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Listopad

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.
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DUŠIČKY

Začátek listopadu často provází
poněkud pochmurné počasí.
Říkáme mu někdy „dušič-
kové“. Některým lidem to jaksi
bere chu� do života a přispívá
k  určité trudnomyslnosti.
Připomínáme si naše zesnulé
a může při tom ožít bolest, která
provázela naše loučení s  nimi,
a� už nedávné nebo i časově
vzdálenější. Může k  tomu
přistoupit i určitá obava o
věčný osud našich blízkých,
kteří nás již na věčnost předešli,

anebo prostě pocit nejistoty či ohrožení z  toho, co je se skutečností smrti spojeno. Vždy� i evangelium
mluví o věčném životě jen v  obrazech, a tak bychom se možná někdy s  chutí připojili ke konstatování
apoštolů na adresu loučícího se Pána: „Nevíme, kam jdeš“ (Jan 14, 5).
A přesto je, viděno očima křes�anské víry, v  těchto dnech vlastně mnohem víc důvodů k  radosti a
křes�anské naději než ke smutku a obavám. Nesmíte se „rmoutit jako ti, kdo nemají naději,“ vybízí
sv. Pavel (1 Sol 4, 13). Jak říká Svatý otec ve své encyklice Spe salvi: „Ne, že by křes�ané do nejmenších
podrobností věděli, co je čeká, ale obecně o životě vědí to, že neústí do prázdnoty“. Ne náhodou asi
tyto důvody k  radosti a naději právě v  tento čas podtrhuje slavnost Všech svatých a Vzpomínka na
všechny věrné zemřelé. První ujiš�uje o  tom, že je mnoho takových, kdo již dosáhli cíle svého života,
tedy opravdového štěstí, jež nakonec není k  nalezení nikde jinde než v  Bohu. Druhá nám důrazně
připomíná, že „Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni“ (1 Tim 2, 4) a že kromě těch, kdo by zemřeli
v  zatvrzelé nekajícnosti, má Bůh pro každého člověka i po smrti připravenou cestu ke konečnému
očištění a ke spáse. A my, ve spojení s  církví, tuto jejich cestu můžeme po splnění několika málo
podmínek zkrátit. „Kdo by nepoci�oval potřebu svým milovaným blízkým, kteří již prošli branou
smrti, třeba jen náznakem projevit trochu dobroty, vděčnosti či poprosit o odpuštění?“ ptá se Svatý
otec v  encyklice Spe salvi. A současně připomíná „základní křes�anské přesvědčení, které jde napříč
staletími a zůstává zdrojem útěchy i dnes: že láska dosahuje až na onen svět a že můžeme s  druhými
lidmi zůstat ve vztahu vzájemné odkázanosti a obdarování i přes hranici smrti". I křes�anský východ
věří, že "duším zemřelých je možné darovat prostřednictvím eucharistie, modlitby a almužny zotavení
a osvěžení", upozorňuje dále sv. Otec a dodává: "Jako křes�ané bychom se pak neměli ptát jen: Jak já
sám mohu dojít spásy? Ale také: Co mohu udělat pro to, aby druzí došli spásy a aby i jim vyšla
hvězda naděje? Pak jsem učinil nejvíce i pro svou vlastní spásu.“         pb

30.10. neděle 31. neděle v  mezidobí; změna letního času na středoevropský
1.11. úterý Slavnost všech svatých
2.11. středa Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
4.11. pátek Památka sv. Karla Boromejského, biskupa; 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv.

možnost adorace do 23 hodin (vstup do kostela z  boku přes sakristii)
5.11. sobota v  15 hod. mše sv. za zesnulé v  kostele na Malvazinkách
6.11. neděle 32. neděle v  mezidobí; koná se sbírka na charitu
9.11. středa Svátek Posvěcení lateránské baziliky

10.11. čtvrtek Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
11.11. pátek Památka sv. Martina, biskupa
12.11. sobota Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

v  10 hod. mše sv. v  katedrále k oslavě sv. Anežky České
13.11. neděle 33. neděle v mezidobí;

-  „Den Bible“ - koná se sbírka na podporu biblického apoštolátu
-  mši sv. v  18 hod. doprovodí sbor Ignis

17.11. čtvrtek Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
19.11. sobota úklidová brigáda u sv. Václava (po ranní mši sv., cca od 8.15)
20.11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále, od 14.30 do cca 17.30 adventní program pro děti

(vyrábění ozdob, přání; možnost svátosti smíření)
při mši sv. v 18 hod. zazní Korunovační mše od W. A. Mozarta
(účinkuje Emauzský sbor a orchestr; dirigent Tomáš Čechal, varhany V. Vála)

