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Prosinec

2007KONTAKT S 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

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)

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA

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.
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AAAAADVENTDVENTDVENTDVENTDVENT

Liturgický advent trvá, jak známo, čtyři
týdny. Není to zas tak dlouhá doba.
Snadno nám může uplynout dříve, než
se do adventního očekávání Kristova
příchodu trochu víc ponoříme. I přesto,
že se nám adventní liturgie snaží toto
očekávání ze všech sil připomínat - a� už
slovy (s častou pobídkou ke střídmosti a
bdělosti) nebo různými symboly či

krásnými rorátními zpěvy. I kdybychom si ale liturgickou adventní dobu prodloužili
třeba na několikanásobek (abychom si ji mohli déle vychutnat a lépe prožít), přece by
zůstala jen malým zlomkem toho skutečného adventu, který lidstvo provází od počátku
dějin. Nebo lépe řečeno od chvíle, kdy se člověk hned na jejich počátku Bohu odcizil.

Těžko říci, jaký časový interval dělí prvního Adama od narození Adama druhého
(jak označuje sv. Pavel Ježíše Krista). Jistě se ale jednalo o dlouhé tisíce let. Tak
dlouhou dobu bylo potřeba čekat na příchod Spasitele, Zachránce. Až teprve „když
se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby
vykoupil lidi, podléhající Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny.“ (Gal 4,4-5). Ale vlastně
ani tímto příchodem Božího Syna adventní čekání lidstva docela skončeno nebylo
- veschatologickém smyslu stále trvá a bude trvat dál, i když pro mnohého člověka
snad jen jaksi neuvědoměle. Vždy� „celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové
zjeví ve slávě“, jak říká sv. Pavel. „Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí
až doposud. A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř
naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla. … Doufáme-li vněco,
co ještě nevidíme, čekáme na to svytrvalostí.“ (Řím 8, 19.22-23.25)

Dějiny spásy jsou tedy podstatným způsobem postaveny na čekání a tedy i na
trpělivosti. Jen sám Bůh zná vurčitém smyslu ten pravý čas, kdy se mají věci změnit,
posunout kupředu, obnovit. Člověku je do té doby dána příležitost ktomu, aby se
(kromě mnoha jiných věcí) učil být trpělivý a vytrvalý. Jak říká sám Kristus, „trpělivostí
zachráníte svou duši“ (Lk 21, 19). Což může být poselstvím do tohoto letošního
adventu i do našich osobních životních „adventů“.      pb     pb     pb     pb     pb

1.12. sobota od 9 hod. duchovní obnova na faře (povede P. Stanislav)
2.12. neděle 1. neděle adventní1. neděle adventní1. neděle adventní1. neděle adventní1. neděle adventní

-  při mši sv. v8 hod. zazní Alpenländische Mess‘ vpodání sboru Exultate zJižního Tyrolska
- od 10.30 proběhne Mikulášská besídka na faře
- 14.30-17.30 adventní program pro děti (vyrábění ozdob, přání; svátost smíření)

3.12. pondělí Památka sv. Františka Xaverského, kněze
7.12. pátek Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
8.12. sobota Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchuSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchuSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchuSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchuSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
9.12. neděle 2. neděle adventní2. neděle adventní2. neděle adventní2. neděle adventní2. neděle adventní; od 15.30 hod. koncert vkostele sv. Václava
10.12. pondělí od 19.30 v kostele sv. Gabriela koncert žáků z pěvecké třídy
13.12. čtvrtek Památka sv. Lucie, panny a mučednice
14.12. pátek Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
16.12. neděle 3. neděle adventní3. neděle adventní3. neděle adventní3. neděle adventní3. neděle adventní

- v9.30 mše sv. sotcem kardinálem Miloslavem Vlkem
- od 16 hod. koncert vkostele sv. Václava

17.12. pondělí od 17.30 kající bohoslužba sudělováním svátosti smíření (místo večerní mše sv.)
23.12. neděle 4. neděle adventní4. neděle adventní4. neděle adventní4. neděle adventní4. neděle adventní

24.12. pondělí Štědrý den
25.12. úterý Slavnost Narození PáněSlavnost Narození PáněSlavnost Narození PáněSlavnost Narození PáněSlavnost Narození Páně; v 16:00 koncert vkostele - J. J. Ryba: Česká mše vánoční
26.12. středa Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníkaSlavnost sv. Štěpána, prvomučedníkaSlavnost sv. Štěpána, prvomučedníkaSlavnost sv. Štěpána, prvomučedníkaSlavnost sv. Štěpána, prvomučedníka
27.12. čtvrtek Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28.12. pátek Svátek sv. Mlá�átek, mučedníků
30.12. neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31.12. pondělí poslední den občanského roku
   1.1. úterý Slavnost Matky Boží, Panny MarieSlavnost Matky Boží, Panny MarieSlavnost Matky Boží, Panny MarieSlavnost Matky Boží, Panny MarieSlavnost Matky Boží, Panny Marie
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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 fara
Rekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženy
úterý 18:30 - 19:30 hod. - velký sál
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. - velký sál 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. Další podrobnosti na
spolcovni.usmev.cz

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.....

