POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle:
Po-Pá:
Sobota:

8:00
6:30
7:30

KONTAKT S

9:30
17:30
17:30

18:00
pátek

11:15 sv. Gabriel
15:00 Palata

(nedělní)

KNĚZEM

úterý: 7:00 - 11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
pátek: 7:00 - 11:00
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.

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

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA
Neděle:

- ráno 7:30 – 7:55
9:00 – 9:25
- večer 17:00 – 17:55
Všední dny: - večer 17:00 – 17:25
Jindy:
- po individuální dohodě.

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
1.1.
2.1.
5.1.
6.1.
7.1.
9.1.
14.1.
17.1.
18.1.
21.1.
24.1.
25.1.
26.1.
28.1.
30.1.
31.1.
2.2.
3.2.
4.2.

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
úterý v 18:30 schůzka redakční rady na faře
neděle 2. neděle v mezidobí
středa Památka sv. Antonína, opata
od 18. do 25. ledna – týden modliteb za jednotu křesanů
čtvrtek Památka Panny Marie, Matky jednoty křesanů
od 19 hod. diskusní večer ČKA sIvanem Medkem (na faře)
neděle 3. neděle v mezidobí
středa Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
čtvrtek Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
pátek Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
neděle 4. neděle vmezidobí; v 10.30 setkání tříkrálových koledníků na faře
mši sv. v 18 hod. doprovodí sbor Cantus Amici
úterý v 18.30 redakční rada Zpravodaje
středa Památka sv. Jana Boska, kněze
pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu
1. pátek vměsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hod.
sobota sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
neděle 5. neděle v mezidobí

vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. P. Bouška, P. S. Přibyl, M. Muchová, Z. Hadravová, F. Nedbal
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 800 ks neprodejné

1
Leden
2007

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
ZASE

JEDEN ZAČÁTEK

Kolikrát vlastně člověk vživotě něco začíná?
Vdětství je nejrůznějších začátků snad nejvíc:
první nadechnutí, první křik, první krok,
první slovo. Brzy také první radost a první
bolest. První den ve škole, ale později i začátek
samostatného života, zaměstnání nebo soužití
v rodině. Ztoho všeho se ale postupně stává
něco samozřejmého, někdy snad až rutinního.
Všechno musí být v životě jednou
poprvé. Spřibývajícími životními zkušenostmi
může ale někdy člověk nabýt naopak dojmu, že ho vlastně už jen máloco může překvapit.
Že život toho tolik nového už vlastně asi nepřinese. Že jde jen jakýmsi samospádem
kupředu a možná se ani tolik není na co těšit.
Začátek nového kalendářního roku může být pro nás připomínkou toho, že nové
začátky jsou svým způsobem potřebné po celý náš život. I tehdy, když už se nám zdá, že
dávno stojíme na vlastních nohou a víme, jak žít. Stále znovu je potřebné ohlížet se za
sebou, za svou životní cestou. Trochu se nad ní zamyslet, a pak znovu vykročit dál.
Samozřejmě, že pokud možno tím správným směrem. Zvláš tehdy, když zjistíme, že
jsme třeba někde předtím špatně odbočili. Správný životní směr souvisí pro nás,
křesany, vždycky velmi těsně sosobou Ježíše Krista. Nevíme, co nás na naší životní
cestě ještě potká. Ale naše víra nám dodává jistotu, že pokud po této cestě kráčíme
sním, sKristem, „nikdo nás zjeho ruky nevyrve“ (Jan 11, 28). Je to nakonec On, kdo
„vládne dějinám“ (jak říkáváme při slavnosti velikonoční svíce), je to On, vjehož rukou
je všechen čas. Proto nám na prahu nového roku, jednoho ztěch začátků, které vživotě
pravidelně prožíváme, klade Svatý otec na srdce, abychom znovu zatoužili žít jako
Ježíšovi opravdoví přátelé. „Tak se staneme spolupracovníky jeho plánu spásy a svědky
oné radosti, kterou On dává nám, abychom ji štědře šířili kolem sebe,“ říká dále
papež. „Kéž nám Maria pomáhá otevírat srdce Emmanuelovi, který přijal naše ubohé
a křehké tělo, aby sdílel spolu s námi namáhavou cestu pozemského života. Nicméně,
spolu s Ježíšem se tato namáhavá cesta stává cestou radosti. Kráčejme společně s Ježíšem,
pb
jděme spolu s Ním a tak bude tento nový rok rokem šastným a dobrým.“
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PÝCHA

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

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 25.2. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 30.1. 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:

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:

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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MÁ V RODINĚ MNOHO DĚTÍ A VNOUČAT

...

