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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)

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM

(

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

Všední dny: - večer17:00 – 17:25
Jindy: - po individuální dohodě.

NNNNNEJSVĚTLEJŠÍEJSVĚTLEJŠÍEJSVĚTLEJŠÍEJSVĚTLEJŠÍEJSVĚTLEJŠÍ     CHVÍLECHVÍLECHVÍLECHVÍLECHVÍLE     DNEDNEDNEDNEDNE

O tom, že vnašem farním kostele je rušno, snad nikdo
nepochybuje. Mnozí přicházejí a odcházejí, někdo se zdržuje
déle, jiný zas jen krátce. A tak, když sloužím mši sv., jsem
chtě nechtě, vlastně spíš nechtě, svědkem mnoha jevů. Třeba
touhy po katolickém tisku, což dosvědčují nejen cinkající
korunky zrovna vdobě, kdy se slouží mše sv. Někdy totiž ta
touha hraničí sčtenářskou posedlostí, když si totiž dotyčná
osoba Katolický týdeník otevře ihned a začne vněm listovat.
Nu, asi to jinak nejde, myslím si. Ale pozor, těch jevů je víc.
Tak třeba někdo, z jakýchsi jen sobě známých důvodů, přijde
do kostela cca deset minut po začátku bohoslužby a míří
kprvním lavicím, přičemž absolvuje ještě zastávku u vozíku
se zpěvníky; sláva mu, touha po zpěvu je vítaná, zbožná a
bohulibá, myslím si. Pak je zde touha po rozhovoru, velmi
krásná a lidská, a taky malinko překvapující zvláš� u starších
osob, které byly určitě vedeny ktomu, že vkostele se zbytečně
nemluví. Potom je zde i roztomilá paní, jež čas od času poctí

náš kostel svou přítomností a chová se podle toho, jak to zrovna cítí…
Ale no tak, moji milí. Berte to moje psaní tak trochu snadsázkou. Vážných a moudrých a

chytrých článků je beztak hodně. Proč by tenhle můj nemohl být jiný, vi�te? Ostatně, každý znás má
nějakou tu svou představu o tom, jak by taková bohoslužba měla probíhat. Třeba by neuškodilo
ticho vsakristii, ale možná je i důležité komunikovat spolu? Třebas někoho ruší pobíhající děti, ale
není to krásné, když ten kostel takhle žije? Něčí nos možná těžce snáší vůni kadidla, ale nepatří i ono
kdůstojnosti a kráse bohoslužby? Snad se i někomu stýská po latinské mši a možná by i dokonce
rád viděl kněze ztrošku větší dálky, někde u hlavního oltáře neb vlastně jen jeho záda? Někomu tak
nějak vadil i růženec před mší sv. Měl ktomu ostatně i důvod: chtěl se vklidu a tichu připravit na
slavení eucharistie.

Takhle by šlo pokračovat dlouho, avšak mně jde o věc velmi prostinkou. Abychom si uvědomili,
že máme různé názory, každý jsme znali nějakého kněze, který měl své zvyklosti; lišíme se mezi sebou,
tedy vněčem víc, vněčem méně, ale přece jen. Te� prosím pozor: eucharistii slavíme společně,
nikoli každý zvláš�. I když to není tak úplně podle našich představ, úsudku, cítění atd. A přesto se
můžeme setkávat a slavit společně ta největší tajemství naší víry, dokonce i dennodenně. S vědomím,
že je to ten nejkrásnější, nejsvětlejší a nejvíce Boží přítomností naplněný úsek našeho dne. Chce to
jen trochu pokory, trošku lásky kostatním a hodně trpělivosti. A když ještě přestaneme brát sami
sebe a své představy tak smrtelně vážně, všem nám bude vkostele dobře. A snad i mimo kostel taky.

