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Leden

2008KONTAKT 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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1.1. úterý Slavnost Matky Boží, Panny MarieSlavnost Matky Boží, Panny MarieSlavnost Matky Boží, Panny MarieSlavnost Matky Boží, Panny MarieSlavnost Matky Boží, Panny Marie
2.1. středa Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

  4.1. pátek 1. pátek v měsíci - po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
5.1. sobota od 17 hod. Tříkrálový koncert u sv. Gabriela
6.1. neděle Slavnost Zjevení PáněSlavnost Zjevení PáněSlavnost Zjevení PáněSlavnost Zjevení PáněSlavnost Zjevení Páně

12.1. sobota od 15.45 ministrantská schůzka v sakristii
13.1. neděle Svátek Křtu PáněSvátek Křtu PáněSvátek Křtu PáněSvátek Křtu PáněSvátek Křtu Páně; končí doba vánoční

15.1. úterý od 9.30 vikariátní konference (na faře)
17.1. čtvrtek Památka sv. Antonína, opata

od 18. do 25. ledna – týden modliteb za jednotu
křes�anů

18.1. pátek Památka Panny Marie, Matky jednoty křes�anů
20.1. neděle 2. neděle v mezidobí2. neděle v mezidobí2. neděle v mezidobí2. neděle v mezidobí2. neděle v mezidobí
21.1. pondělí Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
24.1. čtvrtek Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25.1. pátek Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštolaSvátek Obrácení sv. Pavla, apoštolaSvátek Obrácení sv. Pavla, apoštolaSvátek Obrácení sv. Pavla, apoštolaSvátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
26.1. sobota Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
27.1. neděle 3. neděle vmezidobí3. neděle vmezidobí3. neděle vmezidobí3. neděle vmezidobí3. neděle vmezidobí

mši sv. v 18 hod. doprovodí sbor Cantus Amici
28.1. pondělí Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
31.1. čtvrtek Památka sv. Jana Boska, kněze
1.2. pátek 1. pátek vměsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hod.
2.2. sobota Svátek Uvedení Páně do chrámuSvátek Uvedení Páně do chrámuSvátek Uvedení Páně do chrámuSvátek Uvedení Páně do chrámuSvátek Uvedení Páně do chrámu
3.2. neděle 4. neděle v mezidobí4. neděle v mezidobí4. neděle v mezidobí4. neděle v mezidobí4. neděle v mezidobí

Rok radosti a dobroty, pokoje a milosti Vám přejí a vyprošují Vaši kněží.Rok radosti a dobroty, pokoje a milosti Vám přejí a vyprošují Vaši kněží.Rok radosti a dobroty, pokoje a milosti Vám přejí a vyprošují Vaši kněží.Rok radosti a dobroty, pokoje a milosti Vám přejí a vyprošují Vaši kněží.Rok radosti a dobroty, pokoje a milosti Vám přejí a vyprošují Vaši kněží.

Je-li to, co píšu, vhodné pro úvodník, to tedy nevím.
Nejradši bych na tom místě viděl nějakou krásnou
báseň. Nejlépe bez mnoha slov. Ale je ve zpravodaji
místo pro krásné básně? Tak se pokusím o projev
vděčnosti mé pochmurné polské duše.

Zda to bude malinko básnické, to nevím. Te�
ale už vážně. Znaší farnosti, přesněji ze služby vnaší
farnosti, odešel pan Miroslav Váňa. Užívat si důchodu
„plnými doušky“. Myslím si, že si zaslouží upřímnou
vděčnost nás všech, moji tedy určitě, ale i to, že o

něm píšu na první stránce, by� jen farního zpravodaje. Člověk, který mi vsakristii
bude chybět. Který konal svou práci velmi pečlivě, což je pro chod farnosti nesmírně
důležité atd. atd. Jeho pracovní poměr končil k1. lednu t.r.

Večer  předtím jsem byl pozván ke společným oslavám konce roku starého a přivítání
nového společenstvím „farníků střední generace“. I jim zde patří můj upřímný dík.
Dokázali vytvořit zvláš� krásnou atmosféru, a to nejen tím, co bylo na stolech a čím se
věru pohrdnout nedalo. Mě ale víc zajímala celková pohoda, nenucená radost, veselí.
Ač jsem byl jaksi někdo cizí, kdo se setkávání spolča nezúčastňuje, vůbec jsem se tam
cize necítil. Bylo to zajímavé. Nebyl jsem vcentru pozornosti všech po celou dobu, což
by bylo do značné míry asi unavující, ale zároveň jsem ani necítil, že bych hrál ve
filmu „Zbyteční mohou odejít“ právě toho zbytečného. Vše bylo dokonale vyváženo.
Takže dík Vám všem.

