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)
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
28.9. pátek
29.9. sobota
30.9. neděle
1.10. pondělí
2.10. úterý
4.10. čtvrtek
5.10. pátek
7.10. neděle
14.10. neděle
15.10. pondělí
17.10. středa
18.10. čtvrtek
21.10. neděle
28.10. neděle
1.11. čtvrtek
2.11. pátek
4.11. neděle
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Slavnost sv. Václava
Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Národní svatováclavská pou ve Staré Boleslavi (hlavní mše sv. v 10.00)
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
26. neděle vmezidobí
při mši sv. v 18 hod. Missa Orbis Factor (sbor Cantus Amici)
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
v tomto týdnu začíná v naší farnosti výuka náboženství
Památka svatých andělů strážných
Památka sv. Františka zAssisi
od 19 hodin první biblická hodina vtomto školním roce
1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
27. neděle v mezidobí
28. neděle vmezidobí,
od 15 hod Drakiáda pro děti
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
od 19 hod. přednáška ČKA ve farním sále
29. neděle vmezidobí
Den modliteb za misie; koná se sbírka na misie
30. neděle vmezidobí, změna letního času na středoevropský
Slavnost všech svatých
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
31. neděle vmezidobí, koná se sbírka na Arcidiecézní charitu

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

CHVÁLA

NEJVYŠŠÍHO

„Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě bud’ chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.
Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.“
Těmito slovy začíná známý „Chvalozpěv stvoření“
sv. Františka zAssisi. Není to jistě jediné vyjádření
chvály Boží velikosti, snímž se můžeme setkat
vkřesanské tradici. Samotné Písmo svaté nás k
Boží chvále nejenom často vyzývá - „Zpívejte Pánu,
chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko
vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána
Ježíše Krista.“ (Ef 5, 19-20) - , ale dává nám na
různých místech i dostatek inspirace k tomu, jak
Boží chválu vyjadřovat. První křesanská
společenství promýšlela ve světle Kristova tajemství
novým způsobem žalmy a vytvářela nové, ryze křesanské chvalozpěvy: „Bu pochválen Bůh a Otec
našeho Pána Ježíše Krista...“ (Ef 1, 3nn); „Tomu, který má moc vykonat věci nad pomyšlení nesmírně
vznešenější, než my prosíme nebo chápeme, tomu bu sláva vcírkvi ve spojení sKristem Ježíšem po
všechna pokolení na věčné věky.“ (Ef 3, 20-21); „Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh vševládný, který byl, který
je a který přijde.“ (Zj 4, 8). Ten, kdo Pána Boha chválí, dává tím bezprostředně najevo především to,
že si je vědom, před kým stojí a ským má tu čest. Oslavuje Boha pro něj samotného, nejenom kvůli
tomu, co nám dává nebo co koná. Chvála totiž „zahrnuje ostatní způsoby modlitby a pozvedá je
ktomu, který je jejich pramenem i cílem“ (KKC).
Jak řekl letos včervnu při své pastorační návštěvě Assisi Svatý otec, právě „svatý František je
velkým vychovatelem naší víry a naší chvály. Tím, že si zamiloval Ježíše Krista, setkal se s tváří BohaLásky, stal se jeho vášnivým zpěvákem jako pravý ,potulný trubadúr Boha´. V duchu evangelijních
blahoslavenství se František skrze mírnost, s jakou dokázal žít vztahy ke druhým lidem, stal pokorným
svědkem a tvůrcem pokoje.“ Františkova chvála Nejvyššího tedy vyrůstá především zjeho lásky kJežíši
Kristu, dále však také zjeho pokory a mírnosti, skrze něž se kolem něj šířil Boží pokoj. Je těžké chválit
Nejvyššího a přitom sebe sama nepřiměřeně povyšovat. Je těžké pokojně spočinout před Boží tváří a
přitom vsobě hromadit pocity ukřivděnosti nebo záš. Láska ke Kristu, okořeněná pokorou, mírností
a úsilím o pokoj slidmi se naopak může stát zdrojem ryzí chvály, kníž nás právě sv. František zve
svým osobním příkladem i svými konkrétními modlitbami chval: „Všemohoucí, nejsvětější, nejvyšší a
nejvznešenější Bože! Všechno dobro, nejvyšší dobro, celé dobro, který jediný jsi dobrý, tobě chceme vzdát
všechnu chválu, všechnu slávu, veškerý dík, všechnu čest, veškeré dobrořečení a vše dobré. Staň se! Staň
pb
se! Amen.“
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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. - m.c. fara
Rekreační cvičení pro ženy
úterý 18:30 - 19:30 hod. - velký sál
Společenství Obnovy v Duchu svatém
úterý od 20 hod. - velký sál 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. Další podrobnosti na
www.spolcovni.usmev.cz, zahájení 3.10.