O Vánocích jsem dostala celkem nenápadnou „modlitební knížku“ vydanou už vroce 1924. Znovu
jsem si uvědomila, že „Bůh je stejný včera, dnes i navěky“ (viz. Židům 13, 8). Protože když si
odmyslím místy archaické výrazové prostředky, jsou zde uvedené myšlenky a modlitby i pro dnešek
velmi aktuální. Zaujala mě například kapitola o přemáhání pýchy. Pýcha je vkatechismu uvedena
mezi 7 hlavními hříchy (podle sv. Jana Kassiána a sv. Řehoře Velikého), protože je jednou ztendencí,
z nichž se další neřesti a hříchy rodí. Všichni sní denně bojujeme. A i když naštěstí nedosahujeme
„kvalit“ princezny Krasomilyz oblíbené pohádky, nemůžeme ani poctivě říci, že se nás tento problém
netýká.
Na jedné duchovní obnově byl předmětem rozjímání mimo jiné i verš 131. žalmu: „Nemám,
Kéž
Hospodine, domýšlivé srdce, ani povýšený pohled…“, pro nás asi ještě přesněji vyjádřeno slovy – „Kéž
bych, Hospodine, neměl domýšlivé srdce…“. Vpřednášce ktématu zaznělo, že pýcha je vpodstatě
nesprávně uchopená touha po lásce (Boha i bližních), po uznání, touha vyniknout, být oceněn.
(Hřích je „překroucené dobro“. Například: není špatné usilovat o úspěch, ale nepřípustné je chtít
ho dosáhnout i za cenu kompromisů. Je správné toužit po Boží lásce, ale nejprve musíme přijmout
pokorný postoj božího dítěte, které se Bohu svěřuje splnou důvěrou a opustit touhu po vlastní
velikosti. Vždy Bůh nás miluje bezpodmínečně a Jeho velikost je snámi nepoměrná! Je chvályhodné
pečlivě a spolehlivě odvádět svou práci, ale ne proto, abychom druhým předvedli, jak jsou oni
neschopní…) Spokorou musíme přijímat vlastní slabosti a omezení i situace, ve kterých jsme
neobstáli, trpělivě uspořádávat vnitřní neklid a své city. Pak budeme moci prožívat stav popsaný
vzávěru 131. žalmu: „Jako dítě na klíně své matky, tak je má duše ve mně.“ (spokojená, klidná,
vbezpečí…) Asi máme spřemáháním pýchy v mnoha rovinách osobní zkušenosti. Inspiraci pro
svůj boj čerpáme zPísma i zduchovní literatury. Nyní jsem našla výstižné „utřídění“ jednotlivých
nectností spojených spýchou i ve zmíněné 83 let staré modlitební knížce. V úvodu kapitoly je věta
shodná snadpisem článku. Dále budu volně citovat: „Podívejme se na rodinu pýchy
pýchy. Má několik
dcer. První z nich je marnivost. I ona má několik dětí: samolibost
samolibost, která je plná dobrého mínění o
sobě a žije v přesvědčení, že se jí bude celý svět zabývat. Dále hrdost a také vychloubačnost mluvící
ponejvíce o vlastních zásluhách. Druhou dcerou pýchy je ctižádost
ctižádost. Je to bytost nepokojná, od
všech touží být ctěna a všechny její snahy se řídí s ohledem na lidskou přízeň. Těžce nese, jsou-li
chváleni druzí. Bojí se pohrdání, proto chytře skrývá své nedokonalosti. Také ctižádost má několik
dětí, především závist
závist, která žárlivě sleduje dobré vlastnosti a skutky druhých, pátrá po jejich tajných
chybách a následně o nich ráda hovoří. To vše proto, aby sama jasněji zazářila. Druhou dcerou
ctižádosti je sebestřednost
sebestřednost. Je uražena, neslyší–li stálé chvály, nebere-li na ni okolí dostatečný ohled či
ji snad někdo oprávněně napomene. Třetí dcera pýchy se jmenuje panovačnost
panovačnost. Všem chce rozkazovat
svéhlavost, která nikdy
a vládnout, protože má sama potíže sposlušností. Dcerou panovačnosti je svéhlavost
nechce ustoupit, na důvody druhých nebere ohled a pohrdá jimi. Další dcera panovačnosti je pak
posuzovačnost
posuzovačnost. Ráda se činí soudcem živých i mrtvých a ve svých úsudcích se nezastavuje před
nikým. Pýcha má vrodině mnoho dětí a vnoučat a všichni snimi máme bohužel až příliš mnoho
práce…“ (podle P. Meschlera, SJ).
Všichni znovu zjišujeme, jak daleko jsme ještě od ideálu, který před nás staví Ježíš: „Bute
dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). Trápí nás, že máme před Bohem často
prázdné ruce, nejsme a ani nemůžeme se sebou být spokojeni. Ale protože pro křesana nejsou
dobrá předsevzetí a snahy o nápravu chyb soustředěny pouze na jediný den vroce, 1.leden, můžeme
začít kdykoli. Nejlépe ovšem ihned! A třeba právě důslednou výchovou v„rodině“ vlastní pýchy. (vz)
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ZÁPIS

