlastním těle. Bolest tedy nemá být brána na lehkou váhu, na druhé
straně by se jí člověk ani neměl nějak sebelítostivě poddávat. Někdy ale život může té
bolesti přinést opravdu více, než je zdrávo, a nejen té fyzické. Duševní strasti jsou často
horší, než bolení zubů. A když člověk navíc nenachází rozumný důvod, proč to či ono
trápení postihlo právě jeho, stává se zbolesti skutečný nepřítel života, nejen soupeř
lékařské vědy.

Již počtrnácté bude letos 11. únor, den památky Panny Marie Lurdské, spojen s
myšlenkou Světového dne nemocných. Připomíná tak člověku, že otázka bolesti je
vpodstatě otázkou náboženskou. „Nemoc a utrpení vždy patřily k nejvážnějším
problémům, které podrobují lidský život zkoušce. V nemoci člověk zakouší vlastní
bezmocnost, vlastní meze a svou ohroženost. Každá nemoc nám může dát zahlédnout
smrt. Nemoc může vést kúzkosti, kuzavření se do sebe, někdy dokonce kzoufalství a
ke vzpouře proti Bohu. Může však také napomáhat člověku květší zralosti, pomoci mu
rozlišit vjeho životě, co není podstatné, aby se zaměřil na to, co je důležité. Velmi
často nemoc vyvolává hledání Boha a návrat kněmu.“ (KKC, 1500-1501)

Člověka, který si žil až příliš podle svého, může nemoc přivést kživotu sBohem. A
tomu, kdo má již dávno Ježíše Krista za svého přítele, pomůže mnohdy ještě víc se mu
vutrpení připodobnit a přispět tak ke spáse světa. Protože „každá zkouška přijatá
sodevzdaností je záslužná a získává božskou dobrotivost pro celé lidstvo.“ (Benedikt XVI.)

   P. Petr Bouška   P. Petr Bouška   P. Petr Bouška   P. Petr Bouška   P. Petr Bouška

3.2. pátek 1. pátek vměsíci1. pátek vměsíci1. pátek vměsíci1. pátek vměsíci1. pátek vměsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hod.
5.2. neděle 5. neděle vmezidobí5. neděle vmezidobí5. neděle vmezidobí5. neděle vmezidobí5. neděle vmezidobí; při večerní mši sv. v 18 hod. zazní polyfonní Missa Brevis od

A. Gabrielliho
  6.2. pondělí  Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

jarní prázdniny – odpadá výuka náboženstvíjarní prázdniny – odpadá výuka náboženstvíjarní prázdniny – odpadá výuka náboženstvíjarní prázdniny – odpadá výuka náboženstvíjarní prázdniny – odpadá výuka náboženství
10.2. pátek Památka sv. Scholastiky, panny

v 19 hod. zahájení přípravy na biřmování na fařev 19 hod. zahájení přípravy na biřmování na fařev 19 hod. zahájení přípravy na biřmování na fařev 19 hod. zahájení přípravy na biřmování na fařev 19 hod. zahájení přípravy na biřmování na faře
11.2. sobota Památka Panny Marie Lurdské; Světový den nemocných
12.2. neděle 6. neděle v mezidobí6. neděle v mezidobí6. neděle v mezidobí6. neděle v mezidobí6. neděle v mezidobí
19.2. neděle 7. neděle vmezidobí;7. neděle vmezidobí;7. neděle vmezidobí;7. neděle vmezidobí;7. neděle vmezidobí; sbírka „Haléř sv. Petra“, od 19.15 setkání pastorační rady
21.2. úterý od 9.30 vikariátní konference na faře
22.2. středa Svátek Stolce sv. Petra, apoštolaSvátek Stolce sv. Petra, apoštolaSvátek Stolce sv. Petra, apoštolaSvátek Stolce sv. Petra, apoštolaSvátek Stolce sv. Petra, apoštola
23.2. čtvrtek Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
26.2. neděle 8. neděle vmezidobí8. neděle vmezidobí8. neděle vmezidobí8. neděle vmezidobí8. neděle vmezidobí
  1.3. středa Popeleční středaPopeleční středaPopeleční středaPopeleční středaPopeleční středa – den přísného postu
  4.3. sobota Postní rekolekce na fařePostní rekolekce na fařePostní rekolekce na fařePostní rekolekce na fařePostní rekolekce na faře – Bibli ssebou!