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
Modlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 23 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 21.10. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 30.10. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od října, rozvrh ve vývěsce
Katechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Petra a
P. Mariusze
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:

nerozum“ pustit se do takové safari
(cesty). Máme tendenci vidět
vtakovém kroku až příliš otazníků a
navíc mraky odpovědnosti za
spoustu lidí a majetku kolem sebe.
Tedy jasná neodpovědnost a hazard…
Klíč kpochopení Abrahámova
postoje víry a tím i kuchopení
vlastní křesanské reality, leží mimo,
ale i v nás. Je jím dar víry. Důvěra a
spoléhání na Boha. Nicméně bez
naší souhlasné, Bohu přitakávající
vůle, se nedá použít. Budiž nám
všem vtomto měsíci společně jasno,
že ta nejdůležitější životní Misie =
Poslání se děje pro nás všechny dnes
a denně mezi našimi nejbližšími.
Uprostřed všedních rodinných a
mezilidských vztahů. Těžiště úspěšné
komunikace s lidmi potažmo
pastorace, neleží totiž pouze ve
studiích, červených diplomech,
zvednuté mačetě či případně nabité
pušce. Nepochybně mnohem více
je skryto ve větě, kterou jsem si letos
přečetl vpředsálí zdejší kanceláře Caritas ve Mbeya: “Bůh nepovolává kvalifikované, ale kvalifikuje
povolané.“ Těšící se na opětné setkání a stále prosící o modlitby

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

za sebe i Mirjam - Pavel Baldínský
Allamano Agape Development Mission – Kamsamba
mirijan@centrum.cz 4.9.2007

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 500 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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MILÉ

DĚTI A RODIČE,

Zveme vás na tradiční podzimní DRAKIÁDU, která
se bude konat vneděli 14.10.2007.
Sraz budeme mít v15hod. na pláni u Televizní věže
(zastávka busu č.191 „Televizní věž“)
Časy osjezdů busu zKnížecí 14:42, 15:02.
Ssebou si vezměte draka, sportovní boty, svačinku a
přiměřené oblečení.
Těší se na vás MC Venoušek
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ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

23.9.2007

FARNÍ

Přítomni: P. Petr Bouška, J. Dajbych, J. Macek, A. Macková, F. Nedbal,
J. Suchel, V. Škácha, P.Zborník

-

Body jednání, návrhy a usnesení:
- Dotazník studenta teologie na funkci pastorační rady
- Pro nedostatečný počet zájemců je pro tento rok zrušeno konání ministrantských schůzek
Termín 25.11. rezervován pro konání farního shromáždění vprostorách radnice
Adventní rekolekce na faře se uskuteční vsobotu 1.12.
Nabídka víkendové farní rekolekce vKolíně 7.-9.12. (omezený počet míst, hlásit se lze u paní
Olgy Auerspergerové – 606644423))
Snaha o uplatnění reklamace prací vsuterénu fary, posudek soudního znalce, plán dalšího postupu
Stav probíhající elektrorevize
Nabídka vytápění kostelních lavic od firmy I.T.I.Works
Nabídky na nový samozamykací zámek ke vchodu fary (starý je nespolehlivý)
Návrh ČSOB na reinstalaci sochy sv.Jana Nepomuckého u kaple v Radlicích
Nabídka instalace ochranných hrotů proti holubům na zadní část kostela
Souhlas spořízením nábytku pro potřeby rozrůstající se farní knihovny
Souhlas spořízením 2 průmyslových vysavačů zBauhaus – staré vysavače jsou nefunkční

VÝLET DO

DOBŘÍŠE

V sobotu 15.9. jsme vyrazili vlakem na podzimní výlet. Tentokráte se zúčastnily všechny věkové
skupiny a nikdo nebrzdil karavanu. Síly měli všichni dost, takže při 11 km pochodu krásnými
brdskými lesy stihli nasbírat i značné množství hub. Na Dobříši před kostelem se naše skupina
zdvojnásobila a doplnila o rodiče s menšími dětmi a o starší farníky. Po společné poutní mši sv. jsme
navštívili nové multifunkční farní centrum sv. Tomáše. Místní farář, P. Němeček, nás provedl po
budově a seznámil s farními aktivitami. V přilehlé zahradě si pak mladší poutníci užívali na krásném
dětském hřišti, starší opékali obligátní buřty. Pilnější si navíc stihli prohlédnout zámeckou zahradu
FN
(rozhodně doporučujeme). Výlet se prostě povedl, jako je již zavedeným zvykem.

