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2010ÚŘEDNÍ HODINY

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

POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ A HLUBOČEPSKÉ FARNOSTI

Neděle: 8:00 9:30 18:00 sv. Václav |11:15 sv. Gabriel|8:3010:15 Zlíchov|16:00 sv. Vavřinec
(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)|Pátek 15:00  Palata|Středa 18:00 Zlíchov (po mši je adorace)
Po-So: 7:30 17:30 sv. Václav |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 K  PŘIJETÍ 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.

1.10. pátek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, 1. v měsíci – po večerní
mši sv. adorace do 23 hodin (vstup do kostela z boku přes sakristii)

2.10. sobota Památka svatých andělů strážných
3.10. neděle 27. neděle v mezidobí, při mši sv. v 18 hod. zazní Missa brevis od Eduarda Treglera

v podání sboru Cantus Amici (dir. L. Dobrodinský, varhany V. Vála)
  4.10. pondělí Památka sv. Františka z Assisi
  7.10. čtvrtek Památka Panny Marie Růžencové
10.10. neděle 28. neděle v mezidobí
15.10. pátek Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
17.10. neděle 29. neděle v mezidobí; v 19.15 setkání pastorační rady
24.10. neděle 30. neděle v mezidobí

- Den modliteb za misie; koná se sbírka na misie
- odpoledne dětská DRAKIÁDA

28.10. čtvrtek Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
31.10. neděle 31. neděle v mezidobí; změna letního času na středoevropský
  1.11. pondělí Slavnost všech svatých
2.11. úterý Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

27.11. sobota Farní odpoledne (zasedací sál MČ Praha 5)

NNNNNÁVŠTĚVYÁVŠTĚVYÁVŠTĚVYÁVŠTĚVYÁVŠTĚVY     NEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCH

V naší farnosti je k dispozici (kromě kněží) několik dobrovolníků, kteří mají po absolvování příslušného
kurzu pověření donášet svaté přijímání nemocným, a� už do nemocnice či přímo do bytu. Ten, kdo
se ze zdravotních důvodů nemůže pravidelně účastnit bohoslužeb, by neměl být ochuzen o možnost
svátostného života, spíše naopak. Často se však o lidech, kteří se z důvodu vyššího věku či nemoci
v takové situaci ocitnou, buïto nedozvíme, nebo na ně nemáme kontakt. Prosíme tedy ty, kdo by o
službu stáli, aby se neostýchali ozvat se na pevnou linku farnosti či na mobil 608524408.        pb

RRRRROKOKOKOKOK     POTÉPOTÉPOTÉPOTÉPOTÉ

Jak nám ten rok zase utekl, mohli jsme si
pomyslet v souvislosti s letošní národní
svatováclavskou poutí ve Staré Boleslavi, která
se v rámci obnovené tradice konala již po
osmé. Ta loňská se nám díky návštěvě Svatého
otce asi všem vryla hluboko do paměti, a� už
jsme se jí zúčastnili osobně, nebo jen přes
sdělovací prostředky. Snad jsme si v srdci
odnesli i něco z myšlenek, které nám tehdy
Svatý otec přednesl. Připomenul nám mimo
jiné, že svatost, k níž jsme všichni povoláni, je
vlastně předpokladem osobního štěstí člověka a slouží i obecnému dobru lidské společnosti. Důraz
na pomíjivý úspěch a lidskou slávu může snad člověku krátkodobě přinést pocit uspokojení,
ve skutečnosti jej však postupně obírá o vnitřní radost a o schopnost úcty k Bohu a k druhým lidem.
„Pouze ten, kdo v srdci uchovává posvátnou bázeň Boží, má důvěru i v člověka a dokáže věnovat svůj
život vytvoření spravedlivějšího a bratrského světa. To je svatost, univerzální povolání všech pokřtěných,
které je vede, aby plnili své povinnosti věrně a s odvahou, aby nehleděli na vlastní sobecký zájem, ale na
společné dobro, a hledali v každém okamžiku Boží vůli,“ řekl tehdy ve Staré Boleslavi Svatý otec.

