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Prosinec

2009ÚŘEDNÍ HODINY

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle: 8:00 9:30 18:00 sv. Václav |11:15 sv. Gabriel|8:30 10:15  Zlíchov |16:00 sv. Vavřinec
Po-So: 7:30 17:30 sv. Václav | pátek  15:00  Palata    |  1.sobota 16:00 Velká Chuchle

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
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KONTAKT S KNĚZEM

úterý: 8:00 -  11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA

Neděle: - ráno 7:30 –  7:55 9:00 – 9:25
- večer17:30 –17:55

Všední dny: - večer17:00 – 17:25
Jindy: - po individuální dohodě.

29.11.29.11.29.11.29.11.29.11. neděleneděleneděleneděleneděle 1. neděle adventní1. neděle adventní1. neděle adventní1. neděle adventní1. neděle adventní
- od 14.30 do cca 17.30 adventní program pro děti
(vyrábění ozdob, přání; možnost svátosti smíření)

30.11. pondělí Svátek sv. Ondřeje, apoštola

1.12. úterý od 19 hod. pásmo varhanní hudby a slova snázvem Legenda o sv. Mikuláši
3.12. čtvrtek Památka sv. Františka Xaverského, kněze
4.12. pátek 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
6.12.6.12.6.12.6.12.6.12. neděleneděleneděleneděleneděle 2. neděle adventní2. neděle adventní2. neděle adventní2. neděle adventní2. neděle adventní

- koná se sbírka na bohoslovce
- od 10.45 Mikulášská nadílka na faře
- mši sv. v18 hod. doprovodí smíšený sbor z Baskicka

7.12. pondělí Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
8.12. úterý Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
13.12.13.12.13.12.13.12.13.12. neděleneděleneděleneděleneděle 3. neděle adventní3. neděle adventní3. neděle adventní3. neděle adventní3. neděle adventní
14.12. pondělí Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
20.12.20.12.20.12.20.12.20.12. neděleneděleneděleneděleneděle 4. neděle adventní4. neděle adventní4. neděle adventní4. neděle adventní4. neděle adventní
21.12. pondělí od 17.30 kající bohoslužba sudělováním svátosti smíření (místo večerní mše sv.)
22.12. úterý od 16 hod. koncert vkostele (Pražská komorní filharmonie, Kühnův smíšený sbor)
24.12. čtvrtek Štědrý den
25.12.25.12.25.12.25.12.25.12. pátekpátekpátekpátekpátek Slavnost Narození Páně;Slavnost Narození Páně;Slavnost Narození Páně;Slavnost Narození Páně;Slavnost Narození Páně; v16.00 koncert vkostele - J. J. Ryba: Česká mše vánoční
26.12. sobota26.12. sobota26.12. sobota26.12. sobota26.12. sobota Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníkaSlavnost sv. Štěpána, prvomučedníkaSlavnost sv. Štěpána, prvomučedníkaSlavnost sv. Štěpána, prvomučedníkaSlavnost sv. Štěpána, prvomučedníka
27.12. neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
28.12. pondělí Svátek sv. Mlá�átek, mučedníků
31.12. čtvrtek poslední den občanského roku

   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1. pátekpátekpátekpátekpátek Slavnost Matky Boží, Panny MarieSlavnost Matky Boží, Panny MarieSlavnost Matky Boží, Panny MarieSlavnost Matky Boží, Panny MarieSlavnost Matky Boží, Panny Marie

SSSSSLAVNOSTLAVNOSTLAVNOSTLAVNOSTLAVNOST P P P P PANNYANNYANNYANNYANNY M M M M MARIEARIEARIEARIEARIE, , , , , POČATÉPOČATÉPOČATÉPOČATÉPOČATÉ     BEZBEZBEZBEZBEZ     POSKVRNYPOSKVRNYPOSKVRNYPOSKVRNYPOSKVRNY     PRVOTNÍHOPRVOTNÍHOPRVOTNÍHOPRVOTNÍHOPRVOTNÍHO     HŘÍCHUHŘÍCHUHŘÍCHUHŘÍCHUHŘÍCHU

Adventní a vánoční doba tvoří vprůběhu prosince tak zásadní liturgické ukotvení,
že se vněm může poněkud ztratit zcela jedinečná slavnost Panny Marie počaté
bez poskvrny prvotního hříchu. Letos připadne 8. listopad na úterý, a i když tato
slavnost včeské a moravské církevní provincii není zasvěceným svátkem, je účast
na jejím slavení více než doporučeníhodná.
Mnozí si ovšem schápáním Mariiny výsady neposkvrněného početí vylámou
zuby. Tak především se sneposkvrněným početím často zaměňuje Mariino
panenství „před, při i po porodu“. Mariino panenství, na rozdíl od neposkvrněného
početí, nemá svůj samostatný liturgický svátek, nebo lépe – oslavují je všechny,
nebo
 všechny mají hned na začátku svého názvu označení Marie za Pannu.
Smyslem neposkvrněného početí je ale něco jiného. Dobře nám jej objasňuje
pravoslavný svátek, nazvaný „Porod svaté Anny“, jakási východokřes
anská obdoba
naší slavnosti neposkvrněného početí. To již svatá Anna totiž porodila
Neposkvrněnou. Podle zásady „čistému vše čisté“ byla sohledem na Toho, který
nás přišel od hříchů očistit, od hříchu očištěna i ta, skrze níž přijal svoje boholidské
tělo.
Tím se nám však může Panna Maria jevit jako příliš nadpřirozený a pro obyčejného

