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Leden

2011
ÚŘEDNÍ 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 15:00 Velká Chuchle

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM

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.

CCCCCOOOOO     PŘINESLPŘINESLPŘINESLPŘINESLPŘINESL     UPLYNULÝUPLYNULÝUPLYNULÝUPLYNULÝUPLYNULÝ     ROKROKROKROKROK

První měsíc nového roku s sebou opět přináší očekávání
věcí budoucích – spolu s vědomím, že a� se stane cokoli,
nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovy (Řím 8,39).
Nabízí se nám opět také příležitost k malému ohlédnutí
za rokem uplynulým. Skoro každý měsíc jsme i v rámci
naší farnosti měli příležitost prožít něco společně,
samozřejmě kromě každodenních mší svatých.
Na počátku ledna se, stejně jako nyní, konala Tříkrálová
sbírka. Malí i větší koledníci (včetně některých maminek)
vyrazili do zimy a s odvahou odložili i přirozený ostych,
který jinak člověku snadno zabrání i v konání dobra,

jakým je třeba právě sbírka ve prospěch potřebných.
V únoru byl jmenován novým pražským arcibiskupem Mons. Dominik Duka. Brzy tedy od jeho
jmenování uplyne již celý rok! V únoru jsme také udělovali u sv. Václava a v Domově na Palatě
svátost nemocných těm, kdo se chtěli v nemoci či vyšším věku více opřít o Krista a jeho milost. Měli
jsme také možnost setkat se na faře se sestrou salesiánkou Mgr. Danou Fučíkovou na besedě
o „mládeži na okraji“.
V březnu jsme prožili postní duchovní obnovu pod vedením ředitele Pastoračního střediska v Praze
P. Vladimíra Málka a v rámci starobylého zvyku „postní almužny“ jsme mohli přispět potřebným
(postních kasiček využily hlavně děti). Od března také začal vypomáhat v duchovní správě u nás P.
Bonaventura Josef Rosa, OFMConv.
V dubnu se nový arcibiskup pražský ujal svého úřadu. U sv. Václava bylo pokřtěno a biřmováno 5
dospělých katechumenů a o několik týdnů později přijalo dalších 15 osob z rukou Mons. Václava
Malého svátost biřmování. Duben byl u sv. Václava také ve znamení rozsáhlého varhanního festivalu,
který tvořilo celkem 7 koncertů.
V květnu jsme se vypravili na farní pou� do Bechyně a navštívili také malebné poutní místo Lomec
u Vodňan. Konala se i poutní mše svatá v kapličce sv. Jana Nepomuckého v Radlicích. Nečekaně
vysoké návštěvnosti se v květnu těšila Noc kostelů, která v naší arcidiecézi probíhala poprvé (ke sv.
Václavu přišlo přes 800 návštěvníků).
V červnu Svatý otec slavnostně zakončil Rok kněží. V naší farnosti přistoupilo 13 dětí k prvnímu
svatému přijímání.
V létě pak více než 60 farníků (včetně dětí) vyrazilo na farní dovolenou do okolí Králického Sněžníku.
Ubytování na Hoře Matky Boží v Králíkách se vydařilo – málokde člověku půjčí vedle pronajatého
pensionu také krásný poutní kostel i s klášterem! Několik dětí využilo v létě tradiční nabídku
táborového pobytu s Campamentem, který se tentokrát konal ve westernovém městečku Stowntown
poblíž Humpolce, jiní se vydali na tábor s katechetkou Magdou do Chotěborek v Podkrkonoší.

1.1. sobota Slavnost Matky Boží, Panny MarieSlavnost Matky Boží, Panny MarieSlavnost Matky Boží, Panny MarieSlavnost Matky Boží, Panny MarieSlavnost Matky Boží, Panny Marie
2.1. neděle 2. neděle po Narození Páně
6.1.6.1.6.1.6.1.6.1. čtvrtekčtvrtekčtvrtekčtvrtekčtvrtek Slavnost Zjevení PáněSlavnost Zjevení PáněSlavnost Zjevení PáněSlavnost Zjevení PáněSlavnost Zjevení Páně

po večerní mši sv. vystoupení dětského pěveckého sboru Svítání
7.1. pátek 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin

(vstup do kostela z boku přes sakristii)
9.1.9.1.9.1.9.1.9.1. neděleneděleneděleneděleneděle Svátek Křtu PáněSvátek Křtu PáněSvátek Křtu PáněSvátek Křtu PáněSvátek Křtu Páně; končí doba vánoční

v 19.15 schůzka pastorační rady farnosti
16.1. neděle 2. neděle v mezidobí
17.1. pondělí Památka sv. Antonína, opata

od 18. do 25. ledna – týden modliteb za jednotu křes�anů
18.1. úterý Památka Panny Marie, Matky jednoty křes�anů
21.1. pátek Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
23.1. neděle    3. neděle v mezidobí
24.1. pondělí Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25.1. úterý Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
26.1. středa Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
28.1. pátek Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
30.1. neděle  4. neděle v mezidobí
31.1. pondělí Památka sv. Jana Boska, kněze
2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. středastředastředastředastředa Svátek Uvedení Páně do chrámuSvátek Uvedení Páně do chrámuSvátek Uvedení Páně do chrámuSvátek Uvedení Páně do chrámuSvátek Uvedení Páně do chrámu

Vážení farníci! Pokud jste dočetli až sem, jistě vám neuniklo, že obsah tohoto Zpravodaje je poněkud "řídký".
Ano, zpráv z farnosti je stále méně, ačkoli farní program je relativně bohatý, vy žijete ve městě, kde se neustále
něco děje, jistě nesedíte doma. Jezdíte po republice i do zahraničí. Ale proč se nesvěříte se svými postřehy,
poznatky, návrhy, co bychom mohli dělat lépe? Proč nenapíšete pár řádek o knížce, která vás zaujala, divadelním
představení, které vás potěšilo, koncertu, který vás nadchl? Uzávěrka je každý měsíc, 20. Zkuste to!
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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 - 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 9.1. v 19:15, na faře

Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 25.1. 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

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.