21.11. pondělí Památka Zasvěcení Panny Marie v  Jeruzalémě
22.11. úterý Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
24.11. čtvrtek Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
26.11. sobota od 15 hod. farní odpoledne (zasedací sál MČ Praha 5)
27.11. neděle 1. neděle adventní; od 10.30 setkání pastorační rady
30.11. středa Svátek sv. Ondřeje, apoštola
3.12. sobota Památka sv. Františka Xaverského, kněze, adventní rekolekce na faře (od 14 hod.)
4.12. neděle 2. neděle adventní, koná se sbírka na bohoslovce,

od cca 10.45 mikulášská nadílka na faře
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OBLÍBENÉ "FARNÍ KAFE" BUDE I NADÁLE KAŽDOU NEDĚLI, POKUD SE NAJDOU

OCHOTNÍ SPOLUPRACOVNÍCI, KTEŘÍ BUDOU "DRŽET SLUŽBY". ZÁROVEŇ

HLEDÁME DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍKY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU KOSTELA.

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

(součástí setkání je cca půlhodinka společné modlitby)

Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek od 18:15 - 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 27.11.v 10:30 na faře

Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 29.11. v 18:30, farní kancelář

Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka zahájena 19.9., rozpis ve vývěsce

Katechumenát dospělých - individuální příprava
pod vedením P. Petra a P. Mariusze

administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
farní vikář: P. Mariusz Przygoda / tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
výpomocný duchovní: P. Bonaventura Josef Rosa OFMConv. / tel. 739 389 247
výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252

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

Číslo bankovního účtu hlubočepské farnosti je 120552379/0800.

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

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

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

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
Pěvecký sbor - zkoušky
pondělí 18:30 - 21:00 u sv. Ignáce, sál č. 24
Rekreační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Modlitební společenství za obrácení národa
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské centrum
kdo se nemůže zúčastnit, může se spojit v modlitbě
v uvedený čas, nebo každý den od 20:00

Společenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
smichovske.spolco.cz
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Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Jany Durdisové (721 148 091)

NABÍDKY PRO MLADÉ V PRAŽSKÉ DIECÉZI

Naprosto přirozeně člověk vyhledává i mezi křes�any lidi v podobné životní fázi, Proto má velký smysl
být součástí větší nebo menší skupiny mladých křes�anů.
Následující odkazy zahrnují aktivity pro středoškoláky a vysokoškoláky a rozhodně nejsou zcela
komletní. Hledejte, vybírejte, najděte si, kde budete "doma".

Centrum Nazaret
www.praha.signaly.cz/nase-aktivity/dum-nazaret /

TEC pro mládež od 16 do 22 let

web.katolik.cz/tec

Ministrantská setkání pro kluky od 15 do 25 let

www.ministranti.apha.cz

Salesiáni pestré aktivity pro různé věkové skupiny

www,mladez.sdb.cz, www.fma.cz

Kapucíni společenství mladých, hledajících místo v životě i církvi

www.frmol.signaly.cz

Dominikánky kurzy pro dívky a mladé ženy, hledající své místo v životě a v církvi

bernadeta@dominikanka.cz

Paulínky mediální služba šíření evangelia, teorie a praxe čtení Písma a modlitby

www.paulinky.cz

Chemin neuf Dům Michael (Misijní centrum AP)

www.chemin-neuf.cz

Světlo-Život (Oáza) výchova laiků ke křes�anské zralosti

www.svetlo-zivot.cz, www choreb.minorite.cz

Hnutí Fokoláre
www.naplno.net

Katolická charismatická obnova
www.cho.cz

Sant' Egidio
www.santegidio.org

Era
www.era.cz

Akademická farnost Praha
www.salvator.farnost.cz

Vysokoškolské katolické hnutí
www.vkhcr.org/praha

Společenství ČVUT
kklub.spolco.cz

Modlitby Taizé
taizevbohnicich@gmail.com, www.augustiniani.cz
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ZÁPIS SE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 23.10.2011

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

Body jednání, návrhy a usnesení

- drobné provozní záležitosti farního sálu
- ohlédnutí za proběhlými akcemi: Drakiáda, úklid na Malvazinkách
- osvětlení na „dušičkové“ mši na Malvazinkách, kde není k dispozici elektřina (budou použity svíčky)
- 20.11. dětské adventní vyrábění pro misie – koordinuje A. Zelinková
- zajištění farního odpoledne: rozdělení úkolů, hledání dalších dobrovolníků (zvláště do kuchyňky

v  den konání akce)
- praní mešních pláten: výzva k  pomoci zatím bez odezvy

Příští zasedání pastorační rady se bude konat 27.11.2011 10:30 na faře     Zapsal        V. Škácha

