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farnosti sv. Václava na Smíchově
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Březen

2010ÚŘEDNÍ 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|8:3010:15 Zlíchov|16:00 sv. Vavřinec
Po-So: 7:30 17:30 sv. Václav |Pátek 15:00  Palata|Středa 18:00 Zlíchov

|1.sobota 15:00 Velká Chuchle, 17:00 Malá Chuchle

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM

8 1

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.

28.2. neděle 2. neděle postní
vnásledujícím týdnu jarní prázdniny – odpadá výuka náboženství

5.3. pátek 1. pátek vměsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hod.
7.3. neděle 3. neděle postní

13.3. sobota od 9 hod. dopolední rekolekce na faře (vede P. Vladimír Málek)
14.3. neděle 4. neděle postní, koná se sbírka na charitativní činnost v arcidiecézi
19.3. pátek Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
20.3. sobota po ranní mši sv. (cca od 8.15 hod.) úklidová brigáda vkostele
21.3. neděle 5. neděle postní; sbírka na charitní činnost varcidiecézi
25.3. čtvrtek Slavnost Zvěstování Páně
26.3. pátek od 17.30 kající bohoslužba slova srozšířenou možností přijetí svátosti smíření

(místo večerní mše svaté)
28.3. neděle Květná neděle

od 19.15 setkání pastorační rady farnosti
bohoslužby Svatého týdne ve farnosti – viz str. 5

1.4. čtvrtek Zelený čtvrtek, od 9 hod. Missa chrismatis vkatedrále
2.4. pátek Velký pátek – den přísného postu
3.4. sobota Bílá sobota
4.4. neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     POSTNÍPOSTNÍPOSTNÍPOSTNÍPOSTNÍ     REKOLEKCIREKOLEKCIREKOLEKCIREKOLEKCIREKOLEKCI

Vsobotu 13. března od 9 hod. je na faře plánována postní duchovní obnova pod vedením P.
Vladimíra Málka, ředitele pražského Pastoračního střediska. Na programu budou jako obvykle dvě
přednášky, příležitost kosobnímu ztišení a kpřijetí svátosti smíření, na závěr pak mše svatá vkostele
(v poledne). Všichni farníci jsou srdečně zváni.

PPPPPŮSTŮSTŮSTŮSTŮST

Popelec, který jsme na počátku postní doby přijali, je připomenutím
pomíjivosti všech věcí tohoto světa.Vlastně nám ale může připomenout
také pomíjivost našich předsevzetí, třeba právě těch postních. Sotva
posvěcený popel opadne zčela a člověk se „zotaví“ po jednom dni
zavazujícího přísného postu, snadno se zase rychle vrátí do svých
zaběhnutých kolejí. Přitom ale celý ten dlouhý čas vyměřený postní
době má svůj smysl. Nejen jako připomínka Ježíšova čtyřicetidenního

postu na poušti, ale také jako čas vyhrazený knašemu obrácení či alespoň usměrnění naší životní
cesty. To se totiž obvykle nepodaří ze dne na den. Spíše bývá zapotřebí vytrvalejšího úsilí, chceme-li
usměrnit setrvačné síly vnašem životě tam, kam je potřeba (tedy ke Kristu).