Termín dalšího zasedání: neděle 21.10.2007 od 19:15

INFORMACE

O VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE

2007 - 2008

Předběžný harmonogram výuky náboženství ve školním roce 2007 – 2008 je následující:
1. skupina: 5 - 7 let - středa 17:00 - 17:45 (A. Bubníková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání - úterý 15:00 - 15:45 (P. Mariusz Przygoda)
3. skupina: 8 - 10 let - úterý 16:00 - 16:45 (Magda Vlčková)
4. skupina: 11 - 13 let - středa 15:00 - 15:45 (P. Mariusz Przygoda)
5. skupina: 14 let a více - čtvrtek 16:00 - 16:45 (P. Stanislav Přibyl)
Rozvrh vuvedené podobě není definitivní a můžete se kněmu samozřejmě vyjádřit (např. poznámkou
vpřihlášce). Výsledná podoba rozvrhu však bude pochopitelně záviset na časových možnostech
vyučujících a většiny přihlášených dětí. Pravidelná výuka bude zahájena od října. Prosíme, aby nám
rodiče co nejdříve odevzdali vyplněné přihlášky (na faře nebo vsakristii). Formuláře budou kdispozici
vkostele a na faře. Prosíme také o modlitbu za děti i za vyučující.

VSTUP

DO

BOŽÍ

ŠKOLY

Dnes se, zvláště vposlední době, stalo velikou módou křtění knih, hudebních nosičů, ale i zvířat. Je
to prováděno se slávou a vážností. Proto se mnozí lidé mylně domnívají, že také křest člověka je jen
folklórem. Nejsou si totiž často vůbec vědomi zásadní odlišnosti. Zatímco u věcí jde skutečně jen o
chvilkovou podívanou, člověk křtem vstupuje do Boží školy plnohodnotného života, ve které není
stanovena žádná věková hranice. Učení není lehké, protože někdy plníme úkoly, kterým nerozumíme,
nebo je pochopíme až po delším čase. Jedním znejtěžších je předávání nabytých zkušeností lidem
kolem nás. Někteří váhají vstoupit, jiní dokonce odmítají. Podvědomě cítí, že by museli změnit od
základu svůj dosavadní život. Náš učitel Ježíš nás však stále povzbuzuje slovy: „Já jsem sVámi po
všechny časy až do konce světa“. Stejné zaslíbení dodávalo po staletí sílu všem Svatým. Proto je
Ilona Bozděchová
sdůvěrou prosme o pomoc.
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ZA