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 / 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

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 500 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.

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.
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
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. 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 16.12. v 19:15, na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 18.12. 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. Petra aP. Petra aP. Petra aP. Petra aP. Petra a
P. MariuszeP. MariuszeP. MariuszeP. MariuszeP. Mariusze
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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)
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ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     ZEZEZEZEZE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍ     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 18.11.2007 18.11.2007 18.11.2007 18.11.2007 18.11.2007

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

Body jednání, návrhy a usnesení:

- Diskuze o návrhu MČ přebudovat bezbariérový přístup do kostela. Navržený nájezd je lomený
za roh budovy a byl by po obou stranách kostela. Návrh se nezdá být úplně š�astný.

- Koberce vpresbytáři byly vyčištěny pí. Schmittovou a spol. – děkujeme!
- Podnět ohledně Domova pro zrakově postižené (Palata): zájem o dobrovolníky, kteří by docházeli

za osamocenými lidmi. Tato služba je vhodná i pro lidi vdůchodovém věku.Vdomově je
odhadem 120-150 lidí. Zájem je také o pomoc při doprovázení obyvatel Domova na páteční mši
(z pokojů do kaple). Páteční mše je vždy od 15 hodin. Ktématu vyšel příspěvek již vloňském
říjnovém Zpravodaji od pí. Ivy Čumrdové (603193337, 251816301) .

- Vneděli 16.12. bude sloužit mši sv. v 9:30 pan kardinál Vlk
- Farnost se rozhodla proplatit hudební skupince nové varhánky
- Zpěvníčky Smícháčky – řešen způsob výroby
- Program farního odpoledne vneděli 25.11.

Termín dalšího zasedání: neděle 16.12.2007 od 19:15Termín dalšího zasedání: neděle 16.12.2007 od 19:15Termín dalšího zasedání: neděle 16.12.2007 od 19:15Termín dalšího zasedání: neděle 16.12.2007 od 19:15Termín dalšího zasedání: neděle 16.12.2007 od 19:15 Zapsal:          V. Škácha         V. Škácha         V. Škácha         V. Škácha         V. Škácha

SSSSSRDEČNÉRDEČNÉRDEČNÉRDEČNÉRDEČNÉ     PODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍ

patří asi 15 ochotným farníkům, kteří přišli vsobotu 24.11. do kostela na dopolední
úklidovou brigádu. Stejně tak všem, kdo se jakkoli podíleli na přípravě a průběhu farního
odpoledne o den později. Nezbytné občerstvení (které ani na farním odpoledni nepadá
znebe jako mana), bohatá tombola, ozvučení sálu a jeho zaplnění příjemnými písničkami,

scénkami či informacemi, koutek pro děti, celková organizace programu – to všechno si žádá svůj čas a
nějakou tu námahu. Hezká atmosféra a snad i pocit sounáležitosti mezi námi, farníky, mohly být jakousi
bezprostřední odměnou za vynaložený čas a úsilí. Jak pro organizátory, tak i pro všechny, kdo prostě
přišli. I když na tu skutečnou „odměnu“ si budeme muset všichni ještě „adventně“ trochu počkat… pb

MMMMMINISTRANTSKÉINISTRANTSKÉINISTRANTSKÉINISTRANTSKÉINISTRANTSKÉ     SCHŮZKYSCHŮZKYSCHŮZKYSCHŮZKYSCHŮZKY

Milí kluci, vnaší farnosti se po malém výpadku znovu obnovují ministrantské schůzky. Tento rok ovšem poně-
kud netradičně, a to vsobotu. Schůzky nebudou každotýdenní, ale pokusíme se, aby byly alespoň pravidelně.

Kdy začínáme? Vsobotu 15.12.2007
Doba trvání? Od 15:45 do mše sv. (včetně) která začíná v17:30
Kdo může přijít? Všichni, kdo chtějí ministrovat
Co ssebou? Sebe, teplé oblečení do kostela, věci na případné psaní
Co se bude dít? Nechte se překvapit, program se dozvíte na místě, ale určitě se bude ministrovat

a snad i trochu blbnout?

Kam sdotazy? Václav Jan Ondřej Karban:Václav Jan Ondřej Karban:Václav Jan Ondřej Karban:Václav Jan Ondřej Karban:Václav Jan Ondřej Karban: Václav Šustr:Václav Šustr:Václav Šustr:Václav Šustr:Václav Šustr:

Mobil: 603733638 Tel.: 257328718, Mobil: 721100308
e-mail: azog@seznam.cz e-mail: vaclav.sustr@centrum.cz
ICQ: 318-310-753 ICQ: 434-777-902

Těšíme se na Vás a nebojte se přijít !!!