VPísmu svatém se spostní praxí setkáváme zvláště tehdy, když lidé Boha o něco úpěnlivě prosili
nebo se nacházeli ve vážném ohrožení a chtěli tak umocnit sílu a účinnost své modlitby. Můžeme
vzpomenout  především na knihu Ester, kdy se židé postí tváří vtvář hrozící genocidě: „A všude, v každé
krajině, kamkoli se dostal králův výrok, totiž jeho zákon, konali židé veliké smuteční obřady s postem,
pláčem a naříkáním; mnohým se staly lůžkem žíněné roucho a popel“ (Est 4, 3), nebo na vyprávění o
obyvatelích Ninive, kteří na Jonášovy výzvy kobrácení a hrozby Božího trestu zareagovali právě postem:
„I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího.“ (Jon
3, 5) Půst také vPísmu předchází důležitým rozhodnutím a událostem, jako bylo např. vyslání apoštola
Pavla a Barnabáše na první misijní cestu: „Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý:
`Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal.´ A tak po modlitbách a postu na ně vložili
ruce a vyslali je k dílu.“ (Sk 13, 2-3) Jindy bývá půst dáván do souvislosti se skutky milosrdenství, bez
něhož ostatně žádný půst nemůže být autentický: „Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy
svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?“ (Iz 58, 6) Církevní tradice proto dává do
těsné souvislosti půst, modlitbu a almužnu jako tři vzájemně související projevy kajícího smýšlení či
obrácení člověka. Naznačuje tak pozitivní vliv postu na vztah člověka kBohu (modlitba) i na jeho vztah
ke druhým lidem (milosrdenství). Ovšem i sobě samému může člověk prostřednictvím postu nemálo
prospět. Najednou totiž zjistí, že mu vlastně stačí málo a že se díky tomu může cítit mnohem svobodněji.
Přemíra věcí či prožitků nás může totiž zahlcovat a připravit nás tak o svobodu. Opravdová vnitřní
svoboda, kterou lze někdy právě skrze půst zakusit, je naopak znamením očištěného srdce a jedním
zpodstatných rysů křes�anského způsobu života.       pb

Nebojte se biblických hodinNebojte se biblických hodinNebojte se biblických hodinNebojte se biblických hodinNebojte se biblických hodin � ���

Tento rok probíráme liturgii. Hodiny jsou tematicky ohraničené a proto je možné se zúčastnit i jednotlivýchTento rok probíráme liturgii. Hodiny jsou tematicky ohraničené a proto je možné se zúčastnit i jednotlivýchTento rok probíráme liturgii. Hodiny jsou tematicky ohraničené a proto je možné se zúčastnit i jednotlivýchTento rok probíráme liturgii. Hodiny jsou tematicky ohraničené a proto je možné se zúčastnit i jednotlivýchTento rok probíráme liturgii. Hodiny jsou tematicky ohraničené a proto je možné se zúčastnit i jednotlivých
hodin, bez nutné návaznosti na předchozí výklad. Získejte přehled o nečekaných souvislostech!hodin, bez nutné návaznosti na předchozí výklad. Získejte přehled o nečekaných souvislostech!hodin, bez nutné návaznosti na předchozí výklad. Získejte přehled o nečekaných souvislostech!hodin, bez nutné návaznosti na předchozí výklad. Získejte přehled o nečekaných souvislostech!hodin, bez nutné návaznosti na předchozí výklad. Získejte přehled o nečekaných souvislostech!

Přij�te zpívat do sboruPřij�te zpívat do sboruPřij�te zpívat do sboruPřij�te zpívat do sboruPřij�te zpívat do sboru �

V polovině ledna začaly pravidelné zkoušky. První vystoupení bylo 21.2. při večerní mši sv. Ještě byV polovině ledna začaly pravidelné zkoušky. První vystoupení bylo 21.2. při večerní mši sv. Ještě byV polovině ledna začaly pravidelné zkoušky. První vystoupení bylo 21.2. při večerní mši sv. Ještě byV polovině ledna začaly pravidelné zkoušky. První vystoupení bylo 21.2. při večerní mši sv. Ještě byV polovině ledna začaly pravidelné zkoušky. První vystoupení bylo 21.2. při večerní mši sv. Ještě by
se hodili další zpěváci, všech hlasů. Najdou se? Zkoušíme každou středu od 18:30.se hodili další zpěváci, všech hlasů. Najdou se? Zkoušíme každou středu od 18:30.se hodili další zpěváci, všech hlasů. Najdou se? Zkoušíme každou středu od 18:30.se hodili další zpěváci, všech hlasů. Najdou se? Zkoušíme každou středu od 18:30.se hodili další zpěváci, všech hlasů. Najdou se? Zkoušíme každou středu od 18:30.
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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
Pěvecký sbor - zkouškyPěvecký sbor - zkouškyPěvecký sbor - zkouškyPěvecký sbor - zkouškyPěvecký sbor - zkoušky
středa 18:30 - 20:30 na faře, v horním sále
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.

