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.

2006

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
Jindy:
- po individuální dohodě.

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
17.12.
18.12.
20.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
31.12.

neděle 3. neděle adventní
adventní; od 16 hod. koncert vkostele sv. Václava
pondělí od 17:30 kající bohoslužba sudělováním svátosti smíření (místo večerní mše sv.)
středa od 17.30 vánoční besídka na faře
neděle 4. neděle adventní – Štědrý den
pondělí Slavnost Narození Páně
Páně; v 16:00 koncert vkostele - J. J. Ryba: Česká mše vánoční
úterý Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka
středa Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
čtvrtek Svátek sv. Mláátek, mučedníků
neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa; poslední den občanského roku

1.1.
2.1.
5.1.
6.1.
7.1.

pondělí Slavnost Matky Boží, Panny Marie
úterý Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
pátek 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
sobota Slavnost Zjevení Páně
Páně, Tříkrálový koncert u sv. Gabriela v
neděle Svátek Křtu Páně; končí doba vánoční
v 19.15 schůzka pastorační rady na faře
9.1. úterý v 18:30 schůzka redakční rady na faře
14.1. neděle 2. neděle v mezidobí

vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Vánoce

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

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
„ODPUSŤ,

ANDĚLI“

Jistý člověk jménem Mogo považoval Vánoce za zcela
bezvýznamný svátek. Večer 24. prosince byl podle
něho ten nejsmutnější vroce, protože mnozí lidé si
právě tehdy hluboce uvědomují svou osamělost nebo
si dokonce připomínají milovanou osobu, která toho
roku zemřela.
Mogo byl dobrý člověk. Měl rodinu, hleděl
pomáhat bližním a vobchodních záležitostech si
počínal čestně. Nemohl však pochopit, že lidé jsou
tak prostoduší a věří, že Bůh sestoupil na zem jen
proto, aby jim poskytl útěchu. Protože měl své zásady, nebál se říkat všem, že Vánoce jsou nejen spíš
smutné než veselé, ale že navíc vycházejí znepravdivého příběhu o Bohu, který se stal člověkem.
Vpředvečer oslavy Kristova narození se jeho žena a děti jako vždy chystaly do kostela. A Mogo je
jako vždy poslal samotné. „Bylo by to ode mne pokrytectví, kdybych šel svámi. Budu tady čekat, až
se vrátíte,“ říkal.
Když rodina odešla, Mogo usedl na svou oblíbenou židli, rozdělal oheň vkrbu a pustil se do
četby novin. Brzy ho však vyrušily opakované údery na okno. Mogo vdomnění, že se někdo baví
sněhovými koulemi, přes sebe přehodil kabát a vyšel ven, doufaje, že vetřelci nažene strach.
Jakmile otevřel dveře, uviděl hejno ptáků, kteří se ztratili vbouři a te se chvěli zimou ve sněhu. Když
zpozorovali osvětlený dům, snažili se vniknout dovnitř, ale naráželi přitom na okenní tabule.
„Přece ta stvoření nenechám tam venku,“ pomyslel si Mogo. „Ale jak jim pomoci?“
Zamířil kvratům garáže, otevřel je a rozsvítil. Ptáci se ale nepohnuli.
„Mají strach,“ řekl si Mogo. Vrátil se do domu, sebral pár kousků chleba a drobky vyznačil cestičku
až kosvětlené garáži. Opět bez výsledku.
Mogo rozevřel náruč, pokusil se je pobízet laskavým voláním, tu a tam některého jemně postrčil,
ale ptáci byli ještě neklidnější, začali se zmítat a bezhlavě pobíhat po sněhu, čímž ztráceli tu poslední
trošku sil, která jim ještě zbyla.
Mogo už nevěděl, co si počít. „Musíte mě mít za kohosi strašného,“ řekl nahlas. Copak nechápete,
že ke mně můžete mít důvěru?“ A celý zoufalý zvolal: „Kdybych se te mohl jen na několik málo
okamžiků proměnit vjednoho zvás! Pochopili byste, že vás chci opravdu zachránit!“
Vtu chvíli zazněl kostelní zvon ohlašující půlnoc. Tu se jeden zptáků proměnil vanděla a zeptal
se Moga: „Te už chápeš, proč se Bůh musel stát člověkem?“
A Mogo, vočích slzy, poklekl ve sněhu a odvětil: „Odpus mi, anděli. Te už chápu, že důvěřovat
můžeme jen těm, kdo se nám podobají a zakoušejí totéž, co my.“
Hluboké a požehnané prožití svátků Božího narození Vám přejí a vyprošují Vaši kněží.
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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 - velký sál 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
Rekreační cvičení pro ženy
úterý 18:30 - 19:30 hod. - velký sál na faře
Společenství Obnovy v Duchu svatém
úterý od 20 hod. - klubovna na faře
Program pro mládež (od 14 let)
středa 18:30 - 20:00 na faře.
Společenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře.
Ministrantské schůzky (vede Petr Zborník)
středa od 19:00 - klubovna na faře