(vede P. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., spirituál kněžského semináře vPraze)
  5.3. neděle 1. neděle postní1. neděle postní1. neděle postní1. neděle postní1. neděle postní

PPPPPŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVA     NANANANANA     BIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍ

pod vedením P. Mariusze bude letos zahájenapod vedením P. Mariusze bude letos zahájenapod vedením P. Mariusze bude letos zahájenapod vedením P. Mariusze bude letos zahájenapod vedením P. Mariusze bude letos zahájena
vpátek 10. února v 19 hod. na faře.vpátek 10. února v 19 hod. na faře.vpátek 10. února v 19 hod. na faře.vpátek 10. února v 19 hod. na faře.vpátek 10. února v 19 hod. na faře.
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Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Farní kávaFarní kávaFarní kávaFarní kávaFarní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství starších rodičůSpolečenství starších rodičůSpolečenství starších rodičůSpolečenství starších rodičůSpolečenství starších rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - klubovna na faře
Pondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Mateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum Venoušek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum na faře
Kroužek pro děti 6 - 13 let CampamentoKroužek pro děti 6 - 13 let CampamentoKroužek pro děti 6 - 13 let CampamentoKroužek pro děti 6 - 13 let CampamentoKroužek pro děti 6 - 13 let Campamento
úterý 17:00 - 18:30 hod. - velký sál na faře
Ministrantské schůzkyMinistrantské schůzkyMinistrantské schůzkyMinistrantské schůzkyMinistrantské schůzky
úterý 18:30 - 19:30 hod. - v sakristii kostela sv.
Václava, vede Petr Zborník
Rekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženy
úterý 19:00 - 20:00 hod. - velký sál na faře
Společenství Obnovy v Duchu svatémSpolečenství Obnovy v Duchu svatémSpolečenství Obnovy v Duchu svatémSpolečenství Obnovy v Duchu svatémSpolečenství Obnovy v Duchu svatém
úterý od 20 hod. - klubovna na faře
Program pro mládež CampamentoProgram pro mládež CampamentoProgram pro mládež CampamentoProgram pro mládež CampamentoProgram pro mládež Campamento
středa 18:30 - 20:00 na faře.
Společenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládeže
středa od 18:30 - na faře.
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OOOOOBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉ " " " " "FARNÍFARNÍFARNÍFARNÍFARNÍ     KAFEKAFEKAFEKAFEKAFE" " " " " BUDEBUDEBUDEBUDEBUDE     IIIII     NADÁLENADÁLENADÁLENADÁLENADÁLE     KAŽDOUKAŽDOUKAŽDOUKAŽDOUKAŽDOU     NEDĚLINEDĚLINEDĚLINEDĚLINEDĚLI, , , , , POKUDPOKUDPOKUDPOKUDPOKUD     SESESESESE     NAJDOUNAJDOUNAJDOUNAJDOUNAJDOU

OCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍ     SPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCI, , , , , KTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍ     BUDOUBUDOUBUDOUBUDOUBUDOU " " " " "DRŽETDRŽETDRŽETDRŽETDRŽET     SLUŽBYSLUŽBYSLUŽBYSLUŽBYSLUŽBY". Z". Z". Z". Z". ZÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇ

HLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁME     DALŠÍDALŠÍDALŠÍDALŠÍDALŠÍ     SPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKY     NANANANANA     ZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍ     ÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDU     KOSTELAKOSTELAKOSTELAKOSTELAKOSTELA.....

PPPPPŘEDBĚŽNÁŘEDBĚŽNÁŘEDBĚŽNÁŘEDBĚŽNÁŘEDBĚŽNÁ     INFORMACEINFORMACEINFORMACEINFORMACEINFORMACE     OOOOO     LETNÍCHLETNÍCHLETNÍCHLETNÍCHLETNÍCH     TÁBORECHTÁBORECHTÁBORECHTÁBORECHTÁBORECH

V letošním roce budou jako obvykle 2 letní tábory. Jeden pro děti od 11 do 15 let v obvyklém
termínu 1.-15.7.06 pod stany v Jižních Čechách. Hlavní vedoucí Martin Veselka. Druhý pro děti od
6 do 10 let (včetně předškoláků) tentokrát ve zcela jiném termínu a to 4.-13.8.06 na faře v Chotěborkách
v Podkrkonoší. Hlavní vedoucí Magda Vlčková. Podrobnější informace najdete pruběžně také na
našich webových stránkách www.bet-el.signaly.cz v kalendáři.          Magda V.         Magda V.         Magda V.         Magda V.         Magda V.

Společenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babiček
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na faře.
Biblická hodinaBiblická hodinaBiblická hodinaBiblická hodinaBiblická hodina
pod vedením P. Stanislava
čtvrtek od 19:00 - velký sál na faře
Modlitby chvalModlitby chvalModlitby chvalModlitby chvalModlitby chval
2. čtvrtek v měsíci od 19:00 na faře.
Modlitba RůženceModlitba RůženceModlitba RůženceModlitba RůženceModlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
NešporyNešporyNešporyNešporyNešpory
Po každé večerní mši sv., s výjimkou pátků.
Pravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná 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 radaFarní pastorační radaFarní pastorační radaFarní pastorační radaFarní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 19.2. v 19:15, na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 28.2. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Termíny najdete ve vývěsce.
Katechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Petra.
Příprava na biřmováníPříprava na biřmováníPříprava na biřmováníPříprava na biřmováníPříprava na biřmování
Od 10.2. (pátek) pod vedením P. Mariusze

Farní knihovna:Farní knihovna:Farní knihovna:Farní knihovna:Farní knihovna: Knihovna je ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní mši sv. v 9:30
(tedy v době 10:45-11:30). Dále je možné si knihy půjčovat po dohodě s knihovníky i v jednotlivých
společenstvích. Díky darům máme již téměř 300 knih a 50 audiokazet, všem dárcům srdečně děkujeme.

administrátor:administrátor:administrátor:administrátor:administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
farní vikář:farní vikář:farní vikář:farní vikář:farní vikář: P. Mariusz Przygoda / tel: 257 324 224 nebo 604 401 833
výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:  P. Stanislav Přibyl

Sponzorské dary:Sponzorské dary:Sponzorské dary:Sponzorské dary:Sponzorské dary: Číslo bankovního účtu farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní symbol
platby uve�te číslo dárce, které vám přidělí farář.

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

Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj: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
a krátký popis někoho přiměje, aby příště přišel také. P.S .P.S .P.S .P.S .P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc.Uzávěrka je 20. každý měsíc.Uzávěrka je 20. každý měsíc.Uzávěrka je 20. každý měsíc.Uzávěrka je 20. každý měsíc.

Také nám můžete napsat na e-mailovou adresu: hospic@centrum-cercany.cz

Prohlédněte si naše stránky:
www.centrum-cercany.cz

Občanské sdružení TŘI
Čtyřkoly76, 25722Čerčany
e-mail: os-tri@centrum-cercany.cz
tel.: +420317777381
IČO: 18623433, DIČ: CZ18623433

Bankovní spojení:
1) č.účtu: č.účtu: č.účtu: č.účtu: č.účtu: 153927341/0600 (GE Money Bank, Hybernská18, Praha1,
SWIFT:AGBACZPP – provozní účet Mobilní hospicové služby),
2) č. účtu: č. účtu: č. účtu: č. účtu: č. účtu: 153927341/2400 (eBanka, a.s., Na Příkopě19, Praha1,
SWIFT:EBNKCZPP – účet pro stavbu hospice vČerčanech).

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     UMĚLECKÝUMĚLECKÝUMĚLECKÝUMĚLECKÝUMĚLECKÝ     KLUBKLUBKLUBKLUBKLUB

S ohledem na změny ve "farním kalendáři" - se scházíme jednou měsíčně nanananana
promítání v neděli od 16 hod. promítání v neděli od 16 hod. promítání v neděli od 16 hod. promítání v neděli od 16 hod. promítání v neděli od 16 hod. ve velkém sále na faře. Termín není pravidelný,
ale je vždy uveden v přehledu akcí. Promítáme filmy pro náročné diváky,
většinou nevhodné pro děti. Jsou zváni další zájemci, kteří se prvních projekcí

nezůčastnili, pozvat můžete samozřejmě i přátele a známé (míst k sezení je 60!). Uvítáme náměty k
programové skladbě dalšího ročníku. Hledáme rovněž spolupracovníky (programové, na obsluhu
zařízení, i na přípravu sálu a následný úklid).