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)

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
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 28.2. v 19:15, na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 30.3. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od 29.9., rozpis ve vývěsce
Katechumenát dospělých Katechumenát dospělých Katechumenát dospělých Katechumenát dospělých Katechumenát dospělých - individuální příprava
pod vedením P. Petra a P. MariuszeP. Petra a P. MariuszeP. Petra a P. MariuszeP. Petra a P. MariuszeP. Petra a P. 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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FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     DOVOLENÁDOVOLENÁDOVOLENÁDOVOLENÁDOVOLENÁ 2010 2010 2010 2010 2010
Letošní farní dovolená se uskuteční v termínu 24-31. července vPoutním domě v Králíkách. Podrobnější
informace o objektu a jeho okolí získáte na internetových stránkách Poutního domu (http://
www.poutnidum.cz). Vzhledem k místu dovolené a předpokládané účasti otce Petra bude možnost
denní účasti na mši svaté. Na programu bývá obvykle také možnost zúčastnit se jednoho
společného výletu a některý den večerní přednášky či diskuze, pro děti bývá v rámci pobytu připravena
hra. Další společný program, podobně jako v předchozích letech, předem organizován není, vše bude
záležet na zájmu a iniciativě účastníků. Všichni farníci a jejich přátelé jsou srdečně zváni. Za ubytování
s plnou penzí by dospělí platili 350 Kč a děti (3-12 let) 250 Kč na osobu a den. Děti do 3 let jsou
zdarma bez nároku na lůžko. Oběd je možno na místě v případě výletu odhlásit. Poutní dům
poskytuje skupinám slevu, kterou bychom využili ve prospěch rodin s třemi a více platícími dětmi.
Každá rodina by tak platila max. za 2 děti nebo by alespoň měla další děti se slevou. Zájemce o farní
dovolenou prosíme o přihlášení vsakristii kostela do konce března a o zaplacení zálohy (1000 Kč za
dospělého a 500 Kč za dítě).

LLLLLETNÍETNÍETNÍETNÍETNÍ     TÁBORTÁBORTÁBORTÁBORTÁBOR     PROPROPROPROPRO     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI     ODODODODOD 6  6  6  6  6 DODODODODO 12  12  12  12  12 LETLETLETLETLET 4.8.-14.8.2010 4.8.-14.8.2010 4.8.-14.8.2010 4.8.-14.8.2010 4.8.-14.8.2010
Jedeme stejně jako loni na faru do Chotěborek v Podkrokonoší, budeme mít s sebou stany pro ty,
kteří si chtějí užít léto víc “v přírodě”. (Bereme i předškoláky.)
Děti se můžou těšit na dobré jídlo od naší šikovné kuchařky, na hry, výlety, celotáborovou hru a na
příjemné vedoucí. J Děti je možné přihlásit na mailu bet-el@seznam.cz (uve
te jméno dítěte, datum
narození, kontaktní adresu na vás a telefon) nebo můžete nechat tyto údaje v obálce ve vrátnici Komunitního
centra sv. Prokopa. Na www.bet-el.signaly.cz je ke stažení přihláška. Cena je letos 2450,-Kč (z toho 50,-
Kč je na úrazové pojištění). Je možné platit na účet o.s. Bét-el (prosíme ne dřív než v květnu a nejpozději
do 30.6.10) nebo hotově na schůzce s rodiči. Pro ty rodiče, kterým přispívá zaměstnavatel, můžeme
připravit fakturu nebo potvrzení. V případě odhlášení je nevratné storno 150,-Kč.

Předtáborová schůzka pro rodiče proběhne v čtvrtek 17.června 2010 v 19h. v Komunitním centru sv.
Prokopa na Nových Butovicích. (více informací na www.bet-el.signaly.cz). Přihlašovat děti je možné do
30. června 2010 nebo do naplnění kapacity (20osob).

DDDDDĚTSKÝĚTSKÝĚTSKÝĚTSKÝĚTSKÝLETNÍLETNÍLETNÍLETNÍLETNÍTÁBORTÁBORTÁBORTÁBORTÁBOR POD ŠERIFSKOU HVĚZDOU  POD ŠERIFSKOU HVĚZDOU  POD ŠERIFSKOU HVĚZDOU  POD ŠERIFSKOU HVĚZDOU  POD ŠERIFSKOU HVĚZDOU  18.-31.7.2010 18.-31.7.2010 18.-31.7.2010 18.-31.7.2010 18.-31.7.2010