„COKOLI
Mateřské centrum Venoušek - modlitební setkání
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na faře.
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek 19:00 - 20:00 - 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.
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 7.1. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 9.1. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od října, rozvrh ve vývěsce
Katechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Petra
Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Petry Šustrové (724 241 322 nebo 257
328 718)

P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / tel: 257 324 224 nebo 604 401 833 / yuga@centrum.cz
duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252

administrátor:
farní vikář:
výpomocný

Sponzorské dary:

Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie, zasílejte
P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc.
na prispevky@volny.cz

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.

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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MĚ

JSTE UČINILI“

V čase začínajících předvánočních příprav se stejně jako
vminulých letech proměnily
prostory fary vdílnu na výrobu
vánočních dárků a přáníček.
Hned na začátku dostaly děti
velkou motivaci. Stačilo pár slov
a obrázků od pátera Petra a paní
Baldínské z Misijní banky
ubožáků (MBU) o tom, jak
jejich vrstevníkům vAfrice často
chybí jídlo, voda, léky i domov.
Více než 20 dětí zfarnosti se pak
bez váhání pustilo do výroby
přáníček, ozdobiček i dalších
dárků. Peníze za ně získané
použije MBU na sešity, tužky a
další potřeby do nově vybudované školky vTanzanii. Děti
pěknými výrobky zaplnily celý
velký stůl, tak třeba zbudou
peníze i na skluzavku a
prolézačky. Určitě by znich měli
naši afričtí kamarádi velkou
radost.
Líba a Petr Zobalovi

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:

JSTE UČINILI JEDNOMU Z TĚCHTO MÝCH NEPATRNÝCH BRATŘÍ,

PŘEDVÁNOČNÍ

VÝLET

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

JARNÍ

PRÁZDNINY PRO MLÁDEŽ OD

15

DO

25

LET

Po dvou letech na Šumavě jsme se rozhodli vyslyšet přání většiny a změnit místo pobytu. Tentokrát pojedeme
na 2Bouřňák do Krušných hor. Pobyt je zajištěn na chatě Karlštejn. Chata je vzdálená od sjezdovek cca. 30
vteřin chůze. Jarní prázdniny pro Prahu 1 - 5 jsou v termínu 10.2.-17.2.2007. Cena je 3000,-Kč, ale možná
budeme nuceni si trochu připlatit za stravu. (Budeme si nejspíš vařit sami.) Je možné se přihlašovat u Vojty
(tel: 776593303 a 251621352). Pospíchejte, počet míst je omezen! Pobyt je určen jen pro lyžaře, ne pro
začátečníky.
Za o.s. Bét-el - Vojta Šeferna
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ADVENTNÍ