Suverénní řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství
ve spolupráci

s Maltézskou pomocí, o. p. s.
nabízí věřícím omezený počet míst na

Jubilejní mezinárodní pou�
Suverénního řádu Maltézských rytířů doLurd

ve dnech 1. - 5. května 2008

Zajištěna je doprava letecky z Prahy do Lurd a zpět, pobyt vmoderním hotelovém zařízení se stravováním.
Výhodou této pouti je, že se tým zdravotníků a dobrovolníků dokáže postarat i o zdravotně postižené.
Nezbytné náklady pro jednoho poutníka se odhadují na 12 - 14 tisíc Kč.

Při zajištění příspěvků od dárců a sponzorů pro potřeby nemocných může být dosaženo výrazně
nižší konečné ceny. Vítáni jsou i poutníci bez zdravotního postižení, kteří mohou prokázat křes�anskou
lásku osobní pomocí potřebným, případně finančním příspěvkem.

Kontaktní údaje pro zájemce:
Maltézská pomoc, o. p. s. Centrální kancelář - Romana Josífková, tel. 257534935

Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Pokud je to pro Vás možné, použijte komunikaci na:
maltezskapomoc@maltezskapomoc.cz a současně: strof@nmskb.cz

Těšíme se na společnou pou� s Vámi!
MUDr. Jaroslav Štrof, v. r. Fra Karel Paar, v. r.
pro-špitálník velkopřevorství, koordinátor pouti velkopřevor

MMMMMÍSTNÍÍSTNÍÍSTNÍÍSTNÍÍSTNÍ     POBOČKAPOBOČKAPOBOČKAPOBOČKAPOBOČKA Č Č Č Č ČESKÉESKÉESKÉESKÉESKÉ     KŘESŤANSKÉKŘESŤANSKÉKŘESŤANSKÉKŘESŤANSKÉKŘESŤANSKÉ     AKADEMIEAKADEMIEAKADEMIEAKADEMIEAKADEMIE

v tomto semestru zorganizovala 2v tomto semestru zorganizovala 2v tomto semestru zorganizovala 2v tomto semestru zorganizovala 2v tomto semestru zorganizovala 2 přednášky se vzácnými hosty. Přij�tepřednášky se vzácnými hosty. Přij�tepřednášky se vzácnými hosty. Přij�tepřednášky se vzácnými hosty. Přij�tepřednášky se vzácnými hosty. Přij�te

příště i Vy, místní farníci!příště i Vy, místní farníci!příště i Vy, místní farníci!příště i Vy, místní farníci!příště i Vy, místní farníci!
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VVVVVÁNOCEÁNOCEÁNOCEÁNOCEÁNOCE 2007 / 2008  2007 / 2008  2007 / 2008  2007 / 2008  2007 / 2008 VEVEVEVEVE     SMÍCHOVSKÉSMÍCHOVSKÉSMÍCHOVSKÉSMÍCHOVSKÉSMÍCHOVSKÉ     FARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTI

Farní kostel - basilika  sv. VáclavaFarní kostel - basilika  sv. VáclavaFarní kostel - basilika  sv. VáclavaFarní kostel - basilika  sv. VáclavaFarní kostel - basilika  sv. Václava

Pondělí 24.12. Štědrý den 7.30 16.00 24.00
od 16.00 pro děti

Úterý 25.12. Slavnost Narození Páně 8.00 9.30 18.00
od 16.00 hod.koncert:  J. J. Ryba
Česká mše vánoční  (soubor Bach-Collegium Praha)

Středa 26.12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 9.30 17.30

Čtvrtek 27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
6.30 17.30

Pátek 28.12. Svátek sv. Mlá�átek, mučedníků 6.30 17.30

Sobota 29.12. 7.30 17.30

Neděle 30.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 8.00 9.30 18.00
8.00 a 9.00 spožehnáním pro manžele

Pondělí 31.12. Poslední den občanského roku 6.30 16.00
16.00 s poděkováním za uplynulý rok

Úterý 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 8.00 9.30 18.00

Kostel je otevřen denně vdopoledních hodinách (25. a 26.12. i odpoledne)
Jesličky jsou přístupné mimo čas bohoslužeb

Filiální kostel sv. Gabriela (Holečkova ul.)Filiální kostel sv. Gabriela (Holečkova ul.)Filiální kostel sv. Gabriela (Holečkova ul.)Filiální kostel sv. Gabriela (Holečkova ul.)Filiální kostel sv. Gabriela (Holečkova ul.)