SE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

Přítomni:

UDÍLENÍ

7.1. 2007

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

Body jednání, návrhy a usnesení:
- P. Bouška přečetl návrh žádosti o urgenci reklamací stavebních prací provedených na faře
- P. Bouška souhlasil s žádostí P.Baldínského, aby byla v neděli 11.2. při mši sv. v 18 hod.
udílena svátost pomazání nemocných
- byl vybrán typ laviček do boční chrámové lodi; odzkoušením a zakoupením 2 ks byl pověřen P.
Zborník
- bylo dohodnuto setkání ministrantů, jehož účelem bude zvolit typ ministrantského oblečení,
které se bude nadále při bohoslužbách používat
- byly navrženy akce do Farního kalendáře pro rok 2007
Úkoly na příští zasedání:
- Z minulého zasedání zůstávají nezodpovězeny otázky týkající se vytápění kostela
Zapsal:

Termín dalšího zasedání je v neděli 25.2.2007 od 19:15.

CO

PROZRADILY NAŠE FARNÍ

Vojtěch Škácha

MATRIKY O MINULÉM ROCE

Pokřtěno bylo 55 dětí a 5 dospělých (ti byli současně i biřmováni).
Biřmování zrukou Mons. Václava Malého přijalo dalších 12 osob.
K prvnímu svatému přijímání přistoupilo 5 dětí.
Církevní sňatek uzavřelo 6 párů.
Pomazání nemocných bylo uděleno asi 40 krát.
Na věčnost jsme doprovodili 40 zesnulých.

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.

VZÁCNÝ

HOST

O Vánocích náš kostel
několikrát navštívil jáhen
František Sadílek, františkán z
Uherského Hradiště a bývalý
smíchovský farník. Pokud vše
vyjde podle plánů, rád by letos
v červnu sloužil u sv. Václava
svoji primiční mši sv.
Připojme své modlitby na tento
úmysl!
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PAMĚŤ