Líbí se Vám můj článek, vážení farníci? Já nikdy prózu nepsal, a tak mně přijde
možná místy přihlouplý. Nemyslím obsah, spíš formulace atd.      P. Mariusz Przygoda     P. Mariusz Przygoda     P. Mariusz Przygoda     P. Mariusz Przygoda     P. Mariusz Przygoda

P.S. Příště napíšu báseň.
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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 27.1. v 19:15, na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 29.1. 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)

(ulice Evropská), kde už mimo jiné jezdí i tramvaje linek 2, 20 a 26 (51).

Letem světem o významných místech naší dnešní procházky

Divoká Šárka
je pozoruhodným geomorfologickým fenoménem. Šárecký potok si zde vytvořil
soutěsku vtvrdých buližnících. Okolní skály jsou domovem mnoha cenných
přírodních společenstev, ostrohy nad údolím pak zároveň významnou
archeologickou lokalitou. Soutěska Divoké Šárky je přírodní rezervací, šárecké
hradiště pak národní kulturní památkou. Celý areál je součástí Přírodního parku
Šárka - Lysolaje. Přírodní rezervace Divoká Šárka byla vyhlášena vroce 1964 (celková
rozloha 25,4 ha)

Vodní dílo Džbán
Vprůběhu měsíce října (2007) začalo úplné vypouštění nádrže Džbán zdůvodu jejího připravovaného čištění.
Tento stav bude na potoce trvat několik týdnů, než se stabilizuje rybniční strouha, která byla vnádrži prohrnuta
koncem listopadu. Samotné odbahňování bude zahájeno po výběru dodavatele koncem jara 2008 a bude trvat
cca pět měsíců. Výsledkem celého projektu by mělo být zejména dlouhodobé zlepšení kvality vody vtomto
přírodním koupališti.

Dívčí skok
Místo, ke kterému se váže pověst o Ctiradovi a Šárce. Právě zde neš�astná Šárka ukončila svůj život.

Přírodní památka Vizerka
Na levém svahu údolí Šáreckého potoka při okraji Tiché Šárky (je zde zachována teplomilná flóra a fauna). V
občerstvení na „Vizerce“, jehož provozovatelem je paní Věra Hrušková a obsluhovat vás tady bude zřejmě její
manžel, mají například výborné topinky za 9 Kč (Becherovka 5 cl 25 Kč, čaj 10 Kč, turecká káva 14 Kč, grog
a punč 25 Kč, svařák 28 Kč, pivo Staropramen za 18 Kč, plzeň za rovných třicet, dva kousky špekáčků (23 Kč)
si tady dokonce můžete sami opéci na ohni, který tady i vzimních
měsících neustále plápolá…

Pražské studánky - Roztočilka
Kdysi zanedbaná studánka, obezděná kamenným obložením,
byla nedávno upravena. Voda vyvěrá zhloubky 60 cm pod
hladinou, filtrovaná kořenovou spletí okolních dřevin, chemické
složení dodnes vyhovuje státní normě pro pitnou vodu. Mírný
odtok od ní směřuje do údolní nivy a ústí do Šáreckého potoka.
Vdobách pasteveckého využívání okolní krajiny sloužila jako
napajedlo pro hospodářské zvířectvo i volně žijící živočichy.

Zámek Jenerálka
Zámek ve skalnatém údolí Šáreckého potoka leží na trase červené turistické
značky, stejně tak je snadno dostupný MHD (zast. Jenerálka). Dnes je vněm
umístěno vzdělávací akonferenční středisko IBTS (Evropská baptistická
organizace). Areál zámku (čítající hned několik budov) je nově opraven.

Přírodní památka Jenerálka (rok vyhlášení 1968, celková rozloha 1,51 ha)
Skalní výchoz jako význačný geologický a krajinný prvek svýskytem
chráněných druhů rostlin, významných společenstev rostlin, živočichů skal a
skalních stepí.

Kaple Sv. Jana Nepomuckého (na Jenerálce)
Bohoslužby se zde konají první pátek vměsíci (zimní čas od 16 h, letní čas
v17 h), duchovní správa Nebušice.
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ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     ZEZEZEZEZE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍ     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 16.12.2007 16.12.2007 16.12.2007 16.12.2007 16.12.2007

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

Body jednání, návrhy a usnesení:

- Vytápění lavic kostela
- Jak nahradit atypický bezpečnostní zámek fary?
- Diskuse o možnosti pořízení mycího podlahového stroje v rámci výrazné vánoční slevy
- Závěr zdiskuse spanem místostarostou Horákem o návrhu nového nájezdu pro vozíčkáře: Byla

uznána naše kritika současného návrhu. Je nám umožněno podat vlastní návrh řešení nájezdu –
návrhy farních architektů i jiných návrhářů vítány!