Což přeji Vám a sobě. Váš kaplan       P. Mariusz PrzygodaP. Mariusz PrzygodaP. Mariusz PrzygodaP. Mariusz PrzygodaP. Mariusz Przygoda

29.10. neděle 30. neděle vmezidobí30. neděle vmezidobí30. neděle vmezidobí30. neděle vmezidobí30. neděle vmezidobí, změna letního času na středoevropský
1.11. středa Slavnost všech svatýchSlavnost všech svatýchSlavnost všech svatýchSlavnost všech svatýchSlavnost všech svatých
2.11. čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřeléVzpomínka na všechny věrné zemřeléVzpomínka na všechny věrné zemřeléVzpomínka na všechny věrné zemřeléVzpomínka na všechny věrné zemřelé
3.11. pátek 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin

od 19 hod. zahájení přípravy kbiřmování (farní sál)
4.11. sobota Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
5.11. neděle 31. neděle vmezidobí31. neděle vmezidobí31. neděle vmezidobí31. neděle vmezidobí31. neděle vmezidobí, koná se sbírka na Arcidiecézní charitu
9.11. čtvrtek Svátek Posvěcení lateránské bazilikySvátek Posvěcení lateránské bazilikySvátek Posvěcení lateránské bazilikySvátek Posvěcení lateránské bazilikySvátek Posvěcení lateránské baziliky

10.11. pátek Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve;
11.11. sobota Památka sv. Martina, biskupa
12.11. neděle 32. neděle v mezidobí32. neděle v mezidobí32. neděle v mezidobí32. neděle v mezidobí32. neděle v mezidobí

- při všech bohoslužbách se konají volby do pastorační rady farnostivolby do pastorační rady farnostivolby do pastorační rady farnostivolby do pastorační rady farnostivolby do pastorační rady farnosti
- od 15 hod. se koná odpoledne pro děti na faře

13.11. pondělí Památka sv. Anežky České, panny
17.11. pátek Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice; ranní mše sv. od 7.30
19.11. neděle 33. neděle v mezidobí33. neděle v mezidobí33. neděle v mezidobí33. neděle v mezidobí33. neděle v mezidobí; „Den Bible“, koná se sbírka na podporu biblického apoštolátu,

od 16 hod. koncert vkostele sv. Václava
21.11. úterý Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22.11. středa Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
24.11. pátek Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
26.11. neděle Slavnost Ježíše Krista KráleSlavnost Ježíše Krista KráleSlavnost Ježíše Krista KráleSlavnost Ježíše Krista KráleSlavnost Ježíše Krista Krále, od 15 hod. Farní shromáždění (vrámci farního odpoledne)

při mši sv. v 18 hod. zazní Missa Brevis  Z. Fibicha, (účinkuje Emauzský sbor a
orchestr; varhany - V.Vála)

30.11. čtvrtek Svátek sv. Ondřeje, apoštolaSvátek sv. Ondřeje, apoštolaSvátek sv. Ondřeje, apoštolaSvátek sv. Ondřeje, apoštolaSvátek sv. Ondřeje, apoštola
1.12. pátek 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
2.12. sobota Duchovní obnova pro farnost sbiskupem Karlem Herbstem
3.12. neděle 1. neděle adventní1. neděle adventní1. neděle adventní1. neděle adventní1. neděle adventní, koná se sbírka na bohoslovce, po skončení dopolední mše sv.

(cca v 10.45) Mikulášská besídka na fařeMikulášská besídka na fařeMikulášská besídka na fařeMikulášská besídka na fařeMikulášská besídka na faře, od 14.30 adventní program pro děti (vyrábění
ozdob, přání; svátost smíření), od 16 hod. koncert vkostele sv. Václava
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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 - velký sál 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
Rekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženy
úterý 18:30 - 19:30 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 Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež (od 14 let)
středa 18:30 - 20:00 na faře.
Společenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře.
Ministrantské schůzky (vede Petr Zborník)Ministrantské schůzky (vede Petr Zborník)Ministrantské schůzky (vede Petr Zborník)Ministrantské schůzky (vede Petr Zborník)Ministrantské schůzky (vede Petr Zborník)
středa od 19:00 - klubovna na faře
Mateřské centrum Venoušek - modlitební setkáníMateřské centrum Venoušek - modlitební setkáníMateřské centrum Venoušek - modlitební setkáníMateřské centrum Venoušek - modlitební setkáníMateřské centrum Venoušek - modlitební setkání
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na
faře.

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.....

Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina pod vedením P. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. Stanislava
čtvrtek 19:00 - 20:00 - 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.
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 19.11. v 19:15, na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 21.11. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od října, rozvrh ve vývěsce
Katechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. PetraP. PetraP. PetraP. PetraP. Petra

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.

Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj: Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie,  zasílejte
na prispevky@volny.czprispevky@volny.czprispevky@volny.czprispevky@volny.czprispevky@volny.cz 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.
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P. AP. AP. AP. AP. ALEŠLEŠLEŠLEŠLEŠ O O O O OPATRNÝPATRNÝPATRNÝPATRNÝPATRNÝ     JAKOJAKOJAKOJAKOJAKO„H„H„H„H„HOSTOSTOSTOSTOST ( ( ( ( (ZZZZZ) M) M) M) M) MĚSÍCEĚSÍCEĚSÍCEĚSÍCEĚSÍCE“ “ “ “ “ LISTOPADULISTOPADULISTOPADULISTOPADULISTOPADU

Na večer Všech svatých, tedy ve středu 1.11. od 19ti hodin přivítáme ve farním sále Mons. Ing. Aleše
Opatrného, Th.D, který vrámci cyklu „Host (z) měsíce“ povypráví o tématu “Pastorace městských farností“.
Vtéto oblasti je P. Aleš opravdu kovaný, nebo� je již čtvrtým rokem vedoucím katedry pastorálních oborů
a současně proděkanem pro rozvoj na KTF UK vPraze. Během tohoto večera stak pro nás potřebným
obsahem se dozvíte mimojiné, co a jak je možné ve velké farnosti podnikat. Co je žádoucí; jaká jsou specifika
farností ve velkých městech. Samozřejmě, a to zejména, bude dán prostor Vašim dotazům.

Vprosinci (6.12. od 19 hodin) nás navštíví P. ThLic. Michael Špilar, administrátor stodůlecké farnosti,
stématem „Desatero“. Podrobnosti k„Hostům (z) Měsíce“ opět najdete na farním webu, a také ve vývěsce
vpředsíni kostela. Spolu snašimi hosty se těšíme na Vaší návštěvu, Vaše       Společenství Mládeže      Společenství Mládeže      Společenství Mládeže      Společenství Mládeže      Společenství Mládeže

PPPPPŘEDVÁNOČNÍŘEDVÁNOČNÍŘEDVÁNOČNÍŘEDVÁNOČNÍŘEDVÁNOČNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET

V sobotu 9.12. do Zoo Praha. Sraz v 10:00 na metru C Holešovice nahoře ve vestibulu. S sebou: 50,-Kč
(dospělí 70,-Kč), jídlo a pití, teplé oblečení. Návrat kolem 16h ze Zoo v Troji. www.bet-el.signaly.cz

MMMMMILÉILÉILÉILÉILÉ     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI,,,,,
měsíc utekl jako voda a my jsme si pro vás připravily další program. Naše zábavné odpoledne se bude konat
12.11. v 15:00 hod na faře. V parku kolem kostela budeme sbírat listí a posléze ho barvit a obtiskávat, nebo
malovat na papíry. Dalším úkolem pro vás zde bude vytvořit si figurky (Mikuláše, čerty, andělíčky nebo
nějaké postavičky dle vašeho výběru). Na závěr našeho odpoledne vám pak za odměnu pustíme pohádku
Egyptský princ.
Doufáme, že se vám náš program bude líbit a těšíme se na vás.                                              Eliška Šustrová a Martina Píšová     Eliška Šustrová a Martina Píšová     Eliška Šustrová a Martina Píšová     Eliška Šustrová a Martina Píšová     Eliška Šustrová a Martina Píšová

MMMMMIKULÁŠSKÁIKULÁŠSKÁIKULÁŠSKÁIKULÁŠSKÁIKULÁŠSKÁ

V neděli 3.12. po mši svaté pro děti v 10:45 nás poctí svoji návštěvou Mikuláš i se svým doprovodem.
Setkání bude probíhat ve farním sále. Program bude zajištěn nejen hudbou a divadlem, ale hlavně děti by si
měli něco pro Mikuláše připravit. Mikuláše určitě potěší každá drobnost, písnička, hra na hudební nástroj
atd. Žádám rodiče, aby během listopadu přihlásili svoje ratolesti na arch papíru, který bude v sakristii kostela.
Rodiče se budou moci samozřejmě také zúčastnit. Ti, kteří se přihlásí, můžou i finančně přispět na odměny
pro děti v sakristii kostela.