ZPRAVODAJ NA ÚSTUPU?
Vážení čtenáři, za poslední rok jsme pozorovali jev dosud nevídaný - Zpravodaj nebyl
nejpozději poslední neděli v měsíci rozebrán a naopak začalo zbývat 100 - 200 ks. Vzhledem
k tomu, že uplynulých 15 let byl náklad 800 ks (prázdninové a vánoční číslo 1000 ks),
jedná se o velkou změnu. Možná jste již přešli na jeho elektronickou verzi a šetříte lesy,

možná se už nedá číst. V každém případě Vás prosíme o pár řádků Vašeho názoru.            Redakce

V neděli 16. října panovalo od rána naprosté bezvětří, tedy "ideální" podmínky pro pouštění draků.
Nicméně jsme neváhali a sešli jsme se spolu s dalšími farníky v plánovanou hodinu na Vypichu. O
to více jsme byli překvapeni, když na obloze už létalo nejméně padesát draků. Naše nadšení vyvrcholilo
poté, kdy se nám do vzduchu podařilo dostat i ty létavce, kteří v minulých ročnících pravidelně vinou
slabého větru vždy polehávali na zemi. Jakmile se u obory Hvězda opět rozhostily "ranní" povětrnostní
podmínky a ve vzduchu se neudržel už ani Markův nejdéle létající drak a my jsme před stíny stromů
již nestačili ustupovat, vraceli jsme se vymrzlí, ale příjemně vyfoukaní zpět domů.         JT

FARNÍ KÁVA

Máme pro vás dvě zprávy - dobrou a špatnou. Dobrá je, že jsme získali "nákupčí - zásobovačku". Ta
špatná je, že i nadále budou muset být dobrovolné pravidelné služby každou neděli pro uvaření kávy
(a čaje), naaranžování donesených / zakoupených sladkostí, dohled v sále, včasné vypuzení návštěvníků
(aby stihli nedělní oběd), umytí nádobí a následný úklid (zametení). Bez toho to nepůjde a nechat to
na jedné osobě znamená riskovat její zdraví (i duševní). Je jasné, že nenajdeme hned 20 dobrovolníků,
ale pomohlo by, kdyby dosavadní "služby" nemusely sloužit častěji než jednou měsíčně. Není to až
tak strašné, dá se to přežít a odměnou je spokojenost malých i velkých návštěvníků. Pomozte!

DALŠÍ PROSBA O POMOC

Milé sestry, tedy nechci diskriminovat muže, ale myslím, že následující prosba směřuje spíše k
 ženám.Tak tedy, obracím se na vás s  prosbou, zda by byla některá z vás ochotna převzít do budoucna
péči o kostelní prádlo. Jedná se o praní oltářních pláten a prádla užívaného při mši svaté.
Až dosud se této službě věnovala paní Paterová a my bychom jí chtěli touto cestou poděkovat za její
dlouholetou péči nejen o prádlo, ale také o květinovou výzdobu. Za celou farnost tedy paní Paterová
upřímné Pán Bůh zapla�!
Najde se prosím v  naší početné farní rodině nástupkyně ochotná převzít tuto štafetu? Pokud by se
našel někdo ochotný starat se také o květinovou výzdobu, byli bychom rádi. Věřte, že autor rčení „je
tam práce jak na kostele“ věděl, co říká. Práce je dost a každá ochotná ruka je vítaná. Bližší informace
možno získat buï přímo od p. Paterové, nebo v  sakristii u p. Durdisové. Předem mnohokrát děkujeme
a slibujeme vlídné zacházení a pomoc, seč nám budou síly stačit. Za kostelníky       J.D.

DRAKIÁDA

16.10.2011 bylo krásné slunečné odpoledne a na pláni u Hvězdy vál středně silný
vítr. Všichni účastníci letošní Drakiády se tedy mohli radovat z  úspěšného startu
svých strojů. Jeden neposlušný drak dokonce opustil svoji majitelku a zavěsil se do
koruny stromu. Po chvíli smutnění se nálada vylepšila společným hraním. Děti by
se klidně honily až do tmy, ale vychládající rodiče zaveleli k  návratu, a tak jsme se
posléze rozešli do svých domovů.       AZ

nalézají v Katechismu katolické církve svoji systematickou i organickou syntézu. Právě v našem kulturním
kontextu, zdůrazňuje Benedikt XVI. může Katechismus katolické církve být tím pravým nástrojem
pro podporu víry. Rok víry je podle Benedikta XVI. také vhodná příležitost k zintenzivnění svědectví
činorodé lásky, protože bez skutků je víra mrtvá.
V závěru apoštolského listu Porta fidei Svatý otec cituje pobídku, kterou apoštol Pavel na sklonku
svého života adresoval svému učedníkovi Timotejovi, totiž „usiluj o víru“ se stejnou vytrvalostí jako v
dětství (srov. 2 Tim 2,22; 3,15), a vybízí, abychom se všichni cítili jejími adresáty a nikdo se nestal
líným ve víře.   Jakub Holeček

Naše děti: byly tu - a už nejsou
najít pokoj, naději, odpuštění ...