Naši skauti si svůj letní tábor vybudovali tentokrát na jednom neprobádaném místě poblíž Prachatic.
V září jsme se vydali na farní výlet za dvěma lákavými cíli, jimiž byla Vraní skála a hrad Točník.
Účastníků nebylo mnoho, zato věkový rozptyl 8-75 let potvrdil, že i lidé různého věku mohou mít
společnou cestu i cíl. Na konci měsíce pak našeho pomocného kostelníka Václava Karbana vystřídal
po jeho 4-leté službě u sv. Václava Tomáš Markovič.
V říjnu se děti z farnosti sešly na Vypichu v rámci tradiční podzimní drakiády. Funkci kapelníka
hudební skupinky Václav Band z časových důvodů opustil Lukáš Souček a někteří další členové.
Jsme rádi, že skupinka i nadále hraje na půldesáté alespoň ob týden.
V listopadu jsme se opět v hojném počtu sešli na farním odpoledni v zasedacím sále MČ Prahy 5,
v prosinci jsme mohli prožít adventní duchovní obnovu s P. Wasserbauerem a posléze samozřejmě i
vánoční svátky se vším, co k nim patří.
Zmíněné farní aktivity, i když jich v součtu není tak úplně málo, ale samozřejmě nejsou na prvním
místě od toho, abychom z nich dělali statistiky. Mají pro nás být příležitostí k setkáním a k vytváření
či prohlubování osobních vztahů v rámci farnosti. Zkusme toho i v nastávajícím roce využít.   pbpbpbpbpb

SSSSSVÁTEČNÍVÁTEČNÍVÁTEČNÍVÁTEČNÍVÁTEČNÍ B B B B BŮHŮHŮHŮHŮH

Mnozí lidé nechtějí uvěřit v Boha. Myslí si, že by ztratili svobodu. Přesto si Ho podvědomě pustí na
několik dní v roce do svého srdce. Je to zvláště patrné v adventním a vánočním čase. Rádi se chodí
dívat na Betlémy do kostelů a muzeí, poslouchají Rybovu mši, vzpomenou si na slova naší nejznámější
koledy „Narodil se Kristus Pán“. Chtějí udělat radost dětem a opuštěným lidem návštěvou i různými
dárky. Jakmile sváteční dny uplynou, soucit se vytratí. Bůh je, obrazně řečeno, uklizený do krabice
s ozdobami. Dostane prostor zase až za rok.

Avšak po naději a radosti netoužíme jen o Vánocích. Tyto hodnoty se nedají uměle naprogramovat.
Bez nich však nemá život smysl. Lidé odmítají veškerou autoritu, včetně té nejvyšší. Víme, že to vede
ke zlu, beznaději a prázdnotě. My věřící máme celým svým životem a chováním ukazovat správný
směr. Bůh je spolehlivý průvodce na naší cestě. Uschopňuje nás ke každodennímu svobodnému
rozhodování pro lásku, dobro, radost a naději. Proto nestačí aby byl jen pozlátkem několika svátečních
dnů, ale stálým vůdcem ve všech situacích. Ilona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona Bozděchová

CCCCCOOOOO     PROZRADILYPROZRADILYPROZRADILYPROZRADILYPROZRADILY     NAŠENAŠENAŠENAŠENAŠE     FARNÍFARNÍFARNÍFARNÍFARNÍ          MATRIKYMATRIKYMATRIKYMATRIKYMATRIKY     OOOOO     MINULÉMMINULÉMMINULÉMMINULÉMMINULÉM     ROCEROCEROCEROCEROCE

Pokřtěno bylo 79 dětí a 5 dospělých (ti byli současně i biřmováni)
Biřmování z rukou Mons. Václava Malého přijalo 15 osob.
K prvnímu svatému přijímání přistoupilo 13 dětí.
Církevní sňatek uzavřelo 10 párů.
Pomazání nemocných bylo uděleno asi 80 krát.
Na věčnost jsme doprovodili 34 zesnulých.

PPPPPŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVA     NANANANANA     BIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍ

bude zahájena v pátek 14. ledna v 19 hod. na faře (budou-li zájemci). Dolní věková hranice pro
přijetí svátosti biřmování je 14 let, horní stanovena není a na přípravě rádi uvítáme jako obvykle
i dříve narozené, kteří tuto svátost „křes�anské dospělosti“ z nějakého důvodu doposud nepřijali.
Budeme rádi, když se nám zájemci předem přihlásí v sakristii nebo na faře. Předpokládaný termín
udělování svátosti biřmování u sv. Václava je 22. 5. 2011.
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