Těším se na všechny děti! Mikuláš a jeho doprovodMikuláš a jeho doprovodMikuláš a jeho doprovodMikuláš a jeho doprovodMikuláš a jeho doprovod

VVVVVÍKENDÍKENDÍKENDÍKENDÍKEND     NANANANANA     TÉMATÉMATÉMATÉMATÉMA MODLITBA MODLITBA MODLITBA MODLITBA MODLITBA
Prázdniny jsou asi pro většinu znás vykolejením z„normálního“ řádu dní, a nezáleží při tom, zda jsme děti
či dospělí. Většina společenství se přes léto nestýká a mnohdy to trvá  ještě celé září, než se dostaneme tam,
kde jsme před prázdninami skončili. Aby se i nám - úternímu společenství - duchovně lépe navazovalo,
požádali jsme o „pomoc“ otce Boušku. A byl ztoho jeden báječný víkend smodlitbou a o modlitbě
vklidném prostředí jezuitského kláštera vKolíně. Ústředním tématem víkendu (6.-8.10.) byla Modlitba. Za
pomoci Katechizmu jsme krok za krokem pro sebe znovu objevovali už tisíckrát vyslovené, avšak mnohdy
tisíckrát zapomenuté duchovní pravdy. Vyvrcholením celého víkendu pak byla sobotní adorace. Věřím, že
nebudu mluvit jen sama za sebe, když řeknu, že to byl velmi užitečně strávený čas, jehož plody budeme sklízet
nejen během našich úterních setkání. A za to bychom chtěli otci Bouškovi poděkovat.   Bronislava Plesnikova   Bronislava Plesnikova   Bronislava Plesnikova   Bronislava Plesnikova   Bronislava Plesnikova

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 / yuga@centrum.cz
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 / tel. 241 416 252

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

Rodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Petry Šustrové (724 241 322 nebo 257
328 718)

AAAAADVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍ     VYRÁBĚNÍVYRÁBĚNÍVYRÁBĚNÍVYRÁBĚNÍVYRÁBĚNÍ

Také vletošním adventu se chceme sejít kvyrábění vánočních přání a drobných dárků.Vyrábění se uskuteční
3.12 na 1. neděli adventní od 14:30 do 17:30 na faře. Ssebou si přineste pastelky, tužku, fixy, gumu, lepidlo
a nůžky. Náměty kpráci jsou přizpůsobeny dětem ve věku 4–15 let. Kromě přípravy dárku pro někoho
zvašich blízkých, je hlavním smyslem setkání výroba většího množství drobných dárků a vánočních pohlednic,
které budou po mších na 2.a3.neděli adventní nabízeny za dobrovolný příspěvek. Výtěžkem podpoříme dílo
Misijní banky ubožáků. Během setkání 3.12. mohou děti přistoupit u p.Boušky ke svátosti smíření.
Těšíme se na vás. Helena, Líba, Márinka, Radka, Eliška, s.M.BernadettaHelena, Líba, Márinka, Radka, Eliška, s.M.BernadettaHelena, Líba, Márinka, Radka, Eliška, s.M.BernadettaHelena, Líba, Márinka, Radka, Eliška, s.M.BernadettaHelena, Líba, Márinka, Radka, Eliška, s.M.Bernadetta
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NNNNNEDBALEDBALEDBALEDBALEDBAL FRANTIŠEK, ING.
51 let, ženatý, 4 děti, manažer
Do smíchovské farnosti patřím více než 39 let. 11 let nepřetržitě připravuji farní Zpravodaj
a moderuji Společenství (starších) rodičů, organizačně se podílím na zajiš�ování farních
akcí (farní odpoledne, plesy, výlety). V tomto volebním období bych se chěl zaměřit na
zintenzivnění farního života tak, "aby každý někam (a rád) patřil", na hledání poslání a
specifického programu farnosti v rámci Prahy i diecéze a na vypracování "provozních"
pravidel farnosti.

PPPPPŘIBYLOVÁŘIBYLOVÁŘIBYLOVÁŘIBYLOVÁŘIBYLOVÁ JAROSLAVA MIRJAM

46 let, vdaná, 2 děti, referent zdravotní pojiš�ovny
Protože je třeba se aktivně zapojit do života farnosti, ráda jsem přijala navržení do
pastorační rady. Budu se snažit, podle svých možností, pomoci kde bude třeba.