Trpíte-li ztrátou dítěte po spontánním nebo umělém potratu,

nehodě, nebo následkem nemoci, můžete v pražském kostele sv.

Jiljí v sobotu 26. listopadu po celý den zapálit svíčku, prosit o pokoj

a novou naději, naslouchat či najít odpuštění.

Během vigilie (večerní modlitby) před 1. adventní nedělí děkujeme

za každou lidskou bytost povolanou k životu a prosíme za ochranu,

obrácení zraněných srdcí a duše dětí, které jsou již na věčnosti.

Kostel sv. Jiljí, Husova 8, Praha

9:00 -22:00 zapálit svíčku a naslouchat  Bohu
18:00-18:30 růženec
18:30-19:15 mše svatá
19:15-19:30 večerní chvály
20:00-22:00 modlitební bdění

Klášter dominikánů Praha, praha.op.cz; Hnutí pro život ČR, www.prolife.cz; Linka pomoci, www.linkapomoci.cz



76

TAKÉ STÁLE VYHLÍŽÍTE SLUNCE?
Ano, tak je to s  námi lidmi. Když slunce svítí stále, jsme nespokojení, je nám horko, je sucho…, když
nastupuje podzim a přehazujeme čas, nelíbí se nám to, toužíme po světle a po slunci, na které jsme
reptali. Věčná lidská nespokojenost. Blížící se čas svátku Všech svatých a Dušiček a s ní krátký den
působí mnoha lidem smutky a deprese, ale nutí i k  zamyšlení. P.Bosmans říká: „Nezapomínej na
krásné dny, i když nejsi super optimista. Pro toho, kdo všechno vidí jen černě, zapadá slunce už za úsvitu.“

Svátek Všech svatých ale není smutný! Slavíme ty, kteří nás předešli, dosáhli svým životem
svatosti a jsou nám vzorem, že jednou máme rozšířit jejich početné zástupy a radovat se s  nimi!

Svátek Všech věrných zemřelých v  nás vyvolává smutek po našich blízkých a možná také trochu
strach z  křížů, které nás potkají a nakonec strach z naší smrti. Strach z  toho, že vše skončí, chtěli jsme
toho ještě tolik udělat a přes to všechno naše reptání se nám tu přece jen líbí. Mám opustit všechno
a všechny, které mám rád, potřebují přece ještě pomoc! P.B. říká: „Prošlapat cestu druhým a pak tiše
odejít. To je skutečný život!“ „Údělem těch, kdo předávají život, je zemřít právě na to. Sdílejí osud
pšeničného zrnka, z  nějž klíčí nový život, za cenu odumírání a zapomenutí. Smířit se s tím je skutečné
umění žít. Přijmeme-li své umírání, objevíme v  tom svůj nejzralejší plod: plod hluboké radosti ze života.“
„Uvažovat o konci znamená, vybavit si v  paměti velký dar života. Opouštění je duchovní proces a je
snadnější v  případě, že člověk věří. Chybí-li člověku víra, drží se křečovitě hmotných věcí. Kdo dokáže
opouštět, netrpí ztrátou ničeho. Byli bychom mnohem š�astnější, kdybychom nevázali své štěstí na
hmotný majetek. Umírání je vrcholnou podobou opouštění.
Když zestárneš, víš, že jednou padneš do závratné hlubiny – padáš do Božího náručí. Tak se pro nás
smrt stává návratem domů k  Otci, tam, kde teprve začíná skutečný život! Návrat domů znamená
uzdravení všech ran.“
Kdo ztratí sám sebe v  Bohu, neztrácí sebe, pouze své hranice.       MM

(Použity myšlenky z  knihy M.Deltoura: „Setkání s P.Bosmansem“)
Ve středu 12.10. , v rámci společenství mládeže, se uskutečnil debatní večer s návštěvníkem z velké
dálky. Jak jste možná zaregistrovali, 6 týdnů, v září a říjnu, byl na návštěvě u manželů Baldínských
jejich africký pomocník a pravá ruka - Isack. Bylo opravdu dojemné slyšet z úst návštěvy postřehy
člověka, který se poprvé ocitne tisíce kilometrů od domova, ve zcela jiném civilizačním okruhu, kde
vše je nové a neznámé. Pro pravidelné čtenáře reportů MBÚ to byl také zvláštní pocit - konečně vidět
někoho, o kterém už tolikrát četli a slyšeli. Někteří z nás si uvědomili, že MBU kromě reportů
opravdu působí, a to daleko, v podmínkách, které si nelze představit (je nutné vidět a zažít) a že
navzdory tomu má výsledky a k něčemu směřuje.
Hodně zajímavé bylo slyšet, jak je překvapen, jak je u nás všude čisto, jak jsou lidé pilní, jak dlouho
pracují, s jakým úsilím. Možná by nám také čas od času pomohlo přestat nadávat a být aspoň
trošku hrdí na to, co děláme, jak to děláme a proč. Pořád jenom na něco nadávat a srovnávat se s
absolutní špičkou nemá smysl, jenom se budeme užírat a trápit. Když budeme dělat maximum dle
našich možností a schopností, více nebude třeba.