Pondělí 24.12. Štědrý den 24.00
Neděle 30.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 11.15

JJJJJARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     PRÁZDNINYPRÁZDNINYPRÁZDNINYPRÁZDNINYPRÁZDNINY     PROPROPROPROPRO     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI 2008 2008 2008 2008 2008
Jarní prázdniny pro Prahu 1-5 jsou v termínu 16.2.-23.2.08 Tentokrát pojedeme do chaty Orličan v
Deštném v Orlických horách. Pobyt je určen pro děti od 7 do 15let. Cena je 3500,-Kč, včetně
dopravy, vleků apod. Děti můžete přihlašovat již te� u Šefernů (tel:251621352 nebo na emailu:
petrsef@seznam.cz). Pobyt je určen pro děti lyžaře, tj. pro děti, které již stály na lyžích a umí jezdit na
vleku. Schůzka rodičů přihlášených dětí bude v lednu.         Za o.s.Bét-el    Petr Šeferna   Petr Šeferna   Petr Šeferna   Petr Šeferna   Petr Šeferna

JJJJJARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     PRÁZDNINYPRÁZDNINYPRÁZDNINYPRÁZDNINYPRÁZDNINY     PROPROPROPROPRO     MLÁDEŽMLÁDEŽMLÁDEŽMLÁDEŽMLÁDEŽ 2008 2008 2008 2008 2008
Jedeme v termínu 16.2.-23.2.08. Tentokrát pojedeme do penzionu Veba v Deštném v Orlických
horách. Pobyt je určen pro mládež od 16 do 25let. Cena bude cca. 3500,-Kč. Je možné se přihlašovat
u Vojty Šeferny (tel:776593303 nebo na emailu: vojtaseferna@seznam.cz). Pobyt je určen pro lyžaře,
kteří se o sebe umí postarat. Schůzka rodičů přihlášených “dětí” nebude. Za o.s.Bét-el    Vojta Šeferna   Vojta Šeferna   Vojta Šeferna   Vojta Šeferna   Vojta Šeferna

RRRRRADOSTNÉADOSTNÉADOSTNÉADOSTNÉADOSTNÉ V V V V VÁNOCEÁNOCEÁNOCEÁNOCEÁNOCE?????
Stále kolem sebe slyšíme, že Vánoce jsou svátky zimy, slunovratu, klidu,
porozumění, radosti, veselí, hojnosti, ale to nejdůležitější, proč Vánoce slavíme,
už málokoho zajímá. Pro nás, věřící, jsou tyto svátky opravdu radostí, že
přišel na svět Boží syn a tato radost by vnás měla sídlit nejen o Vánocích,
ale stále. Klidná, sváteční nálada by neměla být přehlušena chaosem okolního
světa, prázdnými reklamními slogany a nabídkami věcí nesmyslných - „prý
pro naši radost.“ Naší radostí je přece víra a jistota, že snámi až do skonání
je Někdo, kdo nás má rád. Tuto radost, darovanou Otcem, předávejme dál
nejrůznějším způsobem. Svou vstřícností a pochopením dělejme radost lidem

okolo nás, vždy� vše, čím druhého obdarováváme, dělá radost i nám. Může to být maličkost, slovo,
usměv či čas druhého vyslechnout. Nenechme se ovlivnit – nedělejme zVánoc svátky jídla, pití,
halasných oslav, ale vytvořme radostné ovzduší, naplněné láskou a Božím Duchem.       HK      HK      HK      HK      HK

MMMMMILÍILÍILÍILÍILÍ     ČTENÁŘIČTENÁŘIČTENÁŘIČTENÁŘIČTENÁŘI     NAŠEHONAŠEHONAŠEHONAŠEHONAŠEHO „Z „Z „Z „Z „ZPRAVODAJEPRAVODAJEPRAVODAJEPRAVODAJEPRAVODAJE“!“!“!“!“!
Blíží se konec církevního a také konec občanského roku a tak mnozí bilancujeme.
I my, kteří pro Vás připravujeme tento Zpravodaj, přemýšlíme jak dál. Tuto práci
rádi děláme, ale nemáme žádnou odezvu. Náklady na časopis, vpočtu 800 ks,
nejsou malé a za měsíc je rozebrán! Moc rádi bychom proto věděli, zdali se Vám
tento měsíčník líbí, jestli Vás dobře informuje o dění vnaší farnosti? Určitě nám
chybí Vaše osobní zkušenosti, poznatky zVašeho života, zVašich cest,
poutí…..Jsme jistě potěšeni zmnožství církevní literatury, která vychází, ale určitě
by bylo dobré i doporučení pěkné knihy, filmu či divadelního představení.
Prostě Vaše odezva a spolupráce na společné věci.
Vpředsíni našeho kostela, vedle vývěsky je schránka na dveřích. Tam můžete
vhodit své připomínky, příspěvky, nebo poslat na adresu : prispevky@volny.cz.