- Kontrola výbojek kostelního osvětlení
- 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)

Termín dalšího zasedání: neděle 27.1.2008 od 19:15Termín dalšího zasedání: neděle 27.1.2008 od 19:15Termín dalšího zasedání: neděle 27.1.2008 od 19:15Termín dalšího zasedání: neděle 27.1.2008 od 19:15Termín dalšího zasedání: neděle 27.1.2008 od 19:15 Zapsal:          V. Škácha         V. Škácha         V. Škácha         V. Škácha         V. Škácha

ČČČČČERSTVÉERSTVÉERSTVÉERSTVÉERSTVÉ     ZPRÁVYZPRÁVYZPRÁVYZPRÁVYZPRÁVY     ZZZZZTŘÍKRÁLOVÉTŘÍKRÁLOVÉTŘÍKRÁLOVÉTŘÍKRÁLOVÉTŘÍKRÁLOVÉ     SBÍRKYSBÍRKYSBÍRKYSBÍRKYSBÍRKY

Musím přiznat, že mně se do koledování nikdy zrovna dvakrát nechce.
Mně samotné je totiž nepříjemné, když mě oslovují na ulici před
Obchodním centrem Nový Smíchov nebo u metra zástupci různých
nadací sprosbou o finanční příspěvek. Vpřípadě tříkrálové sbírky
si však říkám, že alespoň tuším, co se spenězi stane a zároveň tím
podpořím Českou katolickou charitu a farnost. A tak se do sbírky
přihlásím vždy spíš ze zvyku, pocitu zodpovědnosti, ale hlavně kvůli
dětem, které se na koledování pokaždé moc těší. Když pak máme
poprvé vyrazit do ulic, říkám si: „Mám já tohle zapotřebí? Zima,
mokro, děti nastydnou, budou nemocné, doma mi práce strojí a
ještě se budu zase ztrapňovat a žebrat!“ Ale děti se radují, že konečně
nastal den D, a tak srozporuplnými pocity vyrážím do ulic. První
kroky sprázdnou kasičkou bývají krušné – ostych, nervozita, strach
zexhibicionismu a ztrapnění se… Ale pak to přijde, lidé dávají rok
od roku velkorysejší částky světším úsměvem a samozřejmostí. Je to
úžasné! Koledníci jsou nadšení, já všoku zlidské dobroty, a začínám

se stydět, jednak za svojí původní nevoli, jednak za nedůvěru vlidské dobro a hlavně za své vlastní
sobectví. Příklad, který mi ti neznámí dárci dávají, mě zahanbuje. Je to až neskutečné! Moc ráda bych
konkrétně jmenovala některé dárce, kteří do našich kasiček přispěli čtyřcifernou částkou (a nechtěli
potvrzení kvůli daním), ale nevím, zda by jim to bylo milé. Navíc padesátikoruna od důchodce může
mít vpoměru kpříjmům stejnou hodnotu. Taky bylo hodně těch, kteří sice přispívali „pouze“ kovovými
mincemi (hlavně babiček svnoučaty), ale zase moc dobře vím, že do mnoha kasiček po celé Praze a
vprůběhu celého týdne. Velké díky vám všem a smekám před vaší velkorysostí. A možná tomu
nebudete věřit, ale koledování je vlastně krásné. Tak zase za rok.        Vaši koledníci a Petra Šustrová       Vaši koledníci a Petra Šustrová       Vaši koledníci a Petra Šustrová       Vaši koledníci a Petra Šustrová       Vaši koledníci a Petra Šustrová

DDDDDODATEČNÝODATEČNÝODATEČNÝODATEČNÝODATEČNÝ     VÁNOČNÍVÁNOČNÍVÁNOČNÍVÁNOČNÍVÁNOČNÍ     DÁREKDÁREKDÁREKDÁREKDÁREK

Už je to hezkých pár měsíců, co jsem napsal pro smíchovský farní zpravodaj poslední nedělní Výlet
za mší. Ne, že by nebylo o čem psát, nebo že by chyběly nápady, prostě nebylo kdy. A také už jsem
se cítil hodně opotřebovaný, potřeboval jsem na čas vypnout. Vždy�, pokud si dobře vzpomínám,
zhruba tři roky, měsíc co měsíc, jsem smíchovskému zpravodaji dodával nějaký tip na výlet. Kolik jich
celkem bylo, už si nepamatuji, co si však pamatuji dodnes přesně, to byla takřka pravidelná kolize
termínů, kdy jsem v jeden jediný den musel odevzdat více článků a zrovna, jako na potvoru, na ty dny
vycházela i uzávěrka smíchovského farního zpravodaje. Připadalo mně, že farní zpravodaj nevychází
jednou měsíčně, ale každý týden. Ono nešlo pouze o to, něco napsat (zvláště když z internetu lze dnes
„stáhnout“ leccos), chtěl jsem každé z těch míst osobně navštívit. Nikdy jsem neuměl psát o něčem,
kde jsem nebyl. Všechny ty reportáže a výlety byly psány na základě mých osobních návštěv. A tak
jsem ze spolupráce ze smíchovským farním zpravodajem raději pomalu ale jistě vycouval…

Přesto jsem na Smíchovský farní zpravodaj nikdy nezanevřel, dokonce jsem sám sebe často
přistihl při myšlenkách „tak tohle by se tam hodilo“. Jenže jednak jsem na to neměl čas, a jednak
jsem si říkal: stejně by to nikoho nezajímalo, možná by to ani nikdo nečetl.