křes
ana prakticky nedostižný vzor. Pokud byla uchráněna poskvrny prvotního a v důsledku toho
dědičného hříchu, pak nutně neměla žádné hříchy osobní. Ale tady je třeba se podívat do evangelia.
Andělovu poselství věří Maria až poté, co se dotázala, jak se to stane, a bylo jí to náležitě vysvětleno.
Tak nejedná žádná slepě naprogramovaná víra. Dvanáctiletému Ježíši například učinila Maria bolestnou
výtku. Stávalo se nejednou, že něco nechápala, avšak uchovávala to ve svém srdci a rozvažovala o tom.
Když se rozšířily pomluvy, že se Ježíš pomátl na rozumu, přichází ho scelou rodinnou suitou
vyhledat, i když ona to byla, kdo vgalilejské Káně svojí přímluvou přivedl Ježíše ktomu, že počal
konat své mocné činy. Mariino neposkvrněné početí vyhlásil vroce 1854 papež Pius IX. bulou
„Ineffabilis Deus“ za závaznou nauku katolické církve, předkládanou definitivně kvěření. Toto dogma
činí rámec, ve kterém se pohybujeme, pokud čteme a rozjímáme, co Maria vdobě Ježíšova pozemského
života konala a prožívala. Zároveň je neposkvrněné početí také Mariinou výsadou, která nám dodává
důvěru vsílu Mariiny přímluvy.         P. Stanislav        P. Stanislav        P. Stanislav        P. Stanislav        P. Stanislav

15. ročník Zpravodaje15. ročník Zpravodaje15. ročník Zpravodaje15. ročník Zpravodaje15. ročník Zpravodaje
Ano, milé čtenářky a milí čtenáři, vprosinci 1995 vyšlo první řádné číslo našeho farního Zpravodaje.
Výtisk, který právě držíte v ruce má pořadové číslo 169. Ne, nebojte, nebudeme vypočítávat kolik tun
papíru bylo potištěno, kolik hodin proschůzováno, kolik počítačů zničeno ... Ne, stačí, když nám nadále
zachováte přízeň a tu a tam napíšete nějaký příspěvek. Děkujeme předem!       Vaše redakce      Vaše redakce      Vaše redakce      Vaše redakce      Vaše redakce
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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 po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál

Společenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
smichovske.spolco.cz
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.

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

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

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)

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 17.1. v 19:15, na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 15.12. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od 29.9.
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

Modlitební štafeta za knězeModlitební štafeta za knězeModlitební štafeta za knězeModlitební štafeta za knězeModlitební štafeta za kněze
bude sohledem na vyhlášení Roku kněží vnaší
farnosti i nadále pokračovat.
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Můžeme se ptát sami sebe: co může evangelium říci České republice, a samozřejmě také celé Evropě,
v dnešní době, jež se vyznačuje tolika pohledy na svět?

Křes
anství má mnoho co nabídnout v praktické i etické oblasti, protože evangelium nikdy
nepřestává inspirovat muže a ženy, aby se zapojili do služby bratřím a sestrám. Málokdo by o tom
pochyboval. Avšak ti, kdo mají pohled upřený na Ježíše z Nazareta a hledí na Něj očima víry, vědí,
že Bůh nabízí hlubší skutečnost, která je přesto neoddělitelná od “ekonomie” lásky činné v tomto
světě (srv. Caritas in veritate, 2): nabízí spásu.

Ten pojem má sice mnoho vedlejších významů, vyjadřuje však něco základního a univerzálního
o lidské touze po štěstí a dokonalosti. Naznačuje vroucí tužbu po smíření a společenství, jež samovolně
vyvěrá z hlouby lidského ducha. Je to ústřední pravda evangelia a cíl, k němuž míří veškerá evangelizační
a pastorační péče. Je to kritérium, k němuž křes
ané neustále soustře�ují svůj zájem, když se snaží
uzdravit rány minulých rozdělení. Za tímto účelem – jak zmínil Dr. Černý – Svatý stolec s potěšením
v roce 1999 hostil mezinárodní sympozium o Janu Husovi, aby usnadnil debatu o složitých a
neklidných náboženských dějinách v této zemi a obecněji v Evropě (srov. Papež Jan Pavel II, Promluva
k mezinárodnímu sympoziu o Janu Husovi, 1999). Modlím se, aby podobné ekumenické iniciativy
přinesly plody nejen ve snaze o jednotu křes
anů, ale i k prospěchu celé evropské společnosti.
Čerpáme důvěru z vědomí, že poselství církve o spáse v Ježíši Kristu je vždy starobylé a vždy nové,
prosycené moudrostí minulosti a překypující nadějí pro budoucnost. Když Evropa naslouchá dějinám
křes
anství, naslouchá svým vlastním dějinám. Její představy spravedlnosti, svobody a sociální
zodpovědnosti, stejně jako její kulturní a právní instituce ustanovené, aby uchovávaly tyto pojmy a
předávaly je budoucím generacím, jsou formovány křes
anským dědictvím. Vskutku, její pamě

minulosti živí její úsilí o budoucnost.

To je důvod, proč křes
ané čerpají z příkladů takových postav, jako jsou svatý Vojtěch a svatá
Anežka Česká. Jejich odhodlání šířit evangelium bylo podloženo přesvědčením, že křes
ané by se
neměli krčit ze strachu před světem, ale spíše se odvážně podělit o poklady pravdy, které jim byly
svěřeny. Podobně i dnes musí mít křes
ané odvahu otevřít se přítomné realitě, ocenit vše, co je ve
společnosti dobré, a povzbuzovat muže i ženy k zásadnímu obrácení, které vyplývá ze setkání s
Kristem a ústí do nového života v milosti.