OBNOVA S PANEM BISKUPEM

HERBSTEM

Už několik let je vnaší farnosti zahajována adventní (i postní) doba duchovní obnovou. A protože už
jsem několikrát do Zpravodaje „přispívala“ svými dojmy ztěchto obnov, je pro mě čím dál tím složitější,
jak vůbec psaní začít, abych se neopakovala. Ale hlavní je obsah obnovy (článku), a ne úvod …
Osobní setkání spanem biskupem je pro mě vždy velmi obohacující a příjemné. Naposledy
jsme sním mohli být loni, když uděloval vesmíchovské farnosti svátost biřmování, mimo jiné i
našemu synovi. Vždy mě zaujme svým skromným vystupováním a opravdovostí, s jakou o Bohu
dokáže hovořit. Proto jsem se na dopředu avizovanou obnovu obzvláš těšila. A bylo nás více, farní sál
se vsobotu 2. 12. brzo zaplnil, takže bylo zapotřebí donést židle i zdalších prostor fary.
Následující řádky už budou vycházet zmyšlenek p. biskupa, které jsem si během přednášek
zaznamenala. Adventní doba nás každoročně vede kusebrání, kpřípravě na příchod Božího dítěte,
má nás motivovat knovému pokusu vykročit vstříc (blíž) Pánu. Velikým příkladem a důležitou
postavou Adventu je Panna Maria. Sama 9 měsíců očekávala narození syna a jistě tuto dobu prožívala
vpřemýšlení o všem, co se v jejím životě událo po Zvěstování. Intenzivně prožívala a vnímala blízkost
Boha (vždy Ho nosila pod srdcem). Byla opravdu vpožehnaném stavu, víc než kterákoli jiná nastávající
maminka - narození Ježíše je absolutně jedinečnou událostí, věčný Bůh vstupuje „do času“. Proto se
máme spolu sMarií těšit na Ježíšův příchod a spolu sní se zněj radovat. Narodil se pro každého
znás! Vadventní době se čtou při mši sv. úryvky zknihy proroka Izajáše. Jistě je nám všem známý
ten o přípravě cesty pro Pána (Iz. 40,3), který citují i evangelisté: „Hlas volajícího na poušti: Připravte
cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“. Pan biskup zde položil otázku, proč nějak chystat cestu, když má
přijít jedna osoba a ne armáda a mohla by snad stačit pěšinka. Ale důležité je, že cesta, kterou Bůh
přichází, vede do srdce člověka a proto ji pro Něj musí připravit každý znás, sám v sobě. „Připravovat
cestu“ znamená otevírat srdce Bohu, být ve spojení sNím a toto spojení stále zdokonalovat. Jedinečnou
možností knavazování a udržování kontaktu snebeským Otcem je modlitba. Ta nemá být vnímána
jako povinnost, kdy si ráno a večer „odškrtneme“ její splnění a jsme spokojeni a pokud snad někdy
zapomeneme, zahrneme to do vyznání hříchů a vše jde v klidu dál. Modlitba má být důvěrným
rozhovorem dítěte sotcem (matkou). Být Božím dítětem je výsostný titul, Boží vyznamenání každého
z nás! Proto nelze rozhovor snebeským Otcem omezit na odříkávání textů nebo plnění povinnosti.
Písmo svaté nás vybízí, abychom se modlili stále: „Vyprávěl jim také podobenství, aby viděli, jak je
třeba stále se modlit a neochabovat.“ (Lk 18,1) Bůh je snámi až do skonání světa. Slíbil to a pokud to
tak chceme my, On je nablízku stále (jednoduše a krásně vyjádřeno slovy p. biskupa: Chceš? Pak
stebou je...). Vpráci, soustavně, celý den… Můžeme pociovat Jeho blízkost, Jeho pohlazení. Máme
volat Abba, to znamená tatínku. Spojení sBohem může přerušit pouze naše sobectví, náš hřích.
Pokud není tramvaj napojena na elektrické vedení, stojí. Stejné je to i snámi. Pokud nemáme
fungující spojení sBohem, můžeme být úspěšní, šikovní, vzdělaní, chytří…., ale „duchovně“ stojíme!
Na Otce vnebi se můžeme spolehnout, máme u Něho přímluvce, Ježíše, který za nás prosí, i když
třeba zatím nepřinášíme velký užitek, viz. Lk 13,7-9: „Řekl vinaři: Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce
z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl: Pane, ponech
ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce…“. Pan biskup vyslovil i jednu
pro mě velmi povzbudivou myšlenku, že Bůh není zvědav na „naše výkony“, ale na stav našeho
srdce. Ve svém milosrdenství se často „spokojí“ stím, jsou-li na fíkovníku prozatím alespoň zelené
listy… „Vidoucí srdce“ má vBožích očích větší cenu než „výčet zásluh“. (Sv. Pavel musel na cestě do
Damašku oslepnout, aby „dobře viděl“ a poznal Boha. Když ztratil zrak, uviděl srdcem.) Čas „pro
Boha“ je třeba ve svém denním rozvrhu žárlivě střežit, stále „nastavovat dlaně“ pro přijímání Božích
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ZÁPIS

ZFARNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ (26. 11. 2006

VZASEDACÍ MÍSTNOSTI

MČ PRAHA 5)

Farního shromáždění pod vedením P. Petra a za účasti P. Mariusze a P. Stanislava se zúčastnilo asi 80
farníků. Celé shromáždění a navazující farní odpoledne moderoval p.Jakub Suchel. Na úvod zahrála
hudební skupinka několik písniček a pak se slova ujal P. Petr Bouška, který představil členy nové
pastorační rady a shrnul dění ve farnosti během uplynulého církevního roku vnásledujících bodech:
Personální situace
- k 31.8. ukončil pracovní poměr pastorační asistent PetrChvátal
- několikrát došlo ke změně stavebního technika, ustanoveného pro náš vikariát (zprostředkovává
podání žádostí o granty, technický dozor při opravách apod.)
Stavební práce a opravy
- rekonstrukce ozvučení (nový zesilovač, posílení reprosoustav, nové mikrofony, vblízké době mixážní
pult pro hudební skupinku – celkově cca 200 tis.)
- odvlhčovací kanál (1,2 mil. grant + 40tis. spoluúčast)
- fasáda (120 tis. grant + 100 tis. spoluúčast)
- oprava kostela na Malvazinkách – vrežii Správy pražských hřbitovů (částečné stěhování mobiliáře);
akce asi potrvá 2 roky, včetně interiéru; pak mohou být obnoveny bohoslužby
- kaple vRadlicích – oprava fasády a vstupních dveří na náklady fy. Skanska
Ekonomická situace
- vloni spoluúčast na opravách asi 250tis., hospodaření po zaplacení daní, svépomocného fondu a
poplatků „za služby“ je ztrátové
- letos bylo placeno 260tis. za dosavadní užívání fary; dále platíme cca 90tis. ročně; může se i zvýšit;
po vypršení záruk je třeba počítat spříspěvky do fondu oprav budovy
Společenství a další aktivity
- otevřenost pro další zájemce
- náboženství: 5 skupin, celkem 40 dětí
- příprava na biřmování: 2 osoby u P. Mariusze, 2 u P. Stanislava
- katechumeni: 6 pro nejbližší
Velikonoce (8 pro Velikonoce
2008)
Farní shromáždění pak plynule
pokračovalo farním odpolednem
s písněmi hudební skupinky,
vystoupením dětí zmateřského
centra Venoušek, prezentací
občanského
sdružení
Campamento, které v naší
farnosti působí, a také volnou
zábavou zúčastněných.
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Sdruení Gabriel
Vás vechny ji srdeènì zve na tradièní

KONCERT
TØÍKRÁLOVÝ
Program:

Dìtské vánoèní písnièky a básnièky,
koledy z Èech i ze svìta

Úèinkuje:
VÁNOCE 2006 / 2007
FARNÍ

KOSTEL

-

BASILIKA

Neděle 24.12.2006:
Pondělí 25.12.2006:

SV.

DÌTSKÝ SBOREÈEK BROUÈCI

VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI

pod vedením Dorotky Novotné a Julie Kochové

VÁCLAVA

4. neděle adventní - Štědrý den
nedělní:
vánoční:
Slavnost Narození Páně

8:00
16:00 (pro děti)

9:30
24:00

8:00 9:30
18:00
J. J. Ryba – Česká mše vánoční od 16.00 hod.
(soubor Bach-Collegium Praha)
Úterý 26.12.2006:
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
9:30 17:30
Středa 27.12.2006:
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 6:30 17:30
Čtvrtek 28.12.2006:
Svátek sv. Mláátek, mučedníků
6:30 17:30
Pátek 29.12.2006:
6:30 17:30
Sobota 30.12.2006:
7:30 17:30
Neděle 31.12.2006:
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
8:00 a 9:30 – spožehnáním pro manžele
18:00 – s poděkováním za
uplynulý rok
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Pondělí 1.1.2007:
8:00
9:30
18:00
- kostel je otevřen denně vdopoledních hodinách (25. a 26.12. i odpoledne)
- jesličky jsou přístupné mimo čas bohoslužeb
koncert:

FILIÁLNÍ

KOSTEL SV.