Až se mi o letošních Vánocích dostalo náhodou do rukou poslední číslo farního zpravodaje, kde
paní Petra Šustrová píše, jak ty články doma hltali a jak je postrádá.

Nebudu zakrývat, zahřály mě ty řádky u srdíčka, byl to možná nejhezčí letošní vánoční dárek,
opravdové překvapení. Tu zprávu ve smíchovském zpravodaji jsem si přečetl 25. prosince večer a
hned druhý den, na Štěpána, ještě plný toho hřejivého tepla, jsem se vydal do mrazivé Šárky, abych
tak alespoň symbolicky poděkoval štědrému dárci.     Michael Mareš    Michael Mareš    Michael Mareš    Michael Mareš    Michael Mareš

HHHHHLEDÁMELEDÁMELEDÁMELEDÁMELEDÁME     BYDLENÍBYDLENÍBYDLENÍBYDLENÍBYDLENÍ

Obracím se na Vás s prosbou, má dobrá kamarádka, která nemá možnost využití internetu, proto ji
tímto zastupuji, hledá podnájem na Praze 5. Jedná se o mladou, solidní, svobodnou maminku s
krásnou a bezproblémovou holčičkou. Max. výše nájmu je 6.000Kč, včetně služeb. Nenašel by se
nějaký hodný důchodce, který by měl pochopení pro mladou maminku, která si tuto cestu sama
dobrovolně nevybrala, cesty osudu jsou nevyzpytatelné, a neposkytl jí k pronajmutí místnost?
Mladá maminka se jmenuje Jana Novotná, kontakt na ni je 723 192 687.
S pozdravem Erika UchytilováErika UchytilováErika UchytilováErika UchytilováErika Uchytilová

SSSSSLUŽBULUŽBULUŽBULUŽBULUŽBU     KOSTELNÍKAKOSTELNÍKAKOSTELNÍKAKOSTELNÍKAKOSTELNÍKA

opustil k31.12.07 po více než šesti letech svědomité a poctivé práce vkostele sv.
Václava pan Mgr. Miroslav Váňa. Děkujeme mu za jeho spolehlivou a obětavou
službu! O uprázdněné místo vsakristii se nyní podělí paní Jana Durdisová, pan
RNDr. Jan May a Václav Karban.

CCCCCOOOOO     PROZRADILYPROZRADILYPROZRADILYPROZRADILYPROZRADILY     NAŠENAŠENAŠENAŠENAŠE     FARNÍFARNÍFARNÍFARNÍFARNÍ     MATRIKYMATRIKYMATRIKYMATRIKYMATRIKY     OOOOO     MINULÉMMINULÉMMINULÉMMINULÉMMINULÉM     ROCEROCEROCEROCEROCE

PokřtěnoPokřtěnoPokřtěnoPokřtěnoPokřtěno bylo 52 dětí a 3 dospělí (ti byli současně i biřmováni); také 2 dospělí,
pokřtění původně mimo katolickou církev, byli přijati do jejího plného společenství
a biřmováni
BiřmováníBiřmováníBiřmováníBiřmováníBiřmování zrukou Mons. Karla Herbsta přijalo dalších 5 osob.
K prvnímu svatému přijímáníK prvnímu svatému přijímáníK prvnímu svatému přijímáníK prvnímu svatému přijímáníK prvnímu svatému přijímání přistoupily 4 děti.
Církevní sňatekCírkevní sňatekCírkevní sňatekCírkevní sňatekCírkevní sňatek uzavřelo 10 párů (9 u sv. Václava a 1 u sv. Gabriela).