SSSSSUCHELUCHELUCHELUCHELUCHEL JAKUB

32 let, ženatý, dvě děti. Analytik sociálních jevů v Městském centru sociálních služeb a
prevence. Rád bych navázal na dosavadní činnost, a to pomáhat s PR a fundraisingovými
aktivitami. Konkrétně např. zpracovávat granty, usilovat o publikování o aktivitách
farnosti v radniční Pražské pětce nebo pomáhat s redakcí farního webu.

ŠŠŠŠŠKÁCHAKÁCHAKÁCHAKÁCHAKÁCHA VOJTĚCH

32 let, svobodný, designer 3D-modelář
školy: Střední průmyslová strojnická, Vyšší sociálně pedagogická a teologická - Jabok,
Farnost sv.Václava znám 17 let. Mohu pomoci v organizačních záležitostech, při práci s
dětmi, mládeží, ale jsem otevřený i jiným formám služby. Nabízím zkušenosti z dlouholetého
působení ve skautské organizaci.

TTTTTLAMICHALAMICHALAMICHALAMICHALAMICHA MIROSLAV

21 let, , svobodný, student (FF UK, psychologie)
Vynasnažím se hledat a podpořit to, co považuji za nejlepší pro církev, věřící a farnost.
Nemyslím si, že rozumím všemu, toho jsem dalek. Nechtěl bych prosazovat určité zájmy.
Je však těžké oprostit se od té oblasti, ve které se angažuji. Tou je především mládež.
Přesto se domnívám, že mohu být obohacením pro radu farnosti.

TTTTTOMKOVÁOMKOVÁOMKOVÁOMKOVÁOMKOVÁ MARIE

34 let, vdaná, 2 děti, t.č vdomácnosti
Vpastorační radě bych chtěla být nápomocná vdění ve farnosti, nejbližší je mi
problematika dětí a mladých rodin.

ZZZZZBORNÍKBORNÍKBORNÍKBORNÍKBORNÍK PETR

30 let, ženatý, 2 děti, obchodní manažer
Vážené farní společenství, nejdříve bych chtěl poděkovat za důvěru, kterou jste mi dali
vprávě končícím funkčním období stávající pastorační rady. Jelikož se i nadále chci
aktivně podílet na životě farnosti (zapojení přiliturgii, vedení ministrantů, programy pro
děti, starost o technické věci farnosti), kandiduji i vletošních volbách. Děkuji předem za
projevenou důvěru.

KKKKKANDIDÁTIANDIDÁTIANDIDÁTIANDIDÁTIANDIDÁTI     DODODODODO P P P P PASTORAČNÍASTORAČNÍASTORAČNÍASTORAČNÍASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY     FARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTI (F (F (F (F (FARNOSTARNOSTARNOSTARNOSTARNOST S S S S SOBĚOBĚOBĚOBĚOBĚ)))))

BBBBBALDINSKÝALDINSKÝALDINSKÝALDINSKÝALDINSKÝ PAVEL

58 let, ženatý, 3 děti, misijní pracovník
Bude-li to v mých silách, rád přispěji svými misijními zkušenostmi k pastorační práci ve
farnosti.

DDDDDAJBYCHAJBYCHAJBYCHAJBYCHAJBYCH JIŘÍ ING.
62 let, ženatý
Kromě 24 let bydlení ve Vršovicích žiji na Smíchově. Absolvent strojní fakulty ČVUT,
20 let praxe ve výzkumném ústavu – pohony a mobilní technika, 13 let praxe ve vývoji
manipulační techniky. Předpokládám, že bych se mohl uplatnit při řešení technických
problémů, ale nevyhýbám se problematice i zjiných oborů

HHHHHROCHOVÁROCHOVÁROCHOVÁROCHOVÁROCHOVÁ LUDMILA MUDR.
73 let, vdůchodu
Vzhledem ke své profesi mohu být užitečná ve zdravotní, charitativní, sociální a
psychologické pomoci. Sama však přesnou představu o svém přesném působení
vpastorační radě nemám.