PROČ SE MODLIT „PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ“?
Asi nejjednodušší by bylo říct: modlíme se to proto, že nám to tak řekl Kristus, Boží Syn. Pro mnohé
je to příliš jednoduchá odpověï, ale je zřejmé, že tato pravda je východiskem pro jakýkoliv hlubší
náhled. Jestliže nám něco říká Kristus, Pravda sama, musíme v tom hledat pouze pravdu. On jistě
nepronesl žádné zbytečné slovo, zvláš� ne ve chvíli, kdy se ho jeho učedníci ptali na tak důležitou věc:
Jak se modlit? Co je tedy oním „královstvím“, za jehož příchod nás Kristus učí prosit svého Otce?
Předně je to Boží život a jeho panování v nás. To se uskutečňuje skrze Božské ctnosti víry, naděje a
lásky. Skrze tyto ctnosti Bůh přebývá v naší duši a uschopňuje nás jednat božsky. My tak uskutečňujeme
Jeho království na zemi, protože jednáme s mocí a silou vlitou Bohem. Když prosíme za příchod
Božího království, prosíme, aby v nás rostly Boží ctnosti a Jeho život v nás se upevňoval. Dále je oním
královstvím jistě Kristova Církev. Když tedy prosíme za příchod Božího království, prosíme za rozmnožení
a upevnění Církve, která je založená ke spáse lidí. Prosíme, aby její přítomnost ve světě byla jasným
znamením Boží dobroty i jeho majestátu. A nakonec v této prosbě prosíme, abychom my sami přišli
do Jeho království, které je v nebi.
Sv. Cyprián z Kartága (†258), který napsal knihu „O modlitbě Páně“ Božím královstvím nazývá
dokonce samotného Krista, po Němž máme denně toužit, aby přišel a v Němž máme kralovat. Ale
dále upozorňuje, že je třeba nepřetržité modlitby a prosby, abychom z nebeského království nevypadli.
Nedostali se kamkoliv mimo ně.

Co se tedy touto prosbou má urychlit? Naše svatost a Boží život v nás; rozmnožení a upevnění Církve
po celém světě; a také naše cesta do nebe, která se tak má stát bezpečnější. Přestože nás Bůh
nepotřebuje a nemáme co přidat jeho slávě, přesto chce, abychom svými modlitbami a životem
spolupracovali na jeho díle, kterým se jeho dobrota projevila navenek. fr. Cyprián Suchánek OP

MBU - AFRIKA NA VLASTNÍ OČI

VE VLASTNÍ VĚCI - ANEB RADUJTE SE S NÁMI

Milá čtenářská obci, tento měsíc je tomu již 16 let, co jste měli v ruce
nulté číslo Zpravodaje. Nebudeme vypočítávat, kolik čísel již vyšlo
(12x do roka x 16 roků), ani kolik lidí se podílelo na pravidelném
zaplňování stránek (asi tak o 20 méně, než by bylo třeba), podstatné
je, že váš výtisk najdete pravidelně na zadní lavici. Pokud nám napíšete,
co ve Zpravodaji postrádáte, budeme rádi.    Vaše Redakce
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INFORMACE O VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ NA FAŘE U SV. VÁCLAVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-12

1. skupina: 4 – 6 let - úterý 16:30 - 17:15 (Magda Vlčková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání - úterý 15:00 - 15:45 (P. Mariusz Przygoda)
3. skupina A: 7 - 9 let - pondělí 13:45 - 14:45 (Radka Habánová)
3. skupina B: 7 - 9 let 16:15 - 17:15
4. skupina: 10 - 12 let - pondělí 15:00 - 16:00 (Radka Habánová)
5. skupina: 13 - 14 let - středa 16:00 - 17:00 (Radka Habánová)
6. skupina: 15 let a více - čtvrtek 16:00 - 16:45 (P. Stanislav Přibyl)
Prosíme, aby nám rodiče co nejdříve odevzdali vyplněné přihlášky (na faře nebo v  sakristii).
Formuláře jsou k  dispozici v  kostele a na faře, resp. na http://farnostsmichov.cz. Pravidelná výuka
začala od 19. září.