Neděle 24.12.2006:
Neděle 31.12.2006:
Sobota 6.1.2007:
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GABRIELA (HOLEČKOVA

UL.)

4. neděle adventní - Štědrý den –
11:15 a 24:00
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa –
11:15
Tříkrálový koncert v
17:00

PÌVECKÝ SBOR SDRUENÍ
GABRIEL
pod vedením Albìty Hláskové a Pavla Stránského
Na závìr koncertu budete mít pøi koledách opìt monost se
k nám pøipojit a zazpívat si s námi nebo zpìv doprovodit na
libovolný hudební nástroj
SOBOTA 6. LEDNA 2007 V 17.00 HODIN
CHRÁM SV. GABRIELA NA SMÍCHOVÌ
Vstupné dobrovolné, dìti polovic.
Moná pøijdou i tøi králové...
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ZÁPIS

SE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

Přítomni:
Nepřítomni:

10.12. 2006

P. Petr Bouška, P. Baldínský, J. Dajbych, J. Macek,
A. Macková, F. Nedbal, J. Suchel, V. Škácha, M. Tomková
P. Zborník (omluven)

Body jednání:
- připomenutí stanov a funkce pastorační rady
- volba místopředsedy (J. Macek) a sekretáře (V. Škácha)
- rozdělení dlouhodobých úkolů a kompetencí:
J. Suchel - propojení pastorační rady sekonomickou radou
J. Dajbych, P. Zborník – technicko-provozní záležitosti
A. Macková – kontakt se společenstvím mládeže
M. Tomková – MC Venoušek, nedělní dětská liturgie
F. Nedbal – Farní zpravodaj
J. Macek, F. Nedbal - společensko-turistická sekce
Návrhy, usnesení, otázky z jednání:
Bylo rozhodnuto o výměně slabých světel v sakristi
Byl konstatován nízký zájem lidí z farnosti o trvalý závazek (1x týdně) kúklidovým pracem v kostele.
Pro zájemce z řad ministrantů je možné objednat na míru nové min.oblečení (na vlastní náklady).
Oprava suterénu fary speciálním typem omítky nebo jakýmkoliv jiným vlastním zásahem není možná,
protože bychom přišli o možnost reklamace.
Finanční prostředky získané prostřednictvím sbírek nestačí ani na plné pokrytí provozních nákladů farnosti.
Je zájem o letní rekolekce srekreačním pobytem ( v minulosti v Žihli)?
Pořádat farní pou? Termín konání červen nebo září?
Najdou se ochotní ministranti, kteří by ministrovali na “půlnoční” ?
Vojtěch Škácha
Zapsal:
Termín dalšího zasedání je v neděli 7.1.2007 od 19:15.

P ODĚKOVÁNÍ
Rád bych jménem celé farnosti srdečně poděkoval všem, kdo se jakkoli zapojili do přípravy a samotného
průběhu farního shromáždění a odpoledne. „Týlového zabezpečení“ se ochotně ujalo společenství
starších rodičů. Naplánovat a zajistit občerstvení pro tolik lidí není nic jednoduchého. Ozvučení sálu,
bez něhož bychom se těžko zaposlouchali do hezkých písniček nebo do sdělovaných informací, zajistil
pan Rill. O příjemný hudební doprovod celého odpoledne se pohodově postarala naše hudební
skupinka. Pro její členy to ale znamenalo také poctivý nácvik do pozdních nočních hodin, nejenom
přijít, zahrát a zazpívat. Malé děti našly svůj koutek srůznými hrami díky Martině Píšové. Paní
Dajbychová se postarala o to, aby si děti odnesly domů i něco hezkého zTomboly. Za pěkné
vystoupení děkujeme maminkám a jejich dětem zVenouška a za originální prezentaci své činnosti
sdětmi a mládeží Markétě Bendové a dalším členům Campamenta. Za pohodové moderování celého
odpoledne patří dík panu Jakubu Suchlovi. Poděkování si ale vlastně zaslouží také všichni, kdo
pb
nelitovali času a přišli se setkat s těmi, s nimiž tvoří farní rodinu.