Pomazání nemocnýchPomazání nemocnýchPomazání nemocnýchPomazání nemocnýchPomazání nemocných bylo uděleno asi 90 krát.
Na věčnost jsme doprovodili 37 zesnulých.
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SSSSSPOKOJENOSTPOKOJENOSTPOKOJENOSTPOKOJENOSTPOKOJENOST     DODODODODO     NOVÉHONOVÉHONOVÉHONOVÉHONOVÉHO     ROKUROKUROKUROKUROKU…. A…. A…. A…. A…. ALELELELELE     JAKJAKJAKJAKJAK     NANANANANA     TOTOTOTOTO?????
Kdo by si nepřál žít spokojeně, bez problémů, mít stále dobrou náladu….?
Reklamy nám dokazují, že máme nárok ihned si uspokojit své potřeby,
koupit si vše co mě napadne a co třeba momentálně ani moc nepotřebuji.
Když na to nemám, přece mi půjčí! Prostě mám „nárok na spokojenost“ a
to hned te�! Čekat? Děkovat? Proč?
 Neschopnost čekat mi ale bere schopnost na něco se těšit, něco si užít a
být vděčný. Nárokování však vděčnost vytěsňuje a nemůže přinést člověku
štěstí. Spokojený totiž dokáže být jen člověk vděčný!  Vděčnost mi také otvírá
oči, abych dokázal vidět svou vlastní hodnotu, a mnozí víme, že není

zrovna snadné být vděčný i sám za sebe. Vždy� si často uvědomujeme, že pošilháváme po tom, co
nemáme a nedokážeme děkovat za to, co nám bylo darováno. Vděčnost tedy vyžaduje zároveň i
schopnost rozloučit se svlastními iluzemi o sobě a přijmout se takový jaký jsem. Přijmout své schopnosti,
které jsou mnohdy jiné, než bych si představoval a které se mi líbí u druhých. Přijmout své tělo, které
možná neodpovídá ideálu krásy, ale vněmž moje duše ráda přebývá. Vděčnost vede kživotu vsouladu
se sebou samým a kradosti ztoho, že jsem právě takový, jaký jsem - tedy ke spokojenosti.

Začněme tedy vtom novém roce novým pohledem na svůj život! A. Schweitzer radil: „Cítíš-li se
slabý, malátný a neš
astný, začni děkovat a hned se ti povede líp.“ Veselý světec Filip Neri se modlil
večer tuto modlitbu: “Pane, děkuji ti, že dnes věci neproběhly tak, jak jsem si přál já, ale tak, jak jsi to
chtěl ty.“    MM   MM   MM   MM   MM

A A A A A JEŠTĚJEŠTĚJEŠTĚJEŠTĚJEŠTĚ     KKKKK V V V V VÁNOCÍMÁNOCÍMÁNOCÍMÁNOCÍMÁNOCÍM

Tak už jsou zase jen vzpomínkou a důkazem, jak čas plyne, a�
chceme nebo nechceme. Kolikátá adventní doba a kolikáté
vánoce vnašich životech? Stojí asi za zamyšlení, jestli jsme
alespoň trochu, spřibývajícími léty, postoupili vpřed vnašem
duchovním životě. Jestli ta adventní doba, doba radostného
očekávání (na rozdíl od doby postní, vníž více uvažujeme o
utrpení Ježíše a o své hříšnosti), nám ve svém vyvrcholení
přinesla opravdu radost ze zrození Božího vnašich srdcích?

Ráda vzpomenu na mši svatou na Štědrý den
odpoledne, která je myšlena zvláště pro děti. Otec Petr se
opravdu na děti zaměřil, pozval je několikrát koltáři a mluvil

snimi jim srozumitelnou řečí. Myslím, že je to velmi důležité, aby děti cítily, že do společenství
farnosti patří a že rozumí o čem to všechno konání vkostele vlastně je. Mnozí starší (i kněží) namítají,
že nic takového dříve nebylo a taky děti vydržely…, možná ano (a zapla� Pán Bůh za to), ale také mnozí
ne! Samozřejmě, valná část výchovy vůbec a i výchovy kvíře patří rodičům, ale vtakovém velkém
společenství farnosti je důležité, když děti cítí přijetí, že do toho společenství patří a mohou i
spolupracovat. Ta kombinace působení domova i církve pak přináší ovoce. Děti si hodně pamatují
a to, co mají uloženo hluboko vsrdci, dovedou i vhodně použít, což je často i velmi poučné pro nás
dospělé, kteří si často myslíme, že vše víme nejlépe! Můj vnuk přišel za mnou na Štědrý večer už po
rozbalení dárků a nadšeně vyprávěl, že skoro všechno, co si přál od Ježíška, dostal. Na mou otázku
- jestli si myslí, že byl tak hodný, když byl tak štědře obdarován, mi bez rozvažování odpověděl:„Nebyl,
ale On Bůh odpouští!“ Zúst sedmiletého dítěte tak rychlá odpově� člověka odzbrojí a určitě pohne
kzamyšlení! Ta moje otázka je pro nás dospělé asi (bohužel) typická, a pokládáme ji bez hlubšího
rozmyslu. Vždy� mezi Bohem a člověkem přece neexistuje výměnný obchod – něco za něco! To my
stále „ pozemsky kšeftujeme“ a zapomínáme, že Bůh je daleko dokonalejší, neuvědomujeme si, že
On nečeká až my…., ale obdarovává ze své nesmírné lásky!