VENOUŠEK

Milé děti a maminky, zveme vás opět po prázdninách do mateřského centra Venoušek. Scházíme se
ve čtvrtek od půl desáté na faře v herně. Po úvodní společné modlitbě maminek s dětmi zpíváme
písničky a malujeme nebo něco vyrábíme. Na závěr si uvaříme jednoduchý oběd pro všechny.
Během dopoledne je také čas si spolu popovídat. Můžete přijít i s miminkem. Těšíme se na vás!
Zahájili jsme 8. září, a každý čtvrtek od 9:30 cca do 12 hod. nás tam zastihnete.                     Milka Lisá

BIBLICKÉ HODINY S OTCEM STANISLAVEM

Zveme Vás všechny na Biblické hodiny, vždy ve čtvrtek od 18:15 do 19:10. Tématem letošního
školního roku jsou církevní sněmy od r. 325 do současnosti. Budete překvapeni, jak jsou některé
problémy v Církvi staré a jak dlouho se již řeší a naopak, jak některé složité věroučné formulace byly
přijaty v ranné Církvi všeobecným souhlasem a dodnes nebylo nutné je zpřesňovat.

REVUE ČESKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE UNIVERSUM VE (FINANČNÍCH) NESNÁZÍCH

Jak jsem se dočetl v  posledním (třetím) čísle této Re-
vue, která mi byla doručena v uplynulých dnech, dostalo
se jeho vydávání do nemalých existenčních potíží.
Důvodem je postupně utlumovaná podpora ze strany
německého partnera, sdružení Ackermann-Gemeinde.
Samotná Revue je přitom velmi zajímavá a vždy přínosná
a obohacující. Poskytuje detailní informace a fundované
komentáře předních odborníků a myslitelů z
 teologického i vědeckého světa na zásadní a aktuální
společenská témata.
Věnuje se tak společenským trendům, kultuře i
významným vědeckým objevům. Oproti jiným
časopisům však nabízí také kvalifikovaný křes�anský úhel
pohledu.
Sám soudím, že by nemělo chybět v  knihovničce
žádného křes�ana, který má alespoň minimální
intelektuální ambice resp. aspirace.
Tato výzva je o to naléhavější, že při naší farnosti působí

již řadu let samostatná místní pobočka České křes�anské akademie.
Revue vychází čtyřikrát do roka a lze ji objednat  na adrese :
Česká křes�anská akademie, Vyšehradská 49, 128 00  Praha 2, případně na mailu: cka@omadeg.cz,
resp. na http://www.send.cz/casopis/496/universum?keyw=Universum.
Roční předplatné činí  lidových 200 Kč.
Více případně na http://www.krestanskaakademie.cz/revue-universum/    Jakub Holeček

APOŠTOLSKÝ LIST BENEDIKTA XVI. PORTA FIDEI VYHLAŠUJE ROK VÍRY

Apoštolským listem Porta fidei Benedikt XVI. vyhlásil Rok víry, který
bude zahájen 11. října 2012, tedy v den 50. výročí zahájení Druhého
vatikánského koncilu a skončí 24. listopadu 2013 na slavnost Krista
Krále. Přibližně osmi stránkový apoštolský list motu proprio nese titul
„Brána víry“ a papežův podpis z 11. října letošního roku.
Benedikt XVI. pak připomněl stejnou iniciativu papeže Pavla VI.,
který roku 1967 vyhlásil Rok víry jako »důsledek a požadavek vyplývající
z koncilu«, vědom si tehdejších těžkostí, zejména pokud jde o vyznávání
pravé víry a její správnou interpretaci. Rok víry je tedy výzvou k
autentickému a novému obrácení k Pánu, jedinému Spasiteli světa.

Samotné vyznání víry, píše dále Benedikt XVI., je úkon osobní i komunitní. A prvním podmětem
víry je církev. Ve víře křes�anského společenství každý přijímá křest, účinné znamení, kterým se
začleňuje do věřícího lidu a dostává se mu spásy, jak praví Katechismus katolické církve.
Papež poukazuje na Katechismus katolické církve, ve kterém všichni mohou nalézt cennou a
neodmyslitelnou pomůcku k systematickému poznání obsahu víry a k jejímu každodennímu životu.
Právě Rok víry by proto měl být místem snahy znovu objevit a studovat základní obsahy víry, které