Za redakci „Zpravodaje“       M.Muchová      M.Muchová      M.Muchová      M.Muchová      M.Muchová

ŠŠŠŠŠÍŘENÍÍŘENÍÍŘENÍÍŘENÍÍŘENÍ     RADOSTIRADOSTIRADOSTIRADOSTIRADOSTI

Každodenně nám sdělovací prostředky přinášejí obrovské množství tragických
zpráv. Špatná nálada se šíří mezi lidmi rychleji než nakažlivá nemoc. Víme
však, že život nemá jenom tuto podobu. Radost a smutek se vněm střídají
jako roční období, nebo všední a sváteční dny, Všichni se přece po dlouhé
zimě těšíme na jaro. Před každou radostnou událostí nastává chvíle očekávání.
Ta může být velmi plodně využita nejen ke cvičení ve vytrvalosti, ale také
khlubšímu zamyšlení nad nastávající skutečností. Tento společný znak mají
i adventní a postní doba. Mnozí lidé říkají, že mají rádi Vánoce i Velikonoce,

protože máme ksobě na pár dní blíž. Jakmile uplyne sváteční čas, na všechno zapomeneme. Drobnými
radostmi si však můžeme zpříjemnit celý rok. Když se totiž na něco těšíme, přenášíme svou naději
také na ostatní lidi. Záleží na každém znás, co ve svém životě chceme kolem sebe šířit. Avšak bez víry
vBoha toho nemůžeme na dlouho dosáhnout. Všichni jsme slabí, proto i na nás doléhá nepřeberné
množství negativních vlivů. Jenom Bůh nám může dát sílu ktomu, aby radost a naděje byly silnější
než nenávist a zloba.          (Ilona Bozděchová)         (Ilona Bozděchová)         (Ilona Bozděchová)         (Ilona Bozděchová)         (Ilona Bozděchová)
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KKKKKAJÍCÍAJÍCÍAJÍCÍAJÍCÍAJÍCÍ     BOHOSLUŽBABOHOSLUŽBABOHOSLUŽBABOHOSLUŽBABOHOSLUŽBA

srozšířenou možností přijetí svátosti smíření se uskuteční vpondělí 17.12. od
17.30 hod. (místo večerní mše svaté). Zexterních zpovědníků přislíbili účast P.
Šiklar OP, a P. Míček O.Praem.

AAAAADVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍ     SOBOTYSOBOTYSOBOTYSOBOTYSOBOTY     UUUUU     SVSVSVSVSV. G. G. G. G. GABRIELAABRIELAABRIELAABRIELAABRIELA

O sobotách 8.12., 15.12. a 22.12. bude možno vždy mezi 14. a 16. hodinou navštívit kostel sv.
Gabriela. Prohlídky budou spojeny svýkladem o beuronském umění.

TTTTTŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁ     SBÍRKASBÍRKASBÍRKASBÍRKASBÍRKA

proběhne od středy 2. ledna do úterý 8. ledna 2007 na podporu
dvou projektů, jimiž jsou dostavba Azylového domu pro matky sAzylového domu pro matky sAzylového domu pro matky sAzylového domu pro matky sAzylového domu pro matky s
dětmi a týdenního stacionáře pro seniory dětmi a týdenního stacionáře pro seniory dětmi a týdenního stacionáře pro seniory dětmi a týdenního stacionáře pro seniory dětmi a týdenního stacionáře pro seniory v Praze 5 – Hlubočepích
(otevřena bude vprvním pololetí příštího roku) a podpora rozvoje
Domácí péče Domácí péče Domácí péče Domácí péče Domácí péče ve Farní charitě Příbram (ošetřovatelská a pečovatelská
služba v domácnostech).

Všechny, kteří budou Tříkrálovou sbírku organizovat – tedy
především malé i větší koledníčky, ale také jejich rodiče, farní
koordinátory sbírky a všechny ty, kteří k jejímu průběhu jakkoliv
přispějí, srdečně zve pan kardinál na společnou mši svatou, při
které bude požehnáno koledníkům. Mše sv. bude ve středu 2.
ledna 2008 v 16 hodin v sále kardinála Berana na pražském
arcibiskupství. Po mši sv. bude pro všechny přítomné připraveno
malé občerstvení.

Ochotní koledníci se mohou hlásit vkostele nebo na faře. Čím dříve, tím lépe!Ochotní koledníci se mohou hlásit vkostele nebo na faře. Čím dříve, tím lépe!Ochotní koledníci se mohou hlásit vkostele nebo na faře. Čím dříve, tím lépe!Ochotní koledníci se mohou hlásit vkostele nebo na faře. Čím dříve, tím lépe!Ochotní koledníci se mohou hlásit vkostele nebo na faře. Čím dříve, tím lépe!