UUUUUKLÍZECÍKLÍZECÍKLÍZECÍKLÍZECÍKLÍZECÍ     EVERGREENEVERGREENEVERGREENEVERGREENEVERGREEN

Milí farníci a farnice, nedá se nic dělat, už zase musím agitovat. 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        Tereza Lokajíčková        Tereza Lokajíčková        Tereza Lokajíčková        Tereza Lokajíčková

PPPPPAMĚŤAMĚŤAMĚŤAMĚŤAMĚŤ     FARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTI

Hledáme pamětníky, resp. dobové dokumenty, fotografie, osobní vzpomínky na život farnosti a naHledáme pamětníky, resp. dobové dokumenty, fotografie, osobní vzpomínky na život farnosti a naHledáme pamětníky, resp. dobové dokumenty, fotografie, osobní vzpomínky na život farnosti a naHledáme pamětníky, resp. dobové dokumenty, fotografie, osobní vzpomínky na život farnosti a naHledáme 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.kněze, v posledních 60 letech, pro doplnění farní kroniky a zpestření obsahu Zpravodaje.kněze, v posledních 60 letech, pro doplnění farní kroniky a zpestření obsahu Zpravodaje.kněze, v posledních 60 letech, pro doplnění farní kroniky a zpestření obsahu Zpravodaje.kněze, v posledních 60 letech, pro doplnění farní kroniky a zpestření obsahu Zpravodaje.
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BBBBBŮHŮHŮHŮHŮH     NEMÁNEMÁNEMÁNEMÁNEMÁ     VNOUČATAVNOUČATAVNOUČATAVNOUČATAVNOUČATA

V knize Soudců (Sd 2,10) čteme: „Též celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich
nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina, ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal.“ Zapomněli.
Musíme se stát dětmi Božími. Každá nová generace musí nově konvertovat. Každá generace musí být
povolána do Božího života, aby poznala Boží věrnost, musí vystoupit ze sebe a založit svůj život na
Božím slově.

Nestačí říkat, že má maminka byla katolička nebo že můj otec byl křes�an. Dokud nedospěješ ve
svém životě k okamžiku, kdy vsadíš na inzerát pod značkou „B“, do té doby ses k Bohu ještě
neobrátil. Důvodem, proč slovo Pána k našim lidem nepromlouvá, je prostě to, že se nikdy neobrátili.
Mnozí z těch, kdo chodí do kostela, jsou ve skutečnosti jen pokřtění pohané. Víra našich rodičů
nebude vírou naší, dokud se sami nevydáme na cestu. Bůh nemá žádná vnoučata.       Richard Rohr      Richard Rohr      Richard Rohr      Richard Rohr      Richard Rohr

ZZZZZPRAVODAJPRAVODAJPRAVODAJPRAVODAJPRAVODAJ

Na druhé straně Zpravodaje je již několik měsíců výzva, aby se přihlásili ti, kteří mohou a chtějí
pomoci při přípravě Zpravodaje. Je možné, že 2. stranu už nikdo nečte. Přesto bych rád zopakoval, co
vlastně potřebujeme. Rádi bychom měli ve Zpravodaji více informací o dění ve farnosti. Program je
bohatý, ale dopisovatelů je málo. Cílem je, aby zkaždé akce se objevil ve Zpravodaji článeček, by� na 5
řádek, jaké to bylo, co by se mohlo vylepšit, pozvat dosud nerozhodnuté, aby se přišli příště podívat,
apod. Proto bychom uvítali, kdyby se našli „dopisovatelé“, kteří popíší své dojmy zfarních akcí.
Případné stylistické neobratnosti rádi upravíme, ale chybí nám ohlasy na akce zřad farníků. Možná
právě jednoduchý a krátký popis někoho přiměje, aby příště přišel také. Pomozte – vždy� Zpravodaj je
i Vaší vizitkou. Divili byste se, kde všude náš Zpravodaj čtou!                               FNFNFNFNFN