milostí. Jinak se vystavujeme nebezpečí, že knám milost nemůže proudit a duchovní spojení se
postupně přeruší. Spojení je tam, kde dochází k „doteku“. Boží dotek, ne jen rukou, ale zcela
jedinečným způsobem, zažíváme vEucharistii. ZPísma známe příběh ženy uzdravené vokamžiku,
kdy se „dotkla“ Ježíšova roucha (Mk 5,28: „Říkala si: Jestliže se dotknu třeba jen jeho šatů, budu
uzdravena.”). Cítíme vsobě touhu této ženy, alespoň se „dotknout lemu šatů“? Věříme tomu, že
Boží dotek je uzdravující? Jsme jako Zacheus ochotni riskovat pro setkání s Kristem i vlastní zesměšnění,
jen abychom nepromeškali vhodný okamžik a neminuli se sNím? Pokud se Boha opravdu
„dotkneme“, přestane nám stačit „povinná“ účast na nedělní mši svaté či „odříkaná“ modlitba. A ve
svém okolí se můžeme bez velkých řečí stát příkladem, který bude inspirovat k následování. Boží
království je mezi námi, je tam kde je Ježíš, je tam, kde jsme my, pokud na Něj myslíme a jsme
sNím „ve spojení“. Pan biskup zmínil i výjimečnost modlitby „Otče náš“, jednak v tom, že se vní
obracíme jako děti k Otci, ale také vtom, že nás ji naučil sám Ježíš. (Je vzorem křesanské modlitby.)
Pokud vyslovuji prosbu „bu vůle Tvá“, jak mohu být zklamaný, že se věci nedějí podle „mého
scénáře“? Je nutné přemýšlet o jednotlivých slovech, ne je vyslovovat mechanicky, bez rozmyslu. Ježíš
řekl: „Proste a dostanete“. Prosíme tedy špatně, když máme dojem, že naše modlitby Bůh nevyslyšel?
Tak tomu rozhodně není. Bůh vidí dál než my, nejlépe ví, co je pro koho dobré. Prosebná modlitba
nemůže být manipulací, i tady platí především: Bu vůle Tvá…“ Stačí, když své prosby formulujeme
například: „Bože, požehnej…“, „Bože, neopouštěj…“. To opravdu stačí. Podělila jsem se o poznámky
zadventních přednášek pana biskupa Herbsta, snad se mi podařilo jejich obsah nezkreslit. O závěr
se pokusím zase „sama za sebe“.
Kdysi mě velmi oslovily úryvky zevangelia sv. Matouše (14,36): „Prosili ho, aby se směli jen
dotknout třásní jeho šatu. A všichni, kdo se dotkli, byli uzdraveni.“ a podobný u sv. Marka (6,56): „A
kamkoli vcházel do vesnic nebo do měst nebo do statků, kladli nemocné na tržiště a prosili ho, aby se
směli dotknout aspoň třásní jeho šatu. „A každý, kdo se ho dotkl, byl uzdraven.“ Znovu se mi te
připomněly, když pan biskup mluvil o uzdravujícím Božím doteku, o nutnosti kontaktu sBohem.
Stím velmi pěkně korespondují i slova mešní písně č. 516 „Na své tváře padáme“ (Kancionál,
str.368). V7. sloce, která se zpívá po sv. přijímání, prosíme: „Když jsi chodil Judejí, mnohý toužil,
Pane, dotknout se tě snadějí, že se zázrak stane. Já tě cele vsrdci mám, jako chléb svůj denní, kéž
tě svírou přijímám, věčné uzdravení.“
Kéž vnás roste touha po Božích dotecích, po Jeho uzdravující moci a hlavně vytrvalá snaha, aby
tomu znaší strany nic nebránilo.
(vz)
V sobotu 25.11. byla sloužena v našem kostele již tradiční mše sv. pro Romy

OHLÁŠKY
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
http://www.vaclavonline.wz.cz,
kde jsou ohlášky na hlavní stránce a rovněž ke stažení jako soubor Microsoft Word.
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VÍKEND

V

TŘÍKRÁLOVÁ

MILETÍNĚ.

