
Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

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

Vánoce
2008

KONTAKT 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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VVVVVÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍ     ZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍ

Církev měla po celá dlouhá staletí, ba tisíciletí, mimořádně vyvinutou
schopnost inkulturace, totiž přetváření pohanských zvyklostí, obřadů a
svátků tak, aby vyhovovaly křes�anskému náboženství. To platí též o
vánočních svátcích, které jsou svým původem vlastně „pokřtěným“ svátkem
slunovratu, svátkem nepřemožitelného Slunce (solis invicti), i když zmínka
Lukášova evangelia o pastýřích „pod širým nebem“ (Lk 2,8) by spíše
svědčila pro letní období narození Ježíše Krista. Ještě papež Pius XII.
zvládl vroce 1955 zasvětit komunistickým hnutím zneužitý První máj
památce sv. Josefa – dělníka, ale to už bylo příliš pozdě.

Současná sekularizovaná společnost ještě jednou přeznačila smysl Vánoc oproti jeho kdysi pohanskému
a ještě celkem donedávna křes�anskému smyslu. Tím se vlastně dopustila téhož, co vůči nekřes�anským
svátkům dříve činívala církev. Toto přeznačení, lze říci skoro zploštění Vánoc, má stránku pozitivní i
negativní. Vánoce se především staly svátkem rodiny, což je vpodstatě velmi chvályhodné. Nikoli však
již především „svaté rodiny“ Josefa, Marie a Ježíška, nýbrž každé naší rodiny, která se u štědrovečerní
večeře a vánočního stromku setkává a vynahrazuje si tak často celoroční nedostatek vzájemné komunikace
i ochoty věnovat si navzájem tolik potřebný čas. Pak je zde ovšem ona negativní stránka věci. Sama církev
se jí nevyhnula, a to tehdy, když vysluhovala svátosti, na jejichž platné a profesionální provedení se
mohli věřící spolehnout do té míry, že někdy ani nemuseli utvářet svůj osobní vztah kBohu. Sekularizovaná
podoba vánoc již sice nespočívá vudílení svátostí, nýbrž spíše jakýchsi „svátostin“ vpodobě vánočních
dárků. A právě zde vězí ono nebezpečí, totiž že nákladnost, třpytivost či reprezentativnost dárků (či spíše
darů) přehluší a udusí to, co dárky mají skutečně vyjadřovat. Nejde přece o to, jak hluboko sáhneme do
peněženky, ale do jaké míry vánoční dar skutečně odráží kvalitu mezilidského vztahu mezi dárcem a
obdarovaným. Také vtomto předvánočním období budeme tedy svědky jakési dvoukolejnosti poselství
Vánoc. Na jedné straně zažijeme mohutné světelné reklamy a lákání pozlátkem v hypermarketech, na
druhé straně se pak ten, kdo před Vánocemi nebo o Vánocích zavítá do kostela, dočká mravoličných
kázání o zhoubnosti konzumu. Pravda vtomto případě není „někde uprostřed“, nýbrž skutečně nad
takto postavenými krajnostmi. Záleží totiž především spíše na tom, co člověk vydoluje o Vánocích
zhlubin svého srdce než zhlubin peněženky. To, že naditá peněženka nenahradí prázdnotu srdce, je
snad každému zřejmé: jak těm, kteří o Vánocích vzhlížejí ktomu, který se narodil před dvěma tisíci lety,
tak i těm, kteří toto poselství vnímají poněkud rozostřeněji, ale dovedou se alespoň jednou do roka
skutečně zastavit a utvořit atmosféru rodinné pohody, o níž se někdy během celého roku šidili.

                    Stanislav PřibylStanislav PřibylStanislav PřibylStanislav PřibylStanislav Přibyl

Přejeme Vám radostné prožití Vánoc a do nového roku hodně BožíhoPřejeme Vám radostné prožití Vánoc a do nového roku hodně BožíhoPřejeme Vám radostné prožití Vánoc a do nového roku hodně BožíhoPřejeme Vám radostné prožití Vánoc a do nového roku hodně BožíhoPřejeme Vám radostné prožití Vánoc a do nového roku hodně Božího
požehnání.požehnání.požehnání.požehnání.požehnání.          redakce Vašeho Zpravodaje         redakce Vašeho Zpravodaje         redakce Vašeho Zpravodaje         redakce Vašeho Zpravodaje         redakce Vašeho Zpravodaje