P.S.
Ještě pár technických detailů. Samozřejmě, že nejraději máme příspěvky, které dostaneme včas (tj. do
uzávěrky - 20. každý měsíc). Pokud nám přijdou elektronickou poštou (prispevky@volny.cz), je s nimi
velmi snadná manipulace. Ale tu možnost každý nemá a není to ani podstatné. Pokud bude příspěvek
dodán včas, může být na disketě (libovolný formát - *.doc, *.rft, *.txt, *.602, apod.). Pokud máte
obrázky v elektronické podobě, neumis�ujte je sami do textu, ale uložte je zvláš� jako samostatný soubor
- ušetříte nám hodně práce. (nejraději máme *.jpg, *.tif, *gif). Podobně to platí o příspěvcích psaných na
stroji nebo v krajním případě i rukou - pokud jsou k dispozici v předstihu (aby se stihlo jejich přepsání),
není jakýkoli problém. Příspěvky odevzdávejte v sakristii nebo použijte chránku v předsíni.

VVVVVÁŽENÍÁŽENÍÁŽENÍÁŽENÍÁŽENÍ     VEDOUCÍVEDOUCÍVEDOUCÍVEDOUCÍVEDOUCÍ T T T T TŘÍKRÁLOVÝCHŘÍKRÁLOVÝCHŘÍKRÁLOVÝCHŘÍKRÁLOVÝCHŘÍKRÁLOVÝCH     KOLEDNÍKŮKOLEDNÍKŮKOLEDNÍKŮKOLEDNÍKŮKOLEDNÍKŮ!!!!!
Dovolujeme si Vám touto cestou poděkovat za Vaši účast na Tříkrálové sbírce 2006, která se již tradičně
koná ve všech diecézích České republiky a to z rozhodnutí České biskupské konference. Tím, že jste se
do Tříkrálové sbírky zapojili, pomohli jste shromaž�ováním finanční prostředků zviditelnit sociální práci
Církve a Charity. Za to patří dík každému, kdo se do sbírky zapojil a prosíme, abyste naše poděkování
vyřídili všem vašim koledníkům.

Výsledky v celé Arcidiecézi pražské ještě nejsou známé a budou později zveřejněny v tisku (Arcidiecézním
zpravodaji aj.), proto Vás informuji jen o výsledcích v Praze. Za účasti úředníků Magistrátu hl.m. Prahy
bylo 11. ledna všech 605 zapečetěných kasiček, které byly v Praze vydány, protokolárně rozpečetěno a
vybrané peníze spočítány. V Praze se vykoledovalo celkem 1 587 221,27 Kč (EURO i USD byly dle
aktuálního kursu přepočteny na Kč). Dle rozhodnutí rady SČKCH a odsouhlasení ČBK bude celý výnos
této sbírky (z koledování i ze složenek) rozdělen následovně: 80% bude vráceno zpět do Arcidiecéze, z
toho 65% může být využito v místech, kde byla sbírka prováděna (na základě předloženého záměru) a
15% na projekty Arcidiecézní diecézní charity (v letošním roce vybudování kombinovaného projektu
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni a týdenní stacionář pro seniory - Praha 5, Hlubočepy). Výsledky
ve Vaší farnosti a celkové za Prahu jsou v příloze.

Ještě jednou Vám děkujeme za aktivní účast na letošní Tříkrálové sbírce a věříme, že společně
budeme v této tradici pokračovat i v příštím roce.

Přejeme Vám i Vašim blízkým vše dobré a mnoho radostí.
V úctě MUDr. Jaroslav EliášMUDr. Jaroslav EliášMUDr. Jaroslav EliášMUDr. Jaroslav EliášMUDr. Jaroslav Eliáš, koordinátor sbírky v Praze V Praze dne 18. ledna 2006

VVVVVÁNOCEÁNOCEÁNOCEÁNOCEÁNOCE

Když člověku zemře někdo blízký a zůstane sám, nejsou pro něho Vánoce svátky právě nejveselejší.
Vzpomíná, jak Narození Páně oslavoval se svým zesnulým partnerem a je mu smutno.

Smíchovská farnost ve snaze osamělým tyto svátky zpestřit, vyzvala ty, kteří budou mít zájem, aby
se nahlásili kúčasti na štědrovečerní večeři. Přihlásily jsme se však pouze tři ženy, takže vsále farnosti
bychom byly téměř ztracené. Ujali se nás však manželé Dajbychovi, lteří nás pozvali ksobě domů na
Štědrý večer. Dostaly jsme vynikající večeři, popovídali jsme si ozdobeného stromečku. Od další
členky farnosti byl u Dajbychů i závin, takže jsme si užily.