Vknize sestavené dle exercicií P. Kubíčka „Zapaluji?“ čteme: „Svátost nemocných je třeba přijímat a
doporučovat druhým například před operací bez ohledu na věk a ve stáří bez ohledu na momentální
zdravotní stav.“ (vyšla k1. výročí jeho úmrtí v Karmelitánském nakladatelství). Rovněž Katechismus
katolické církve nás vybízí, abychom vnemoci nebo ve stáří neváhali spřijetím této svátosti (KKC
1514). Církev dostala úkol nemocné uzdravovat (Mt 10, 8) a snaží se ho naplňovat péčí o ně,
přímluvnou modlitbou i udílením svátostí. U sv. Jakuba čteme: „Je někdo zvás nemocný? A si zavolá
představené církevní obce a ti a se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně. Modlitba spojená
svírou zachrání nemocného. Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno“ (Jak 5,
14-15). Cílem svátosti pomazání nemocných je udělit zvláštní milost křesanovi, který zakouší těžkosti
vdůsledku závažné nemoci nebo stáří, protože právě tehdy pociuje vlastní bezmocnost, ohroženost,
někdy i konečnost pozemského života. Dodává nemocnému útěchu, pokoj a odvahu (viz. KKC).
V neděli 11.2.2007, vden památky Panny Marie Lurdské, který je současně Světovým dnem
nemocných, proto bude při večerní mši sv. v18 hodin vnaší farnosti možnost svátost
nemocných přijmout.
Je vhodné, aby přijetí této svátosti vblízké době předcházela také svatá zpově (předpokladem k
přijetí svátosti nemocných je být vmilosti posvěcující – podobně, jako při přijímání eucharistie).
Zájemci o udělení svátosti nemocných se předem přihlásí vsakristii.
Za svého pozemského působení věnoval Ježíš nemocným velkou pozornost. Soucítil snimi,
mnohé uzdravoval, dovolil, aby se ho dotýkali. Dnes se nás nadále „dotýká“ ve svátostech (viz KKC
1504), chce uzdravovat naši duši i naše tělo. Ze své vlastní zkušenosti mohu říci, že pro mě bylo
přijetí svátosti nemocných pokaždé velikou posilou. Navzdory fyzické slabosti mi umožnilo zažít
jistotu a radost „dítěte vnáruči Otce“ a zbavovalo mě všech obav. A to bych moc přála všem, kdo
„jsou obtíženi“ nemocemi nebo bolestmi stáří, vždy Pán touží všechny je občerstvit (Mt 11, 28). (vz)

RODINNÉ

OHLÁŠKY

FARNOSTI

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

SVÁTOSTI NEMOCNÝCH

STŘÍBRO?

Vposlední době se u nás, snad po vzoru jiných zemí, objevuje kult mladého, zdravého a výkonného
člověka. Na reklamách se na nás usmívají brilantní chrupy, perfektní postavy jsou zahaleny (spíše
odhaleny) důmyslnými róbami. Všude lidé bezstarostní, protože starost o ně přejímají různé instituce
a kypící zdravím, protože si umějí vybrat znabídek eko-firem. Objeví-li se náhodou na reklamě
prarodiče, pak babička cvičí aerobik a děda posiluje ve fitcentru. Ti ostatní jsou pro společnost
nedůležití. Doufám, že my, věřící, nepodléháme názorům okolní konzumní společnosti. Věřím, že
církev si je vědoma ohromného bohatství těch zdánlivě „nepotřebných“, kteří bývají bankou modliteb,
zdrojem přímluv a příkladem věrnosti, prověřené léty, bolestí a zkušeností. Nemohu nevzpomenout
na sílu pouhého gesta Jana Pavla II, kdy už nemohl promluvit kvěřícím na Svatopetrském náměstí
a jen rukou naznačil požehnání všem. Byl to dar lásky celé jeho bytosti světu a všichni mu byli
vděčni. Važme si modliteb, přímluv a proseb starých a nemocných, protože, pokud jsou vedeny
láskou a upřímností, mají u Pána velký význam a jsou pro církev rodinným stříbrem, kterým se
HK
nepohrdá.

Nabídka pronájmu
Pronajmeme byt 2+1 vPraze 8, klidná oblast, 10 min. od metra C Ládví, ve 4.patře 5tipodlaž.
zrekonstr. pan. domu svýtahem. Byt je velký 48 m2, světlý, knastěhování ihned. Tel.777 301682
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PODĚKOVÁNÍ MISIJNÍ BANKY ZA SBÍRKU PRO TANZÁNII.
Opět jako minulý rok děkujeme ze srdce
všem dětem i dospělým, kteří ochotně
přispěli na letošní adventní sbírku. Děti
ručně vyrobily překrásné pohlednice,
zvonečky, svícny, barevné anděly a
mnoho dalších vánočně laděných
drobností, aby mohly být 2. a 3. neděli
advetní nabídnuty farníků za
dobrovolný příspěvek na práci Misijní
banky ubožáků vTanzánii. Zvláštní dík
patří paní Cuhrové & spol. za její
trpělivou a tvořivou práci sdětmi a všem
dalším přátelům, kteří pomáhali vobou
nedělích při organizování nabídky místní
farní veřejnosti.
Celkový výnos sbírky činí 14.924,- Kč, které využijeme jak na diferencovanou pomoc lidem ve
Mbozi West, tak i na rozšiřování školky pro předškolní přípravu a zhotovení jejího vnitřního vybavení.
Školka sama byla sice vříjnu 2006 od základu přestavěna, zastřešena a vymalována, ale ještě stále
potřebuje vymezit, upravit a především vybavit hrazený vnější prostor. Zde má být jednak funkční
zděná kuchyň pro přípravu jednoho jídla - ugali = teplé a sladké kukuřičné kaše - denně a pak také
kolotoč, houpačky či skluzavka tak běžné pro radost dětí vEvropě. Přejeme všem malým i velkým, a
Bůh oplatí jejich velkorysou štědrost se kterou společnému dílu vAfrice pomáhají.
Pavel a Mirjam Baldínských - MBU agapembu@volny.cz