KKKKKNIHYNIHYNIHYNIHYNIHY, , , , , KTERÉKTERÉKTERÉKTERÉKTERÉ     POTĚŠÍPOTĚŠÍPOTĚŠÍPOTĚŠÍPOTĚŠÍ

Všichni už asi sháníme dárečky pro své nejbližší. A tak bych chtěla ztoho velkého nepřeberného množství
nádherné literatury doporučit ty, které mám zrovna před sebou a které mne zaujaly.

Mnozí znás četli knihu „Otec vyhoštěných“, pojednávající o knězi Damianu de Veuster, misionáři
malomocných na ostrově Molokai. Spisovatel ThLic. Peter Žaloudek podnikl osm cest na vzdálený
havajský ostrov, aby poznal minulou i dnešní tvář ostrova, kde žil tento kněz se svými
nemocnými.Zmiňuje se tu i o dalších jeho následovnících, jejich nezištné a láskyplné práci. Kniha
má název „OTEC  MALOMOCNYCH A MOLOKAI“ (Karmelit.nakladat., 2007). Autor líčí také
krajinu plnou činných sopek…..“ ve zvláštním tichu, přerušovaném syčením, bubláním a
výbuchy…jsem si najednou uvědomil, jak jsem malý a bezvýznamný. To, co se před mým zrakem
odehrávalo, byla nejen ukázka nesmírné moci a síly ..sopek.., ale i zrcadlení Boží velikosti a moci . Jak
ubohý a slabý je člověk i jeho zdánlivě skvělá díla….“

Viktor E.Frankl „A PŘESTO ŘÍCI ŽIVOTU ANO“ (Karmelit.naklad.,2006) Vtéto knize líčí
psycholog (s českými kořeny) velmi poutavě, jak prožíval koncentrační tábor. Autor, hluboce věřící,
líčí každodenní život vězňů. Mnohým znich tato strašná zkušenost otevřela cestu kporozumění
smyslu vlastního života. Přes kruté zacházení existoval vlágru i smysl pro humor, umění, vnímání
krásy:…“když jsme pak venku uviděli ty ponuře žhnoucí mraky…nejfantastičtějších stále se měnících
tvarů, vnadzemských barvách  a pod tím pusté šedé zemljanky lágru a močálovitý apelplatz, vjehož
loužích se zrcadlila ohnivá zář oblohy, pak se jeden druhého ptal: „Jak jen by mohl být ten svět krásný…!“

Něco vtipného pro zasmání - Jiří Bartoň: „ZLÝ FARÁŘ PŘEJEL HODNÉHO PSA“ (Karmel.
naklad., 2007).  Vknize jsou roztomilé a humorné postřehy a příběhy zkněžského života samotného
autora.

Balzámem pro duši jsou knihy  Phila Bosmanse, které u nás vyšly. Proto mne velmi zaujala kniha
Marka Deltoura: „SETKÁNÍ SPHILEM BOSMANSEM“(Karmel. naklad. 2004), jeho životopis
sjeho myšlenkami, které pohladí po duši :
“Možná se tvoje jméno objevuje vpoznámkových blocích a plánovacích kalendářích, ale poznámkové“Možná se tvoje jméno objevuje vpoznámkových blocích a plánovacích kalendářích, ale poznámkové“Možná se tvoje jméno objevuje vpoznámkových blocích a plánovacích kalendářích, ale poznámkové“Možná se tvoje jméno objevuje vpoznámkových blocích a plánovacích kalendářích, ale poznámkové“Možná se tvoje jméno objevuje vpoznámkových blocích a plánovacích kalendářích, ale poznámkové
bloky a plánovací kalendáře se jednou naplní a nahradí je nové.Jména se vytrácejí, zapomínají abloky a plánovací kalendáře se jednou naplní a nahradí je nové.Jména se vytrácejí, zapomínají abloky a plánovací kalendáře se jednou naplní a nahradí je nové.Jména se vytrácejí, zapomínají abloky a plánovací kalendáře se jednou naplní a nahradí je nové.Jména se vytrácejí, zapomínají abloky a plánovací kalendáře se jednou naplní a nahradí je nové.Jména se vytrácejí, zapomínají a
někdy dokonce vygumují. Tvoje jméno – to jsi ty sám. Ten, kdo si vepsal Tvé jméno do dlaně, napsalněkdy dokonce vygumují. Tvoje jméno – to jsi ty sám. Ten, kdo si vepsal Tvé jméno do dlaně, napsalněkdy dokonce vygumují. Tvoje jméno – to jsi ty sám. Ten, kdo si vepsal Tvé jméno do dlaně, napsalněkdy dokonce vygumují. Tvoje jméno – to jsi ty sám. Ten, kdo si vepsal Tvé jméno do dlaně, napsalněkdy dokonce vygumují. Tvoje jméno – to jsi ty sám. Ten, kdo si vepsal Tvé jméno do dlaně, napsal
si je i do srdce. Ten tě má skutečně rád.Ten někdo je Bůh. Navěky si vyryl tvé jméno do svých dlaní.si je i do srdce. Ten tě má skutečně rád.Ten někdo je Bůh. Navěky si vyryl tvé jméno do svých dlaní.si je i do srdce. Ten tě má skutečně rád.Ten někdo je Bůh. Navěky si vyryl tvé jméno do svých dlaní.si je i do srdce. Ten tě má skutečně rád.Ten někdo je Bůh. Navěky si vyryl tvé jméno do svých dlaní.si je i do srdce. Ten tě má skutečně rád.Ten někdo je Bůh. Navěky si vyryl tvé jméno do svých dlaní.
Jsi mu docela blízký, a jsi, jaký jsi. Zná Tvé jméno a nikdy je nezapomene. To je jediná útěchaJsi mu docela blízký, a jsi, jaký jsi. Zná Tvé jméno a nikdy je nezapomene. To je jediná útěchaJsi mu docela blízký, a jsi, jaký jsi. Zná Tvé jméno a nikdy je nezapomene. To je jediná útěchaJsi mu docela blízký, a jsi, jaký jsi. Zná Tvé jméno a nikdy je nezapomene. To je jediná útěchaJsi mu docela blízký, a jsi, jaký jsi. Zná Tvé jméno a nikdy je nezapomene. To je jediná útěcha
bezútěšných, jediná naděje zoufalých.“bezútěšných, jediná naděje zoufalých.“bezútěšných, jediná naděje zoufalých.“bezútěšných, jediná naděje zoufalých.“bezútěšných, jediná naděje zoufalých.“ M MM MM MM MM M