Vyzýváme všechny statečné kovboje ve věku 6 až 14 let, aby neváhali, osedlali své oře a dostavili se do
městečka zvaného Stonetown na Českomoravskévrchovině.
Čekají na vás mnohá dobrodružství, ve kterých vyzkoušíte svou odvahu a um ve všech možných i
několika nemožných kratochvílích, potkáte indiány, dostavníky i naleziště zlata, přátele na život i na
smrt a ještě ledacos dalšího. Nevěříte? Přesvědčte se na vlastní oči! Blížíme se kvám voblaku prachu
a moc se těšíme, Vaše Campamento ‘99
(web: tabor.campamento99.cz, mail: tabor@campamento99.cz, mobil: 608745533 Veronika Jírů)

LLLLLETNÍETNÍETNÍETNÍETNÍ     TÁBORTÁBORTÁBORTÁBORTÁBOR     PROPROPROPROPRO     STARŠÍSTARŠÍSTARŠÍSTARŠÍSTARŠÍ     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI

Zveme všechny děti od 11 do 15 let na farní tábor, který se uskuteční od 13. do 22. 8. na Šumavě,
v Křiš�anovicích. Budeme bydlet v chalupě, spí se na matracích na zemi. Přihlášky na tábor je možné
stáhnout z internetových stránek sdružení Bét-el, vyzvednout si je v KC či v kostele Sv. Jakuba.
Vyplněné přihlášky pak vhazujte do obálek, které budou v obou kostelech. Cena tábora je 1800 Kč.
Děti je možné přihlašovat do konce dubna a nebo do naplnění kapacity tábora, počet míst je
limitovaný. Předtáborový výlet proběhne 29.5. Schůzka pro rodiče se bude konat 9.6. v KC. Hlavní
vedoucí tábora: Michael Špilar, manželé Vyskočilovi ml.
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ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     SESESESESE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍ     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 21.2. 2010 21.2. 2010 21.2. 2010 21.2. 2010 21.2. 2010

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

Omluven: M. Tlamicha

Body jednání, návrhy a usnesení
- návrh na zlepšení vytápění ve zpovědnicích (J.Macek)

- aktualizace a vylepšení farního letáku pro turisty
- plánování programu farní poutě na Lomec 22.5. (J.Macek)
- zajištění tradičního občerstvení a večerní adorace na Zelený čtvrtek
- návrhy na úpravu nových farních webových stránek
- diskuse nad platbami za povinné revize požárních hlásičů a službu ostrahy fary
- oznámení o kněžské výpomoci ve farnosti: P. Bonaventura Josef Rosa, OFMConv.
- farní úklidová brigáda je plánována na 20. 3. 2010
Další zasedání pastorační rady je stanoveno na 28.3.2010. Zapsal   Vojtěch Škácha

VVVVVELIKONOČNÍELIKONOČNÍELIKONOČNÍELIKONOČNÍELIKONOČNÍ     BOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBY 2010  2010  2010  2010  2010 VEVEVEVEVE     SMÍCHOVSKÉSMÍCHOVSKÉSMÍCHOVSKÉSMÍCHOVSKÉSMÍCHOVSKÉ     FARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTI

28.3.28.3.28.3.28.3.28.3. Květná neděle:Květná neděle:Květná neděle:Květná neděle:Květná neděle:   8.00 mše sv.
9.30 mše sv. sžehnáním ratolestí

11.15 mše sv. (u sv. Gabriela)
17.00 křížová cesta v kostele
18.00 mše sv.

1.4.1.4.1.4.1.4.1.4. Zelený čtvrtek:Zelený čtvrtek:Zelený čtvrtek:Zelený čtvrtek:Zelený čtvrtek: 7.30 modlitba se čtením + ranní chvály
17.30 mše sv. na památku poslední večeře Páně

večerní (noční) adorace vGetsemanské zahradě

2.4.2.4.2.4.2.4.2.4. Velký pátek:Velký pátek:Velký pátek:Velký pátek:Velký pátek: 7.30 modlitba se čtením + ranní chvály
9.30 křížová cesta pro děti (sraz před kostelem)

