POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle: 8:00 9:30 18:00 sv. Václav

Neděle: 11:15 sv. Gabriel
Pátek 15:00 Palata

(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)

Po-So:

7:30

KONTAKT

17:30 sv. Václav

ÚŘEDNÍ HODINY

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

- ráno 7:30 – 7:55
9:00 – 9:25
- večer 17:30 – 17:55
Všední dny: - večer 17:00 – 17:25
Jindy:
- po individuální dohodě.

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
24.12. sobota Štědrý den
25.12. neděle Slavnost Narození Páně
v16.00 koncert vkostele - J. J. Ryba: Česká mše vánoční
26.12. pondělí Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
27.12. úterý Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28.12. středa Svátek sv. Mláïátek, mučedníků
30.12. pátek Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31.12. sobota poslední den občanského roku
1.1. neděle Slavnost Matky Boží, Panny Marie
2.1. pondělí Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
6.1. pátek Slavnost Zjevení Páně
8.1. neděle Svátek Křtu Páně; končí doba vánoční

Vánoční připomenutí pro tatínky
Akce pro tatínky s dětmi - 23.12. se sejdou v 16 hod před
kostelem a dojedou do katedrály pro betlémské světlo.

Vánoční připomenutí pro děti
Milé děti, pokud chcete při štědrovečerní mši svaté (v 16 hod.)
v průvodu s Jezulátkem do jesliček zvonit, nezapomeňte si sebou
vzít zvonečky!!!

FARNÍ DOVOLENÁ 2012 se uskuteèní v termínu 28.7.-4.8.2012 opìt v
areálu premonstrátského klátera eliv (http://zeliv.eu).
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(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

Neděle:

vydává:
redakční rada:
uzávěrka:

Vánoce

Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. P. Bouška, P. S. Přibyl, M. Muchová, F. Nedbal
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 600 ks neprodejné

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
364

ŠTĚDRÝCH DNŮ

Původně pohanské svátky slunovratu se
církvi podařilo „překřtít“ do slavnosti
narození Kristova. Toto křesanské slavení
však bylo posléze opět zpohanštěno a stal
se zněj svátek nakupování. Společným
rysem toho křesanského a pohanského
prvku je ovšem oslava rodiny. Tam se
nachází spojnice mezi vítáním narozeného
Spasitele a novopohanským dárkováním.
Církev zde přispěchává na pomoc a dává
nám Svatou rodinu, Ježíše, Marii a Josefa,
za vzor, ovšemže tak nedostižný. Ale „hlavně,
že se rodina zase jednou do roka konečně
celá sejde“.
Ale co kdyby tomu bylo i jinak? To se
rodina nemůže společně scházet také zbylých
364 (v přestupném roce 365) dní vroce? Alespoň na chvíli? Proč si nemůžeme udělat alespoň kousek
Vánoc každý den? A spíše než hromady dárků najednou dávat si průběžně milé maličkosti, které
vyjádří naše vztahy lépe než hromady krabic jednou do roka? Třebas „jen“ společný čas na sebe?
Vánoce, i když zredukované třebas jen na pouhý svátek rodiny, by pak byly tím, co být mají, totiž
stvrzením celoroční kvality a hodnoty vzájemných vztahů. Jestliže toto platí dokonce i pro pouhou
pohanskou verzi Vánoc, pak mají křesané ještě obzvláštní milost a dar, totiž prožívat to, čím křesanské
Vánoce opravdu jsou. Nikoli ty milióny dárků, nýbrž On je tím jediným darem, pro nás osobně i pro
celé lidstvo. Také pro ty nakupovatele, mezi něž, ruku na srdce, patříme rovněž. On „jsa bohatým, stal
se pro nás chudým“, jak říká sv. Pavel. A právě vtom spočívá „štědrost“ Štědrého dne. Šest dní po
tomto dni pak budeme slavit svátek Svaté rodiny, při němž budou křesanští manželé obnovovat své
sliby. Obnova by je měla upomenout na to, že každý den si mohou udělat dnem štědrým, že takový
P. Stanislav
den nemusí být pouze jeden vroce.

TŘÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA
bude samozřejmě i letos. Zkuste překonat svůj ostych a staňte se "koledníky" pro dobrou věc. Lidé
dávají rádi, ale někdo to musí vybrat, proč ne zrovna Vy? Více na str. 3

Přejeme Vám radostné prožití Vánoc a do nového roku hodně
Božího požehnání.
redakce Vašeho Zpravodaje
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PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI
Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Farní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství starších rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
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
administrátor:
farní vikář:
výpomocný duchovní:

OPUSTIL
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
Příprava na biřmování pod vedením P. Stanislava
pátek od 18:15 - sakristie sv. Václav
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 8.1.v 10:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 10.1. 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

P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 / 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
P. Bonaventura Josef Rosa OFMConv. / tel. 739 389 247
P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252 / 605 830 201

výpomocný duchovní
správce kostela sv. Gabriela

Sponzorské
dary:

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

Farní www
stránky:

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

Farní
Zpravodaj:

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

Farní
knihovna:

Knihovna je ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní mši sv. v 9:30 (tedy v
době 10:45-11:30). Dále je možné si knihy půjčovat po dohodě s knihovníky i v
jednotlivých společenstvích. Díky darům máme již téměř 500 knih a 50 audiokazet,
všem dárcům srdečně děkujeme.

Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a vypůjčit u Jany Durdisové (721148091)

OBLÍBENÉ "FARNÍ

KAFE" BUDE I NADÁLE KAŽDOU NEDĚLI, DOKUD SE NAJDOU
OCHOTNÍ SPOLUPRACOVNÍCI , KTEŘÍ BUDOU " DRŽET SLUŽBY ". Z ÁROVEŇ
HLEDÁME DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍKY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU KOSTELA.
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NÁS

VÁCLAV HAVEL

V neděli 18.12. zemřel Václav Havel,
první nekomunistický president po
dlouhé, dlouhé době.
Nelze vypočítat vše, čím se zasloužil o
tento stát. A a to udělají povolanější.
My si připomeňme jeho neúnavný
boj za osobní svobodu, otevření naší
země světu, zapojení do mezinárodních
organizací a struktur.
Připomeňme si jeho osobní nasazení,
aby naši zemi navštívil papež JP II., za
změnu vnímání úlohy církví, ocenění
těch, kteří bojovali proti zločinnému
režimu.
Jistě se s odstupem času více ukáže,
jak tuto zemi ovlivnil a jak samozřejmé
nám to dnes připadá.
MFDnes
Věnujme mu tedy tichou vzpomínku
v duchu jeho laskavého humoru .. BIN LÁDIN, KADDÁFÍ, KIM-ÈONG-IL .... PEKLO BYLO LETOS
DLOUHO V PØESILE, ALE TEÏ U ZASE VÝRAZNÌ VEDE NEBE ...

VZÁCNÁ

NÁVŠTĚVA U SV.

VÁCLAVA

Ve středu 21.12., po rorátech, jsme přivítali na pracovní snídani
vsakristii slavnou smíchovskou rodačku – sestru Annu Magdalenu
Schwarzovou. Zavzpomínala na své dětství na Smíchově (bydleli na
Arbesově náměstí, navštěvovala Drtinovo gymnasium), na setkávání
sprelátem Paulym, na
kostel sv. Václava, a
další momenty ze svého
života. Pochválila současné smíchovské roráty, na které pilně celý prosinec
dojížděla (na vozíčku, s pomocí paní Ebenové).
Sestra Magdalena působí od roku 1985 vkarmelitánském
klášteře vKrakowě, letos oslavila 90. narozeniny. Vříjnu
jí president Klaus propůjčil Řád Tomáše Garrigua
Masaryka za vynikající zásluhy orozvoj demokracie, humanity alidská práva.
Je radost potkat živého svědka dějin české církve a moci se zeptat, jak to tenkrát bylo. A co popřát?
Aspoň „Sto let, Sto let“!
Odkazy pro zájemce o příběh jejího života:
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0701-180-187.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Magdalena_Schwarzov%C3%A1
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ZÁPIS

SE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

Přítomni:

27.11.2011

SMUTEK

P. Petr Bouška, F. Nedbal, A. Zelinková, J. Macek,
V. Škácha, K. Voleková,

Body jednání, návrhy a usnesení
-

stav kancionálů v kostele
příprava na Vánoce a půlnoční mši sv.
rekapitulace dětského adventního vyrábění pro misie
příprava letní farní dovolené
informace o organizaci Tříkrálové sbírky
obětní průvod – jakým způsobem lépe zapojit a koordinovat děti
Příští zasedání pastorační rady se bude konat 8.1.2012 od 10:30 na faře

VÁNOCE 2011

Zapsal

V. Škácha

V NAŠÍ FARNOSTI

Farní kostel sv. Václava
Sobota24.12.: Štědrý den

7.30 16.00 (pro rodiny s dětmi)
24.00 (slouží Mons. Václav Malý)

Neděle25.12.: Slavnost Narození Páně
8.00 9.30 18.00
koncert: J. J. Ryba – Česká mše vánoční od 16.00 hod. (soubor Bach-Collegium Praha)
Pondělí26.12.: Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
9.30 17.30
Úterý 27.12.: Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Středa 28.12.: Svátek sv. Mláïátek, mučedníků