Prodloužený víkend 16.-19.11. 2006 jsme se rozhodli prožít společně s hromadou skvělých lidí z naší
farnosti v rodné obci Karla Jaromíra Erbena, v Miletíně.
Po zdlouhavé cestě “brzda, plyn” jsme se autobusem z Černého mostu dostali až na Miletínské
náměstí.Umíraje žízní, ale s radostí, že jsme se dostali po kdoví kolika hodinách z přelidněného
zadýchaného auotobudu jsme vyskládali batohy ze zavazadlového prostoru, kolik jsme jich jen stačili
pobrat.Když autobus odjel, každý si nahodil svůj batoh na záda, ale někde se stala chyba.Jeden stále
přebýval.Šli jsme tedy do chaty, zatímco Honza Peroutka to vzal přes policejní stanici.
V pátek večer dívky uchystali dort a občerstvení a společně jsme oslavili narozeniny čtyř účastníků.Od
poklidného pojídání dortu jsme se dostali přes házení kostkou o poslední zbytek sladké narozeninové
pochoutky a hru na blázny k nočnímu lítání po poli ve snaze chytit blikající baterku. Následující den
byl rozdělen na zdravé a zmožené, či nemocné.Skupina zdravých se vydala do aquaparku a chození
po městě, zatímco skupina nezdravých se prošla k cukrárně a továrně na Hořické trubičky.Večer jsme
se opět všichni sešli u ohniště a až do pozdních hodin jsme seděli potichu poslouchajíce vedoucího
Štěpiho a jeho příběhy.
Výlet byl zakončen nedělní náladou a melancholií, jelikož nám bylo líto, že vše opět končí.Všem se
na výletě moc moc líbilo a doufáme, že zase nějaký takový krásný bude.Děkujeme proto všem, kdo se
Kí a Hronová
na něm podíleli.

NOČNÍ ZOO
Ráda bych připomněla všem milovníkům zvířat a procházek, že legitimace do ZOO jsou kdispozici
i nyní vzimních měsících. Procházka po pražské ZOO vtéto době má několik výhod : vZOO je
málo návštěvníků a zvířata jsou vzhledem kchladnu poměrně aktivní a tím pádem i dobře viditelná
ve svých výbězích. V neposlední řadě má takováto procházka výhodu i vtom, že když je dětem zima,
lze se ohřát vněkterém zvytápěných pavilonů či se poměrně snadno přesunout domů, což se
zvýletu domimopražské přírody nedaří tak rychle.
A te pozor ! Nadstandardní nabídka jako bonus : NOČNÍ PROHLÍDKA ZOO svýkladem
průvodce ! Právě nyní máte jedinečnou šanci takového zážitku a to vtermínech 15. a 16.prosince, 22.
a 23. prosince a 25.-30. prosince vpředem zamluvených časech od 17,00, 17,30 nebo 18,00 hodin.
Informace o rezervaci termínu prohlídky vám sdělím na tel. 257328718 nebo 724241322. Neváhejte
a využijte této nabídky vrámci našich vstupenek a udělejte tím radost sobě i svým dětem.
Petra Šustrová

P.S.: Víte o tom, že se vZOO očekává narození dalšího gorilího mláděte?