BUDOUCÍ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ

Otázka nedostatku kněží v naší zemi je již několik let žhavým
problémem dnešní doby a velmi nás křesany trápí. Co ale děláme
pro to, aby se situace změnila k lepšímu? Modlíme se za budoucí
kněžská povolání, účastníme se poutí pořádaných na tento úmysl
a často o tomto tématu také hovoříme a odůvodňujeme si proč
tomu tak je. Vzpomínám si na jednu takovou diskuzi s Otcem
Ondřejem na Biblické hodině. Tehdy jsme se v dobrém tak trošku
špičkovali a on navrhoval, že bych mohla jednoho ze svých synů
(mám pět synů a jednu dceru) obětovat církvi. A já na to, že
klidně i dva, že mám synů „na rozdávání“, že já dělám pro budoucí
kněžská povolání co mohu, ale co je to co platné, když se církev nesnaží mi pomoci. V té době ve
farnosti nefungovali ani ministranti ani jiná dětská společenství a mě to opravdu hodně mrzelo,
protože jsem viděla, jak to mým dětem chybí a věděla jsem, že v pubertě už tuto absenci ničím
nenahradím, že děti potřebují mít svou komunitu ve farní společnosti kontinuálně. Dnes je však
situace jiná, v pastorační radě máme schopného a zkušeného Petra Zborníka, který je i přes své
pracovní povinnosti a na úkor vlastní rodiny ochoten se dětem věnovat a opravdu to s nimi umí.
Problém je ale opačný, pro změnu chybí děti, které by chodily na ministrantské schůzky.
A tak se ptám: Je to vůbec možné? To jsou opravdu všechny rodiny ve farnosti schopné své děti
bez problémů a bez pomoci zkušených katechetů vychovat a vzdělat nejen ve víře, ale i ve správném
teoretickém i praktickém umění pomáhat u oltáře? Klobouk dolů! To já si na to sama netroufám.
Možná je to tím, že jsem konvertita a chybí mi samozřejmost rodinné výchovy a rodinného zázemí i
léta docházky na výuku náboženství. Proto také sama cítím neustálou potřebu stálého sebevzdělávání
a vlastní nedostatečnost v mnohých teoretických i praktických znalostech. Bojím se, kdo tyto dovednosti
naučí mé mladší syny, když z důvodu nezájmu farníků ministrantské schůzky nebudou. Kde se v
naší velké farnosti vezmou noví malí ministranti a potencionální budoucí kněží? Te už rozhodně
nemám právo církvi vyčítat, že se nestará a pro budoucí kněžská povolání nic nedělá. Petra Šustrová

MINISTRANTSKÉ

SCHŮZKY

Z důvodů velmi nízkého počtu přihlášených, nebudou zatím letos
probíhat ministrantské schůzky. Nic méně pokud bude během roku
zájem, není problém tyto schůzky obnovit. V sakristii kostela je stále
arch papíru, kde se můžou kluci i děvčata přihlásit.Věkové rozmezí od
6 - 10 let. ( 1-5 stupeň základní školy) Prosím na seznam také uvést
Petr Zborník
telefonní nebo emailový kontakt.

A

ČÍST UŽ TAKÉ NIKDO NEUMÍ

?....

Naše farní knihovna mé již přes 500 nových titulů kvalitní (pokoncilní) teologické
literatury. Knihy se již ani nevejdou do vyhražených skříní. Optimální stav by byl,
aby alespoň jedna třetina knih byla mezi farníky - trvale půjčená a čtená.
Knihy je možné si vypůjčit v neděli po mši sv. v 8 a 9:30 hod., případně ve
všední dny v době konání schůzek jednotlivých společenství. Jedinou podmínkou
FN
je vyplnit si kartu čtenáře a po přečtení knihy vrátit.
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MLČETI ZLATO

Snad všichni známe toto přísloví, ale každé „pro“ má své „proti“ a stejně je to tak i stímto příslovím.
Jsou lidé uzavření, plaší, introverti, kteří nedovedou rychle a pohotově reagovat – tedy mlčí. Pak
existují ti, kteří stranou ohodnotí a zkritizují kohokoli a cokoli. Mají-li však vystoupit nahlas a přede
všemi, mlčí také, protože se bojí, aby na sebe zbytečně neupozornili, aby se nezesměšnili a alibisticky
se řídí heslem: „co tě nepálí, nehas!“ A konečně jsou takoví, co nesouhlasí ze zásady a kritizují vše i
maličkosti a nepodstatné věci ve snaze, aby se zviditelnili.
Denně se dostáváme do situace, kdy jsme sněčím nespokojeni, kdy se nás něco dotkne a cítíme,
že bychom měli zareagovat. Máme být tedy stálými kverulanty, nebo mlčícími vrbami? Správné by asi
bylo: jestliže vzásadní a podstatné věci nesouhlasím, ozvu se. Každá kritika se dá říci slušně, bez
emocí. Výtka by měla být laskavá a měla by zahrnovat i snahu o pochopení druhého. Nebojme se
přizvat do našeho jednání Ducha svatého, On nám řekne, co máme mluvit a jak máme konat. HK