Tak bych chtěla poděkovat P. Petrovi za jeho porozumění a citlivost, sjakou se snaží děti včleňovat
do společenství věřících. Za názorné vysvětlování (včetně přípravy obrázků na lavicích) o čem to
všechno vkostele je.

A také přeji nám všem do dalšího roku našeho života, abychom zapomněli na „výměnné obchody“
snaším milujícím Otcem vnebesích a aby ten vrchol doby adventní, příchod Kristův, byl pevně
zakotven vnašich srdcích, skutcích i jednání.      MM     MM     MM     MM     MM

A A A A A NĚCONĚCONĚCONĚCONĚCO     KKKKK     ZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍ     AAAAA     POUSMÁNÍPOUSMÁNÍPOUSMÁNÍPOUSMÁNÍPOUSMÁNÍ

Život je jako diamant - tvrdý, ale krásný.

Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.

Sliby jsou univerzálním druhem potravy. Nakrmit snimi můžete kdekoho.

Ktomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít otevřené oči. Je třeba mít i otevřené srdce.

Pan učitel se ve třídě ptá:“ Kdo nařídil vraždu sv. Václava? Nic… Ticho... Pan učitel
napovídá:„B…Bo…Bol…“ Pepíček vyskočí :“Bolševici!“      MM     MM     MM     MM     MM

HLEDÁNÍ POKLADŮ

Když někomu řekneme, že jsme našli poklad, většina lidí se hned začne zajímat o
cenu peněz nebo vzácných předmětů. Někteří jsou velmi ovlivněni pohádkami a
pověstmi, které se vyprávějí o místech, kde se tyto věci dají údajně objevit. Pro
lákavou vidinu velikého bohatství a obdivu ostatních dokážou zapomenout na všechna
nebezpečí. Často se však stane, že se vracejí domů sprázdnýma rukama, unavení a
zklamaní. Přesto se odvažuji bez ostychu říci, že také vdnešní době můžeme najít
poklady, které svou vysokou hodnotu nikdy neztratí. Jsou to láska, víra, naděje,
dobrota a mnohé jiné. Lidé si nechtějí přiznat, že po nich touží. Proto mnozí kopají
na nesprávných místech. Jedni nacházejí jen střípky ve východních náboženstvích,

věštění či pověrách, jiní vdrogách, tělesných žádostech, hazardních hrách a podobně. Avšak už 2000
let víme snaprostou jistotou, kam máme jít, protože nás ke správnému místu vede sám dárce Ježíš
Kristus. Připomíná nám to slovy Písma: „Tam, kde je Tvé srdce, tam je i Tvůj poklad“. Hmotné
bohatství nám může kdokoliv vzít, věčné bohatství ztrácíme svou pýchou nebo nedbalostí. Proto záleží
na svobodném rozhodnutí každého člověka, kde chce hledat. Když se dobrovolně vydáme královskou
cestou za Ježíšem, budou naše dny plné pokladů. Ilona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona Bozděchová TTTTTŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁ     SBÍRKASBÍRKASBÍRKASBÍRKASBÍRKA

proběhla od středy 2. ledna do úterý 8. ledna 2007 na podporu dvou projektů,
jimiž jsou dostavba Azylového domu pro matky s dětmi a týdenního stacionářeAzylového domu pro matky s dětmi a týdenního stacionářeAzylového domu pro matky s dětmi a týdenního stacionářeAzylového domu pro matky s dětmi a týdenního stacionářeAzylového domu pro matky s dětmi a týdenního stacionáře
pro seniory pro seniory pro seniory pro seniory pro seniory v Praze 5 – Hlubočepích (otevřena bude vprvním pololetí t.r.) a
podpora rozvoje Domácí péče Domácí péče Domácí péče Domácí péče Domácí péče ve Farní charitě Příbram (ošetřovatelská a
pečovatelská služba v domácnostech).
Kolik se podařilo vybrat, se dozvíme v nejbližších dnech. Ale už dnes můžeme
poděkovat všem, kteří sbírku organizovali a prováděli - malým i větším
koledníkům, ale i jejich rodičům a všem, kteří ke zdárnému průběhu jakkoliv
přispěli. No a samozřejmě děkujeme všem štědrým dárcům! Děkujeme!!!Děkujeme!!!Děkujeme!!!Děkujeme!!!Děkujeme!!!
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VVVVVENOUŠCIENOUŠCIENOUŠCIENOUŠCIENOUŠCI     NANANANANA     KOLEDĚKOLEDĚKOLEDĚKOLEDĚKOLEDĚ

Stejně jako předchozí roky, i letos se
vydali ve čtvrtek a v úterý nejmenší
farníci do ulic Smíchova koledovat v
rámci Tříkrálové sbírky. Patnáct malých
„Králíčků“ nadšeně rozdávalo cukříky
a kalendáříky. Sdoprovodem flétny i
pěkně zpívali, kolemjdoucí spěchající
lidé štědře dávali do kasiček, někteří
raději sotočenou hlavou jiným směrem
spěchali dál. Silný vítr a zima však byli
nepřátelé číslo 1, takže spromrzlými
nožkami, ale s hřejivým pocitem, že
přispěli k pomoci potřebným, se museli
králové po hodině uchýlit do tepla.