 20.12. sobota   od 9 hod. dopolední duchovní obnova na faře (povede P. Wasserbauer)
21.12.21.12.21.12.21.12.21.12. neděleneděleneděleneděleneděle   4. neděle adventní  4. neděle adventní  4. neděle adventní  4. neděle adventní  4. neděle adventní
 22.12. pondělí - od 16 hod. koncert vkostele (Pražská komorní filharmonie)

- od 17.30 kající bohoslužba sudělováním svátosti smíření (místo večerní mše sv.)
24.12.24.12.24.12.24.12.24.12. středastředastředastředastředa Štědrý denŠtědrý denŠtědrý denŠtědrý denŠtědrý den
25.12.25.12.25.12.25.12.25.12. čtvrtekčtvrtekčtvrtekčtvrtekčtvrtek Slavnost Narození PáněSlavnost Narození PáněSlavnost Narození PáněSlavnost Narození PáněSlavnost Narození Páně; v16.00 koncert vkostele - J. J. Ryba: Česká mše vánoční
26.12.26.12.26.12.26.12.26.12. pátekpátekpátekpátekpátek Slavnost sv. ŠtěpánaSlavnost sv. ŠtěpánaSlavnost sv. ŠtěpánaSlavnost sv. ŠtěpánaSlavnost sv. Štěpána, prvomučedníka
27.12. sobota Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28.12. neděle28.12. neděle28.12. neděle28.12. neděle28.12. neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a JosefaSvátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a JosefaSvátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a JosefaSvátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a JosefaSvátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31.12. středa poslední den občanského roku

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. čtvrtekčtvrtekčtvrtekčtvrtekčtvrtek Slavnost Matky Boží, Panny MarieSlavnost Matky Boží, Panny MarieSlavnost Matky Boží, Panny MarieSlavnost Matky Boží, Panny MarieSlavnost Matky Boží, Panny Marie
2.1. pátek Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
4.1. neděle 2. neděle po Narození Páně
6.1.6.1.6.1.6.1.6.1. úterýúterýúterýúterýúterý Slavnost Zjevení PáněSlavnost Zjevení PáněSlavnost Zjevení PáněSlavnost Zjevení PáněSlavnost Zjevení Páně

11.1.11.1.11.1.11.1.11.1. neděleneděleneděleneděleneděle Svátek Křtu Páně;Svátek Křtu Páně;Svátek Křtu Páně;Svátek Křtu Páně;Svátek Křtu Páně; končí doba vánoční

ZZZZZAČÁTEKAČÁTEKAČÁTEKAČÁTEKAČÁTEK     RANNÍCHRANNÍCHRANNÍCHRANNÍCHRANNÍCH     BOHOSLUŽEBBOHOSLUŽEBBOHOSLUŽEBBOHOSLUŽEBBOHOSLUŽEB     VEVEVEVEVE     VŠENÍVŠENÍVŠENÍVŠENÍVŠENÍ     DNYDNYDNYDNYDNY

se na základě průzkumu veřejného mínění, který byl součástí voleb do pastorační rady, posouváposouváposouváposouváposouvá
splatností od 2. ledna 2009 na 7.30 hod.splatností od 2. ledna 2009 na 7.30 hod.splatností od 2. ledna 2009 na 7.30 hod.splatností od 2. ledna 2009 na 7.30 hod.splatností od 2. ledna 2009 na 7.30 hod.

Ranní mše sv. budou navíc vzimním období přesunuty do křestní kaple, kterou lze lépe vytápět. KpřístupuRanní mše sv. budou navíc vzimním období přesunuty do křestní kaple, kterou lze lépe vytápět. KpřístupuRanní mše sv. budou navíc vzimním období přesunuty do křestní kaple, kterou lze lépe vytápět. KpřístupuRanní mše sv. budou navíc vzimním období přesunuty do křestní kaple, kterou lze lépe vytápět. KpřístupuRanní mše sv. budou navíc vzimním období přesunuty do křestní kaple, kterou lze lépe vytápět. Kpřístupu
do kaple bude využíván boční vchod kostela (od parku), kněmuž byl zásluhou MČ Praha 5 vybudovándo kaple bude využíván boční vchod kostela (od parku), kněmuž byl zásluhou MČ Praha 5 vybudovándo kaple bude využíván boční vchod kostela (od parku), kněmuž byl zásluhou MČ Praha 5 vybudovándo kaple bude využíván boční vchod kostela (od parku), kněmuž byl zásluhou MČ Praha 5 vybudovándo kaple bude využíván boční vchod kostela (od parku), kněmuž byl zásluhou MČ Praha 5 vybudován
chodníček.chodníček.chodníček.chodníček.chodníček.

KKKKKZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍ     DODODODODO     NOVÉHONOVÉHONOVÉHONOVÉHONOVÉHO     ROKUROKUROKUROKUROKU

Lidský život je cesta.
Cesta daleká - potřebuješ vytrvalost Cesta neznámá   - potřebuješ bdělost
Cesta jediná - potřebuješ moudrost Cesta náročná   - potřebuješ Boží milost (J.Doubrava)



PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI
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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 centr.fara

Rehabilitační cvičení pro ženyRehabilitační cvičení pro ženyRehabilitační cvičení pro ženyRehabilitační cvičení pro ženyRehabilitační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - velký
sál
Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež (od 14 let)
bude oznámeno ve vývěsce.
Společenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
spolcovni.usmev.cz

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

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  centr. fara

Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina pod vedením P. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. Stanislava
čtvrtek 18:15 - 19::15 - velký sál na faře od 9.10.
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 4.1. v 19:15, na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 6.1. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od 29.9., 5.skup. od 9.10.
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

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.....

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.

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
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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 Jany Durdisové (721148091 nebo
telefon do kostela 257317652)

7

PPPPPODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍ M M M M MISIJNÍISIJNÍISIJNÍISIJNÍISIJNÍ     BANKYBANKYBANKYBANKYBANKY     ZAZAZAZAZA     SBÍRKUSBÍRKUSBÍRKUSBÍRKUSBÍRKU     PROPROPROPROPRO T T T T TANZANIIANZANIIANZANIIANZANIIANZANII.....
Děkujeme ze srdce všem dětem i dospělým, kteří přispěli na letošní adventní
sbírku. Dětem za to, že ručně vyrobily překrásné pohlednice, zvonečky, hrnečky,
svícny, barevné anděly a mnoho dalších vánočně laděných drobností, aby
mohly být 2. a 3. neděli adventní nabídnuty farníků za dobrovolný příspěvek
na práci Misijní banky ubožáků vTanzanii. Zvláštní dík patří paní Radce
Habánové & spol. za její trpělivou organizační práci sdětmi i dospělými i
všem dalším přátelům, kteří pomáhali vobou nedělích při organizování
nabídky místní farní veřejnosti. Celkový výnos sbírky, který činí 17.600,- Kč,

bychom rádi, jako obvykle, využili jak na diferencovanou pomoc lidem vokolních vesnicích naší misijní
stanice Allamano Agape vKamsamba, tak i na počáteční vybavení dílenských prostor přímo vmisii.
Přejeme všem, malým i velkým, a� Bůh oplatí jejich štědrost, se kterou společnému dílu vAfrice pomáhají.

Za naše společné vzdálené africké příbuzné, sdíky Vaši Pavel a Mirjam Baldínských.Pavel a Mirjam Baldínských.Pavel a Mirjam Baldínských.Pavel a Mirjam Baldínských.Pavel a Mirjam Baldínských.

JJJJJAKAKAKAKAK     SESESESESE     LIŠÁČEKLIŠÁČEKLIŠÁČEKLIŠÁČEKLIŠÁČEK     ZTRATILZTRATILZTRATILZTRATILZTRATIL

Byl jednou jeden malý lišáček. Žil se svou sestřičkou lištičkou, smaminkou a tatínkem. A všichni se
měli moc rádi. Jednou vzimě byla celá liščí rodinka na procházce. Děti si hrály na schovávanou,
honily se a dováděly. Najednou lišáček zjistil, že se ztratil a volal:“ Mamííí, tatííí!“ Ale nikdo se
neozýval. Tak lišáčkovi nezbylo nic jiného než je jít hledat. Zatím maminka statínkem a sestřičkou
volali:“Lišáčku, lišáčku!“ Ale lišáček nic. Vydali se ho tedy také hledat. Najednou uviděli vdálce
velké světlo, tak se za ním vydali. Lišáček ho také uviděl a šel směrem za ním. Po chvíli zjistili, že světlo
je veliká hvězda, která svítí nad nějakým městem. Šli a šli, až došli přímo pod hvězdu. Co tam
uviděli? Malou stáj se zvířátky a vkrmítku na slámě malé lidské miminko. Mělo krásné veliké oči,
usmívalo se a laskavě se dívalo na lišáčka. Všude bylo plno světla. Před stájí bylo hodně lidí a
zvířátek. Najednou lišáček uviděl maminku a tatínka! Všichni měli velikou radost, že se zase našli u
malého Jezulátka. A tak to všechno dobře dopadlo. (Matouš Tomek – 8 let)Matouš Tomek – 8 let)Matouš Tomek – 8 let)Matouš Tomek – 8 let)Matouš Tomek – 8 let)

AAAAADVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍ

VYRÁBĚNÍVYRÁBĚNÍVYRÁBĚNÍVYRÁBĚNÍVYRÁBĚNÍ

V neděli 30.11.
proběhlo již tradiční
adventní vyrábění
předmětů, které
byly následně
prodány a získané
peníze budou
použity v Misijní
bance. Děkujeme
všem ochotným
pomocníkům a
organizátorům.
Také děkujeme
všem dětem za
krásné drobnosti!
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ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     ZEZEZEZEZE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍ     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 30.11.2008 30.11.2008 30.11.2008 30.11.2008 30.11.2008
Přítomni: P. Petr Bouška, J. Durdisová, T. Lokajíčková, J. Macek,

F. Nedbal, V. Škácha, M.Tlamicha, A. Zelinková

Body jednání, návrhy a usnesení:Body jednání, návrhy a usnesení:Body jednání, návrhy a usnesení:Body jednání, návrhy a usnesení:Body jednání, návrhy a usnesení:
- Rozdělení rolí, oblasti působení a odpovědnosti vnové pastorační radě
- Zprovoznění křestní kaple pro liturgické účely, zvláště vzimním období

- Rozhodnutí posunout čas ranních bohoslužeb ve všední dny na 7:30
- Organizace úklidové brigády
- Organizace mikulášské nadílky pro děti
- Sestavení tištěného vánočního přání pro návštěvníky půlnoční bohoslužby
Termín dalšího zasedání: neděle 4.1.2009 od 19:15 Zapsal: V. Škácha

VVVVVÁNOCEÁNOCEÁNOCEÁNOCEÁNOCE 2008 / 2009  2008 / 2009  2008 / 2009  2008 / 2009  2008 / 2009 VEVEVEVEVE     SMÍCHOVSKÉSMÍCHOVSKÉSMÍCHOVSKÉSMÍCHOVSKÉSMÍCHOVSKÉ     FARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTI

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     KOSTELKOSTELKOSTELKOSTELKOSTEL -  -  -  -  - BASILIKABASILIKABASILIKABASILIKABASILIKA          SVSVSVSVSV. V. V. V. V. VÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVA

Středa 24.12.2008: Štědrý den 7.30 16.00  (pro děti) 24.00

Čtvrtek 25.12.2008: Slavnost Narození Páně 8.00 9.30 18.00
koncert:  J. J. Ryba – Česká mše vánoční od 16.00 hod. (soubor Bach-Collegium)

Pátek 26.12.2008: Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 9.30 17.30

Sobota 27.12.2008: Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 7.30 17.30

Neděle 28.12.2008: Svátek Svaté Rodiny 8.00 9.30 18.00
spožehnáním pro manžele

Středa 31.12.2008 konec občanského roku 6.30 16.00
s poděkováním za uplynulý rok

Čtvrtek 1.1.2009: 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

FFFFFILIÁLNÍILIÁLNÍILIÁLNÍILIÁLNÍILIÁLNÍ     KOSTELKOSTELKOSTELKOSTELKOSTEL     SVSVSVSVSV. G. G. G. G. GABRIELAABRIELAABRIELAABRIELAABRIELA (H (H (H (H (HOLEČKOVAOLEČKOVAOLEČKOVAOLEČKOVAOLEČKOVA     ULULULULUL.).).).).)

Středa 24.12.2008: Štědrý den 24.00
Neděle 28.12.2008: Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa    11:15