15.00 křížová cesta v kostele
17.30 velkopáteční obřady – památka umučení Páně

3.4.3.4.3.4.3.4.3.4. Bílá sobota:Bílá sobota:Bílá sobota:Bílá sobota:Bílá sobota: 7.30 modlitba se čtením + ranní chvály
10.00 obřady katechumenátu
15.00 bohoslužba slova pro děti

————————————————————————————————————
20.00 velikonoční vigilie sudělováním iniciačních svátostí

4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 8.00, 9.30 a 18.00 mše sv. (11.15 u sv. Gabriela)

5.4.5.4.5.4.5.4.5.4. Pondělí voktávu velikonočním: Pondělí voktávu velikonočním: Pondělí voktávu velikonočním: Pondělí voktávu velikonočním: Pondělí voktávu velikonočním: 9.30 a 17.30 mše sv.

IIIIINSPIRACENSPIRACENSPIRACENSPIRACENSPIRACE     PROPROPROPROPRO     POSTNÍPOSTNÍPOSTNÍPOSTNÍPOSTNÍ     SEBEZÁPORSEBEZÁPORSEBEZÁPORSEBEZÁPORSEBEZÁPOR

Při přemítání, jakým účinným způsobem prohloubit duchovní efekt postu, jsem loni narazil na iniciativu
Akce 40DA - Čtyřicet dnů bez alkoholu. Jejím iniciátorem je přerovský farář P. Pavel Hofírek. Přiznám
jsem, že konzumaci alkoholových pochutin jinak holduji (pochopitelně v rozumné míře) celoročně a
rád. Jak je zřejmé, nejsem jediný. Protože podstatou postu je odřeknutí si toho, co je mi příjemné,
rozhodl jsem se vydat touto cestou. Na příslušných internetových stránkách (www.40da.cz) jsem se
dočetl, že: “Akce 40DA - Čtyřicet dnů bez alkoholu je dobrovolné rozhodnutí čtyřicet dnů v řadě nepít
žádný alkohol. Každý si sám stanoví den, kdy chce začít, a každý také sám sebe kontroluje.” To mi bylo
sympatické. Jak se dále na internetu praví, k akci 40DA se může připojit kdokoliv, ale z principu věci
je nevhodná pro abstinenty (a� si zkouší sílu své vůle na něčem jiném) a pro alkoholiky (ti to stejně
nezvládnou a nutně potřebují odbornou léčbu) a samozřejmě pro děti a mládež (do 18 let). Loni jsem
tedy vydržel, letos doufám v totéž. A myslím, že nebudu sám. Jakub HolečekJakub HolečekJakub HolečekJakub HolečekJakub Holeček

TTTTTAKÉAKÉAKÉAKÉAKÉ     SESESESESE     MODLÍTEMODLÍTEMODLÍTEMODLÍTEMODLÍTE     ROZTRŽITĚROZTRŽITĚROZTRŽITĚROZTRŽITĚROZTRŽITĚ?????
To je asi bolest mnoha věřících. Jako útěchu si přečtěte co o této věci píše David Torkington:
„Pokud máte stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru! Mám pro Vás dobrou zprávu! Už velká Terezie zAvilly
řekla, že nás při modlitbě bude neustále něco vyrušovat, alespoň na tomto světě. Bylo by velkou chybou považovat
nesoustředěnost za znak toho, že se neumíme nebo nechceme modlit. Co to vlastně znamená, když nás např.
během půlhodiny stojedenkrát něco zmodlitby vytrhne? Znamená to, že jsme stojedenkrát překonali nesoustředěnost
a opět upřeli pozornost kBohu. Znamená to,že jsme opakovaně řekli „NE“ sobě a „ANO“ Bohu. Stojedenkrát
jsme projevili nesobeckou lásku. Je to proces učení, jako se učíme cizím jazykům, řídit auto nebo vařit. Vše
vyžaduje čas a praxi. (Z knihy D.T.:“Vždycky se může začít znovu“ Karmel.nakl.) MM