MMMMMACKOVÁACKOVÁACKOVÁACKOVÁACKOVÁ ANNA

18 let, svobodná, studentka
Tento rok budu maturovat na Gymnáziu Jana Keplera. Do naší farnosti patřím už od
malička, stejně jako do společenství mládeže. Myslím, že moje úloha ve farní radě bude
vycházet především zaktuálních potřeb farnosti – takže kdybyste něco potřebovali,
neváhejte mi říct…

MMMMMARTÉNKOVÁARTÉNKOVÁARTÉNKOVÁARTÉNKOVÁARTÉNKOVÁ MARIE

32 let, vdaná, 1 dítě, asistentka ředitele
Život farnosti znám z Mateřského centra „Venoušek“, které pravidelně navštěvuji s
tříletou dcerou a z nedělní dopolední mši svaté. Ráda bych se více zapojila a uplatnila své
nápady a podněty pro rozvoj farnosti, zvláště v oblasti rodiny. Z mého pracovního života
mám také bohaté zkušenosti, a� již z mého pětiletého zahraničního pobytu (Rakousko,
Německo), tak při své práci asistentky ředitele na centrále firmy OBI.

MMMMMATYSATYSATYSATYSATYS JIŘÍ

42 let, ženatý, 4 děti, elekromechanik
Mohu nabídnout zkušenosti technické i životní, načerpané během  dosavadního života.
Jako konvertita bych rád zapojil více členů farnosti do aktivního života, probudil zájem o
dění ve farnosti. Chci pomoci, aby si všichni více uvědomovali co pro nás Bůh znamená
a za co mu máme být vděčni. To vše s pomocí Ducha svatého a Vaší důvěrou.

V sobotu 11.11. po večerní mši sv. začnou volby do Pastorační rady, které skončí v neděli 12.11. po
večerní mši sv. Z níže uvedené kandidátky budeme volit 6 zástupců. Pastorační rada rozhodně není
orgán zřízený sám pro sebe, ale pro farnost - aby mohl probíhat živý kontakt mezi farníky při řešení
věcí s celou farností souvisejících. Proto určitě přij�te a vyberte svých 6 zástupců.
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CCCCCOOOOO     BYBYBYBYBY V V V V VÁSÁSÁSÁSÁS     MOHLOMOHLOMOHLOMOHLOMOHLO     ZAJÍMATZAJÍMATZAJÍMATZAJÍMATZAJÍMAT

Na druhé straně farního Zpravodaje je uváděn „pravidelný program naší farnosti“. U každého názvu je
uveden den, hodina a místo setkání. Většina čtenářů vezme tuto informaci na vědomí, ale ke své škodě
nejsou natolik zvědaví, aby se osobně seznámili, co že se skrývá pod názvem jednotlivých činností. Mně
zvědavost nedala a jeden jsem navštívila.

Začátek týdne je vyhrazen Pondělnímu společenství. V18.30 se ve velkém sále na faře schází skupina farníků,
převážně žen, ke společné modlitbě. Chválí a děkují Bohu za Jeho lásku, Jeho dary a pomoc na cestě životem.
Společně prosí za potřeby farnosti, naší země a celého světa, ale i za problémy a kříže všech členů společenství.
Modlitby, které jsou prokládány zpěvem za doprovodu kytary, jsou velmi živé.Po společné modlitbě následuje
zamyšlení,(tentokrát jsme vyslechli přednášku P. Kodeta o P.Marii). Po přednášce se rozvinula diskuse na dané téma.
Dalším krátkým bodem programu je poznávání různých cest ke svatosti, tedy krátké seznámení se životem některého
méně známého světce (všichni jsme přece ke svatosti povoláni). Společenství existuje již 15 let a není tajemstvím, že
společné modlitby mnohokrát došly vyslyšení. Společenství je opravdu živé a zajímavé, cítila jsem se uvolněně a
příjemně. Ta hodina a půl utekla jako voda. Mezi námi je hodně farníků, kteří se cítí osamoceni, bez kontaktů.
Zpravodaj nabízí zajímavé programy pro celý týden. Neostýchejte se a některý znich navštivte.                Zd. HadravováZd. HadravováZd. HadravováZd. HadravováZd. Hadravová