U U U U U SESTERSESTERSESTERSESTERSESTER M M M M MARIINÝCHARIINÝCHARIINÝCHARIINÝCHARIINÝCH

15. prosince opět setkání u sester Mariiných vRadlicích, a opět krásné a milé
a vlastně o to milejší, že se jej tentokrát zúčastnil a rovněž i celebroval mši sv.
náš vážený a laskavý pan páter P. Bouška.
Poté byl bohatý program, kdy byla korunována Vítězná Královna Schönstattská
a promítnut videozáznam zcesty do Litoměřic, gratulace a předání daru Mons.
Janu Baxantovi kjeho biskupskému svěcení, což bylo doprovázeno tak
dokonalým a zábavným komentářem sestry Bernadetty, že jsme měli dojem,
jako bychom byli snimi, absolvovali jejich strastiplnou cestu a díky Panně
Marii téměř prominentní posazení vkatedrále sv. Štěpána. To vše pak bylo

doplněno pohoštěním, připraveným svelkou pečlivostí sestrou M. Markétou a s.M. Cyrilou, což
bylo přítomnými náležitě oceněno. Účast farníků byla opět hojná, takže při loučení dům sester
„praskal ve švech“, a to téměř doslova, protože, jak se mohli přítomní přesvědčiti, dům díky lajdácké
práci při opravách před 14 lety jeví nyní úplné horory: prohnilé a plesnivé podlahy, mokvající zdi,
téměř žádná izolace od mokrého svahu atd. Proto by bylo zapotřebí, aby si této situace povšiml
laskavý sponzor a sestřičkám vjejich svízelné situaci pomohl. Nakonec bych ráda poděkovala p.
faráři za to, že přišel a že snámi i poseděl, rovněž sestřičkám za tradičně milé přijetí a za jako vždy
dokonalou a náročnou organizaci. Sestře Bernadettě pak děkujeme, že „by� nemocná, byla plně
činná“, a modlíme se za její brzké uzdravení. Všem pak vespolek přeji krásné Vánoce a do příštího
roku pevné zdraví, dobrou pohodu a především stálou ochranu Panny Marie a Boží požehnání. A
vážení, nezapomeňte přijít 29. prosince v15 hod. do kaple ksestrám do Radlic se svými dětmi,
vnuky i pravnuky srolničkami a čistými hlasy na zpívání u jesliček, což by mohlo být hezkou tradicí
pro příští léta jako rozloučení se starým rokem a trochu vpředstihu vítání roku nového. Amen. N.P.N.P.N.P.N.P.N.P.

VVVVVÁNOCEÁNOCEÁNOCEÁNOCEÁNOCE     POPOPOPOPO     CELÝCELÝCELÝCELÝCELÝ     ROKROKROKROKROK

Když se zamyslíme nad otázkou, ve kterém období roku se nejvíce projevuje láska, dojdeme k názoru,
že je to právě o Vánocích. V těchto dnech touží být lidé nejvíce spolu. Přijíždějí i ti, kteří žijí daleko,
aby se opět setkali s příbuznými a přáteli. Pořádají se různá setkání pro opuštěné a postižené lidi, aby,
pokud je to možné, nikdo nebyl sám. Toto období má však jiné tajemství, které je daleko hlubší.
Mnozí lidé navštěvují kostely, aby si prohlédli Betlém, ačasto jdou i na půlnoční mši. Rádi si
zazpívají “Narodil se Kristus Pán”, i když důrazně říkají, že vBoha nevěří. Přestože si to nechtějí
připustit, Kristus se narodil i pro ně. To malé dítě vjeslích je naplňuje radostí, kterou neumějí
pojmenovat. Proto otevírají svá srdce, stávají se laskavějšími a ohleduplnějšími. Avšak touha po lásce,
radosti, souladu a pokoji skoncem Vánoc neodchází. Přestože si narození Krista připomínáme jen o
nich, toto tajemství můžeme vnitřně prožívat během celého roku. On se totiž může v našem srdci
znovu narodit, kdykoli o to stojíme. Potom jsme schopni vykonávat dobro a přispívat alespoň trochu
kezlidštění světa. Proto si co nejčastěji přejme, aby se v nás Kristus rodil. Tak můžeme slavit Vánoce
po celý rok. Ilona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona Bozděchová

NNNNNAAAAA     KONCIKONCIKONCIKONCIKONCI     CESTYCESTYCESTYCESTYCESTY     NENÍNENÍNENÍNENÍNENÍ     CESTACESTACESTACESTACESTA, , , , , NÝBRŽNÝBRŽNÝBRŽNÝBRŽNÝBRŽ     CÍLCÍLCÍLCÍLCÍL