PPPPPOSTNÍOSTNÍOSTNÍOSTNÍOSTNÍ     ALMUŽNAALMUŽNAALMUŽNAALMUŽNAALMUŽNA

je starobylým zvykem, který nás vede k tomu, aby naše postní odříkání nebylo samoúčelné, ale
přineslo také prospěch druhým. Princip je jednoduchý: co si člověk odřekne (kávu, cigaretu, čokoládu,
pivo, …), to si vyjádří peněžní hodnotou a tuto peněžní hodnotu pak odloží do své postní pokladničky
(papírové kasičky pro tento účel je možné si vyzvednout vsakristii kostela).
Na konci postní doby tyto pokladničky „vysypeme“ do společné pokladny, kterou spravuje Charita,
která takto „odložené“ peníze shromáždí a použije ve prospěch potřebných. Nejde osbírku, ale o
spojení dvou kajících prvků: postu a almužny. Z toho, co si odříkáme, vytváříme almužnu, tedy dar
pro potřebné. A modlitba, půst a almužna tvoří prastarou trojici kajících skutků.

ZZZZZELENÝELENÝELENÝELENÝELENÝ     ČTVRTEKČTVRTEKČTVRTEKČTVRTEKČTVRTEK

je dnem Ježíšovy poslední večeře sučedníky a ustanovení eucharistie, ale také dnem jeho bolestné
úzkosti a opuštěnosti vGetsemanské zahradě. Při večerní a noční adoraci budeme mít příležitost
„zůstat a bdít sním“, tak jak si to On sám přál (srov. Mt 26, 38).
Vnočních hodinách (tj. od 23 hod.) se adorace může uskutečnit pouze po dobu, na kterou budou
vtabulce (v sakristii) zapsány souvisle na každou hodinu vždy 2 osoby. Vstup do kostela bude
možný zboku, přes sakristii (podobně, jako při adoracích na 1. pátek vměsíci).

VVVVVELKÝELKÝELKÝELKÝELKÝ     PÁTEKPÁTEKPÁTEKPÁTEKPÁTEK

je dnem, kdy se (z lásky kPánu Ježíši pro nás ukřižovanému) máme postit.  Přísný půst, který je
předepsán na Popeleční středu a Velký pátek, zahrnuje půst újmy v jídle (tj. najíst se během dne
pouze jednou dosyta) a půst zdrženlivosti od masa. Půst újmy zavazuje katolické křes�any od 18 do 60
let, půst od masa od 14 let. Vtento den se neslouží mše svatá, ale konají se zvláštní obřady na
připomínku Ježíšovy oběti na kříži.

BBBBBÍLÁÍLÁÍLÁÍLÁÍLÁ     SOBOTASOBOTASOBOTASOBOTASOBOTA

je dnem, kdy Ježíšovo mrtvé tělo odpočívalo vhrobě. Je vhodné vtento den navštívit kostel a ztišit se
u Božího hrobu. Ani na Bílou sobotu se přes den neslouží mše sv.

SSSSSLAVNOSTLAVNOSTLAVNOSTLAVNOSTLAVNOST  Z  Z  Z  Z  ZMRTVÝCHVSTÁNÍMRTVÝCHVSTÁNÍMRTVÝCHVSTÁNÍMRTVÝCHVSTÁNÍMRTVÝCHVSTÁNÍ P P P P PÁNĚÁNĚÁNĚÁNĚÁNĚ

začíná vlastně už obřady Velikonoční vigilie vsobotu večer, kdy bývají udělovány iniciační svátosti
dospělým. Pamatujme vmodlitbě na katechumeny.
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PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     KŘÍŽOVÉKŘÍŽOVÉKŘÍŽOVÉKŘÍŽOVÉKŘÍŽOVÉ     CESTYCESTYCESTYCESTYCESTY

Pobožnost křížové cesty se bude vpostní době tradičně konat každou postní neděli od 17 hodin
vkostele sv. Václava.

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     POSTNÍPOSTNÍPOSTNÍPOSTNÍPOSTNÍ     REKOLEKCIREKOLEKCIREKOLEKCIREKOLEKCIREKOLEKCI

Vsobotu 13. března od 9 hod. je na faře plánována postní duchovní obnova pod vedením P.
Vladimíra Málka, ředitele pražského Pastoračního střediska. Na programu budou jako obvykle dvě
přednášky, příležitost kosobnímu ztišení a kpřijetí svátosti smíření, na závěr pak mše svatá vkostele
(v poledne). Všichni farníci jsou srdečně zváni.