FACE

TO FACE

Svatý Tomáš toužil spatřit Pánovy rány. Žalmista se ptá: „Kdy už smím přijít
a spatřit Boží tvář?“ (Žalm 42,3) No, přímo Pánovy rány ani přímo Boží tvář
vám ukázat nemohu. Ale na Pána hledět můžete, chcete-li. Každý pátek vnaší
basilice přímo navazuje na mši svatou krátká adorace většinou se zpěvem
překrásných litanií kNejsv. Srdci Páně. A to je zcela určitě (ač možná
zprostředkované) hledění na Pána. Ono to chce mít jen alespoň trochu pozorné
srdce. A je to určitě dobrá látka kzamyšlení. Ale pojme ještě o krůček dál.
Vnaší farnosti je totiž možnost ještě květším věcem. Každý první pátek vměsíci
(tedy vříjnu pátého, vlistopadu druhého, vprosinci sedmého, a tak dále) je
adorace prodloužena a chce-li kdo přijít, může setrvat vtichu kaple před
vystavenou Nejsv. Svátostí až do 23 hodin.
Možná se mě někteří dotáží: „A kčemu adorovat a ubírat si spánku, když já se pomodlím doma,
modlím se pravidelně a snad i „dobře“?“ Ale zajisté, ovšem eucharistická adorace má svou
nezaměnitelnou charakteristiku a plody. „Miluje kdo život? Přeje si dny štěstí?“ Ptá se žalmista (Žalm
33,13) a mně se chce dodat: tak poj, padni a klaněj se. (srov. Žalm 95,6) Eucharistická adorace nás
totiž staví (pominu-li, samozřejmě, sv. přijímání) tak blízko Pánu, jak to jenom jde. Je to patření na
Pána, blažené soustředění, okoušení božského klidu. Kontemplace je jednou ze složek křesanské
modlitby, která se, bohužel, vynechává, ale vynechávat by se neměla. Otázka tedy nezní: „Proč přijít?“
Ale „Proč nejít?“ Pán vybízí apoštoly: „To jste nemohli ani jedinou hodinu se mnou bdít?“ (Mt
26,30) Neplatí tahle výtka i nám. Nejsme někdy všichni (prosím, mě nevyjímaje!) trochu moc liknaví
ve „službách Božích?“ Jsme-li líní, nemůžeme se potom ale divit, že nám utíkají myšlenky a špatně
se nám soustředí při modlitbě. Nejsme totiž zvyklí se sebou něco dělat a modlit se. Pak nás samozřejmě
všechno dokáže rozptýlit! Asi mi někdo řekne: Ale já neumím adorovat! A tomu pak řeknu: Na tom
ale není nic kumění. Pohlédni na Pána, klekni před ním a odevzdej mu všechny svoje radosti i
starosti! „Svou starost ho na Hospodina,“ (Žalm 55,23) vybízí nás žalmista a sám Pán Ježíš říká:
„Pojte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi břemeny, a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28) A
chválit Pána, to jde samo. Vždy je toho tolik, za co můžeme chválit Pána: Tím, že stvořil nás a pro
nás krásný svět počínaje a vším, co se mám ten či onen den povedla zdaleka nekonče.
kostelník Václav
Tak se nebojte a přijte za ním. Už vás trpělivě očekává. Pax.
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MILÍ

RODIČE I MILÉ DĚTI,

naše občanské sdružení Campamento‘99 bude i letos provozovat vprostorách zdejší fary kroužek pro
děti. Naše schůzky jsou určeny dětem od 9 do 15 let a tímto vás na ně srdečně zveme!
KDY: Schůzky budou probíhat každou druhou středu (konkrétní data budou vždy dopředu
vypsána na webu), od 17 do 18:30 hodin.
KDE: na faře kostela sv. Václava vPraze na Smíchově (budova za kostelem)
CO: spousta vnitřních i venkovních her, příležitostné návštěvy muzea, divadla či kina a především
možnost poznat spoustu nových zajímavých lidí a kamarádů
PRVNÍ SCHŮZKA: se bude konat 3.10. – přijte se proto podívat a zkusit snámi strávit
jedno odpoledne. Více informací také na www.campameto99.cz
Veronika Jírů, Markéta Bendová (Myška) + všichni ostatní
Na všechny se těšíme!