Z tohoto pohledu jasněji chápeme, proč křes
ané musejí se všemi připomínat Evropě její kořeny.
Není to proto, že by ony kořeny již dávno uschly. Naopak! Je to proto, že stále – sice jemně, ale
úspěšně – dodávají kontinentu duchovní a morální výživu, jež mu umožňuje vést smysluplný dialog
s lidmi jiných kultur a náboženství. Právě proto, že evangelium není ideologií, nesnaží se uzavřít
vyvíjející se společensko-politické skutečnosti do strnulých schémat. Spíše přesahuje proměnlivosti
tohoto světa a vrhá nové světlo na důstojnost lidské osoby v každé době. Milí přátelé, prosme Pána,
aby nám vložil do duše odvahu podílet se o nadčasové pravdy vedoucí ke spáse, které formovaly a
budou dál formovat společenský a kulturní pokrok tohoto kontinentu.

Spása získaná Ježíšovým utrpením, smrtí, vzkříšením a nanebevstoupením nás, kdo v něho
věříme, nejen proměňuje, ale nutí nás sdílet tuto Dobrou zprávu s ostatními. Kéž dary Ducha
svatého, dary poznání, moudrosti a rozumu (srv. Iz 11,1-2; Ex 35,31) osvítí naši schopnost porozumět
pravdě, které nás Ježíš učí, tak abychom neúnavně usilovali o jednotu, po níž touží pro všechny své
děti znovuzrozené ve křtu a pro celý lidský rod.

S těmito myšlenkami a s bratrskou láskou kvám a kčlenům jednotlivých vašich komunit, vám
vyjadřuji své hluboké díky a svěřuji vás všemohoucímu Bohu, který je naší pevnou tvrzí, naším
nedobytným hradem a naším vysvoboditelem (Ž 144,2). Amen.
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ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     SESESESESE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍ     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 22.11. 2009 22.11. 2009 22.11. 2009 22.11. 2009 22.11. 2009

Přítomni: P. Petr Bouška, F. Nedbal, J. Macek, V. Škácha,
T. Lokajíčková, J. Durdisová

Nepřítomni: A. Zelinková, M. Tlamicha,

Body jednání, návrhy a usnesení
- zhodnocení farního odpoledne – děkujeme všem účastníkům a pomocníkům
- předložena nabídka pořádání Kurzu efektivního rodičovství (Centrum pro rodinu AP)
- zahájení přípravy společné farní letní dovolené
- problematika výroby farních pohledů – hledá se malonákladová tiskárna
- koncept vánočních přáníček
- stav hřbitovního kostela na Malvazinkách
Další zasedání pastorační rady je stanoveno na 17.1.2010. Zapsal   Vojtěch Škácha

VVVVV tomto čísle nacházíte od str.  tomto čísle nacházíte od str.  tomto čísle nacházíte od str.  tomto čísle nacházíte od str.  tomto čísle nacházíte od str. 99999 do str. 11  do str. 11  do str. 11  do str. 11  do str. 11 třetí a poslední třetí a poslední třetí a poslední třetí a poslední třetí a poslední pokračování úplnéhopokračování úplnéhopokračování úplnéhopokračování úplnéhopokračování úplného
a autorizovaného znění promluv Benedikta XVI. na setkáních s věřícími při jehoa autorizovaného znění promluv Benedikta XVI. na setkáních s věřícími při jehoa autorizovaného znění promluv Benedikta XVI. na setkáních s věřícími při jehoa autorizovaného znění promluv Benedikta XVI. na setkáních s věřícími při jehoa autorizovaného znění promluv Benedikta XVI. na setkáních s věřícími při jeho
návštěvě v ČR. Zároveň bude ve farní knihovně k dispozici několik výtisků zvláštníhonávštěvě v ČR. Zároveň bude ve farní knihovně k dispozici několik výtisků zvláštníhonávštěvě v ČR. Zároveň bude ve farní knihovně k dispozici několik výtisků zvláštníhonávštěvě v ČR. Zároveň bude ve farní knihovně k dispozici několik výtisků zvláštníhonávštěvě v ČR. Zároveň bude ve farní knihovně k dispozici několik výtisků zvláštního
čísla, kde budou shromážděny všechny texty.čísla, kde budou shromážděny všechny texty.čísla, kde budou shromážděny všechny texty.čísla, kde budou shromážděny všechny texty.čísla, kde budou shromážděny všechny texty.

NNNNNEŠPORYEŠPORYEŠPORYEŠPORYEŠPORY     SSSSSKNĚŽÍMIKNĚŽÍMIKNĚŽÍMIKNĚŽÍMIKNĚŽÍMI, , , , , ŘEHOLNÍKYŘEHOLNÍKYŘEHOLNÍKYŘEHOLNÍKYŘEHOLNÍKY, , , , , ŘEHOLNICEMIŘEHOLNICEMIŘEHOLNICEMIŘEHOLNICEMIŘEHOLNICEMI, , , , , SEMINARISTYSEMINARISTYSEMINARISTYSEMINARISTYSEMINARISTY     AAAAA     LAICKÝLAICKÝLAICKÝLAICKÝLAICKÝ-----
MIMIMIMIMI     HNUTÍMIHNUTÍMIHNUTÍMIHNUTÍMIHNUTÍMI     Praha, katedrála sv. Víta. 26. září 2009    Praha, katedrála sv. Víta. 26. září 2009    Praha, katedrála sv. Víta. 26. září 2009    Praha, katedrála sv. Víta. 26. září 2009    Praha, katedrála sv. Víta. 26. září 2009

Milí bratři, milé sestry,
obracím se na vás všechny spozdravem svatého Pavla, který jsme slyšeli vkrátkém čtení: Milost vám
a pokoj od Boha, našeho Otce! Stímto pozdravem se obracím především na pana kardinála arcibiskupa,
jemuž děkuji za srdečná slova. Zdravím rovněž ostatní přítomné kardinály, biskupy, kněze a jáhny,
seminaristy, řeholníky a řeholnice, katechety a pastorační pracovníky, mládež a rodiny, církevní
sdružení a hnutí.