Díky obětavosti Dajbychů a vzpomínek některých dalších členek, které se zúčastňují nedělní kávy
po mši sv., jsme zažily hezký štědrý večer, na který budeme ještě dlouho vzpomínat.       E.P.      E.P.      E.P.      E.P.      E.P.

DDDDDÁMSKÁÁMSKÁÁMSKÁÁMSKÁÁMSKÁ     KREJČOVÁKREJČOVÁKREJČOVÁKREJČOVÁKREJČOVÁ

Nabízím levně opravy oděvů,šití (výměna zipů, zkracování, šití na zakázku a jiné dle domluvy).
B. Žáková, tel: 251 61 79 79 , 608316 232

VVVVVÝSLEDEKÝSLEDEKÝSLEDEKÝSLEDEKÝSLEDEK T T T T TŘÍKRÁLOVÉŘÍKRÁLOVÉŘÍKRÁLOVÉŘÍKRÁLOVÉŘÍKRÁLOVÉ     SBÍRKYSBÍRKYSBÍRKYSBÍRKYSBÍRKY

Naši tříkráloví koledníci letos vrámci již tradiční sbírky vybrali do 12
pokladniček celkem 29.757,- Kč. Zvláštní pochvalu si zaslouží skupinka
koledníků spokladničkou č. 4, vníž se ocitlo celých 10.368,- Kč. Srdečný
dík ale samozřejmě patří všem, kdo se letošní do sbírky jakýmkoli způsobem
zapojili. Celkově se vPraze vybralo 1.587.221,- Kč. V rámci Prahy si naši
koledníci vedli dobře, z 53 farností a charit  jsou na 15. místě s 29.757,-
Kč, přičemž 10. místo vybralo 32.444,-Kč a 6. místo 37.157,-Kč - čili
hodně vyrovnané výsledky. Určité rezervy máme ve "výtěžnosti" - měli
jsme 12 kasiček (tj. 2.480,-/ks). U sv. Ignáce, kde vybrali jen o něco málo

méně než u nás měli jen 2 kasičky, ale průměr 13.546,-/ks - to je i celopražský rekord. Ovšem naše
skupinka č.4 by se svým výsledkem obsadila v rámci Prahy 3. místo, takže pro rozumy na příští rok
nemusíme chodit daleko. Pro zajímavost ještě výsledky "polských 3 králů", kteří nám v Praze pomáhali
- vybrali 395.936,-Kč do 198 kasiček (tj. 2.000,-/ks).

PPPPPŘIROZENÁŘIROZENÁŘIROZENÁŘIROZENÁŘIROZENÁ     TERAPIETERAPIETERAPIETERAPIETERAPIE

Dnes jsou mnozí lidé přesvědčeni, že si na všechno stačí sami a veškerou komunikaci jim může
nahradit vyspělá technika. Brzy však pocítí přirozenou touhu po lidském kontaktu. Velikou překážkou
kopuštění jejich vysněného malého světa je pýcha a pohodlnost. Přesto si podvědomě pokládají
otázku, jak si vtéto situaci pomoci. Odpově� na ni znali už naši předkové. Kdo si však myslí, že to
bude recept na nějaký zázračný nápoj nebo tajemné zaříkávání, ten se velice mýlí. Přirozenou terapií
proti samotě a jiným problémům je setkávání sostatními lidmi, a to nejen o svátcích, ale také ve
volných chvílích všedních dnů. Proti tomuto způsobu léčby nebudou určitě nic namítat ani odpůrci
návratu ke starým tradicím. Jeho výsledkem je totiž osvobozující poznání, že komunikaci tváří vtvář
a lásku druhého člověka nám nedokáže nahradit ani ta nejvyspělejší technika.         Ilona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona Bozděchová
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PPPPPŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVA     NANANANANA     BIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍ

pod vedením P. Mariusze bude letos zahájena vpátek 10. února v 19 hod. na faře.
Dolní věková hranice pro přijetí svátosti biřmování je 15 let, horní samozřejmě
stanovena není a na přípravě rádi uvítáme i dříve narozené, kteří tuto svátost „křes�anské
dospělosti“ znějakého důvodu doposud nepřijali. Budeme rádi, když se nám zájemci
předem přihlásí vsakristii nebo na faře.