Z

HISTORIE SDRUŽENÍ

CAMPAMENTO 99

Občanské sdružení Campamento ´99 vzniklo 4. května 1999 a k tomuto datu je registrováno při
Ministerstvu vnitra ČR. Činnost sdružení je zaměřena na práci s dětmi a mládeží. Naším cílem je
přispívat k smysluplnému trávení volného času, k všestrannému rozvoji mládeže v České republice a
k integraci dětí z dětských domovů do prostředí jejich vrstevníků z rodin. Tento cíl je naplňován
především organizováním sportovních a vzdělávacích aktivit pro mládež, zejména letních táborů.
Čtrnáctidenní letní tábory pořádáme již od roku 1989. Každodenní program jednotlivých táborů
spojuje téma celotáborové hry, na jejíž kvalitu klademe velký důraz. V minulých letech jsme zvolili
např. tato témata: České dějiny od příchodu Cyrila a Metoděje po vládu Karla IV., Putování do
zaslíbené země, Evangelium, Cesta za Grálem, Hobit nebo Pán prstenů (na motivy stejnojmenných
knih J. R. R. Tolkiena). Příprava celotáborové hry probíhá na pravidelných setkáních vedoucích a
praktikantů v průběhu celého roku. Během předchozích táborů se nám podařilo zformovat kvalitní
skupinu vedoucích a praktikantů, kteří jsou vybíráni většinou z oddílu nejstarších dětí, kteří již znají
poměry na táboře a osvědčili se jako schopní a spolehliví. Skutečný zájem o věc je patrný též z toho,
že celý tým vedoucích a praktikantů pracuje vždy bez nároku na jakoukoli finanční odměnu. Tento
tým je zárukou kvality i dalšího tábora.
Tábory jsou pořádány pro děti od šesti do čtrnácti let. Jejich počet se pohybuje od padesáti do
stodvaceti (dle kapacity pronajímaného objektu). Táborů se též mohou účastnit děti se specifickými
potřebami. V minulých letech se táborů zúčastnili např. mentálně retardovaný chlapec (Downův
syndrom), tělesně postižená dívka (průkaz ZTP-P), chlapec s jednou ledvinou nebo chlapec se závažnou
srdeční vadou. Tyto děti jsou integrovány do oddílů, je jim však věnována zvýšená pozornost a
individuální péče.
Od roku 1999 rozvíjíme projekt integrace dětí z dětských domovů do prostředí dětí z rodin. Dětských
letních táborů se zúčastní děti z DD Žichovec a děti z rodin v poměru 1:3. S dětmi z DD pracujeme
i v průběhu roku. Tento projekt je podle našich informací ojedinělý a má pozitivní dopad jak na děti
z dětských domovů, tak na děti z rodin. Prostředí dětí z rodin považujeme za ideální pro integraci a
výchovu dětí z dětských domovů. Celý projekt má za cíl především integrovat děti z prostředí dětského
domova do prostředí dětí z rodin, ale jak se ukázalo, projekt má význam i pro děti z rodin, které si tak
lépe mohou uvědomit, jakou vzácností je jejich rodina.
Více informací na www.campamento99.cz

8

Èeská køesanská akademie
místní skupina v Praze 5

Vás zve na diskusní veèer

Novináø v dobì inflace slova
Souèasný svìt chce být informaèní spoleèností. Ji nyní úroveò sdìlovacích
technologií umoòuje dozvìdìt se v krátkém èase témìø ve o vem a o vech.
Pøemýlivý èlovìk si vak klade otázku, zda toto vechno opravdu musí èíst, slyet
a vnímat, aby nevypadl z kola ven. Zda k rozvoji osobnosti a rozhledu nezaèíná
být dùleitìjí umìt nìkteré informace odmítnout, spíe ne se jimi nechat zavalit.
Jak se s inflací slova vyrovnávají novináøi, nám prozradí:

Ludvík Vaculík
spisovatel èeský
a

Antonín Randa
éfredaktor Katolického týdeníku

Datum a místo konání:
Ètvrtek 18.10.2007 od 19:00 hod ve velkém sále farní budovy na
Smíchovì, vchod za kostelem sv. Václava, Námìstí 14. øíjna è. 17, cca
200 m od stanice Metra B - Andìl.
5

NEKVALIFIKOVANÍ

POVOLANÍ (KRÁTKÁ

ÚVAHA KMĚSÍCI MISIJNÍ PRÁCE)