ÚKLID NA MALVAZINKÁCH A POZVÁNÍ NA MŠI SV. ZA ZEMŘELÉ

V sobotu 15.10. se uskutečnil na Malvazinkách v hřbitovním
kostele úklid (po dlouhých letech neužívání). Všem, kteří se
na něm podíleli upřímné díky! Připravili tak prostor pro
chystanou mši za zemřelé, která se uskuteční v sobotu 5.11.
od 15 hod. Všichni jste srdečně zváni! Že je kostel z vnějšku
kvalitně opraven, to pravidelní návštěvníci hřbitova vědí. Ale
přijïte se podívat, jak vypadá zevnitř. Pokud vše půjde podle
plánů, snad bude příští rok dokončena rekonstrukce interiéru
a osvětlení a  podobné příležitosti by mohly být častější. Sraz

v sobotu bude
na místě, před
kostelem, po
mši sv. navští-
víme hroby
bývalých farářů
a kaplanů, kteří
sloužili u sv.
Václava.
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HLAVNÍ OSLAVA SV. ANEŽKY ČESKÉ 12. LISTOPADU 2011
V rámci vyvrcholení oslav roku sv. Anežky české arcibiskup Mons. Dominik Duka OP srdečně zve
k slavení eucharistie od 10.00 hod. do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Hlavním celebrantem
a slavnostním kazatelem bude pro tyto oslavy jmenovaný papežský legát kardinál Joachim Meisner,
arcibiskup v Kolíně nad Rýnem. Bohoslužbu bude přenášet Česká televize.

FARNÍ ODPOLEDNE

se uskuteční v sobotu 26. 11. 2011 od 15 hod. v  zasedacím sále
úřadu MČ Praha 5 (naproti kostelu). Můžeme se těšit na setkání s 
farníky známými i méně známými, na tradiční tombolu, koutek
deskových her i dětský koutek a k  tomu všemu bude jako vždy i něco
dobrého na zub (budeme moc rádi, když alespoň někteří z  farníků
přinesou ke společnému občerstvení také něco z  vlastních kuchyní).
Všichni jsou srdečně zváni!
Uvítáme také od případných dárců drobné předměty použitelné jako
ceny do tomboly (možno přinášet do sakristie). Prosíme i o několik
pomocníků do kuchyňky (ti se mohou v  sakristii zapsat do připravené
tabulky na služby po 2 hodinách).

BLAHOPŘÁNÍ

V  pátek 18. 11. 2011 se dožívá 45 let P. doc. JUDr. Stanislav Přibyl Ph.D., JC.D.,
rektor kostela sv. Gabriela a výpomocný duchovní u sv. Václava, a v  sobotu 19. 11.
2011 se dožívá 40 let náš kaplan a rektor kostelů v  Praze-Chuchli P. Mgr. Mariusz

Przygoda. Oběma našim kněžím letos obzvláš� srdečně blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

ADVENTNÍ VYRÁBĚNÍ

Letos je plánováno na neděli 20.11.2011 od 14.30 do 17.30 hodin v  sále na faře. Bude jako každoročně
zahrnovat výrobu přáníček a drobných ozdůbek ve prospěch misijní činnosti. Zvány jsou všechny
děti, které rády tvoří a dělají druhým radost. Jako již tradičně budou mít děti v  průběhu odpoledne
příležitost k přijetí svátosti smíření.

POZVÁNÍ NA ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU

Letošní adventní rekolekce je plánována na  sobotu 3. 12. od 14 hodin na faře, a to pod vedením P. Jana
Houkala, Th.D., který je farářem v Brandýse nad Labem. Na programu budou dvě přednášky a na
závěr mše sv. v  17.30 (shodou okolností bude při této mši sv. pravděpodobně zpívat  mexický
univerzitní soubor z města Puebla).

PODZIMNÍ VÝLET PRO DĚTI, DĚTI S RODIČI A SENIORY

na zámek Dobříš v sobotu 5. listopadu 2011
Sraz v 10:10 na nádraží Braník u pokladen. Prosím, aby se zájemci o výlet hlásili na mail: bet-
el@seznam.cz, děkuji. S sebou:180,-Kč, svačinu, pití, dobré boty, pláštěnku, teplé oblečení. Návrat
kolem 17:10h na autobusové nádraží na Knížecí. o.s. Bét-el, www.bet-el.signaly.cz

ÚKLIDOVÁ BRIGÁDA V KOSTELE

V  sobotu 19.11. po ranní mši sv. (tedy cca od 8.15) se v  kostele sv. Václava uskuteční dopolední
úklidová brigáda. Prosíme ochotné farníky o pomoc.