ŠŠŠŠŠKOLENÍKOLENÍKOLENÍKOLENÍKOLENÍ     LEKTORŮLEKTORŮLEKTORŮLEKTORŮLEKTORŮ

Neodmyslitelnou a nesmírně důležitou součástí liturgie je přednes Božího slova shromážděnému
společenství. Služba lektora proto vyžaduje i náležitou přípravu, a to po stránce duchovní (Boží slovo
je třeba přednášet sčistým srdcem), tak po stránce praktické.
Všem, kdo se lektorské služby - by� i jen příležitostně – ujímají, doporučujeme vřele účast na školení
lektorů, které se koná v sobotu 25. února 2006 od 9:30 do 14:00sobotu 25. února 2006 od 9:30 do 14:00sobotu 25. února 2006 od 9:30 do 14:00sobotu 25. února 2006 od 9:30 do 14:00sobotu 25. února 2006 od 9:30 do 14:00 vPastoračním středisku sv.
Vojtěcha. Školení povede P. Mgr. Vladimír Málek, ředitel Pastoračního střediska. (Náhradní termín
pro ty, kteří se nebudou moci v tomto únorovém termínu zúčastnit, bude 22. 4. 2006.) Součástí
programu školení je správný přednes biblických textů a liturgické předpisy pro přednášení Božího
slova při liturgii a ve společenství.

PPPPPOPELEČNÍOPELEČNÍOPELEČNÍOPELEČNÍOPELEČNÍ     STŘEDASTŘEDASTŘEDASTŘEDASTŘEDA

kterou vstoupíme 1. března do období čtyřicetidenní přípravy na velikonoční svátky, je dnem přísného
postu. Přísný půst zahrnuje půst újmy vjídle (tj. najíst se během dne pouze jednou dosyta) a půst
zdrženlivosti od masa. Půst újmy zavazuje katolické křes�any od 18 do 60 let, půst od masa od 14 let.

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     REKOLEKCIREKOLEKCIREKOLEKCIREKOLEKCIREKOLEKCI

Vsobotu 4. březnasobotu 4. březnasobotu 4. březnasobotu 4. březnasobotu 4. března se uskuteční na faře postní rekolekce pod vedením spirituála kněžského semináře
vPraze P. Ing. Zdenka Wasserbauera, Th.D. Při přednáškách, které se mají stát podkladem pro
vlastní rozjímání, bude hojně citován Starý zákon, především žalmy, proto si nezapomeňte vzít
ssebou celé Písmo svaté. Zahájení vdopoledních hodinách, zakončení odpoledne. Podrobnější
program bude ještě upřesněn.

ÚÚÚÚÚNOROVÝNOROVÝNOROVÝNOROVÝNOROVÝ H H H H HOSTOSTOSTOSTOST     MĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCE – P – P – P – P – PETRETRETRETRETR C C C C CHVÁTALHVÁTALHVÁTALHVÁTALHVÁTAL,,,,,     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     ASISTENTASISTENTASISTENTASISTENTASISTENT

Vzhledem k rozvířené hladině mezi břehy kreační a evoluční teorie
po návštěvě Pavla Kábrta, Smíchovské společenství mládeže oslovilo
pro únorové setkání pastoračního asistenta a ředitele farní charity
vjedné osobě, Petra Chvátala. Ten pozvání spotěšením přijal.
Můžeme se tedy těšit na jeho milou návštěvu vsále smíchovské
fary, kde je již několik let téměř jako doma. Večer ve středu 1. února
(počínaje devatenáctou hodinou jako obvykle) bude věnován tématu
„Kreace a evoluce ve světle současné dogmatiky“. Smíchovské
společenství mládeže Vás tímto srdečně zve a těší se na Vaši návštěvu
i příspěvky v podobě Vašich názorů a dotazů k následující diskusi

těsně navazující na povídání Petrovo. Nech� je Vám také pozvánkou plakát vpředsíni kostela.

JJJJJAKAKAKAKAK     NANANANANA T T T T TOOOOO?????
Všichni jsme se již určitě setkali svýtkou, směřující knám katolíkům, že svou víru skrýváme, že i na
našem jednání není často vidět vkoho věříme a za kým se snažíme jít. Hájíme se často tím, že
nemáme na to, abychom někoho přesvědčovali, nejsme přece tak pevní vkramflecích, abychom
odpovídali např.na věroučné otázky, i na obvyklé otázky, které usvědčují křes�any ze skutků, které se
nesrovnávají stím co hlásají. Nevíme a tak raději mlčíme! Jsou tu přece jiní, kteří mají znalosti, tak a�
se starají oni !