CCCCCESTAESTAESTAESTAESTA…….…….…….…….…….
Zamýšlíme-li se vtěchto listopadových dnech nad osudy lidí, kteří nás předešli do Božího království, často nás
napadají myšlenky – co ještě tito zemřelí mohli udělat, jak mohli uskutečnit své plány a záměry, jak mohli být
slavnými, co všechno nedokončili… To je naše lidské uvažování, ale Bůh má skaždým svůj plán, povolá nás
na tu nejdůležitější poslední cestu podle své vůle. ZPísma víme, že máme být připraveni. Jak? Své představy
a plány uskutečňujme co nejdříve, nesty�me se říci našim blízkým, že je máme rádi a vážíme si jich.
Urovnejme své dluhy sBohem ve svátosti smíření a všechna svá konání vložme do Božích rukou. Je před
námi (dříve či později) cesta domů, do Boží vlasti, kde bude láska a pohoda. Má to ale jeden háček – účtování.
Spoléháme sice na Boží milosrdenství, ale dokud je čas, musíme se přičiňovat sami. Tak, jako každá pozemská
cesta vyžaduje přípravu, o to víc ji potřebuje cesta na věčnost.  A nemusíme být na té cestě opuštěni, máme
možnost prosit Pannu Marii, aby i na té poslední cestě byla naší průvodkyní a přímluvkyní.    H.Karlovská    H.Karlovská    H.Karlovská    H.Karlovská    H.Karlovská

OOOOOHLÁŠKYHLÁŠKYHLÁŠKYHLÁŠKYHLÁŠKY

Od října jsou ohlášky na každý týden zveřejňovány i na našich farních webových stránkách. Pokud si tedy
v neděli nestihnete vše zapamatovat či zapsat, můžete navštívit http://www.vaclavonline.wz.cz, kde jsou
ohlášky na hlavní stránce a rovněž ke stažení jako soubor Microsoft Word.

PPPPPLNOMOCNÉLNOMOCNÉLNOMOCNÉLNOMOCNÉLNOMOCNÉ     ODPUSTKYODPUSTKYODPUSTKYODPUSTKYODPUSTKY     PROPROPROPROPRO     DUŠEDUŠEDUŠEDUŠEDUŠE     VVVVV     OČISTCIOČISTCIOČISTCIOČISTCIOČISTCI

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.

PPPPPŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVA     NANANANANA     BIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍ

pod vedením P. Mariusze bude zahájena vpátek 3. listopadu 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.

VVVVVOLBYOLBYOLBYOLBYOLBY     DODODODODO     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY     FARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTI

proběhnou vsobotu 11. 11. 2006 (po večerní mši sv.) a vneděli 12. 11. 2006 (po dopoledních i večerních
bohoslužbách), a to ve farním kostele sv. Václava a ve filiálním kostele sv. Gabriela. Aktivní volební právo má každý
katolík starší 15 let příslušející do farnosti. Volit budeme 6 zástupců z dříve zveřejněného seznamu (viz str.4)

BBBBBLAHOPŘÁNÍLAHOPŘÁNÍLAHOPŘÁNÍLAHOPŘÁNÍLAHOPŘÁNÍ

Vsobotu 18. 11. 2006 se dožívá 40 let P. JUDr. Stanislav Přibyl Ph.D., JC.D., rektor
kostela sv. Gabriela a výpomocný duchovní u sv. Václava, a vneděli 19. 11. 2006 se dožívá
35 let náš kaplan P. Mgr. Mariusz Przygoda. Oběma našim kněžím srdečně blahopřejeme
a vyprošujeme Boží požehnání!

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     KONCERTKONCERTKONCERTKONCERTKONCERT

vneděli 19. 11. 2006 v 16:00 hod., pořádaný Klubem přátel starého Smíchova vkostele sv. Václava.
Účinkují: Petr Čech – varhany, Jan Verner – trubka, Ludmila Vernerová - zpěv.
Program koncertu: G. Muffat – Toccata prima | G. F. Händel – Sit nomen Domini | J. Pachelbel – Ciacona
in D | G. P. Telemann – Sonata D dur | J. S. Bach – Árie zkantáty „Also hat Gott die Welt geliebt“, BWV
68; Concerto d moll, BWV 596 | B. M. Černohorský – Regina coeli | G. Torelli – Sinfonia con tromba |
W. A. Mozart – Alleluja, KV 165