Dnes večer jsme se shromáždili na místě vám drahém, které je viditelným znamením toho, jak
mocná je Boží milost, jež působí vsrdci věřících. Nádhera tohoto tisíciletého chrámu je skutečně
živým svědectvím bohaté historie křes
anské víry a tradice vašeho lidu; historie, která je prozářená
především věrností těch, kteří stvrdili své přimknutí ke Kristu a kcírkvi mučednictvím. Mám na
mysli svatého Václava, Vojtěcha a Jana Nepomuckého, kteří jsou milníky při putování vaší církve.
Dalšími příklady jsou mladý svatý Vít, jenž raději podstoupil mučednictví, než by zradil Krista, pak
mnich svatý Prokop a svatá Ludmila. Vzpomínám na dva arcibiskupy této místní církve zminulého
století, kardinály Josefa Berana a Františka Tomáška, a na mnoho dalších biskupů, kněží, řeholníků,
řeholnic a věřících, kteří hrdinně odolávali komunistickému pronásledování, a někteří dokonce
obětovali i život. Odkud jinud mohli brát sílu tito odvážní Kristovi přátelé, než zevangelia? Nechali se
uchvátit Ježíšem, který řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!“
(Mt 16,24). Vkritických chvílích zaslechli ve svýchsrdcích jeho další slova: „Když pronásledovali
mne, budou pronásledovat i vás“ (Jan 15,20).

Hrdinství svědků víry nám připomíná, že jedině zosobního poznání a hlubokého spojení sKristem
je možné čerpat duchovní sílu kplnému uskutečnění křes
anského povolání. Pouze Kristova láska
činí apoštolské působení účinným, především v těžkýchokamžicích zkoušek. Každý pokřtěný a
každé společenství se má vyznačovat láskou ke Kristu a ke svým bratřím. Ve Skutcích apoštolů čteme,
že „obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32). A Tertulián, spisovatel prvních staletí,
píše, že pohané zůstávali ohromeni láskou, která pojila křes
any mezi sebou (srov. Apologeticum
XXXIX). Milí bratři a sestry, následujte božského Mistra, který „nepřišel, aby si nechal sloužit, ale
aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny“ (Mk 10,45). Láska a
 září vkaždé vaší farnosti a
společenství, vkaždém sdružení a hnutí. Vaše církev a
 je, jak říká svatý Pavel, dobře uspořádaným
tělem, jehož hlavou je Kristus a v němž každý úd koná vsouladu scelkem. Lásku ke Kristu posilujte
modlitbou a nasloucháním Jeho slovu; sy
te se Kristem vEucharistii a s jeho milostí bu�te tvůrci
jednoty a pokoje vkaždém prostředí.

Vaše křes
anská společenství se po dlouhé zimě komunistické diktatury před 20 lety opět začala
svobodně vyjadřovat, když váš lid po událostech započatých studentskou demonstrací 17. listopadu
1989 znovu získal svobodu. Jistě jste si však povšimli, že ani dnes není snadné žít a dosvědčovat
evangelium. Společnost ještě stále nese rány způsobené ateistickou ideologií a je často okouzlena
moderní mentalitou hédonistického konzumismu, který vede k nebezpečné krizi lidských a
náboženských hodnot a k rozmachu etického a kulturního relativismu. Vtomto kontextu je nutné

TTTTTŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁ     SBÍRKASBÍRKASBÍRKASBÍRKASBÍRKA

proběhne od neděle 3. ledna do pondělí 11. ledna
2010, a to na podporu těchto projektů:

1. Stavební úpravy vcharitním domě pro seniory
vMukařově. (Kapacita domu je 42 lůžek, dům je
přístupný i pro imobilní osoby, poskytuje se zde celá
řada sociálních služeb určených seniorům.)

2. Provoz azylového domu sv. Terezie vPraze 8
Karlíně. (Dům poskytuje krátkodobé i dlouhodobé
ubytování mužům i ženám bez domova. Kapacita je
50 lůžek. Součástí nabízených služeb je také charitní
poradna pro lidi vnouzi.)

3. Podpora chudých dětí vBělorusku. (Projekt
pomoci dětem je realizován ve spolupráci

sběloruskými diecézními Charitami vGrodnu a Vitebsku).

4. Stavba základní školy vKitule – Uganda. (Výstavba začala v květnu 2009 a plánované je vúnoru
2010. Kapacita školy je 400 studentům v8 třídách - od předškolní výuky po závěrečnou 7. třídu. Ve
škole bude také centrem osvěty i pro okolní komunitu. Zároveň se stane centrem pro děti, které se
zrůzných důvodů formálního vzdělávání neúčastní.)
Všichni, kteří se Tříkrálové sbírky zúčastní (vč. rodičů dětí, které budou koledovat), jsou zváni na
slavnostní mši sv. slouženou otcem kardinálem Miloslavem Vlkem vneděli 3. ledna 2010 ve14.00
hodin na pražském arcibiskupství (sál kardinála Berana). Po mši svaté bude malé občerstvení. Ochotní
koledníci se mohou hlásit vkostele nebo na faře. Čím dříve, tím lépe!

