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

KNĚZEM

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

ÚŘEDNÍ HODINY
(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 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
1.1.
2.1.
3.1.
6.1.
10.1.
17.1.

pátek
sobota
neděle
středa
neděle
neděle

18.1. pondělí
21.1. čtvrtek
23.1. sobota
24.1.
25.1.
26.1.
28.1.
31.1.
2.2.

neděle
pondělí
úterý
čtvrtek
neděle
úterý

vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
2. neděle po Narození Páně
Slavnost Zjevení Páně
Svátek Křtu Páně; končí doba vánoční
2. neděle vmezidobí;
v19.15 schůzka pastorační rady farnosti od 18. do 25. ledna
– týden modliteb za jednotu křesanů
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesanů
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
9 – 17 program efektivního rodičovství na faře
(nutno se předem přihlásit na http://cpr.apha.cz/program-efektivniho-rodicovstvi/)
3. neděle vmezidobí
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
4. neděle v mezidobí
Svátek Uvedení Páně do chrámu

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

Leden

Zpravodaj

2010

farnosti sv. Václava na Smíchově

1

OHLÉDNUTÍ

ZA MINULÝM ROKEM

Jako všichni ostatní lidé jsme 1. ledna vstoupili do nového roku. Podobně, jako kdokoli jiný, sočekáváním,
co tento rok přinese. Jako křesané navíc sdůvěrou, že a se přihodí cokoli, náš život je vBožích rukou.
Slavnost Matky Boží Panny Marie, která na 1. leden každoročně připadá, to jenom podtrhuje. Přelom
roku ale také vybízí kohlédnutí za rokem uplynulým, a tak si připomeňme, co jsme vrámci farního
společenství mohli vloňském roce mimo jiné prožít.
Na začátku roku se konala tradiční Tříkrálová sbírka (letos probíhá mimochodem již její 10. ročník).
Zvybraných peněz jsme (rovněž již tradičně) m.j. podpořili prostřednictvím manželů Baldínských i misii vTanzanii.
Vúnoru, kdy je tradičně slaven Světový den nemocných, přijalo asi 40 našich farníků při jedné znedělních
bohoslužeb svátost nemocných, která pomáhá nést obtíže spojené svážnou nemocí či vysokým věkem.
Vbřeznu jsme si připomněli významné výročí - 10 let od úmrtí P. Vojtěcha Homoly, který 34 let
působil u sv. Václava. Vbřeznu jsme také mohli prožít postní duchovní obnovu pod vedením P.
Ondřeje Pávka, který ve smíchovské farnosti sloužil 9 let.
Duben byl v rámci největších křesanských svátků spojen i se křtem 9 dospělých katechumenů.
Vkvětnu zavítal do naší farnosti pan biskup Karel Herbst a udělil svátost křesanské dospělosti osmi
biřmovancům. Vsouvislosti se svatojánskými oslavami (280 let od kanonizace sv. Jana Nepomuckého)
jsme se někteří vypravili na pou do naší kapličky vRadlicích. Koncem května se pak konala farní
pou do Telče, Kostelního Vydří a Nové Říše. V červnu přijalo 12 dětí znaší farnosti první svaté
přijímání a skupinka farníků se vypravila na víkendovou farní rekolekci do kláštera vKolíně. Včervnu
byl také vyhlášen rok kněží, spojený m.j. spravidelnou možností získání plnomocných odpustků.
Vlétě se pak více než 50 farníků (včetně dětí) zúčastnilo farní dovolené vJiřetíně pod Jedlovou.
Děti zfarnosti měly také možnost vypravit se na tábor skatechetkou Magdou do Chotěborek
vPodkrkonoší nebo na tábor Campamenta poblíž Jindřichova Hradce. Skauti samozřejmě jeli na
svůj tábor snezaměnitelnou skautskou atmosférou.
Od léta se duchovní správa smíchovské farnosti rozrostla na neurčitou dobu o farnost Hlubočepy
skostely na Zlíchově, Velké a Malé Chuchli a vJinonicích. Duchovním správcem byl jmenován P. Mariusz.
Vzáří jsme prožili nezapomenutelnou návštěvu papeže Benedikta XVI. Zjeho slov, ale i zcelkové
atmosféry jeho návštěvy, můžeme čerpat ještě hodně dlouho.
Vříjnu jsme se vnevelkém počtu vydali na farní výlet zRakovníka do Lužné, kde jsme si
prohlédli největší železniční muzeum u nás. Vrámci přednášek ČKA jsme se mohli sprof. Lubomírem
Mlčochem zamyslet nad pojmem důvěry vsouvislosti s ekonomikou. Děti mohly vyzkoušet své
draky a zasoutěžit si vrámci tradiční podzimní drakiády.
Vlistopadu jsme se sešli vhojném počtu na farním odpoledni vzasedacím sále MČ Prahy5 a
prosinec byl už zase ve znamení Mikuláše, rorátů, adventního očekávání, dětského vyrábění, rekolekcí,
koncertů a samozřejmě i vánočních bohoslužeb.
Mohli bychom zmínit např. i různé další aktivity jednotlivých společenství ve farnosti, nedělní farní kávy
atd. Ono ale vlastně při tom ohlédnutí nejde ani tak o výčet všech akcí. Nepotřebujeme toho tolik vykonat,
jako spíše být při různých příležitostech spolu, připomínat si, že ksobě vrámci farnosti patříme a že by
pb
bylo škoda se jen tak míjet, přestože se v kostele vídáme na bohoslužbách.
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ADVENTNÍ

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 26.1. 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.