ÚÚÚÚÚKLIDOVÁKLIDOVÁKLIDOVÁKLIDOVÁKLIDOVÁ     BRIGÁDABRIGÁDABRIGÁDABRIGÁDABRIGÁDA     VVVVV     KOSTELEKOSTELEKOSTELEKOSTELEKOSTELE

Vsobotu 20. března (tj. před Květnou nedělí) se po ranní mši sv. (cca od 8.15 hod.) uskuteční
vkostele úklidová brigáda. Prosíme ochotné farníky o pomoc.

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     KAJÍCÍKAJÍCÍKAJÍCÍKAJÍCÍKAJÍCÍ     BOHOSLUŽBUBOHOSLUŽBUBOHOSLUŽBUBOHOSLUŽBUBOHOSLUŽBU

Týden před Velkým pátkem, tedy 26. března od 17.30 (tj. místo večerní mše sv.), se uskuteční kající
bohoslužba slova srozšířenou možností přijetí svátosti smíření.

PPPPPOZVÁNKYOZVÁNKYOZVÁNKYOZVÁNKYOZVÁNKY     PROPROPROPROPRO     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI

1) Křížová cesta pro děti na Velký pátek se bude za příznivého počasí konat tradičně venku, sraz před
kostelem sv. Václava v 9.30 hod. S sebou jízdenky MHD a podle počasí teplé oblečení (15 zastavení
chvíli trvá!). Zvolená trasa bude sjízdná pro kočárky.
2) Velikonoční katecheze pro děti na Bílou sobotu se bude konat v kostele sv. Václava od 15 hodin.
Těšíme se na vás!       RHb      RHb      RHb      RHb      RHb

FFFFFESTIVALESTIVALESTIVALESTIVALESTIVAL     VARHANNÍVARHANNÍVARHANNÍVARHANNÍVARHANNÍ     DUCHOVNÍDUCHOVNÍDUCHOVNÍDUCHOVNÍDUCHOVNÍ     HUDBYHUDBYHUDBYHUDBYHUDBY

je vkostele sv. Václava plánován od 9. do 26. dubna. Zazní skladby J.S.Bacha, J.B.Foerstera, F.Liszta,
B.A.Wiedermanna, A.Guilmanta, J.Kličky a dalších vpodání Přemysla Kšici, Pavla Černého, Michaely
Káčerkové, Jana Hory, Jana Kalfuse a Petra Čecha.

JJJJJARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET     NANANANANA     HRADHRADHRADHRADHRAD H H H H HAZMBURKAZMBURKAZMBURKAZMBURKAZMBURK

pro děti, mládež i pro děti s rodiči v sobotu 20. března 2010 Sraz v 9:10 na konečné metra Zličín, na
nástupišti autobusů číslo 8. S sebou:100,-Kč, svačinu, pití, dobré boty, pláštěnku. Návrat kolem
17:10 na Hlavní nádraží. o.s. Bét-el, www.bet-el.signaly.cz

NNNNNOVĚOVĚOVĚOVĚOVĚ     JMENOVANÝJMENOVANÝJMENOVANÝJMENOVANÝJMENOVANÝ     ARCIBISKUPARCIBISKUPARCIBISKUPARCIBISKUPARCIBISKUP     PRAŽSKÝPRAŽSKÝPRAŽSKÝPRAŽSKÝPRAŽSKÝ

Mons. ThLic. Dominik Jaroslav Duka, OP, se ujme svého úřadu vsobotu 10. 4.
2010. Do té doby zůstává administrátorem královéhradecké diecéze, vjejímž čele stál
od roku 1998. Arcidiecézi pražskou spravuje do 10. 4. nadále emeritní arcibiskup
kardinál Miloslav Vlk jako její administrátor. Protože dnem jmenování nového
arcibiskupa (13. 2.) zanikla vpražské arcidiecézi pravomoc generálního vikáře a

biskupského vikáře pro pastoraci, delegoval pan kardinál súčinností od 15. února 2010 svou řádnou
výkonnou moc Dr.Michaelu Slavíkovi, řediteli Arcibiskupské kurie, a pověřil súčinností od téhož
data Mons. doc. Ing. Aleše Opatrného Th.D. řízením podpory, rozvoje a koordinace pastorace
varcidiecézi. Současně Mons. Opatrnému delegoval moc udílet kanonické mise ke katechetické
službě a výuce náboženství a udílet pověření keslužbě eucharistii a Božímu slovu.