HHHHHLEDÁTELEDÁTELEDÁTELEDÁTELEDÁTE     PRÁCIPRÁCIPRÁCIPRÁCIPRÁCI?????
Přijmeme pracovnici nebo pracovníka na celý úvazek na denní a noční služby na vrátnici pro naši
ubytovnu zdravotních sester. Nástup možný od prosince dle domluvy.
Bližší informace: SM. Clemens Vránová SCB  M: 736157405 Řeholní dům Sv. Kříže, Úvoz 7,
Praha 1 – Malá Strana, 118 00
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NNNNNAŠEAŠEAŠEAŠEAŠE     VÝCHOVAVÝCHOVAVÝCHOVAVÝCHOVAVÝCHOVA?????
Stěžovala si mě jednou moje snacha – říkala: „Nejvíc mě rozčiluje a vysiluje, že musím dětem stále
dokola opakovat ty stejné věci, např.: poslouchej, nelži, neubližuj, uklízej po sobě, pozdrav známé
lidi, pomáhej, modli se …., a nevidím moc výsledek, jako by mě vůbec nevnímali!“ Nepolitovala jsem
jí, ale připomněla, že právě vtom spočívá výchova.  Nejen ale ve stálém opakování, výchovně působí
i příklad života, kde hraje velkou roli trpělivost, laskavost a vlídnost. Pro človíčka, kterého vychováváme,
jako i pro vychovatele to není nic snadného. To nám jistě potvrdí každý, kdo svou výchovu myslí
vážně. Co mě ktéto úvaze vlastně přivedlo? Připomnělo mi to výchovu Boží nás samých!

Stojíme na prahu adventní doby, připomínky čekání na Ježíšovo narození, ale i čekání na druhý
příchod Krista. VPísmu čteme, ale i při bohoslužbách slyšíme stále výzvy ke změně a ke správnému
nasměrování života … Mohli bychom spočítat to množství připomínek vnašem životě, kterými knám
Bůh skrze Písmo stále stejně a důrazně promlouvá? Přiznejme si, že se nás to často moc netýká, jako
bychom nevnímali, neslyšeli, nebereme to příliš vážně. Bůh na nás nespěchá, je velmi trpělivý,
milující, neláme nad námi hůl, když zapomeneme na jeho „výchovné“ rady. A Jeho život je nám
velkým příkladem. Představuji si, kdybychom Ho poslechli „ na slovo“ (jak si to my většinou při
výchově svých potomků přejeme), chodili by tu už po naší krásné zemi samí svatí! Ale vté nastávající
době adventní můžeme leccos změnit! No, Bůh to také nemá snaší výchovou snadné, nemyslíte ?!

      MM      MM      MM      MM      MM

NNNNNEBOJMEEBOJMEEBOJMEEBOJMEEBOJME     SESESESESE     VDĚČNOSTIVDĚČNOSTIVDĚČNOSTIVDĚČNOSTIVDĚČNOSTI

Naši předkové si velice vážili věcí, které měli. Stále si uvědomovali, že není samozřejmé mít střechu
nad hlavou, dobrou úrodu na polích, jídlo a podobně. Proto za všechno děkovali především Bohu.
Dnes Ho však mnozí lidé znají pouze ve vypjatých situacích, při kterých mohou ztratit nejen majetek,
ale dokonce také život. Tehdy slyšíme i z úst nevěřících vyslovovat Boží jméno. Jakmile se dostanou
do vyjetých kolejí, většina lidí si opět v pýše začne myslet, že si vystačí sama. Proto se tak často bojíme
před druhými projevit vděčnost, aby se nám nevysmáli, že se vracíme ke starým praktikám, které se
nehodí do naší moderní doby. Avšak v tomto případě není strach na místě. Když totiž dovedeme
poděkovat i za ten nejmenší dar, stáváme se přemýšlivějšími a pozornými. Dokážeme dobře rozlišovat
hodnotu všech věcí. Je to cesta kradosti a spokojenosti. Tak můžeme i beze slov podávat další důkaz
oBoží existenci. Ilona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona Bozděchová

DDDDDVACETVACETVACETVACETVACET     LETLETLETLETLET     SVOBODYSVOBODYSVOBODYSVOBODYSVOBODY     VVVVV     PRAŽSKÉPRAŽSKÉPRAŽSKÉPRAŽSKÉPRAŽSKÉ     KATEDRÁLEKATEDRÁLEKATEDRÁLEKATEDRÁLEKATEDRÁLE

K dvacetiletému výročí sametové revoluce se konala v hlavním městě řada akcí.
Pražské arcibiskupství zvalo na svých internetových stránkách (www.apha.cz) k
účasti na slavnostní mši sv. v pražské katedrále. Vypravil jsem se tedy kalným
svátečním ránem směr Pražský Hrad. Bohoslužbu celebroval pomocný biskup
Václav Malý. Ve své homilii zejména zdůraznil, že revoluční heslo “pravda a
láska musí zvítězit nad lží a nenávistí” je stále platné. Dále zmínil skutečnost, že
česká společnost se stále více atomizuje a uzavírá do ghett. Proti tomuto trendu
se otec biskup důrazně vymezil. Naproti tomu zmínil, že láska tkví v tom,
považovat lidi okolo sebe za své bližní. Slavnostnost celé liturgie pak podtrhovala
i přítomnost osobností veřejného a politického života (C. Svoboda, M. Hošek).
A přítomnost věřícího lidu byla taková, že se na část přítomných ani nedostalo
sv. přijímání... Takže opět za dalších dvacet let?           J. Holeček          J. Holeček          J. Holeček          J. Holeček          J. Holeček

Farní odpoledne
V sobotu,

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     ODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNE

