POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle: 8:00 9:30 18:00 sv. Václav |11:15 sv. Gabriel|8:3010:15 Zlíchov|16:00 sv. Vavřinec
Po-So: 7:30
17:30 sv. Václav | pátek 15:00 Palata|
|1.sobota 15:00 Velká Chuchle, 17:00 Malá Chuchle

KONTAKT S

ÚŘEDNÍ HODINY

KNĚZEM

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

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

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA
Neděle:

- ráno 7:30 – 7:55
9:00 – 9:25
- večer 17:30 – 17:55
Všední dny: - večer 17:00 – 17:25
Jindy:
- po individuální dohodě.

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
20.12.
21.12.
22.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
31.12.

neděle
pondělí
úterý
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
čtvrtek

4. neděle adventní
od 17.30 kající bohoslužba sudělováním svátosti smíření (místo večerní mše sv.)
od 16 hod. koncert vkostele (Pražská komorní filharmonie, Kühnův smíšený sbor)
Štědrý den
Slavnost Narození Páně; v16.00 koncert vkostele - J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Svátek sv. Mláátek, mučedníků
poslední den občanského roku

1.1. pátek Slavnost Matky Boží, Panny Marie
2.1. sobota Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve
3.1. neděle 2. neděle po Narození Páně
6.1. středa Slavnost Zjevení Páně
10.1. neděle Svátek Křtu Páně; končí doba vánoční

Vánoční připomenutí pro děti
Milé děti, pokud chcete při štědrovečerní mši
svaté (v 16 hod.) v průvodu s Jezulátkem do
jesliček zvonit, nezapomeňte si sebou vzít
zvonečky!!!
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. P. Bouška, P. S. Přibyl, M. Muchová, F. Nedbal
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 700 ks neprodejné

Vánoce
2009

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Nejkrásnější dárek

„Mám ještě něco udělat?“ zeptala se sekretářka. Velmi
zaneprázdněný ředitel mrknul na hodinky a prohlédl si diář.
„Už bychom měli být pryč. Te už moc práce nenaděláme.“
Sekretářka se usmála: „Ale ještě tu máte seznam dárků pro
syna. Nezapomeňte, že za tři dny jsou Vánoce!“
„Ještě že jste mi to připomněla!“ Ředitel si povzdechl. „Bojím
se, že se na mě bude trochu zlobit. Nejspíš právem, protože
mám na rodinu tak málo času. Když večer přijdu domů,
syn už spí. Skoro nikdy nemáme čas si popovídat. Ale aspoň
o Vánocích chci, aby ode mne dostal pořádný dárek.
Jenomže… kde na to vzít čas? Víte co? Kupte ho vy. Na penězích nezáleží. Přečtěte si ten
seznam a kupte všechno, co si syn přeje.“
Sekretářka otevřela dopis od syna, potřásla hlavou a usmála se: „Víte, že Vaše příkazy
vždycky plním, ale tentokrát to vážně nejde.“
„Proč ne? Copak si osmileté dítě může přát věc, kterou mu nemůžu koupit? Ukažte mi ten
seznam!“
Sekretářka mu mlčky podala synův dopis. Ředitel si ho přečetl: „Milý tatínku, kVánocům
bych si přál, aby sis celý příští rok pro mne každý den (nebo skoro každý den) našel půlhodinku
času. Nic jiného nechci...“
Bůh dobře ví, co je pro nás nejpotřebnější. Ví, co může lidské srdce nejvíc potěšit.
Obdaroval nás proto svým časem, naplněným stálou pozorností a láskou. Konkretizoval
čas, darovaný člověku, také více než třiceti lety Kristova pozemského života. Většina
tohoto pozemského času Božího Syna, počínaje narozením vbetlémské stáji, byla prožita
ve skrytosti. Jen tři roky procházel Palestinou a učil. Nelitoval času vplenkách, času
lidského zrání ani času při obyčejné práci vnazaretské dílně. Toto všechno chtěl totiž
prožít snámi, jako jeden znás. Dovedeme jej vtom napodobit? Dovedeme Bohu také
darovat svůj čas a svou pozornost? I tady přece platí, že „blaženější je dávat než dostávat“
pb
(Sk 20, 35).