O vzájemné úctě mezi lidmi i o úctě k životu jako takovému hovořil letos i Mons. Dominik Duka,
který poprvé v roli pražského arcibiskupa staroboleslavské pontifikální mši sv. předsedal. Připomenul,
že pro sv. Václava byla zásada lásky a úcty k člověku, k jeho svobodě a velikosti, platná i ve zbroji.
Podobně ani dnes se lidská společnost bez vzájemné úcty a porozumění těžko obejde. „Úctu k člověku
můžeme chybným zákonem vážně ohrozit, ale žádným předpisem ji nemůžeme uskutečnit. Úcta k člověku
totiž zahrnuje celý lidský život, od jeho počátku až k důstojnému zakončení,“ uvedl v homilii otec arcibiskup.

Jak víme, letos se Svatý otec vypravil rovněž v měsíci září na apoštolskou cestu, a to do Velké
Británie. I tam hojně zazněly mimo jiné právě pobídky ke svatosti, která vyrůstá z přátelství mezi
člověkem a Bohem. „Bůh touží po vašem přátelství,“ řekl Svatý otec při proslovu k žákům a studentům
při návštěvě Londýna. „Když se stanete Božími přáteli, začne se ve vašem životě všechno měnit. Lépe
Boha poznáte a uvědomíte si, že chcete, aby se ve vašem životě odráželo něco z jeho nekonečné dobroty.
Začne vás přitahovat praktikování ctností. Začnete vidět lakotu, sobectví i všechny další hříchy takové,
jaké skutečně jsou: jako ničivé a nebezpečné tendence, které působí hluboké trápení a velké škody. Sami
se pak budete chtít vyhnout tomu, abyste do těchto pastí upadli. Začnete zakoušet soucit s těmi, kteří jsou
v nesnázích, a zatoužíte udělat něco, abyste jim pomohli. Budete chtít pomoci chudému a hladovému, těšit
trpícího, být dobří a štědří. Když vám začnou tyto věci ležet na srdci, vykročili jste již plně na cestu ke
svatosti.“ Cesta ke svatosti je ovšem současně i cestou k cíli a naplnění lidského života, cestou ke
štěstí.       pbpbpbpbpb
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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

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
pondělí 18:30 - 21:00 u sv. Ignáce, sál č. 24

Mateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské  centrum

(součástí setkání je cca půlhodinka společné modlitby)

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.....

Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina pod vedením P. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. Stanislava
čtvrtek od 18:15

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 17.10. v 19:15, na faře

Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 19.10. v 18:30, farní kancelář

Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka, rozpis ve vývěsce, zahájeno 29.9.

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
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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 (721 148 091 nebo
telefon do kostela 257 317 652)

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 / tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
výpomocný duchovní:výpomocný duchovní:výpomocný duchovní:výpomocný duchovní:výpomocný duchovní: P.Bonaventura Josef Rosa OFMConv. / tel. 739 389 247
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

SponzorskéSponzorskéSponzorskéSponzorskéSponzorské Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní
dary:dary:dary:dary:dary: symbol platby uveïte číslo dárce, které vám přidělí farář.

Číslo bankovního účtu hlubočepské farnosti je 120552379/0800.

Farní wwwFarní wwwFarní wwwFarní wwwFarní www Adresa je:  www.farnostsmichov.czwww.farnostsmichov.czwww.farnostsmichov.czwww.farnostsmichov.czwww.farnostsmichov.cz  Své příspěvky, fotografie, aktuality a vše,
stránky:stránky:stránky:stránky:stránky: co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu:  vojtech.skacha@seznam.cz

FarníFarníFarníFarníFarní Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie,  zasílejte
Zpravodaj:Zpravodaj:Zpravodaj:Zpravodaj:Zpravodaj: 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.

FarníFarníFarníFarníFarní Knihovna je ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní mši sv. v 9:30 (tedy v
knihovna:knihovna:knihovna:knihovna:knihovna: 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.