VYRÁBĚNÍ

Odpoledne 1. neděli adventní se sešli na faře děti a rodiče ke společnému vyrábění.
Začalo se jako obvykle krátkou katechezí Otce Petra. Paní Baldínská vyprávěla o dění v Africe v
Tanzanii i o plánech Misijní banky ubožáků na příští rok.
A pak už se všichni pustili do práce: Mária s Evičkou dětem pomáhala malovat přáníčka, Katka vedla
zdobení svíček, u Gábiny vznikaly barevné lampičky, u Aleny zase roztomilé zvonečky. Vkorálkářské
dílně u Terezky, Marušky a Adélky děti tvořily vánoční ozdoby. Radka vedla zdobení krabiček se
sirkami. Ten, kdo měl hlad, si zaběhl k Marušce do herny na svačinu. Někteří též využili
možnostipřistoupit ke svátosti smíření...Všem organizátorům i účastníkům děkujeme.
AZ

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:

Číslo bankovního účtu farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní symbol
platby uve te 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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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
Mirjam a Pavel Baldínských
awabariki! Bůh a Vám žehná!
Za Misijní banku ubožáků -
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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.)

TŘÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA ODSTARTOVÁNA
Vneděli 3. ledna se sešlo mnoho králů a královen
spolu skrálovskými rodiči na Arcibiskupství pražském,
aby zde zahájili Tříkrálovou sbírku. Pan kardinál Miloslav
Vlk zde sloužil mši svatou. Při kázání nás nabádal
kpomoci, protože: „Cokoli jste učinili jednomu ztěchto
mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25, 40)
Po mši jsme ještě dostali malé občerstvení. Posléze se
králové rozešli, aby vnásledujícím týdnu pomáhali svým
nepatrným bratřím : -))
I my jsme se vúterý přidali ke koledníkům. Někteří
lidé si nás ani nevšimli, jiní se při oslovení doslova rozběhli, ale stále zůstalo dost těch, kteří nám
pomohli. Někteří si nás dokonce fotili nebo se nás ptali, jestli nám není zima.. K + M + B Habánovi

TŘÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA NA

SMÍCHOVĚ

HLUBOČEPY
O tom, jak se mi žilo vté či které farnosti, budu psát vpamětech, až vdůchodu.
Tedy, pokud se té doby dočkám. Jistá cikánka mi řekla, že zemřu velmi mlád.
No, není to hloupé? Já jí dávám peníze, a ona mě posílá na hřbitov. A to byla
už stará, myslím tím moudrá. Mladé jsou hezké, zato hloupé. Takže ty paměti
asi nebudou.
Tak tedy, p. kardinál byl tak štědrý a dal nám několik kostelů (4). Sláva mu!
Vlétě to znamenalo žádný odpočinek navíc a vzimě, že poprvé po hodně dlouhé době vzal jsem si pod
kalhoty podvlíkačky. A to jsem prošel sedlčanskem a rakovnickem, kolínsko ani nestojí za vzpomenutí.
Lidé jsou vesměs dobří křesané, muži stateční, ženy krásné (sic!) a děti velmi pozorné vkostelíčku,
hlavně na Zlíchově. No, prostě paráda. Národ je to tak vnímavý a vlídný, že do rány přiloží (myslím jako
P.Mariusz
balzám). Prospívá mi to po všech stránkách. Inu, pan kardinál ví, co dělá.
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NÁVŠTĚVA

BISKUPA

MALÉHO

NA

PŮLDESÁTE

NA

BOŽÍ HOD

PŘÍPRAVA

Děkujeme za povzbudivá slova v kostele a milé setkání na faře! A velká pochvala mimořádně hodným dětem!

NA BIŘMOVÁNÍ

bude zahájena vpátek 5. února v 19 hod. na faře. Dolní věková hranice pro přijetí
svátosti biřmování je 14 let, horní samozřejmě stanovena není a na přípravě rádi
uvítáme jako obvykle idříve narozené, kteří tuto svátost „křesanské dospělosti“
znějakého důvodu doposud nepřijali. Budeme rádi, když se nám zájemci předem
přihlásí vsakristii nebo na faře. Předpokládaný termín udělování svátosti biřmování
vnašem kostele je 18. 4. 2009.

CO

PROZRADILY NAŠE FARNÍ

MATRIKY O MINULÉM ROCE

Pokřtěno bylo 81 dětí a 5 dospělých (ti byli současně i biřmováni)
Biřmování zrukou Mons. Karla Herbsta přijalo 8 osob.
K prvnímu svatému přijímání přistoupilo 12 dětí.
Církevní sňatek uzavřelo 12 párů (10 u sv. Václava a 2 u sv. Gabriela).
Pomazání nemocných bylo uděleno asi 80 krát.
Na věčnost jsme doprovodili 32 zesnulých.

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
- 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/

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 přij te rovnou na zkoušku do kostela (sakristie).
TL
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