Přejeme Vám radostné prožití Vánoc a do nového roku hodně Božího
požehnání.
redakce Vašeho Zpravodaje
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PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI
Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Farní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství starších rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Mateřské centrum Venoušek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum fara
Rekreační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Společenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
smichovske.spolco.cz
Mateřské centrum Venoušek - modlitební setkání
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centr.
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek 18:15 - 19:15 - velký sál na faře

Modlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 23 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 17.1. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 5.1. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od 29.9.
Katechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Petra a
P. Mariusze
Modlitební štafeta za kněze
bude sohledem na vyhlášení Roku kněží vnaší
farnosti i nadále pokračovat.
Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Jany Durdisové (721148091 nebo
telefon do kostela 257317652)

V nedìli 25. kvìtna 2008 odstartovala celoroèní Modlitební tafeta za knìze. V sakristii
jsou archy, kde se zájemci pøihlásí k týdenní tafetì modliteb. Texty modliteb jsou také na
farních stránkách. A nae spoleèné modlitby pøinesou mnoho poehnání jim i nám.
administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / yuga@centrum.cz
farní vikář:
výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252

Sponzorské dary:

- JAK PODPOROVAT POZITIVNÍ CHOVÁNÍ DÍTÌTE
- JAK ZVLÁDNOUT ALTERNATIVNÍ METODY VEDENÍ DÌTÍ
- JAK VÉST DÌTI K ZODPOVÌDNOSTI, SAMOSTATNOSTI, SPOLUPRÁCI, ZVLÁDÁNÍ
IVOTNÍCH TÌKOSTÍ
- JAK Z DOMOVA VYTVOØIT PRO DÌTI ZÁZEMÍ PODPORY, POROZUMÌNÍ A LÁSKY
- JAK ZKVALITNIT VLASTNÍ IVOT V RODIÈOVSKÉ ROLI

Lektorka: Mgr. Julie emlová
Třídenní trénink se koná 23.1, 6.2., 20.2.2010, vždy od 9:00 do 17:00. Obsahuje přednášky,
diskuze, případové studie, techniku hraní rolí spraktickým nácvikem.
Místo konání: ŘK fara, Náměstí 14. října 17/642, Praha 5, www.vaclavonline.wz.cz.
Účastnický poplatrek činí 900Kč na osobu nebo 1500Kč na manželský pár. Během kurzu nabízíme
možnost hlídání dětí.
Na kurz je nutné se předem přihlásit: Rodinné centrum Praha, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.
220181777, e-mail: rodinne@centrum.cz, http://RodinneCentrum.cz/

PODĚKOVÁNÍ

ZA ADVENTNÍ SBÍRKU

2009

PRO

TANZÁNII

Děkujeme všem malým i velkým tvůrcům a rodinným podporovatelům za společné soustředěné
tvůrčí úsilí během 1. adventní neděle. Ten den byla na smíchovské faře vytvořena zdobená vánoční
přáníčka, papíroví andělé, lampiony na betlémské světlo, drátěné hvězdice a stromečky snavlékanými
korálky, funkční hliněné zvonečky plné nápaditých ornamentů a mnoho jiných rukodělných výtvorů
někdy i zcela nečekaného půvabu. Celá produkce byla nabídnuta farníkům vnásledujících dvou
nedělích výměnou za jakýkoliv finanční dar ve prospěch stavby domu pro konkrétní africkou rodinu
ve vesnici Kamsamba, kde leží i naše AA misijní rozvojová stanice. Máme vplánu časem takových
domků postavit více, a to pro jednotlivé potřebné lidi, jejichž životní peripetie osobně známe. Výtěžek
letošní adventní nabídky činí kompletně 18.630,- Kč. Děkujeme všem, že nám pomáháte. Mungu
awabariki! Bůh a Vám žehná!
Za Misijní banku ubožáků - Mirjam a Pavel Baldínských

MIKULÁŠ

MEZI NAŠIMI NEJMENŠÍMI

(NEDĚLE 6.12.) - DĚKUJEME!

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

Farní www stránky: Adresa je: www.vaclavonline.wz.cz Své příspěvky, fotografie, aktuality a vše
další, co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu jan.macek@atlas.cz
Farní Zpravodaj:

Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie, zasílejte
P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc.
na prispevky@volny.cz

Farní knihovna:
Knihovna je ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní mši sv. v 9:30
(tedy v době 10:45-11:30). Dále je možné si knihy půjčovat po dohodě s knihovníky i v jednotlivých
společenstvích. Díky darům máme již téměř 500 knih a 50 audiokazet, všem dárcům srdečně děkujeme.

OBLÍBENÉ "FARNÍ

KAFE" BUDE I NADÁLE KAŽDOU NEDĚLI, POKUD SE NAJDOU
OCHOTNÍ SPOLUPRACOVNÍCI , KTEŘÍ BUDOU " DRŽET SLUŽBY ". Z ÁROVEŇ
HLEDÁME DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍKY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU KOSTELA.
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TŘÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA

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 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!