V sobotu 14.11. se v prostorách radnice uskutečnilo již 12. Farní odpoledne, tradiční příležitost,
kde se může setkat celá farnost, spolu si zazpívat, popovídat, zahazardovat si v tombole, ochutnat
něco dobrého, zjistit, že všechny děti jsou hodné, protože si hrají ...
Letos jsme měli vzácného hosta - dómského faráře Ondřeje Pávka (našeho bývalého faráře na
Smíchově). Vyprávěl nejen o zážitcích z přípravy a průběhu návštěvy sv. Otce v katedrále, ale i o
běžném životě "katedrální farnosti". Ke zdařilému průběhu přispěla tradičně hudební skupinka,
spojený dětský sbor, animátorky v dětském koutku, obsluha v kuchyni, tombolový výbor a
všichni, kteří dorazili. Celkem nás bylo 132, včetně kojenců. Přij�te příště také!
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VVVVVÁNOCEÁNOCEÁNOCEÁNOCEÁNOCE 2009 / 2010  2009 / 2010  2009 / 2010  2009 / 2010  2009 / 2010 VVVVV     NAŠICHNAŠICHNAŠICHNAŠICHNAŠICH     FARNOSTECHFARNOSTECHFARNOSTECHFARNOSTECHFARNOSTECH

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

24.12.2009 (čtvrtek)24.12.2009 (čtvrtek)24.12.2009 (čtvrtek)24.12.2009 (čtvrtek)24.12.2009 (čtvrtek): Štědrý den 7.30 16.00  (pro děti) 24.00

25.12.2009 (pátek)25.12.2009 (pátek)25.12.2009 (pátek)25.12.2009 (pátek)25.12.2009 (pátek):  Slavnost Narození Páně
8.00 9.30 (slouží Mons. Václav Malý) 18.00

koncert:  J. J. Ryba – Česká mše vánoční od 16.00 hod. (soubor Bach-Collegium Praha)

26.12.2009 (sobota)26.12.2009 (sobota)26.12.2009 (sobota)26.12.2009 (sobota)26.12.2009 (sobota):  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
9.30 17.30

27.12.2009 (neděle)27.12.2009 (neděle)27.12.2009 (neděle)27.12.2009 (neděle)27.12.2009 (neděle):  Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
8.00 9.30 – spožehnáním pro manžele 18.00

28.12.2009 (pondělí)28.12.2009 (pondělí)28.12.2009 (pondělí)28.12.2009 (pondělí)28.12.2009 (pondělí):  Svátek sv. Mlá�átek, mučedníků
7.30 17.30

31.12.2009 (čtvrtek)31.12.2009 (čtvrtek)31.12.2009 (čtvrtek)31.12.2009 (čtvrtek)31.12.2009 (čtvrtek)
7.30 16.00 – s poděkováním za uplynulý rok

1.1.2010 (pátek)1.1.2010 (pátek)1.1.2010 (pátek)1.1.2010 (pátek)1.1.2010 (pátek):  Slavnost Matky Boží, Panny Marie
8.00 9.30 18.00

kostel je otevřen denně vdopoledních hodinách (25. a 26.12. i odpoledne)kostel je otevřen denně vdopoledních hodinách (25. a 26.12. i odpoledne)kostel je otevřen denně vdopoledních hodinách (25. a 26.12. i odpoledne)kostel je otevřen denně vdopoledních hodinách (25. a 26.12. i odpoledne)kostel je otevřen denně vdopoledních hodinách (25. a 26.12. i odpoledne)

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

24.12.2009 (čtvrtek)24.12.2009 (čtvrtek)24.12.2009 (čtvrtek)24.12.2009 (čtvrtek)24.12.2009 (čtvrtek) Štědrý den  –  24.00
27.12.2009 (neděle)27.12.2009 (neděle)27.12.2009 (neděle)27.12.2009 (neděle)27.12.2009 (neděle) Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa  – 11.15

FFFFFARNOSTARNOSTARNOSTARNOSTARNOST H H H H HLUBOČEPYLUBOČEPYLUBOČEPYLUBOČEPYLUBOČEPY

21., 22. a 23. 12.2009 (pondělí, úterý, středa)21., 22. a 23. 12.2009 (pondělí, úterý, středa)21., 22. a 23. 12.2009 (pondělí, úterý, středa)21., 22. a 23. 12.2009 (pondělí, úterý, středa)21., 22. a 23. 12.2009 (pondělí, úterý, středa)
6.45 kostel sv. Filipa a Jakuba - mše sv. se staročeskými roráty

24. 12.2009 (čtvrtek)24. 12.2009 (čtvrtek)24. 12.2009 (čtvrtek)24. 12.2009 (čtvrtek)24. 12.2009 (čtvrtek)
8.00 kostel sv. Filipa a Jakuba - mše sv. se staročeskými roráty

16.00 kostel sv. Vavřince - mše sv. z vigilie slavnosti Narození Páně
20.00 kostel sv. Jana Nepomuckého - mše sv. ze slavnosti Narození Páně
22.00 kostel sv. Filipa a Jakuba - mše sv. ze slavnosti Narození Páně

25. 12.2009 (pátek)25. 12.2009 (pátek)25. 12.2009 (pátek)25. 12.2009 (pátek)25. 12.2009 (pátek)
10.15 kostel sv. Filipa a Jakuba - mše sv. ze slavnosti Narození Páně
16.00 kostel sv. Vavřince - mše sv. ze slavnosti Narození Páně

1. 1. 2010 (pátek)1. 1. 2010 (pátek)1. 1. 2010 (pátek)1. 1. 2010 (pátek)1. 1. 2010 (pátek)
10.15 kostel sv. Filipa a Jakuba - mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie
16.00 kostel sv. Vavřince - mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie

6. 1. 2010 (středa)6. 1. 2010 (středa)6. 1. 2010 (středa)6. 1. 2010 (středa)6. 1. 2010 (středa)
18.00 kostel sv. Filipa a Jakuba - mše sv. ze slavnosti Zjevení Páně