ZZZZZAVŘETEAVŘETEAVŘETEAVŘETEAVŘETE     OČIOČIOČIOČIOČI, , , , , ODCHÁZÍMODCHÁZÍMODCHÁZÍMODCHÁZÍMODCHÁZÍM!!!!!
Možná si někdo z vás bude ještě pamatovat, jak jsem začínal.
Zmatený, potrhlý kluk s dlouhými vlasy a řídkým vousem, který
občas zapomněl zapálit svíčky na obětním stole, někdy dokonce
v sakristii kalich a tak podobně. Vidíte, jak se věci mění. Dneska
už mám vlasy krátké, vousy husté a svíčky zapalovat nezapomínám.
Dokonce, když se tak někdy ohlédnu zpátky, tak si říkám, že už ani
nejsem tak zmatený a potrhlý, jako jsem býval dřív. Ale možná se
mi to jenom zdá.
Tehdy jsem měl za sebou první rok na „vejšce“, prožíval jsem snad
nejdelší prázdniny a psal se rok 2006. Dnes se chystám promovat,
mám za sebou poslední prázdniny a píše rok 2010. A já odcházím.
Služba v kostele mi hodně dala. Zažil jsem první velkou lásku,

první velký rozchod, poznal jsem, co to je sáhnout si na dno a poznal jsem, co to je vyletět až do
oblak. A nelituji. Stálo to za to. Každá minuta, každá chvíle. A bylo mi s vámi dobře. A přesto
odcházím. Proč? Pohnutky jsou, jako obvykle, veskrze přízemní a lidské – potřeba sehnat si práci na
plný úvazek, která by mě uživila. A taky už je čas na změnu. Jak pro mě, tak pro vás. Čtyři pěkné roky
stačily a teï je čas změnit lokál. Jít dál, zažít něco nového, poznat nové lidi. Ale věřte mi, že i když jsem
byl kolikrát nepříjemný, tak jsem vás měl všechny fakt rád. Smíchov bude vždycky můj domov.
Buïte hodní na mého nástupce. Je to fajn, inteligentní, šikovný, zbožný mladý kluk, tak ne abyste ho
trápili! A občas si na mě vzpomeňte třeba v modlitbě, určitě to budu potřebovat a každopádně jsem
za to vděčný.
Opatrujte se, nežebrejte v předsíni kostela a každopádně…zavřete oči, protože já odcházím.

    Vašek Karban    Vašek Karban    Vašek Karban    Vašek Karban    Vašek Karban
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TTTTTAKÉAKÉAKÉAKÉAKÉ     RÁDIRÁDIRÁDIRÁDIRÁDI     ČTETEČTETEČTETEČTETEČTETE ? ? ? ? ?
Doporučuji přečíst velmi poutavou knížku „Pašerákem ve službách nejvyššího“. Je to příběh holandského
misionáře, který v dobách železné opony neohroženě pašoval duchovní literaturu do komunistických
zemí..On sám říká: „ Nejsem pašerák, jsem misionář. Rozhodl jsem se, že budu poslušný a nikdy
neuhnu před nějakým nebezpečím. A tak když nějaká vláda říká  „ne“, já pravím  „tak moment“, Bůh
říká „jdi“ a pro toto „ne“ neposlouchám.“ Byl přesvědčen, že neexistují žádné zavřené dveře  a že žádné
bariéry či armády nemohou odolat síle modlitby a spoutat  Boží vůli. Projel všechny  komunistické
země, včetně Sovětského svazu. Zažil mnohé problémy, žil velmi jednoduše, o svých plánech se vždy
radil v modlitbě s Pánem a měl vždy až neuvěřitelnou ochranu a pomoc, no prostě Boží!
Když přijížděl k hranicím komunistického státu, naložen Biblemi či jinou literaturou, vždy se modlil.
Např. u hranice tehdejší Jugoslavie, když celníci zastavili jeho auto, volal k Bohu:“ „Pane, ve svém
zavazadle mám Písma, která chci přivézt dítkám na druhé straně hranice. Když jsi byl na zemi, učinil
jsi, aby slepé oči prohlédly. Modlím se, abys nyní učinil vidící oči slepými. A� stráže nevidí věci, které
nechceš aby viděly.“ Prosba se stala skutečností, celník prohlížel neobvykle zběžně a nic nenašel.
Tato kniha byla poprvé vydána v roce 1967 a díky ní se mnozí obyvatelé západních zemích dozvěděli
o utrpení věřících  ve východním bloku , začali nejen pomáhat, ale mnohé to přivedlo i k víře v Boha.
My, křes�ané, jsme již v naší zemi získali svobodu vyznávat svou víru a také máme  velký výběr křes�anské
literatury i výběr několika  vydání Biblí. To by nás mělo přimět k díkům našemu Pánu a také zavazovat,
abychom i my, podle svých možností, pomáhali k šíření Božího království. Nezáleží  na našich silách ,
tento příběh nám  potvrzuje, jak je Bůh mocný a když se řídíme Jeho vůli (ne svou!), dějí se v našich
životech  až neuvěřitelné věci! (A.,J.,E Sherillovi: „Pašerákem ve službách nejvyššího“ vydal Stefanos)(A.,J.,E Sherillovi: „Pašerákem ve službách nejvyššího“ vydal Stefanos)(A.,J.,E Sherillovi: „Pašerákem ve službách nejvyššího“ vydal Stefanos)(A.,J.,E Sherillovi: „Pašerákem ve službách nejvyššího“ vydal Stefanos)(A.,J.,E Sherillovi: „Pašerákem ve službách nejvyššího“ vydal Stefanos) M MM MM MM MM M