Z TŘÍKRÁLOVÉ

SBÍRKY

...

„TŘÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA!

PŘISPĚJTE

NA

TŘÍKRÁLOVOU

SBÍRKU!“

Přiznejme si, že toto volání, které můžeme zaslechnout vulicích
měst po celé České republice, již patří ke koloritu začátku
roku. Tato bezesporu krásná tradice vnašich myslích během
doby natolik zdomácněla, že pokud bychom žádné tříkrálové
koledníky nepotkali, nebyl pro nás vstup do nového roku
takový, jaký má být, něco by mu zkrátka chybělo.
I na území naší farnosti jsme mohli vminulých dnech
potkat onu důvěrně známou a přece pokaždé jinou trojici,
doprovázenou vždy někým dospělým, který se ujal role toho
„černého vzadu.“ Kasičky se vesele plnily menšími i většími,
vždy však dobrovolnými a o to radostněji přijímanými
příspěvky, které budou stejně jako minulý rok použity
především na výstavbu Azylového domu pro matky sdětmi
vtísni a Týdenního stacionáře pro seniory vHlubočepích,
jehož vybudování zastřešuje pražská arcidiecéze. Část vybraných
peněz bude samozřejmě využita i na různé účely vrámci naší
farnosti.
Upřímný dík patří všem, kteří věnovali svůj čas a energii přípravě a úspěšnému průběhu letošní
Tříkrálové sbírky, jmenovitě pak dětem a maminkám z mateřského centra Venoušek v čele s Marií
Tomkovou, paní Šustrové a lidem zobčanského sdružení Campamento´99, především Ondřeji
Liškovi a Markétě Bendové, ale i těm ostatním, by třeba jejich pomoc není na první pohled příliš
patrná. A samozřejmě děkujeme všem, kteří koledníkům vhodili nějaký ten peníz do kasičky.

Vneděli 28.1. po skončení dopolední mše svaté jsou všichni tříkráloví koledníci
i jejich vedoucí zváni na přátelské setkání na faru. Přij te, těšíme se na vás.

ETICKÉ

LIMITY POLITIKOVA ROZHODOVÁNÍ

Nekonečná truchlohra na téma sestavování vlády většinu znás již
řádně znechucuje. Na druhou stranu může být pobídkou kúvahám
o tom, co je to ještě politika a co již jenom její nepovedená karikatura.
Mezi nejfrekventovanější slova současnosti patří ve shora uvedené
souvislosti kompromis a dohoda. Získávají však vpolitické mluvě
dneška zcela jiný význam, než jim byl dosud přiznáván. Kompromis
vždy předpokládal reálnou existenci zásad, znichž může být, po zralé
úvaze, slevováno. Dohoda byla možná jen tam, kde se předpokládalo
dodržení daného slova. Jestliže politik minulosti nabízel kompromis
stím, že slevuje ztoho či onoho, aby prospěl celku, politik současnosti
slevuje zčehokoli, aby prospěl sobě, nebo nadstranické bratrství u
vemena státní dojné krávy nesmí být narušeno. Že tento stav má
určité historické souvislosti, je nabíledni. O některých znich budeme
diskutovat dne 18.1. od 19:00 ve farním sále sIvanem Medkem.
Josef Cuhra
Všichni jste srdečně zváni.
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