M.T.M.T.M.T.M.T.M.T.

KONCERT U SV. GABRIELA

V sobotu 5.1. se uskutečnil tradiční Tříkrálový
koncert sboru Gabriel. Spojené síly "dospělého"
i "dětského" tělesa předvedly tradiční repertoár
český i zahraniční, v klasických i moderních
úpravách. Návštěvníci štědře přispěli do
tříkrálových kasiček a na závěr přijeli 3 králové
osobně - i s velbloudem! Děkujeme!         FN
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UUUUUDÍLENÍDÍLENÍDÍLENÍDÍLENÍDÍLENÍ S S S S SVÁTOSTIVÁTOSTIVÁTOSTIVÁTOSTIVÁTOSTI     NEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCH

„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).
Takto nás vzávěru svého listu vyzývá apoštol Jakub.
Svátost nemocných je určena pro ty věřící, kteří musejí snášet obtíže
spojené s vážnou nemocí či vyšším věkem. Milost, kterou zní můžeme
čerpat, dává zakusit Boží lásku dotýkající se našich bolestí, posiluje důvěru,
že Bůh je nám vkaždé situaci blízko, dodává odvahu kpřijetí tělesné

slabosti a utrpení, uzdravuje bolesti naší duše.
V neděli 17. 2. 2008 při večerní mši sv. v18 hodin vkostele sv. Václava bude opět možnost
svátost nemocných přijmout. Zájemci o udělení svátosti nemocných se předem přihlásí vsakristii.
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).
Prosme tedy za všechny nemocné znaší farnosti, kteří budou pomazáni na čele a na rukou posvěceným
olejem:
„A� je Pán pro své milosrdenství posílí milostí Ducha svatého, a� je vysvobodí zhříchů, a� je zachrání
a posilní.“. (viz KKC, čl. 1513)     VZ

NEDĚLNÍ VÝLET DO TAJEMNÉ ŠÁRKY

Směrem odkonečné tramvají linek 20 a 26 vDolní Liboci
(zastávka Divoká Šárka) se tentokrát vydáme po červené směr
koupaliště (1,5 km), respektive Nebušice 4 km a Dolní Šárka 9
km. Ulicí Divoká Šárka opustíme Evropskou třídu, mineme
restauraci McDonald´s (tady se mohou připojit ti, kteří na dnešní
výlet přijeli autobusem, například linkou 179) a po pár metrech
zahneme doprava dolů po schodech. Celkem jsem tady napočítal
119 schodů, někdy až nebezpečně kluzkých, obzvláš� te� v zimě.
Pod schody opět narazíme na tutéž asfaltku, kterou jsme před
chvílí opustili. Napravo vidíme hráz nádrže, my ale odbočíme
vlevo do údolí (stále po červené) na první zmostků přes Šárecký

potok. Voda vpotoce tady na sklonku minulého roku byla velmi kalná, ostatně na tuto skutečnost upozorňují
i informační cedule na všech mostcích přes Šárecký potok.

Před námi se vypíná první ze strmých skal Divoké Šárky. Červená značka na stromě nás ujiš�uje, že jdeme
dobře (po červené půjdeme až ke koupališti). Projdeme nádherným kaňonem (mimochodem, vtéto části naší
procházky skutečně dostává Divoká Šárka svému jménu Divoká), dvakrát překonáme Šárecký potok a před
námi se otevře malebné údolí s koupalištěm. Cesta nás zavede až ke koupališti. Po necelé půlhodince pomalé
chůze jsme na „křižovatce“ sturistickými rozcestníky. Tady opustíme červenou turistickou značky a po asfaltce
se vydáme směrem dolů podél potoka. Mineme oblíbenou letní
restauraci Dívčí skok (otevřeno zde ale mají i vzimě, kdy jsou zde
vytápěné místnosti), napravo vidíme vysoké skály, nalevo les. Převážnou
část dnešní cesty půjdeme zkopce, výlet je tady možné uskutečnit jak
na kole, tak i smalými dětmi či s kočárkem. Znovu překonáme Šárecký
potok a vysoké skály máme zase nalevo, ty jsou vyhledávaným cílem
horolezců. Skály napravo zase vzdáleně připomínají středověké hradby.
Údolí se před námi postupně rozevírá, mineme hezké stavení, u kterého
byl na konci prosince pěkně ozdobený vánoční smrk.