PPPPPAPEŽAPEŽAPEŽAPEŽAPEŽ     DOBYLDOBYLDOBYLDOBYLDOBYL L L L L LONDÝNONDÝNONDÝNONDÝNONDÝN

Tak alespoň mluví nadšené vydání jednoho z italských deníků. Anglická média jsou poněkud zdrženlivější,
ale shodně mluví o překvapení, „zlidštění“ papeže. Podobně jako návštěva v České republice či ve Francii
ani tentokrát nevyšly předpovědi chmurných konců papežské návštěvy.

Britský ministerský předseda David Cameron s neanglickou vřelostí řekl, že papež sice mluvil k šesti
milionům britských katolíků, ale naslouchala mu celá šedesátimilionová Británie.

V této chvíli je už čas na vyvození obecnějších závěrů z papežových cest. Nejde jen o to, že nejsou
výletem, poznávací výpravou či způsobem setkávání s masami. Pro papežův věk a způsob komunikace
jsou evidentně cesty velmi pečlivě vybírány a plánovány. Zdá se, že důraz je kladen na „sporné“
destinace, na země, které vždy zosobňují nějaký problém: francouzský postoj státu k církvi, český
agnosticismus, anglický odpor k papežencům. Znamená to, že papež označovaný často za tradicionalistu
dá spíš na tradice v dobrém slova smyslu: po vzoru apoštolů jde tam, kde ho nečeká obdiv, tleskající
davy, ale naopak nepochopení, vzdor a odpor, přinejmenším lhostejnost. Dává tím živé znamení, že
církev nemá žít sama pro sebe, nemá být duchovní samoobsluhou či spolkem vyvolených. Do sebe
zavinutá církev stále více lpějící na vnějších strnulých obřadech není papeži blízká. Není žádný modernista,
ale akcentuje církev odvážnou, otevřeně kráčející občas do jámy lvové, aby tam hlásala Boží slovo vhod
i nevhod. Nejsou mu blízká vnější laciná gesta sbližování, rozmělňování hodnot. Ty drží s urputností,
která mu vynesla hanlivé přízvisko „rotvajler Boží“. Dnes se ukazuje stále zřetelněji, že je spíš zkušeným
ovčáckým psem, který své ovečky chrání a shromažïuje do ovčince.

A ještě jednu potřebnou věc si vzal od apoštolů: ze slabosti udělal svou sílu. Je Němec? Jak noviny
píší „osamělý teutonský extremista“ v Anglii? Proč ne. A s naprostou pokorou a odvahou nejen vůči
své národnosti, ale i vůči osobní minulosti přizná Angličanům, jak odporná a nelidská byla nacistická
ideologie a jak je rád, že může vítězství nad ní slavit právě s Angličany.

V blízkém Irsku se odehrávalo letité drama dnes tak snadno použitelné k výtkám vůči kněžím,
celibátu, papežství a katolictví – zneužívání dětí. I o tom mluví (už ostatně od dob své prefektury na
Kongregaci pro doktrínu víry) zcela otevřeně a s hlubokou lítostí.