JERUZALÉMSKÁ

BIBLE KONEČNĚ V PRODEJI

Na prahu adventní doby se objevil na knihkupeckém trhu vpravdě ojedinělý překladatelský počin:
unikátní překlad Písmo svatého, Jeruzalémská bible. Jak o jejím vydání říká královéhradecký otec biskup
Dominik: "Je to překlad, který nejenom sleduje krásu jazyka, ale se svým biblickým aparátem také
umožňuje studentovi teologie, knězi, katechetovi, aby mohl pracovat s Biblí na úrovni současné biblické
a literární vědy." Autoři překladu (manželé Dagmar a František X. Halasovi) vzali v potaz i bohatou
tradici českých biblických překladů 20. století, které se staly inspirací cennou zejména po terminologické
stránce. Mohu tak potvrdit, že se jedná o dílo bezprecedentně bohaté nejen po stránce literární, ale i
grafické, poznámkové a polygrafické. Do textu Písma jsou tak vloženy úvody k jednotlivým biblickým
knihám a pomocný poznámkový aparát. Čtenář má tedy nejen možnost čerpat ze samotného textu
Písma, ale i obohatit se z poznámek a získat potřebný vhled do historické, rituální, místní a jazykové
situace, za které byla ta která kniha Písma sepisována. Čtenář se tak ocitá přímo uprostřed děje. Asi tak,
jako když jsme jako malí žáčci čítávali z obrázkových biblí jugoslávské provenience. Prožitek slov Písma
i dobových reálií je tak úplný. Vřele doporučuji jako vánoční i povánoční dárek. K dostání např. v
oblíbeném obchodě sester Paulinek na Jugmannově náměstí - http://www.paulinky.cz/. A pro fajnšmekry
(mezi něž se řadím) navíc v nadstandardním luxusním provedení: imitace kůže s ražbou, zlatá ořízka,
Jakub Holeček
nehtové záložky. Za cenu když ne lidovou, tak jistě přijatelnou.

PŘIJĎTE

ZPÍVAT!

Do nově vznikajícího sboru při našem kostele hledáme přátele a sympatizanty z našeho kostela všech
hlasových rozsahů (soprán, alt, tenor, bas). Zpívali bychom při mši sv. jednou za měsíc a o svátcích
a slavnostech. Termín první zkoušky je 13. 1. 2010 v 18. 30 hod.
Přihlásit se můžete mailem na adrese topin@centrum.cz či na tel. čísle 775 908 998, nebo přijte
TL
rovnou na zkoušku do kostela (sakristie).
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NÁM,

NÁM NARODIL SE…

Po době radostného očekávání už můžeme slavit! Tak mě napadá, jak š astni jsme
my, křes ané, že víme co o Vánocích oslavujeme.
Vzpomínám na svá učitelská léta za totality. Když jsme sdětmi mluvili o
Vánocích, většina znich nevěděla co znamenají, všude panoval děda Mráz a ještě
tak čerti. A tak jsem si řekla, musím to nějak spravit (o Bohu se samozřejmě
nesmělo mluvit!). Ve školní knihovně jsem našla knížku od jednoho našeho
komunistického prezidenta – Antonína Zápotockého. Vknížce vyprávěl o svém
dětství na venkově, o různých zvycích a také o Vánocích. A vtéto knížce jsem
objevila krásný obrázek Betléma. Knížku jsme trochu prolistovali a protože tam
byly názory, které jsem dětem sdělovat nechtěla, pročítala jsem sama zknížky , se
slovním doprovodem, o vánočních zvycích a o tom co se vlastně o Vánocích slaví.
Jeho narážky a kritické poznámky jsem samozřejmě vynechala. Všechno jsme to
prohovořili a patřičně si ujasnili co vlastně Vánoce znamenají. Naučili jsme se i
pár opravdových koled a obrázek Betléma vté knížce tam potom byl vystavený.
Mé kolegyně před Vánocemi vzdychaly: „Už aby byly ty svátky pryč, to uklízení,
nakupování, pečení, a nakonec i to jídlo, kčemu to vlastně je a nemohly pochopit,
proč já, matka početnější rodiny, se na Vánoce mohu těšit.
Dnes, po dvaceti letech, je to už trochu jinak. Nechci opakovat slova, která často
slyšíme o naší svobodě. Napadá mě však otázka – nepřizpůsobili jsme se příliš my křes ané, tomu
předvánočnímu i vánočnímu shonu a hodování? Ruku na srdce my ženy –nejsme jen těmi Martami
zbiblického podobenství? Před Vánocemi je k nám přiváženo světlo zmísta Božího narození – zBetléma.
Tím světlem bychom vlastně měli být i my, vždy je psáno „bute světlem světa, solí země, a kvasem“!
Máme svítit kamkoliv přijdeme nejen před Vánocemi, ale stále, celý náš život. Odlišovat se od poživačného
světa, prokvasit ho dobrotou, láskou a pravdou. Nedávno jsme četli při mši sv.krásná povzbuzující slova
zIz 40 : „Já jsem Hospodin tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc“. Tak
čeho se bát, z vlastní zkušenosti vím, že tato slova jsou pravdivá. Nás křes anů není sice mnoho, ale
představte si o co více světla, klidu a radosti by bylo ve světě, kdybychom byli tím, čím máme být! MM