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     ADVENTNÍADVENTNÍADVENTNÍADVENTNÍADVENTNÍ     AAAAA     VÁNOČNÍVÁNOČNÍVÁNOČNÍVÁNOČNÍVÁNOČNÍ     KONCERTYKONCERTYKONCERTYKONCERTYKONCERTY     VVVVVKOSTELEKOSTELEKOSTELEKOSTELEKOSTELE     SVSVSVSVSV. V. V. V. V. VÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVA

- vneděli 9. 12. 2006 v15.30 hod.:
F. X. Richter, W. A. Mozart, Chevaliere de Saint Georgie, A. Dvořák
Účinkuje:  kvarteto Apollon

- v pondělí 10. prosince od 19:30 hodin se uskuteční v kostele sv.
Gabriela koncert žáků z pěvecké třídy Jany Havlové. Varhany: Alena
Michálková a Pavel Marek. Vstup volný.

- vneděli 16. 12. 2006 v 16 hod.:
Španělské středověké poutnické písně a balady, písně českého středověku
Účinkuje:  Kvinterna

- večtvrtek 20. 12. 2006 ve 20 hod.:
W. A. Mozart – Malá noční hudba; Laudate Dominum; Korunovační mše C dur
Účinkují:  Pražská komorní filharmonie, Pražský komorní sbor

- vúterý 25. 12. 2006 v 16 hod.:
J. J. Ryba – Česká mše mše vánoční
Účinkuje:  Bach-Collegium Praha
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„H„H„H„H„HOSTOSTOSTOSTOST ( ( ( ( (ZZZZZ) ) ) ) ) MĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCE“ “ “ “ “ NEJENNEJENNEJENNEJENNEJEN     OOOOO     KŘESŤANSKÉKŘESŤANSKÉKŘESŤANSKÉKŘESŤANSKÉKŘESŤANSKÉ     NEMOCNICINEMOCNICINEMOCNICINEMOCNICINEMOCNICI

Drazí farníci, před koncem kalendářního roku jsme pro
Vás připravili ještě jednoho „Hosta (z) Měsíce“. Na
středeční večer 5. prosince (od 19:00) přijal naše pozvání
na faru primář chirurgického oddělení Nemocnice
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského vPraze,
MUDr. Daniel Ehrenberger.

Pan primář přichází stématem „Když chirurgie neléčí
jen bolest“. Náplň večera bude pestře „smíchána“
zněkolika tematických ingrediencí. Nejprve uslyšíme
svědectví osobní cesty našeho hosta k jeho povolání.
Následovat bude povídání s multimediální prezentací
ounikátní křes�anské nemocnici u nás, ve které pan primář

působí. Nakonec přijde ještě několik tematických překvapení a samozřejmě prostor pro dotazy Vás, návštěvníků.
Pro ty, kteří smíchovského farníka MUDr. Daniel Ehrenbergera neznají, doplníme jen několik základních
údajů. Doktor Ehrenberger se narodil v únoru 1964 vPraze. V roce 1988 dokončil Fakultu dětského lékařství
UK v Praze. Po promoci působil postupně na chirurgickém oddělení NsP Kolín, Český Brod a NsP Praha
9. V r. 1991 získal I. atestaci v oboru Všeobecná chirurgie, II. Atestace přibyla v roce 1998. V současné době
působí jako primář chirurgického oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského vPraze;
zároveň je externím vyučujícím na 3. Lékařské fakultě UK a na Vyšší odborné škole zdravotnické.