Skutečně ze srdce rád pozdravuji celou
smíchovskou farní obec, a to ještě stále znaší
misijní stanice Allamano Agape vKamsamba
- jihozápadní Tanzánii. Nedalo mi to, abych
nepřispěl svým, alespoň malým téměř on-line
podílem, kmisijnímu tématu tohoto měsíce.
Misie je totiž převeliké téma o nic menší
katolické církve a mnoha dalších nazývajících
se po Kristu. Kromě toho, že je i velkým
posláním (Jděte a hlásejte…) vtěleného Boha,
zcela logicky navazující na smysluplný a
radostný obsah informace o možné záchraně
každého člověka má také, a to především, svůj
zcela obyčejný lidský rozměr. Neděje se pouze
„na nebi“, ale také velmi tvrdě i zde na zemi.
Právě lokální střety mezi teorií “nebeských
nauk“ a čirou člověčinou, stávájí se mi osobně
velkým zdrojem milého poznání, že Bůh je
nám lidem těsně nablízku. Samozřejmě jako
Tvůrce má ten náš lidský genom vmalíčku.
Nic lidského (kromě hříchu samozřejmě) mu
není cizí či neznámo. Prostě nás má do
posledního záhybu DNA přečtené.
Tady vAfrice je tolik příležitostí kněmému
údivu nad dílem Božích rukou. Když mi bratři
Nedvědi zpásku prozpěvují zasněně o vzdáleném
Jižním kříži, ale mě tu visí denně (spíš nočně) nad
budovou misie, je důvod žasnout a chválit Tvůrce.
Jižní kříž tu visí tak neobyčejně obyčejný, jakou je
kupř. samozřejmá existence rybníků na českých či
moravským návsích. Hloubka africké noční oblohy
i téměř klášterní ticho či jindy naopak hlasy zvěře
vbuši mi zde připomínají kdysi čítané knihy o
Abrahámovi (tehdy ještě Abramovi), hledajícího
zaslíbenou zemi. Opřen o důvěru ve svého Boha
neváhal a vydal se na cestu do neznáma, aby realizoval
velký příslib o budoucnosti národa. Žádné cestovní
itineráře, žádná satelitní navigace. Nic než „pouhá“
víra! Spolehnutí na Pána Všehomíra uprostřed
nepřátelským kmenů a nových krajin. Pro
současného racionálně založeného člověka „holý

PLNOMOCNÉ

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

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

„HOST (Z)

MĚSÍCE“ V NOVÉM AKADEMICKÉM ROCE

Vážení farníci a zejména naši věrní návštěvníci, Vaše
Společenství mládeže se i vtomto roce pokusí sestavit
co nejzajímavější a nejpestřejší paletu „Hostů (z)
měsíce“. Samozřejmě je naším záměrem dbát nejen
o intelektuální, ale také o duchovní a užitečné
zpestření Vašich středečních večerů. Snad se nám
to alespoň občas daří. Toto předsevzetí se
pokusíme naplnit také vnovém akademickém roce,
jak nejlépe umíme.
První říjnovou středu (3. 10.) od sedmé hodiny
večerní se můžete těšit ve farním sále naMartina
Berana stématem „Křesanství a okultismus“. Host
bude tento večer mluvit hlavně o vlastních
zkušenostech, které prožil na spletitých cestách při
hledání Boha. Prošel si mnoha okultními
praktikami, jeho pou za východní spiritualitou ho zavedla až do Indie a na pokraj smrti. Poté, co
před dvěma lety konvertoval ke křesanství, se snaží varovat ostatní před nebezpečími okultismu.
Třicetiletý Martin Beran pochází z Hrochova Týnce. Profesí je hodinář. Hlásí se křímsko-katolické
církvi. Na toto téma vedl workshop například na letošním CSM vTáboře. Nutno dodat, že se
setkalo svelkým ohlasem.
Vlistopadu (7. 11.) se můžete setkat sPhLic. Kateřinou Lachmanovou,
ThD, externí vyučující na KTF UK vPraze, redaktorkou Karmelitánského
nakladatelství a autorkou množství knih sduchovní tématikou. Večer nese
stejný titul jako jedna zjejich knih: „Dvojí tvář lenosti“.
Podrobnosti naleznete opět na farním webu, stránkách SSM
(spolcovni.usmev.cz) a na nástěnce vpředsíni kostela. Těšíme se, že nás
poctíte svou návštěvou i vtomto roce, Vaše Smíchovské Společenství Mládeže.
mta

PODZIMNÍ

VÝLET NA

OKOŘ

V sobotu 20.10.2007. Sraz v 8:40 na Masarykově nádraží u pokladen. S sebou jídlo a pití, teplé
oblečení, 100,-Kč. Návrat mezi 17 a 18 hodinou, ještě upřesníme.
o.s. bét-el, www.bet-el.signaly.cz
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