NĚKOLIK

MYŠLENEK

z letošní adventní rekolekce, která se konala v sobotu 12.12. na faře pod vedením P. Františka Marka
Míčka, O. Praem.
Advent má čtyři týdny, stejně tak jako naše čtvero setkání se sKristem: vjeho příchodu na světnarození, vpříchodu do srdce člověka, setkání sKristem vokamžiku smrti a Jeho příchod na konci
časů.
Do našich srdcí přichází Ježíš snadějí, snabídkou života sNím, chce být naší oporou, chce snámi
komunikovat.
Jistota ve všem pozemském nás odvádí od Boha, nemáme potřebu se kNěmu upínat a děkovat
mu. Ztoho dostatku se nedokážeme těšit na svátosti, na mši sv., na Vánoce, protože se těšíme až příliš
na věci pozemské.
Zacheus tím, že vylezl na strom vlastně přiznal, že je malý – výraz pokory. Ježíš ho vrací zpět na
zem. Touží po něm i když je hříšný. Zacheus přijal Krista do svého domu – srdce.
Ježíš při setkání sMartou a Marií zasahuje až ve chvíli, kdy se Marta ohradí proti Marii. Nedělejme
dusno, druhý je jiný! Ve chvíli kdy tak činíme, nejsme na Boží cestě.
Máme své představy o tom jak se modlit, jak prožít mši sv., jaký by měl být náš život, ale Bůh to
třeba vůbec nechce tak jako my. Měli bychom se snažit vyjít ze svých představ, abychom se mohli
jmp
sBohem opravdu setkat.
Všechna naplnění najdeme vKristu.
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EFEKTIVNÍ