Vnovém roce, tentokráte však druhou středu 9. 1. od 19-ti hodin – neb tu první se mnozí ještě
budou „rozkoukávat“ zpříchodu nového kalendářního roku – přivítáme ve farním sále Ing. Daniela
Fajfra, M.Th., kazatele Církve bratrské a vyučujícího praktické teologie naEvangelickém teologickém
semináři v Praze a na VOŠ Dorkas vOlomouci. Lednový večer ponese název „Šedá víra – šedá církev“.
Co si pod tím představit? Host se zaměří na nedávný průzkum vnímaní církve veřejností, který nebyl
pro církev příliš lichotivý. Pokusí se dojít ktomu, proč to tak je a jak tento stav mohou věřící pozitivně
ovlivnit. Přijde snávrhy, kterak lépe realizovat praktické křes�anství a pravdivěji budovat svá společenství.

Podrobnosti naleznete jako vždy na farním webu, stránkách SSM (http://spolcovni.usmev.cz) a na
nástěnce vpředsíni kostela. Těšíme se na Vaši návštěvu, Smíchovské Společenství Mládeže.        mta

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     RORÁTYRORÁTYRORÁTYRORÁTYRORÁTY

Vadventní době budou, stejně jako vminulých letech, ranní mše sv. ve všední dny
slouženy uoltáře Panny Marie a budeme při nich zpívat staročeské roráty. Všichni
jsou srdečně zváni kúčasti.

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     ADVENTNÍADVENTNÍADVENTNÍADVENTNÍADVENTNÍ     REKOLEKCEREKOLEKCEREKOLEKCEREKOLEKCEREKOLEKCE

Vsobotu 1.12. od 9 hodin proběhne na faře adventní duchovní obnova pod vedením P.Stanislava,
jejímž tématem budou Tři postavy, připravující cestu Páně: Izaiáš, Jan Křtitel a Panna Maria. Na
programu budou dvě přednášky (v 9 a v10.30 hodin), příležitost kosobnímu ztišení a kpřijetí
svátosti smíření, v11.30 pak mše svatá vkostele. Všichni farníci jsou srdečně zváni.

Další nabídkou je víkendová rekolekce od pátku 7.12. večer do neděle 9.12., která proběhne
vklášteře ve Štěkni u Strakonic (namísto původně plánovaného Kolína). Počet míst je omezen, je
možno se přihlásit u paní Olgy Auerspergerové (606644423, au@centra1.cz).

NNNNNÁVŠTĚVAÁVŠTĚVAÁVŠTĚVAÁVŠTĚVAÁVŠTĚVA     OTCEOTCEOTCEOTCEOTCE     KARDINÁLAKARDINÁLAKARDINÁLAKARDINÁLAKARDINÁLA M M M M MILOSLAVAILOSLAVAILOSLAVAILOSLAVAILOSLAVA V V V V VLKALKALKALKALKA

V neděli 16. 12., tedy na 3. neděli adventní, zavítá do naší farnosti otec kardinál Miloslav
Vlk. Budeme se sním moci setkat na mši sv. v9.30 hod. u sv. Václava, po níž bude
příležitost kbesedě vkostele a následně i na faře.

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     ODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNE 2007 2007 2007 2007 2007
25.11. se v prostorách radničního sálu uskutečnilo tradiční Farní odpoledne. Letos opět vyšší účast
než vloni, postupně přišlo přes 160 návštěvníků (skoro polovinu už tvořily mladší děti). Program
jako obvykle - Zpráva o stavu farnosti (P. Bouška), zvědavé dotazy, vystoupení jednotlivých věkových
skupin, vše podpořeno hudbou Václav Bandu. Bohatá tombola potěšila zejména děti, starší i
mladší rodiče se postarali o občerstvení, mládež pomohla s obsluhou. V dětkém koutku se především
kreslilo, na pódiu ale děti i sborově zazpívaly. Spolčo mládeže předvedlo hru O špatném bačovi
(kostýmy ovcí byly velmi obdivované). Mezi náštěvníky byl letos nejmladší Kryštůfek (4 dny), nejstaršího
návštěvníka (návštěvnici) se z pochopitelných důvodů nepodařilo vypátrat. Nikdo nezlobil, všichni
měli dobrou vůli a užívali si možnosti popovídat si v klidu v širším okruhu známých.
Dík patří všem organizátorům a pomocníkům. Dobrá zpráva je, že akce skončila s drobným finančním
přebytkem, takže nejen dobrý dojem, ale i žádné ztráty. Rozešli jsme se v 19 hod.     FNFNFNFNFN