MMMMMILÍILÍILÍILÍILÍ     PŘÁTELÉPŘÁTELÉPŘÁTELÉPŘÁTELÉPŘÁTELÉ ZOO ZOO ZOO ZOO ZOO
S lítostí vám oznamuji, že chov námi adoptovaného kardinála červeného byl v ZOO ukončen. Pod
slovem ukončen si alespoň já představuji, že uhynul. Byla nám proto dána možnost adoptovat zvíře
jiné. Nadále tedy budeme mít v adopci včelu medonosnou, jeden úl. Opět obdržíme fotografii a
certifikát o adopci. Po exotickém kardinálovi tedy zůstáváme doma a budeme podporovat živočicha
nanejvýš užitečného. Jen doufám, že nikdo z vás není alergický a všichni budeme moci naše včelky v
dětské ZOO navštívit.        J.D.       J.D.       J.D.       J.D.       J.D.

MMMMMODLITBAODLITBAODLITBAODLITBAODLITBA     ZAZAZAZAZA     KNĚZEKNĚZEKNĚZEKNĚZEKNĚZE

Vážení bratři a sestry, chtěli bychom Vás pozvat ke společné modlitbě za kněze. Jedná se o krátkou
modlitbu, kterou bychom se pomodlili po mši sv., když kněz odejde z presbytáře a dozní hudba.
Modlitba bude vytištěná a k dispozici v kostele.
My potřebujeme své pastýře, aby nás vedli po cestě ke svatosti, a oni potřebují naši podporu v
modlitbách. Proto vás všechny prosím o účast na této společné modlitbě, nebo
 je to dobré a
potřebné a jedna minuta navíc jistě nikoho neohrozí.
Za všechny, kteří pomáhali uvést tuto myšlenku do praxe, vám předem děkuji.       J.D.      J.D.      J.D.      J.D.      J.D.
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PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     RORÁTYRORÁTYRORÁTYRORÁTYRORÁTY

Vadventní době budou, stejně jako vminulých letech, ranní mše sv. ve všední dny slouženy
uoltáře Panny Marie (od 7.30) a budeme při nich zpívat staročeské roráty. Všichni jsou srdečně
zváni kúčasti.

MMMMMIKULÁŠSKÁIKULÁŠSKÁIKULÁŠSKÁIKULÁŠSKÁIKULÁŠSKÁ

Vneděli 6. prosince, tedy přesně na svůj svátek, poctí naši faru návštěvou svatý
Mikuláš se svým doprovodem. Je sice zvykem, že Mikuláš hodným dětem obvykle
nadělí něco dobrého, na oplátku ho ale potěší pěkná písnička, básnička či něco
podobného. Rodiče mohou své děti přihlásit do 1. prosince vsakristii kostela, případně
také nadílku finančně podpořit. Prý už se na všechny děti těší!

AAAAADVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍ     SOBOTYSOBOTYSOBOTYSOBOTYSOBOTY     SSSSSBEURONSKÝMBEURONSKÝMBEURONSKÝMBEURONSKÝMBEURONSKÝM     UMĚNÍMUMĚNÍMUMĚNÍMUMĚNÍMUMĚNÍM

Každou sobotu v Adventu zveme zájemce o beuronské umění do kostela sv. Gabriela vHolečkově
ulici 10, vPraze 5, Smíchov, autobusová zastávka Holečkova, autobus 176 zKarlova náměstí.

5. prosince v15.005. prosince v15.005. prosince v15.005. prosince v15.005. prosince v15.00 prohlídka kostela sv. Gabriela s výkladem
12. prosince v15.0012. prosince v15.0012. prosince v15.0012. prosince v15.0012. prosince v15.00 promítání diapozitivů výstavy beuronských umělců z let 1905 a 2005
19. prosince v15.0019. prosince v15.0019. prosince v15.0019. prosince v15.0019. prosince v15.00 prohlídka kostela sv. Gabriela, v17.00 prohlídka Sacre Coeur
Na všechny akce je vstupné 50,- Kč, studenti a důchodci 20,- Kč.

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     ADVENTNÍADVENTNÍADVENTNÍADVENTNÍADVENTNÍ     DUCHOVNÍDUCHOVNÍDUCHOVNÍDUCHOVNÍDUCHOVNÍ     OBNOVUOBNOVUOBNOVUOBNOVUOBNOVU

Letošní adventní rekolekce je plánována vsobotu 12. 12. od 9 hodin na faře, a to pod vedením
P.Františka Marka Míčka, O.Praem., který je jinak administrátorem vPraze-Nebušicích. Na programu
budou dvě přednášky (v 9 a v10.30) a mše sv. ve 12 hod., příležitost k přijetí svátosti smíření i
kosobní modlitbě.

KKKKKAJÍCÍAJÍCÍAJÍCÍAJÍCÍAJÍCÍ     BOHOSLUŽBABOHOSLUŽBABOHOSLUŽBABOHOSLUŽBABOHOSLUŽBA

srozšířenou možností přijetí svátosti smíření se uskuteční vpondělí 21.12. od 17.30 hod. (místo
večerní mše svaté).