RODIČOVSTVÍ

VNěmecku před nedávnem vyšla pozoruhodná kniha dětského psychiatra Michaela Winterhoffa s
názvem „Proč se znašich dětí stávají tyrani“. Autor vtéto knize shrnuje závěry svých dlouholetých
výzkumů voblasti poruch dětského chování a tvrdí, že vNěmecku za posledních dvacet let dramaticky
stoupl počet dětí trpících závažnou poruchou osobnosti, jež spočívá vnaprosté neschopnosti podřídit
se nárokům okolního světa. Takto postižené děti nedokážou chápat dosah svého jednání, spolupracovat,
navazovat kontakty ani brát jakýkoliv ohled na druhé. Jsou citově chladné, bezohledné, vzdorují
jakékoliv výchově či terapii. Svými nároky a neschopností kooperace doslova ovládají své okolí, rodiče
i vychovatele. Winterhoff tento fenomén nazývá dětskou tyranií a její nárůst přičítá příliš liberální
výchově, vdůsledku které se v posledních desetiletích zásadní měrou proměnil vztah mezi vychovateli
a dětmi. Jestli se na přelomu minulého století mluvilo o tyranii ve školách, rozuměl se tyranem
výhradně učitel. Dnes je situace opačná: německými školami hýbe tyranie dětí.
Generace dnešních rodičů prošla ve své většině autoritativní výchovou založenou na striktních příkazech
a zákazech, jejichž dodržování bylo ze strany rodičů vynucováno nejrůznějšími tresty a odměnami. Tento
přístup děti zpravidla skutečně naučil „na slovo poslouchat“, což lze považovat za jeho výhodu i úskalí zároveň.
Zposlušných dětí vyrostli dospělí, kteří automaticky přejali mocenský model světa založený na dichotomii
ovládajících a ovládaných. Vedlejším produktem tohoto vidění světa je na straně ovládajících arogance, na
straně ovládaných nekritické podřízení se moci, pasivita, konformita, snaha zalíbit se a nedělat problémy. Již
dvacet let žijeme vdemokratické společnosti. Ale je společnost, která se nevymanila zautoritářského způsobu
řízení a ovládání jedněch lidí druhými, skutečně demokratickou? Tradiční výchova založená na příkazech a
zákazech se jeví dnes jako nedostatečná, nebo děti neučí spolupracovat, být iniciativní, samostatně se rozhodovat
a zodpovědně nést následky svých činů. Poslušnost, jakožto osobní kázeň, kdy jedinec dobrovolně nadřadí
zájmy celku nad své vlastní, je jistě žádoucí a je třeba ji vdětech rozvíjet. Ale je třeba důsledně ji odlišovat od
nekritického podřízení se moci zpohodlnosti, osobního prospěchu či nedostatku odvahy.
Sama skutečnost, že přestaneme být vůči svým dětem autoritativní, neznamená, že se staneme
lepšími rodiči. Právě výše uvedená odstrašující líčení německého psychiatra ukazují, že řada dnešních
rodičů poci ovala autoritativní výchovu jako příliš tíživou, proto ji zcela zavrhla, avšak naneštěstí upadla
do opačného extrému a dala svým dětem takovou míru svobody, kterou nebyly schopny unést.
Nikdo nemůže dát rodičům přesný návod, jak vychovávat své děti. Výchova je interakcí dvou
zcela jedinečných bytostí nadaných svobodnou vůlí. Navíc mezi osobností člověka a výchovou, kterou
prošel, není kauzální vztah. Můžeme nanejvýše hovořit o statistické pravděpodobnosti jevů, které se
vyskytnou při určitém zacházení sdítětem, avšak konečné slovo patří tvořivé energii a vůli každého
znás. Jedna věc se však ukazuje poměrně zřetelně: člověku samému nejvíce prospívá, pokud dokáže
vykročit ze sebe a stát se druhému skutečným bližním. Pokud se rodičům podaří vdětech probudit
a rozvíjet pocit sounáležitosti, poslouží nejenom svým dětem, ale i životu.
Pro rodiče, kteří se chtějí zdokonalit ve svém důležitém poslání a sdílet své zkušenosti s druhými,
organizuje Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském vzdělávací program nazvaný efektivní
rodičovství. Efektivní (také by se dalo říci účinné či skutečně fungující) rodičovství vychází zteorie
individuální psychologie, rozvíjené Alfredem Adlerem (1870–1937) a jeho žákem Rudolfem Dreikursem
(1897–1972). Je založeno na přesvědčení, že dítě není možné ovlivnit ani trestáním, ani poučováním.
Osobnost dítěte je třeba pochopit a usměrňovat. Výchova nemá dítě zlomit, ale přesvědčit. Samotný
kurz byl vytvořen psychology Donem Dinkmeyerem a Garym D. McKayem, vČeské Republice
funguje od roku 2006. Více na www.efektivnirodicovstvi.cz. a http://cpr.apha.cz/

PROGRAM EFEKTIVNÍHO RODIÈOVSTVÍ KROK ZA KROKEM
nabízí rodièùm pøedkolních dìtí podnìty:

- JAK ROZUMÌT CHOVÁNÍ SVÝCH DÌTÍ, JAK HO OVLIVÒOVAT
- JAK AKTIVNÌ REAGOVAT NA CHOVÁNÍ DÍTÌTE
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VÁNOCE 2009 / 2010

V NAŠICH FARNOSTECH

FARNÍ

VÁCLAVA

KOSTEL

-

BASILIKA

SV.

24.12.2009 (čtvrtek)
(čtvrtek): Štědrý den
7.30
16.00 (pro děti)
24.00
25.12.2009 (pátek)
(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)
(sobota): Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
26.12.2009 (sobota)
9.30
17.30
(neděle): Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
27.12.2009 (neděle)
8.00
9.30 – spožehnáním pro manžele 18.00
(pondělí): Svátek sv. Mláátek, mučedníků
28.12.2009 (pondělí)
7.30
17.30
31.12.2009 (čtvrtek)
7.30
16.00 – s poděkováním za uplynulý rok
(pátek): Slavnost Matky Boží, Panny Marie
1.1.2010 (pátek)
8.00
9.30
18.00
kostel je otevřen denně vdopoledních hodinách (25. a 26.12. i odpoledne)

FILIÁLNÍ

KOSTEL SV.

GABRIELA (HOLEČKOVA

UL.)

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

FARNOST HLUBOČEPY
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)
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)
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)
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)
18.00 kostel sv. Filipa a Jakuba - mše sv. ze slavnosti Zjevení Páně
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