PPPPPREMIÉRAREMIÉRAREMIÉRAREMIÉRAREMIÉRA     FARNÍHOFARNÍHOFARNÍHOFARNÍHOFARNÍHO     SBORUSBORUSBORUSBORUSBORU

V neděli 21.2. při večerní mši sv. se uskutečnilo první vystoupení farního sboru. Klasické skladby
z 18. a 19. století se staly vhodným doprovodem slavnostní mše sv., při které byli představeni a přijati
letošní katechumeni. Pro případné další zájemce připomínáme, že sbor zkouší každou středu od
18:30 do cca 20:30, vystoupení jsou plánována cca 1x za měsíc (převážně v neděli při večerní mši sv.)
a uvítáme zpěváky všech hlasových rozsahů. Ti, kdo by nemohli absolvovat zkoušku ve středu, mají
možnost stejnou zkoušku absolvovat každé pondělí u sv. Ignáce (zkouší se stejný repertoár).

KKKKKŘÍŽOVÁŘÍŽOVÁŘÍŽOVÁŘÍŽOVÁŘÍŽOVÁ     CESTACESTACESTACESTACESTA     VVVVVSMSSMSSMSSMSSMS
1. Ježíši odsouzený, nauč mě druhé neodsuzovat, ale přijímat je všechny sláskou.
2. Ježíši, který jsi na sebe vzal kříž, dej i mě odvahu vzít a nést jej každý den.
3. Ježíši, který jsi pod křížem upadnul, dej mi sílu po pádu do hříchu vždy znovu začít.
4. Ježíši, tys potkal svou milovanou matku, nauč mě úplně konkrétně milovat mé rodiče.
5. Ježíši, tobě pomohl Šimon nést kříž, kéž i já ti dokážu pomáhat vpotřebných kolem sebe.
6. Ježíši, Veronika osušila tvou zmučenou tvář, vtiskni svou tvář nezničitelně i do mého srdce.
7. Ježíši, tys opět upadnul, dej, a� ve své bídě stále zakouším tvou pomoc.
8. Ježíši oplakávaný, kéž mi mé smutky pomohou hlouběji poznat tebe i celý svět.
9. Ježíši, tvé pády pod křížem a� mi dodají trpělivost se sebou i sdruhými.

10. Ježíši zbavený šatů, nauč mě skromnosti, pokoře a průzračnosti srdce.
11. Ježíši ukřižovaný, dej mi statečnost, abych vytrval ve svých závazcích.
12. Ježíši, který jsi na kříži umřel, klaním se ti a děkuji za spásu, kterou jsi získal pro mě i pro celý svět.
13. Ježíši, přátelé tě sňali zkříže, dej, a� naleznu přátele věrné včasech dobrých i zlých
14. Ježíši, vhrobě očekávající vzkříšení, a� mě tvé Velikonoce naplní nadějí, že nad vším vítězí tvá láska.

11 11 11 11 11 DOBRÝCHDOBRÝCHDOBRÝCHDOBRÝCHDOBRÝCH     LETLETLETLETLET

Od okamžiku požehnání a vyslání první putovní svatyňky uplynula víc jak desítka
let. Dne 2. 2. 2010 začal dvanáctý rok putování této svatyňky vnaší farnosti. Za tu
dobu se počet putovních svatyněk rozšířil a vznikly další modlitební okruhy nejen
vPraze, ale vcelé České republice. Svatyňka doputovala až do Egypta, takže naše
modlitby skrze Pannu Marii spojují kontinenty. Mám ztoho radost a děkuji Bohu
a všem, kdo tento projekt podpořili a podporují.   M. Hartmannová, putovní okruh č. 1M. Hartmannová, putovní okruh č. 1M. Hartmannová, putovní okruh č. 1M. Hartmannová, putovní okruh č. 1M. Hartmannová, putovní okruh č. 1
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Od března bude vnaší farnosti částečně vypomáhat P. Bonaventura Josef  Rosa, OFMConv. (tj. řeholní
kněz zřádu minoritů). Jeho ustanovení výpomocným duchovním bude patrně na přechodnou dobu.