Na konci cesty není cesta, nýbrž cíl. Na konci zimy není zima, nýbrž jaro. Na konci noci není noc, ale
svítání. Na konci Adventu není Advent, nýbrž Narození Páně. Na konci smrti není smrt, nýbrž život.
Současný shon vytvořil jakousi trvalou nespokojenost: čím více máš, tím víc bys chtěl. A kvůli tomu
člověk mnohdy nepoznává, kam chce dojít, nemá nějaký přesný a definitivní účel, ale jen tak bezcílně
bloumá sem a tam. Jako každý rok nám slavnost Narození Páně opět ukazuje, že naše cesta adventem
i životem má cíl. Všechny lidské bytosti jsou totiž povolány, aby se staly Božími dětmi, aby žily
naplněný život ve společenství s Bohem. (podle P. Josefa Koláčka, převzato zwww.vira.cz)

BBBBBUĎMEUĎMEUĎMEUĎMEUĎME     NANANANANA     NĚNĚNĚNĚNĚ     HODNÍHODNÍHODNÍHODNÍHODNÍ

Vdobě Vánoc často zjiš�ujeme, že se vkostele objevuje více lidí než během roku.
Víme, že nedošlo najednou kobrácení národa, ale že ti neobvyklí návštěvníci si
možná připomenou dětství a vzpomínkami zaletí ktěm, se kterými kdysi trávili Vánoce.
Druzí možná považují návštěvu kostela či jesliček za vánoční folklor a vtom větším
počtu lidí se necítí být tak viděni a okukováni. Neodsuzujme tyto návštěvníky, omluvme
některá jejich provinění proti zaběhnutému rituálu, nepohrdejme jimi. Jich všech se
dotkla Boží milost, byli osloveni a pozváni a přišli! My jejich důvody neznáme,

všechno se děje vBoží režii, a uvízne-li někdo alespoň drápkem, Bohu díky. Ti lidé jistě nedocení
hloubku bohoslužby, ale měli by si odnést vědomí, že byli vlídně přijati a atmosféra klidu, pohody a
radosti (o což se můžeme my přičinit), je bude provázat alespoň nějaký čas.                               HKHKHKHKHK
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„H„H„H„H„HOSTOSTOSTOSTOST ( ( ( ( (ZZZZZ) ) ) ) ) MĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCE“ “ “ “ “ OOOOO     CHARITĚCHARITĚCHARITĚCHARITĚCHARITĚ     KKKKKPRAŽSKÝMPRAŽSKÝMPRAŽSKÝMPRAŽSKÝMPRAŽSKÝM     BEZDOMOVCŮMBEZDOMOVCŮMBEZDOMOVCŮMBEZDOMOVCŮMBEZDOMOVCŮM

Naposledy vtomto kalendářním roce vás srdečně zveme na setkání zcyklu
„Host (z) měsíce“ tentokráte stématem „Pomoc pražským bezdomovcům“,
kterého se zhostí komunita Sant’Egidio. Setkání se uskuteční první
lednovou středu (7.1.) od 19 hodin ve farním sále.
Komunita Sant´Egidio se zrodila v Římě v roce 1968 po Druhém
vatikánském koncilu. Dnes je hnutím laiků, ke kterému patří více než 50
000 lidí a jež je činné v oblasti evangelizace a charity v Římě, v Itálii a více
než 70 zemích různých kontinentů včetně České republiky. Jeden z pilířů

komunity je solidarita s chudými žitá jako dobrovolná a bezplatná služba. Mnoho dobrovolníků
pomáhá mnoha způsoby zejména pražským bezdomovcům. Řeč bude osituaci lidí žijících v pražských
ulicích a možnostech, jak jim pomoci.
Vúnoru se můžete těšit na P. Mgr. ICLic. Miloše Szaba, autora knihy „Zpově
? Ne!...“, jak jinak
než stématem svátosti smíření. Informace ksetkání naleznete také na farním webu či ve vývěsce
kostela. Těšíme se na Vaši návštěvu, Vaše Smíchovské společenství mládeže.    mtamtamtamtamta

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

- vpondělí 22. 12. 2008 v 16 hod.:
A. Dvořák – Mše D-dur; A. Corelli – Concerto grosso, op. 6; L. van Beethoven – Mše C dur
Účinkují:  Pražská komorní filharmonie, Kühnův smíšený sbor
- večtvrtek 25. 12. 2008 v 16 hod.:
J. J. Ryba – Česká mše mše vánoční Účinkuje:  Bach-Collegium Praha

KKKKKAJÍCÍAJÍCÍAJÍCÍAJÍCÍAJÍCÍ     BOHOSLUŽBABOHOSLUŽBABOHOSLUŽBABOHOSLUŽBABOHOSLUŽBA

srozšířenou možností přijetí svátosti smíření se uskuteční vpondělí 22.12. od 17.30 hod. (místo
večerní mše svaté).

TTTTTŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁ     SBÍRKASBÍRKASBÍRKASBÍRKASBÍRKA

proběhne od neděle 4. ledna do neděle 11. ledna 2009, a to na podporu
těchto projektů:
1.1.1.1.1. Dům Gloria – Praha 5, Hlubočepy: vybavení nově otevřeného azylovéhoDům Gloria – Praha 5, Hlubočepy: vybavení nově otevřeného azylovéhoDům Gloria – Praha 5, Hlubočepy: vybavení nově otevřeného azylovéhoDům Gloria – Praha 5, Hlubočepy: vybavení nově otevřeného azylovéhoDům Gloria – Praha 5, Hlubočepy: vybavení nově otevřeného azylového

domu pro matky sdětmi a týdenního stacionáře pro seniory.domu pro matky sdětmi a týdenního stacionáře pro seniory.domu pro matky sdětmi a týdenního stacionáře pro seniory.domu pro matky sdětmi a týdenního stacionáře pro seniory.domu pro matky sdětmi a týdenního stacionáře pro seniory.
2.2.2.2.2. Migrační centrum Praha – vybudování nových prostor specializovanéMigrační centrum Praha – vybudování nových prostor specializovanéMigrační centrum Praha – vybudování nových prostor specializovanéMigrační centrum Praha – vybudování nových prostor specializovanéMigrační centrum Praha – vybudování nových prostor specializované

poradny pro migranty a uprchlíky.poradny pro migranty a uprchlíky.poradny pro migranty a uprchlíky.poradny pro migranty a uprchlíky.poradny pro migranty a uprchlíky.
3.3.3.3.3. Vyšší odborná škola vBidaru, Indie – příspěvek na výstavbu školyVyšší odborná škola vBidaru, Indie – příspěvek na výstavbu školyVyšší odborná škola vBidaru, Indie – příspěvek na výstavbu školyVyšší odborná škola vBidaru, Indie – příspěvek na výstavbu školyVyšší odborná škola vBidaru, Indie – příspěvek na výstavbu školy

voblasti, kde ADCH Praha podporuje také chudé děti vprojektu Adopcevoblasti, kde ADCH Praha podporuje také chudé děti vprojektu Adopcevoblasti, kde ADCH Praha podporuje také chudé děti vprojektu Adopcevoblasti, kde ADCH Praha podporuje také chudé děti vprojektu Adopcevoblasti, kde ADCH Praha podporuje také chudé děti vprojektu Adopce
na dálku®.na dálku®.na dálku®.na dálku®.na dálku®.

Mše svatá, kterou bude pro koledníky a další organizátory sbírky sloužit pan kardinál Vlk s účastí pana
biskupa Herbsta, bude opět v Sále kardinála Berana na arcibiskupství v neděli 4. ledna ve 14.30 hod.
Po mši svaté bude připraveno tradiční občerstvení.
Ochotní koledníci se mohou hlásit vkostele nebo na faře. Čím dříve, tím lépe!

PPPPPŘEDVÁNOČNÍŘEDVÁNOČNÍŘEDVÁNOČNÍŘEDVÁNOČNÍŘEDVÁNOČNÍ     DUCHOVNÍDUCHOVNÍDUCHOVNÍDUCHOVNÍDUCHOVNÍ     OBNOVAOBNOVAOBNOVAOBNOVAOBNOVA

je plánována vsobotu 20. 12. od 9 hodin na faře pod vedením P.Ing. Zdenka Wasserbauera, Th.D.,
spirituála Arcibiskupského semináře v Praze. Bude se zabývat postavou apoštola Pavla, ale samozřejmě
také naším vztahem kBohu a přípravou na slavnost Ježíšova narození.
Na programu budou 2 přednášky (v 9 a v10.30 hod.) a mše sv. ve 12 hodin.