Třetí zvláštností je to, o čem papež nemluvil. Vyhnul se tématům, která jsou pro současnou
anglickou společnost kontroverzní a snadno zneužitelná – antikoncepce, homosexualita, potraty. Dal
své církvi metodickou lekci z toho, jak postupovat, chceme-li vést skutečný dialog. Poselství o otevřenosti
katolické církve vůči anglikánům hledajícím pevnou půdu pod nohama není laciným vábením
přeběhlíků, ale nabídkou k návratu, ke sjednocení.

Snad by bylo vhodné připojit i malé upozornění na předpojatost médií, na jejich senzacechtivost,
s jakou prezentují papežovy odpůrce. „Story“, které předkládají divákům a posluchačům ovšem má
příslušnou gradaci a happy end – ten stařičký chytrý pán v bílém zase vyhrál. Milan Badal www.apha.czMilan Badal www.apha.czMilan Badal www.apha.czMilan Badal www.apha.czMilan Badal www.apha.cz

O O O O O POKOJIPOKOJIPOKOJIPOKOJIPOKOJI     VVVVV     NÁSNÁSNÁSNÁSNÁS

Doba, ve které žijeme je plná nepokoje a neklidu. To samozřejmě ovlivňuje náš každodenní život i náš
život duchovní. Naše hledání Boží vůle, svatosti i naše služba bližnímu, jsou proto často neklidné až
úzkostlivé. Neměli bychom si ukládat za povinnost spousty věcí, jakkoliv by se nám zdály být dobré
podle rozumu, plánů, ale měli bychom se snažit rozeznat postoj naší duše, našeho srdce, které Bohu
umožňují v nás jednat. Abychom umožnili Boží milosti v nás působit, je nejdůležitější snažit se získat
si a udržet vnitřní pokoj, pokoj v srdci. Ten nás osvobozuje a zvyšuje vnímavost k potřebám druhých.
Jediný způsob, jak ztratit tento pokoj, je snaha zabezpečit si ho vlastními silami, plány a rozhodnutími
nebo spolehnutím se na jiného člověka. Čím se nám něco zdá lepší, tím jsme ustaranější a neklidnější,
jen aby se naše představa vyplnila! Odříkání je pro nás nejtěžší. Máme sklon poutat se k majetku,
prožitkům, touhám a plánům. Stojí nás hodně odřeknout si, protože máme pocit, že něco ztrácíme.
Ale právě tehdy musíme uvěřit z celého srdce Ježíšovu slovu „kdo ztratí, nalezne“.

Získání a udržení vnitřního pokoje není možné bez modlitby, která by měla být naší prioritou.
Odevzdání, které působí pokoj, musí být úplné. Vše co nepustíme z ruky a nenecháme volnou
ruku Bohu, nás bude stále zneklidňovat. Kdo je Bohu blízký, miluje ho a touží mu sloužit, nesmí
svůj pokoj přestat střežit. Pokoj vychází z důvěry v Ježíšova slova.
„Stvořil jsi nás pro sebe, Pane, a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.“(sv. Augustin)

(Z myšlenek J.Philippa v knize „Hledej pokoj a jdi za ním“)(Z myšlenek J.Philippa v knize „Hledej pokoj a jdi za ním“)(Z myšlenek J.Philippa v knize „Hledej pokoj a jdi za ním“)(Z myšlenek J.Philippa v knize „Hledej pokoj a jdi za ním“)(Z myšlenek J.Philippa v knize „Hledej pokoj a jdi za ním“)      jmp     jmp     jmp     jmp     jmp