Zhruba po tři čtvrtě hodině opouštíme ve stoupání kVokovicím
asfaltku a uhýbáme mezerou vzábradlí vlevo a pokračujeme podél
Šáreckého potoka (ten je te� vlevo). Po chvíli překonáme po dřevěném mostku potok a pokračujeme zase po
druhém břehu cestou bližší kpotoku. Čeká nás nádherná scenérie, překrásné údolí. Procházka touto částí Tiché
Šárky je balzámem na duši. Podobným balzámem, nikoliv však na duši, ale na žaludek, může být restaurace-
hospůdka na Vizerce, kde má pan Hruška pro nás připravené jen samé laskominy, topinkami počínaje a
svařákem konče. Například si zde můžete opéci i špekáčky.

Po malém občerstvení pokračujeme dál. Po zhruba hodině chůze (myšleno od konečné tramvají
vDolní Liboci) se opět potkáváme s červenou turistickou značku, po které te� budeme pokračovat a která nás

zavede až na Jenerálku. Cestou mineme studánku Roztočilka a přírodní
památku Jenerálka (sjeskyní). Před ní nás červená zavede vlevo a
podél stejnojmenného zámečku dojdeme až na silnici (Horoměřická),
odkud jezdí autobusy MHD (zastávka Jenerálka, bus 116, 161, 254).
To zdůrazňuji pro případ, že zhruba hodinka, hodinka a půl chůze je
pro vás tak akorát.
Pokud vám ale ještě nějaké síly zbývají, tak po krátké prohlídce okolí

kaple Sv. Jana Nepomuckého (na nedalekém vršíčku) zamíříme po
červené (nebo po silnici) dále směrem do Šáreckého údolí (Horní
Šárka) podél potoka. Čeká nás posledních zhruba dvacet až třicet

minut chůze. Po chvíli červená (a my sní) opustí silnici a čeká nás přibližně desetiminutový výšlap lesem
(zároveň tudy vedou cyklotrasy 0077 a 0078 a zelená turistická cesta) na rozcestí Zlatnice. Cesta je osvětlena a tak
se zde dá jít i za šera. Ze Zlatnice zamíříme po zelené turistické cestě směrem na Hanspaulku a dále na Bořislavku

Elijáš se chtěl zabít
Izaiáš kázal nahý
Jonáš utíkal před Bohem
Naomi byla vdova
Job zkrachoval
Petr zapřel Krista
Učedníci usnuli při modlitbě
Marta se kvůli všemu strachovala
Samařská žena byla rozvedená,
a to nejednou
Zacheus byl příliš malý
Pavel byl příliš zbožný
Timotej měl žaludeční vředy

AAAAAŽŽŽŽŽ     ZASEZASEZASEZASEZASE     BUDEŠBUDEŠBUDEŠBUDEŠBUDEŠ     MÍTMÍTMÍTMÍTMÍT     POCITPOCITPOCITPOCITPOCIT, , , , , ŽEŽEŽEŽEŽE T T T T TEBEEBEEBEEBEEBE B B B B BŮHŮHŮHŮHŮH     NEMŮŽENEMŮŽENEMŮŽENEMŮŽENEMŮŽE     POUŽÍTPOUŽÍTPOUŽÍTPOUŽÍTPOUŽÍT, , , , , VZPOMEŇVZPOMEŇVZPOMEŇVZPOMEŇVZPOMEŇ,,,,,
ŽEŽEŽEŽEŽE……………
Noe se opil
Abrahám byl příliš starý
Izák byl snílek
Jákob byl lhář
Lea byla ošklivá
Josef byl týraný
Mojžíš koktal
Gedeon se bál
Samson měl dlouhé vlasy
a byl sukničkář
Rachab byla prostitutka
Jeremiáš a Timotej byli příliš mladí
David měl románek a byl vrah
A Lazar zemřel!

Takže žádné výmluvy. Bůh Tě může plně využít. Kromě toho TY nejsi poselství, Ty jsi jen POSEL!

Z Z Z Z Z NAŠÍNAŠÍNAŠÍNAŠÍNAŠÍ     SCHRÁNKYSCHRÁNKYSCHRÁNKYSCHRÁNKYSCHRÁNKY

Delší dobu zasílám každý měsíční výtisk Zpravodaje mojí přítelkyni – spolužačce
Haně, která vzhledem ktěžké nemoci se musela odstěhovat zPrahy. Díky
Zpravodaji jsme nejen spolu ve stálém kontaktu, ale výtisky představují, hlavně
pro ni, informace o dění vnaší – i její bývalé farnosti. Spolu jsme spojeny
vmodlitbách a přeji té milé ženě, aby byla statečná, posiloval ji Bůh vpéči její
rodiny a vživotě jí dal ještě mnoho duchovních radostí.           Květa Voldánová          Květa Voldánová          Květa Voldánová          Květa Voldánová          Květa Voldánová