DRAZÍ V KRISTU A PANNĚ MARII,
na hrobě Josefa Skupy na Ústředním hřbitově v Plzni klečí pan Spejbl, vytesaný do kamene, a proti
němu jeho syn Hurvínek. Oba mají zrak upřený k nebi a se vzorně sepnutýma rukama se modlí za
spásu svého tvůrce. Hurvínek mi před čtyřiceti lety dal dobrý příklad usebrané modlitby, i když jinak
mu moc nešlo zachovávat čtvrté Boží přikázání vůči ta�uldovi.
Katechismus na otázku, proč jsme na světě, odpovídá: „Abychom Pánu Bohu sloužili a po smrti se
dostali do nebe.“ Služba Bohu zahrnuje modlitbu, jíž Boha oslavujeme, děkujeme Mu, vyjadřujeme
Mu svou hříšnost a kajícnost a prosíme Ho. Modlitba je nejvznešenější lidskou činností, třebaže
nám někdy nejde příliš pod vousy. Kterýsi významný muž řekl: „Člověk není nikdy větší, než když se
modlí.“ Modlitba je nábožné pozvednutí mysli k Bohu. Nábožnost pak znamená, že jednáme s
vírou, nadějí a láskou k Bohu, což jsou tři božské ctnosti.
Kromě nedělní mše svaté je nám přikázáno se modlit v pokušení, podle slov Pána Ježíše: „Modlete
se, abyste nepřišli do pokušení.“ V praxi to znamená modlit se neustále, protože v každém okamžiku
na nás útočí pýcha, poživačnost nebo lenost a laxnost v duchovním životě. O někom by se dalo říci:
„Ten má svědomí jako vrata od stodoly.“ Mnoho lidí horlivost pro Boha nebere až tak moc vážně.
Proto nás sv. apoštol Pavel nabádá: „Modlete se neustále.“ Stále máme mít nějaké láskyplné povědomí
o Bohu, i když se výslovně modlíme ústy třeba jen ráno a večer a před jídlem.
Bývá nesnadné zaměstnávat mysl neviditelným Bohem, když nás obklopuje tolik věcí viditelných a
tolik práce nebo zábavy. Proto je užitečné kromě společné modlitby v rodině mít svůj koutek, kde nás
nic neruší a kam se uchylujeme hned po probuzení. Jeden kněz říkal: „Kdyby bylo slyšet naše
roztržité myšlenky při mši svaté, to by byl v kostele kravál!“ A přece neviditelný Bůh je nám tak blízko
a touží vyslýchat naše naléhavé a vytrvalé usebrané prosby, že je ochoten na naše přímluvy i konat
zázraky v řádu milosti i ve věcech přirozených, jak jsem se o tom sám vícekrát přesvědčil a jak se o tom
máme přesvědčit všichni.
Jedná se také o tělesná uzdravení, např. v Itálii a v Latinské Americe k nim dochází poměrně často.
Byl jsem svědkem vášnivého temperamentu těchto národů,  který, když je správně uspořádán, prokazuje
výborné služby víře. Síla modlitby nezáleží v záplavě slov, nýbrž v síle myšlenky, kterou slova vyjadřují
a kterou třeba i beze slov vysíláme k Bohu. Aby modlitba byla dostatečně intenzivní, je někdy
potřebné ji i několik hodin v kuse slovně opakovat a na ni myslet. Příkladem takové modlitby je
růženec. Ústy nebo jen v mysli recitujeme Otčenáše a Zdrávasy a v duchu přemítáme o tajemstvích
ze života Pána Ježíše a Panny Marie, jsme vtahováni do posvátného děje, vžíváme se do událostí a
přivlastňujeme si je, když v prvním desátku např. s Pannou Marií odpovídáme Bohu: „Jsem služebnice
Páně, a� se mi stane podle Tvého slova,“ nebo když ve druhém desátku s Pannou Marií zpíváme
„Velebí má duše Pána“, nebo když s Kristem na kříži z hloubi duše vyrážíme: „Otče odpus� jim,
nebo� nevědí, co činí,“ nebo když s Pannou Marií naléhavě vzýváme Ducha Svatého, aby nás vyzbrojil
a obnovil tvář země, nebo když v posledním desátku jsme schováni v Panně Marii a spolu s Ní
přijímáme korunu podle slov: „Bohu sloužit znamená kralovat.“ A tak rosteme v důvěrném a láskyplném
poznání Pána Ježíše. Jestliže věčný život je, že poznáme Krista, a jestliže růženec nás podivuhodně k
tomuto sjednocujícímu poznání vede, pak chápeme důtklivou výzvu Panny Marie Fatimské k
třem pasáčkům: „Modlete se růženec.“ A když nás růženec tak účinně sjednocuje s Kristem, pak také
významně uvolňuje Jeho božskou moc do světa a výborně se hodí k zahánění démonů a k vyprošování
zázraků všeho druhu. Ale zrovna vidím, že v předvečer růžencového měsíce října jsem Vás už dost
unavil, a tak příště, dá-li Bůh, povím zase něco ze života, jak jsem k růženci přišel a jak mě růženec
dodnes drží při životě. Žehná   P. Filip M.         V Poděbradech, 27. září 2011
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