VÁNOČNÍ

POZVÁNÍ PRO DĚTI

Milé děti, určitě už se těšíte na Vánoce. Jako každý rok, také letos do nich chceme vkročit společným
slavením vánoční mše svaté na Štědrý den v 16 hodin. A proto připomínka: nezapomeňte si vzít s
sebou zvonečky, abyste jimi mohly oslavit chvíli, kdy společně položíme Jezulátko do jesliček.
A ještě jedna věc:
Pokud se během adventní doby na Vánoce opravdu chystáte a snažíte se mít pro Pána Ježíše kjeho
narozeninám dárek v podobě modliteb, dobrých skutků apod., můžete pak tento svůj dárek znázornit
malým obrázkem (může na něm být třeba kytička, dárkový balíček, sluníčko...). Tento obrázek pak
P. Petr
přineste také s sebou na vánoční mši.
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SBÍRKA

Stejně jako vminulých letech se bude o Vánocích vnaší farnosti
konat Tříkrálová sbírka České katolické charity. Termín zůstává
přibližně stejný, koledníky budete potkávat vtýdnu od úterý 2.
ledna do neděle 7. ledna. Vpražské arcidiecézi se bude vybírat
především na vybudování kombinovaného projektu Azylového
domu pro matky sdětmi vtísni a Týdenního stacionáře pro seniory
vpražských Hlubočepích. Část vybraných peněz může opět zůstat
vnaší farnosti na podporu konkrétních projektů. Projekty
arcidiecézní charity slouží všem lidem, bez ohledu na náboženskou
příslušnost. Proto v době tříkrálové sbírky nastavujeme svou ruku
všem lidem dobré vůle.
Koledníci i jejich rodiče jsou opět zváni na návštěvu
Arcibiskupského paláce, kde bude pro ně mít v úterý 2. 1. v sále
kardinála Berana od 16.00 pan kardinál mši svatou a udělí jim
své požehnání. Po mši svaté bude následovat obvyklé pohoštění.
Ochotní koledníci se mohou hlásit v kostele nebo na faře, případně přímo u Ondřeje Lišky (tel. 606
122 227) zobčanského sdružení Campamento´99, které bude vnaší farnosti sbírku stejně jako loni
Markéta B.
organizovat. Čím dříve, tím lépe!

NETRADIČNÍ „HOST (Z)

MĚSÍCE“ DO NOVÉHO ROKU

Snovým kalendářním rokem jsme sáhli po poněkud pro náš cyklus netradičního hosta. Tím bude
dne 3. 1. 2006 v19 hodin PhDr. Iva Drápalová stématem „Novinařina vkomunistickém režimu“.
Přivítáme ji opět ve farním sále. Tato žurnalistka měla za minulého režimu poměrně pestrý život
okořeněný neustálým sledováním ze strany StB. Vpardubickém archivu je uložený spis kjejí osobě
čítající 1 116 stran. Po návratu ze své ranné emigrace veVelké Británii občasně tlumočí zahraničním
návštěvám a na americké ambasádě, později přispívá dozápadního tisku a od roku 1968 spolupracuje
smezinárodní tiskovou agenturou The Associated Press. O pět let později je již šéfkou pražského
úřadu této agentury. Ztéto funkce odešla až krátce před revolucí. Do nedávné doby externě
spolupracovala sdeníkem Los Angeles Times. O tyto bohaté zkušenosti se snámi přijde podělit
první středeční lednový večer.
Vúnoru se můžete těšit na PhDr. Zdeňka Vojtíška, vedoucího katedry filosofie a religionistiky
Evangelikálního teologického semináře vPraze a odborného asistenta katedry psychosociálních věd
Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, který nás zaujme tématem „Sekty“.
Podrobnosti naleznete opět na farním webu, stránkách SSM a na nástěnce vpředsíni kostela.
Smíchovské Společenství Mládeže
Těšíme se na Vaši návštěvu, Vaše

ČKA

MÁ PRO VÁS ZAJÍMAVÉ TÉMA ...
Místní skupina České křesanské akademie v Praze 5 připravila diskusní večer s názvem:
Etické limity politikova rozhodování
"Etické
rozhodování". Hostem večera bude Ivan Medek, bývalý vedoucí
kanceláře presidenta republiky, hudební publicista, kritik, bývalý reportér Hlasu Ameriky.
Přednáška se uskuteční 18. ledna (čtvrtek) v 19:00 ve farním sále. Všichni jste zváni,
pozvěte i své známé na ojedinělé setkání s člověkem, "který byl u toho ..." Josef Cuhra
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