SSSSSKRYTÉKRYTÉKRYTÉKRYTÉKRYTÉ     NEBEZPEČÍNEBEZPEČÍNEBEZPEČÍNEBEZPEČÍNEBEZPEČÍ

Když se zeptáme lidí komu, čemu nebo v co věří, můžeme si jejich nejčastější odpovědi rozdělit do dvou
skupin. Jedni v sebe sama, v lásku, v dobro. Druzí v existenci nadpozemských civilizací, astrologii,
horoskopům, kartám či pověrám. První skupina nemá špatný vliv na své okolí. Naopak praktiky druhé
jsou velmi záludné. Jejich stoupenci si nejsou často vůbec vědomi nebezpečí, které v sobě skrývají. Je zde
ve velké míře uplatňována sugesce a manipulace se slabšími jedinci. Takoví lidé pak působí velmi negativně
nejen na sebe, ale také na všechny ve své blízkosti. Když se totiž neděje tak, jak oni chtějí nebo co mají
někým či něčím určeno, projevují strach, zlobu a vymlouvají se na různé nesmyslné okolnosti, například
na vykročení špatnou nohou, černou kočku přes cestu, šlápnutí na kanál. Také datum hraje u mnohých
velkou roli, zvláště 7. a 13. Omlouvají si tak svou nespolehlivost, zbrklost či jiné nezodpovědné jednání.
Nám křes�anům je z nevědomosti neprávem vytýkáno, že jsme nesvobodnými lidmi. Mnozí si myslí, že
se stáváme loutkami bez rozumu. Víme, že tato námitka není pravdivá. Bůh nás naopak učí zodpovědnému
jednání ke všem lidem i nám samým. On vůbec nechce, aby byl člověk neš�astný. Proto za nás všechny
zemřel na kříži jeho syn Ježíš Kristus, abychom už nemuseli být otroky svých vybájených představ.
Povolává nás k plnohodnotnému životu, ale nikoho nenutí k jeho přijetí. Avšak ten, kdo se rozhodne
žít s ním, bude schopný v síle jeho Svatého Ducha přestat věřit výše uvedeným nesmyslům. Ježíš
Kristus se mu stane Spasitelem a nejlepším přítelem, který ho nikdy nezklame. Získá také v jeho jménu
dobré přátele ve společenství církve. Svého svobodného rozhodnutí nebude určitě nikdy litovat.

         (Ilona Bozděchová)         (Ilona Bozděchová)         (Ilona Bozděchová)         (Ilona Bozděchová)         (Ilona Bozděchová)
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MMMMMILÉILÉILÉILÉILÉ     MAMINKYMAMINKYMAMINKYMAMINKYMAMINKY,,,,,
v Mateřském centru Venoušek dochází k malé změně - budeme se scházet pouze ve čtvrtek na
společnou modlitbu.
Zveme tedy všechny maminky, které jsou s dětmi doma a rády by se zapojily do společenství maminek
s dětmi, přijïte na faru do „Herny“. Scházíme se ve čtvrtek od 9:30. Po společné modlitbě něco
pěkného s dětmi vyrobíme, namalujeme či nakreslíme a zazpíváme si. Setkání končí společným
skromným obědem kolem poledne.
Pokud se chcete více poznat s těmi, které potkáváte v kostele a prožít trochu jinak jedno všední
dopoledne v týdnu, jste mezi námi vítány. Za MC             Marie T.            Marie T.            Marie T.            Marie T.            Marie T.

ÚÚÚÚÚTERÝTERÝTERÝTERÝTERÝ     JEJEJEJEJE     ZADÁNOZADÁNOZADÁNOZADÁNOZADÁNO     PROPROPROPROPRO     DÁMYDÁMYDÁMYDÁMYDÁMY

Mezi tradiční farní společenství patří i to s názvem „Rekreační cvičení pro ženy“. Ono je to sice víc pro
ženy nebo než cvičení. Každopádně je to společenství opravdu rekreační a pohodové, ba přímo veselé,
takže se pan farář občas obává, abychom mu nezbořily faru. Každopádně, abych doma nelhala, říkám
vždy, že jdu na cvičení a ne cvičit. Letos se prvně sejdeme druhé úterý v září, tedy 14.9.2010. A to jak
je naším dobrým zvykem, hned po večerní mši svaté, nicméně většina z nás dorazí už na mši svatou.
Má-li některá farnice odvahu se k nám přidat, rády ji přijmeme mezi sebe.

Na setkání se těší     Petra Šustrová.    Petra Šustrová.    Petra Šustrová.    Petra Šustrová.    Petra Šustrová.