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     SHROMÁŽDĚNÍSHROMÁŽDĚNÍSHROMÁŽDĚNÍSHROMÁŽDĚNÍSHROMÁŽDĚNÍ     VVVVV     RÁMCIRÁMCIRÁMCIRÁMCIRÁMCI     FARNÍHOFARNÍHOFARNÍHOFARNÍHOFARNÍHO     ODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNE

se uskuteční v neděli 26. 11. 2006 od 15 hod. vzasedacím sále úřadu MČ Praha
5 (naproti kostelu). Na programu bude m.j. představení nově zvolené pastorační
rady, vystoupení naší hudební skupinky, ale také příležitost sejít se jako farnost i
mimo kostel a pohovořit si. Dárky do dětské tomboly můžete nechávat v sakristii.
příspěvky ke společnému stolu vítány.

JJJJJSMESMESMESMESME     OPRAVDUOPRAVDUOPRAVDUOPRAVDUOPRAVDU     FARNÍFARNÍFARNÍFARNÍFARNÍ     RODINARODINARODINARODINARODINA?????
Všichni, kdo cítí, že patří do naší farnosti, mají tvořit jednu rodinu, jedno velké společenství. Ale ruku na
srdce, je tomu tak? Vždy� při bohoslužbě si často sedáme na „své“ místo mezi lidi, se kterými se známe (v
lepším případě), po mši prohodíme pár slov zase jenom snimi (v lepším případě) nebo rovnou spěcháme
domů. Přitom možná někdo osamělý čeká na naše vstřícné gesto, na pár přátelských slov…
Za pár týdnů budeme mít dobrou příležitost vystoupit ze své uzavřenosti, přijdeme-li na farní shromáždění
vrámci farního odpoledne. Tam můžeme navázat kontakt slidmi, které známe zkostela od vidění, ale
mnoho toho o nich nevíme. Najdeme-li odvahu kbližíšmu seznámemí, budeme možná příjemně překvapeni,
kolik zajímavých a milých lidí vnaší farnosti máme, jak se můžeme vzájemně obohatit, pomoci jeden
druhému. Zkusme to. Překonejme pohodlnost a obavy. Mít tolik bratří a sester je přece krásné!      T. L.     T. L.     T. L.     T. L.     T. L.

ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     SESESESESE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍ     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 22.10. 2006 22.10. 2006 22.10. 2006 22.10. 2006 22.10. 2006

Přítomni: P. Petr Bouška, M. Tomková, J. Suchel,  T. Lokajíčková,
P. Zborník

Nepřítomni: J. Zeman, M. Dajbychová, P. Chvátal,
J. Macek (omluven), E. Kutá (omluvena)

- Probíhá příprava voleb do pastorační rady, kandiduje 13 lidí. Volit se bude vsobotu
11. 11. při večerní mši sv. a při všech bohoslužbách vneděli 12. 11. 2006.
- Farní shromáždění, představení nové pastorační rady a farní odpoledne se koná zároveň, a to 26.

11. 2006 od 15 do 19 hodin ve velkézasedací síni MČ Praha 5, Štefánikova ul.
- Od 28. 10. do 5. 11. t.r. proběhne avizovaná anketa týkající se časů bohoslužeb. Prosíme o zodpovědný

přístup při zodpovídání otázek. Výsledky budou moci být chápány jako směrodatné jen při účasti
dostatečného počtu respondentů.

- Vrámci konečných úprav na nově instalovaném ozvučení kostela se ještě uvažuje oinstalaci indukční
smyčky do několika lavic jako opatření pro neslyšící.

- Organizace Tříkrálové sbírky vlednu příštího roku se opět ujalo sdružení Campamento, které vnaší
farnosti již několik let vyvíjí aktivity pro děti a mládež. Děkujeme!

Příští zasedání pastorační rady je stanoveno na 19. 11. 2006.Příští zasedání pastorační rady je stanoveno na 19. 11. 2006.Příští zasedání pastorační rady je stanoveno na 19. 11. 2006.Příští zasedání pastorační rady je stanoveno na 19. 11. 2006.Příští zasedání pastorační rady je stanoveno na 19. 11. 2006. Zapsala         Tereza Lokajíčková    Tereza Lokajíčková    Tereza Lokajíčková    Tereza Lokajíčková    Tereza Lokajíčková