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

vúterý 22. 12. 2009 v 16 hod.:vúterý 22. 12. 2009 v 16 hod.:vúterý 22. 12. 2009 v 16 hod.:vúterý 22. 12. 2009 v 16 hod.:vúterý 22. 12. 2009 v 16 hod.:
Gabriel Fauré: Requiem, op. 48 a další skladby (bude upřesněno)
Účinkují:  Pražská komorní filharmonie, Kühnův smíšený sbor

vpátek 25. 12. 2009 v 16 hod.:
J. J. Ryba – Česká mše mše vánoční
Účinkuje:  Bach-Collegium Praha

SSSSSRDEČNÉRDEČNÉRDEČNÉRDEČNÉRDEČNÉ     PODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍ

patří všem, kdo se jakkoli podíleli na přípravě a průběhu farního odpoledne, ale
vlastně i všem, kdo nelitovali svého času a prostě přišli. Každé setkání vrámci
farnosti je připomínkou toho, že ksobě navzájem patříme jako velká rodina a že se
vyplatí tyto naše vzájemné vztahy utužovat.

znovu nasadit všechny složky církve k posílení duchovních a morálních hodnot v životě dnešní
společnosti. Vím, že vaše komunity se angažují na mnoha místech, především v oblasti záslužné
činnosti Charity. Vaše pastorační snaha se však musí zaměřit zejména na oblast výchovy nových
generací. Katolické školy nech
 podporují úctu k člověku; a
 se věnuje pozornost pastoraci mládeže i
mimo školní okruh, aniž by se přitom zanedbávaly ostatní kategorie věřících. Kristus je pro všechny!
Ze srdce si přeji, aby stále vzrůstalo porozumění všech církevních složek s ostatními veřejnými a
soukromými institucemi. Církev - a opakovat to je užitečné - pro sebe nežádá privilegia. Žádá jen, aby
mohla svobodně působit ve službě všem lidem, v duchu evangelia.

Milovaní bratři a sestry, a
 vám Pán dopřeje prorockou moudrost stát se solí, která dává chu

životu, abyste byli vždy věrnými dělníky na vinice Páně. V první řadě vy, drazí biskupové a kněží,
musíte neúnavně pracovat pro dobro těch, kdo jsou svěřeni do vaší péče. Inspirujte se vždy evangelijním
obrazem Dobrého Pastýře, jenž zná své stádce, volá je jménem, vede je na bezpečná místa a je
připraven položit za ně život (srov. Jan 10,1-19). Milé zasvěcené osoby, slibem evangelijních rad
připomínáte prvenství, které má Bůh mít vživotě každé lidské bytosti, a bratrským životem dosvědčujete,
jak obohacující je uskutečňovat přikázání lásky (srov. Jan 13,34). Věrností tomuto svému povolání
pomůžete současným mužům a ženám nechat se uchvátit Bohem a evangeliem jeho Syna (srov. Vita
consecrata, 104). A vy, milí seminaristé, kteří jste v seminářích či formačních domech, dbejte na to,
abyste získali solidní kulturní, duchovní a pastorační průpravu. Vtomto Roce kněží, který jsem
vyhlásil u příležitosti 150. výročí úmrtí Svatého faráře arského, nech
 vám je příkladem postava tohoto
pastýře zcela oddaného Bohu a duším, který si byl plně vědom, že právě jeho služba, živená modlitbou,
byla pro něj cestou posvěcení.

Milí bratři a sestry, v tomto roce si s vděčností Pánu připomínáte několik významných výročí: 280
let od svatořečení Jana Nepomuckého, 80 let zasvěcení této katedrály svatému Vítu a 20. výročí
svatořečení Anežky České, událost která předznamenala osvobození vaší země od ateistického útlaku.
Máte zde tolik důvodů, abyste radostně a plni entuziasmu s církví pokračovali v započatém díle, s
důvěrou v mateřskou přímluvu Matky Boží, Panny Marie a v přímluvu všech vašich svatých ochránců.
Amen!  

PPPPPROMLUVAROMLUVAROMLUVAROMLUVAROMLUVA     NANANANANA     EKUMENICKÉMEKUMENICKÉMEKUMENICKÉMEKUMENICKÉMEKUMENICKÉM     SETKÁNÍSETKÁNÍSETKÁNÍSETKÁNÍSETKÁNÍ

   Praha, Arcibiskupský palác, 27. září 2009   Praha, Arcibiskupský palác, 27. září 2009   Praha, Arcibiskupský palác, 27. září 2009   Praha, Arcibiskupský palác, 27. září 2009   Praha, Arcibiskupský palác, 27. září 2009

Vážení páni kardinálové, Vaše Excelence, bratři a sestry v Kristu,
jsem vděčný všemohoucímu Bohu, že mi dal příležitost setkat se s vámi, kteří zde zastupujete různé
křes
anské komunity této země. Děkuji doktoru Pavlu Černému, předsedovi Ekumenické rady církví
v České republice, za milá slova, kterými mě vaším jménem přivítal.

Moji milí přátelé, Evropa stále prodělává mnoho změn. Těžko uvěřit, že uplynula jen dvě desetiletí
od doby, kdy pád bývalých režimů zahájil sice nelehký, ale tvořivý přechod k politickým strukturám
umožňujícím vetší účast všech. Během tohoto období se křes
ané spojili s ostatními lidmi dobré vůle
k obnově spravedlivého politického řádu. Také dnes pokračují v hledání nových cest k vzájemnému
pochopení, pokojné spolupráci a rozvoji společného dobra.

Nicméně, objevují se nové formy pokusů omezit vliv křes
anství na veřejný život – občas pod
záminkou, že křes
anské učení je škodlivé pro blahobyt společnosti. Tento jev nás vybízí ke krátkému
zamyšlení. Jak jsem naznačil ve své encyklice o křes
anské naději, umělé oddělování evangelia od
intelektuálního a veřejného života by mělo být pobídkou ke vzájemné “sebekritice novověku” a
“sebekritice novověkého křes
anství,” zvláš
 co se týče naděje, kterou každý z nich nabízí lidstvu (srv.
Spe salvi, 22).