Ano, často zbožná křes�anská slova – a opačné činy, to je zkušenost, kterou má tolik lidí všech
dob snámi křes�any. Lidé se často zlobí nejen na nás, ale i na církevní představitele, že nejednají
důvěryhodně, že i oni chybují. Je důležité si ale uvědomit, že každý je vnebezpečí pádu. Nedokonalost
lidská je přirozenost i po Kristově vykoupení. Tím, že se staneme křes�any nedostáváme dar dokonalosti.
Snaha o dokonalost je namáhavý životní úkol, jeho naplnění je ale slíbený dar Boží vkonečném
stavu, jemuž říkáme nebe. Ani církevní úřad a služba při zvěstování radostného poselství neosvobozují
od lidských slabostí.

Mnohdy si bohužel všímáme, jak špatně jednají lidé kolem nás, ale nad svým jednáním přemýšlíme
moc málo. A přece naše chování , naše skutky a náš život může být prvním přesvědčivým svědectvím
o naší víře. Výklady nauky víry a otázky můžeme pak opravdu svěřit jiným. M.Borman, ve své knize
„Život proti stínu“ píše o svém obrácení, když se dostal do rodiny prostých sedláků, u kterých nějaký
čas žil. Píše: “Žili prostě a samozřejmě – způsobem, který mi připadal záviděníhodný. Bez patosu,
vklidné jistotě a pokoře. Díky Božímu řízení – a jsem za to velmi vděčný – jsem našel opravdové
křes�any, tak opravdové, že jsem chtěl být jedním z nich, navzdory ještě tehdy pro mne nepochopitelným
základním textům jejich víry…..Stal jsem se později katolickým křes�anem, přesvědčený životem rodiny
horala, která mě na mé cestě podporovala modlitbami a jak jsem se později dozvěděl i pravidelnými
poutěmi, kde prosili o mé obrácení…..“

Takže náš život a naše modlitby mohou lidem ukázat cestu za Kristem.
(Úryvek zknihy M.Bormana:“Život proti stínu“)

NNNNNAAAAA     COCOCOCOCO     JSMEJSMEJSMEJSMEJSME     VYBÍRALIVYBÍRALIVYBÍRALIVYBÍRALIVYBÍRALI?????
V neděli 29.1. byla sbírka na výstavbu hospicu v Čerčanech. Protože podklady k
celému projektu jsme obdrželi až po uzávěrce lednového čísla, vracíme se k popisu
projektu a uvádíme číslo konta pro ty, kteří by se ještě rozhodli přispět na dobrý
účel.

Kamenný hospic v Čerčanech je před zahájením výstavby. Má kapacitu
30 lůžek. Je součástí kulturního a duchovního centra s kostelem Nejsvětější
Trojice (investorem je farnost Poříčí n. S.) a školou s centrem volného času. V
těsné blízkosti hospice se plánují i malé byty, výhledově určené pro duchovní

na odpočinku, kteří by mohli zastávat duchovní službu v tomto zařízení.
Ačkoliv kamenný hospic ještě nestojí, občanské sdružení TŘI provozuje již druhým rokem terénní

hospicovou službu, která je zatím jedinou ve Středních Čechách. Jedná se o službu vážně nemocným
lidem v domácím prostředí, kteří se blíží k závěru svého pozemského života. Kromě uspokojování
tělesných potřeb nejsou zanedbávány ani potřeby psychické, sociální a spirituální.

Služby zajiš�uje odborný tým v terénu, který je složen z lékařů a zdravotních sester. Sdružení
spolupracuje se specialisty na léčbu bolesti, s duchovními, psychology a sociálními pracovníky.

Podpořte, prosíme, celé dílo svou modlitbou a stavbu finančním příspěvkem. Za vaši duchovní i
finanční podporu děkujeme a věřte, že přispějete na dobrou věc, která v našem regionu tolik chybí a
může pomoci v budoucnu i Vám.

Pokud už nyní chcete využít naše služby, volejte na telefonní číslo 317 722 046 nebo 605 276 114.