UUUUUŽŽŽŽŽ     NEJSEMNEJSEMNEJSEMNEJSEMNEJSEM     KKKKKNIČEMUNIČEMUNIČEMUNIČEMUNIČEMU……………
Znáte jistě tyto nářky, když člověku něco nevychází anebo ve stáří, když
se cítí zbytečný. Ale člověk není nikdy zbytečný, každý má svůj úkol, své
poslání.! My lidé rádi slyšíme či čteme opravdové příběhy ze života, a
myslíme si, že mnohdy nám mnoho vypoví. Tak Vám chci stručně
povědět příběh ženy znaší farnosti.
Začalo to pozváním do společenství. Tato žena (budeme jí říkat Věra) žila
sama, daleko od svých dětí, byla vdova. To pozvání jí připomnělo mládí,
kdy věřila vBoha, chodila do kostela, ale pak ve víru života tak nějak
pozapomněla. Až přišlo toto pozvání, chyběla jí však odvaha. Ostýchala se
přijít, až jednou přece! Duchovní prostředí jí bylo velice milé, začala si

uvědomovat své nevěrnosti a stále plakala.
Mluvili jsme sní o mnoha věcech i o svátosti smíření, to však trvalo moc dlouhou dobu a stále
nenacházela odvahu. Jednoho dne, za ruku, jako malé dítě, byla přivedena do sakristie kP. Františkovi.
Chtěla si jen povídat, ale tak jak to uměl P. František, bez dlouhého přesvědčování se přepásal štolou,
a svátost smíření začala. Věra vyšla odtamtud jako znovuzrozená, svelikou radostí jakoby se vznášela.
Okolní svět se úplně změnil! Najednou přestaly slzy a viděli jsme jen úsměv a pokoj.
Zanedlouho však přišla zkouška, zemřel jí syn, na kterém velmi lpěla. Ale Pán jí pomohl, dostala sílu
a pokoj do srdce. Sama prohlásila, kdyby se to stalo před jejím návratem kvíře, že by to neunesla.
Život plynul a ona přemýšlela jak dál, proč ji Pán ještě nechává na této zemi, co je jejím úkolem?
Jednoho dne už nevstala, sama vbytě, neschopná pohybu. Plná strachu volala:“Pane, co mám dělat?“
Vtom zvoní telefon, který měla blízko sebe a její přítelkyně, kterou už dlouho neslyšela, zavolala jí
sanitku a Věra se ocitla rázem vnemocnici. Ona, která se nemocnici bránila, nikdy ji snad nezažila.
Hned druhý den kní přišel kněz, to jí bylo posilou i znamením, že Pán na ni nezapomněl.
Za nějaký čas se ocitla na LDN. Posilována svátostmi, děkovala Bohu, že se o ni stará. Svou nemoc
přijímala a velmi mnoho mluvila slidmi kolem sebe o Pánu. Slova zPísma „On nás potěšuje
vkaždém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou vjakékoliv tísni tou útěchou, jaké se nám
samým dostává od Boha.“(2Kor.1,4) opravdu žila. Každý kdo přicházel a přichází na pokoj, říká, že je
takovým sluníčkem, že kolem rozdává radost. Vrcholem této její radosti, která vposledních dnech
nebere konce je, že se stala vnemocnici křestní kmotrou. Stará paní, se kterou Věra často mluvila,
zatoužila dát se pokřtít a křest se uskutečnil právě vminulých dnech. Paní děkovala a říkala, když
viděla a slyšela naší Věru, že nikdy nepocítila takovou touhu stát se Božím dítětem jako vtéto době,
je už těžce nemocná a její duše asi brzy spočine vBoží náruči.
Věra jásá, že zachránila jednu duši pro nebe! I my vnašem společenství se sVěrou radujeme! Je to
důkaz toho, že nikdo není zbytečný, a� neslyší, nevidí, a� je třeba i nemohoucí.! VPísmu čteme
“Hlásej slovo Boží, a� přijdeš vhod či nevhod“(Tim.4,2) .Hlásejme a radujme se, „My máme občanství
vnebesích, odkud očekáváme Spasitele“(Fil.3,20). A� je tento příběh dnešních dnů, sestry znašeho
společenství a znaší farnosti, povzbuzením kještě větší adventní radosti zočekávání příchodu Ježíše
Krista.      MM     MM     MM     MM     MM
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jistě si většina zvás vzpomene na pozvání ksetkání se Schőnstattskými sestrami, zminulého
zpravodaje. Ještě před vydáním vánočního zpravodaje se rozhodovalo o jejich setrvání
vsoučasném domově na Smíchově. Pokud snámi zůstanou, a já doufám, že ano, budou
potřebovat naší pomoc.

Dům, ve kterém bydlí, nebyl 50 let udržován a podle toho také vypadá. Sestry by nutně potřebovaly
pomoci súdržbou domu i zahrady. Proto prosím všechny zvás, kteří by byli ochotni přiložit ruku
kdílu, a� již doslova, nebo radou, aby zanechali kontakt na sebe vsakristii. Sestry budou určitě rády.