IIIIINFORMACENFORMACENFORMACENFORMACENFORMACE     OOOOO     VÝUCEVÝUCEVÝUCEVÝUCEVÝUCE     NÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍ     NANANANANA     FAŘEFAŘEFAŘEFAŘEFAŘE     VEVEVEVEVE     ŠKOLNÍMŠKOLNÍMŠKOLNÍMŠKOLNÍMŠKOLNÍM     ROCEROCEROCEROCEROCE  2010 - 2011  2010 - 2011  2010 - 2011  2010 - 2011  2010 - 2011

1. skupina:1. skupina:1. skupina:1. skupina:1. skupina: program pro děti 4 - 6 let - středa 17:00 - 17:45 (Magda Vlčková)

2. skupina:2. skupina:2. skupina:2. skupina:2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání - úterý 15:00 - 15:45 (P. Mariusz Przygoda)

3. skupina:3. skupina:3. skupina:3. skupina:3. skupina: 7 - 9 let - čtvrtek 15:30 - 16:30 (Radka Habánová)

4. skupina:4. skupina:4. skupina:4. skupina:4. skupina: 10 - 12 let - středa 15:00 - 16:00 (Radka Habánová)

5. skupina:5. skupina:5. skupina:5. skupina:5. skupina: 13 - 14 let - středa 16:00 - 17:00 (Radka Habánová)

6. skupina:6. skupina:6. skupina:6. skupina:6. skupina: 15 let a více - čtvrtek 16:00 - 16:45 (P. Stanislav Přibyl)
Pravidelná výuka byla zahájena 29. září.29. září.29. září.29. září.29. září. Prosíme o modlitbu za děti i za vyučující.

PPPPPODZIMNÍODZIMNÍODZIMNÍODZIMNÍODZIMNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET     NANANANANA     HRADHRADHRADHRADHRAD B B B B BUDYNĚUDYNĚUDYNĚUDYNĚUDYNĚ     NADNADNADNADNAD O O O O OHŘÍHŘÍHŘÍHŘÍHŘÍ

v sobotu 9. října 2010
Sraz v 9:50 na Nových Butovicích, dole, uprostřed nebo v 10:30 na hlavním nádraží u pokladen.
S sebou: 100,-Kč, svačinu, pití, dobré boty, pláštěnku.
Návrat kolem 17hodin na hlavní nádraží. Magda VlčkováMagda VlčkováMagda VlčkováMagda VlčkováMagda Vlčková

DDDDDRACIRACIRACIRACIRACI 24.10.2010 24.10.2010 24.10.2010 24.10.2010 24.10.2010
Zveme děti a rodiče na společné pouštění draků. Sraz bude v neděli 24:10. v
15 hodin na Vypichu v blízkosti brány do Hvězdy. Autobus číslo 191 jede ze
zastávky Na Knížecí ve 14:22, 14:42 a v 15:02.
Pokud budou povětrnostní podmínky příznivé, začneme volným pouštěním
draků. Později cca po 16 hodině si děti budou moci společně zahrát nějakou
hru…       Těšíme se  A+T ZelinkoviA+T ZelinkoviA+T ZelinkoviA+T ZelinkoviA+T Zelinkovi

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET     SESESESESE     VYDAŘILVYDAŘILVYDAŘILVYDAŘILVYDAŘIL!!!!!
Poslední letní slunnou sobotu se přes dvacet
farníků (ve věku cca. od 8-75 let) vydalo spolu s P.
Bouškou a naším bohoslovcem Jirkou na společný
výlet. Tentokrát byl naším cílem hrad Točník. Ze
Smíchovského nádraží jsme dojeli vlakem do Zdic
a odtamtud se vydali přes pole, louky, lesy a skály.
Z Vraní skály byl obzvláš� hezký výhled, tak jsme
rozbalili svačiny a obdivovali krajinu. Během výletu
někteří stíhali dokonce sbírat houby, kterých bylo
opravdu požehnaně. V pozdním odpoledni jsme
dorazili na hrad Točník.

Ještě před branami hradu nás překvapil manželský pár, který tam šel
venčit pumu floridskou. Několik odvážlivců si ji šlo pohladit.
V hradním příkopu pobýval medvěd Jarda, jenž naopak o pozornost
příliš nestál. Prohlídku hradu oživily Slavnosti krále Václava. Další
zajímavostí bylo hejno netopýrů sídlící ve věži, jehož pištění se rozléhalo
po celém hradu. Z Točníku jsme se vydali přes Žebrák do Praskoles,
odkud jsme jeli vlakem zpět domů. Výlet byl opravdu vydařený, velký
dík patří panu
Mackovi za
organizaci!

       LN       LN       LN       LN       LN