7.30
7.30

Pátek 30.12.: Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa7.30
Sobota31.12.: Závěr občanského roku
7.30

17.30
17.30
17.30 spožehnáním pro manžele
16.00 s poděkováním za uplynulý
rok

Neděle 1.1.2012: Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Filiální kostel sv. Gabriela (Holečkova ul.)
Sobota 24.12.2011:

Štědrý den

Neděle 25.12.2011:
Neděle 1. 1. 2012:

Slavnost Narození Páně –
11.15
Slavnost Matky Boží Panny Marie 11.15

5.

8.00 9.30

18.00
24.00

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Biskupové Čech a Moravy zvou mladé lidi na celostátní setkání mládeže, které se bude konat od 14.
do 19. srpna 2012 ve Žïáru nad Sázavou. Poslední setkání tohoto charakteru se konalo vroce
2007 v Táboře. Zvaní jsou mladí od 14 let. Program bude obsahovat nabídku i pro vysokoškoláky a
již pracující.
V rámci setkání se bude v sobotu 18. srpna konat tzv. Den rodin, během kterého bude připraven
program speciálně pro manželské páry a nebudou chybět ani zajímavé akce pro děti.
Setkání je součástí příprav na oslavu cyrilometodějského jubilea v roce 2013 a jeho tématem bude
Duch svatý a svátost biřmování. Informace a přihlášky: http://zdar2012.signaly.cz.
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ČI RADOST?

Kráčíme adventním obdobím vstříc svátkům, vnichž oslavujeme narození
Ježíše Krista a Jeho příchod na tento svět. Je to radostné období, mnohdy
trochu uspěchané ale jistě nejoblíbenější svátky i nás křesanů. Ale mohou
někdy přijít situace, u nichž se naše mysl musí obrátit trochu jiným směrem.
Ve třetím týdnu adventním nás totiž zasáhla zpráva o odchodu na věčnost
jedné naší sestry zpondělního společenství ,Jindry Sch. Byla to nenápadná
žena,
která svým přístupem kbližním vzbuzovala radost a vždy dovedla promluvit
tak, že to člověka potěšilo a pohladilo. Kvíře se vrátila až ke stáří. Uvědomovala
si, co vživotě zanedbala a tak se snažila mluvit a hlásat svou víru každému, ským se sešla. Vokruhu
svých přátel, kteří ji znali během života, překvapila změna jejího chování a tak ji opouštěli. Když se
dostala, stižena těžkou nemocí, do nemocnice, byla pro pacienty na pokoji , jak říkali „naším sluníčkem“.
I tam překvapovala radostí a humorem. Stále mluvila o své víře tak, že svou spolupacientku dovedla
až ke křtu na nemocničním lůžku, těsně před její smrtí. Stala se i její kmotrou ve své nemohoucnosti.
Na svých bedrech nesla nejeden kříž, a často mluvila s vděčností o své znovu nabyté víře. Říkala:
„Nevím jak bych zvládla své kříže, zvláště smrt svého syna, kdybych neměla víru!“ Nakonec po
synově smrti zůstala úplně sama, bez příbuzných.
Když tak uvažuji o jejím životě, vidím že byla úplně obyčejnou ženou, která ale svůj návrat kvíře brala
vážně a tu víru se snažila žít. Často slyšela o tom, že Bůh si přeje svatost každého znás. Bůh přece
řekl: „Buïte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec vnebi.“ Bůh neřekl: „Zkuste to!“, ale „buïte!“ A
tak si myslím, že tento Boží požadavek směroval její život vposledním těžkém období. Na smrt do
náručí Božího se už dlouho těšila a tak své Vánoce už bude slavit na věčnosti.
Na tváři všech vnašem společenství, které jí pomáhalo, a které ji doprovázelo na její poslední cestě
znašeho kostela, se možná objevily slzy, ale byly to slzy radosti, že už se dočkala a už ji nic netrápí.
Uvědomily jsme si, že pro Toho, jehož první příchod na tento svět budeme zanedlouho oslavovat,
stojí zato žít, že při nás stojí i vtěžkých zkouškách i vumírání, které je většinou těžké, ale odchod
ztohoto světa je přece stejně normální, jako se narodit.
MM

PODĚKOVÁNÍ MISIJNÍ BANKY ZA SBÍRKU PRO

TANZÁNII.

Rádi děkujeme dětem i dospělým, kteří se podíleli na letošní
adventní sbírce. Tak bylo možné nabídnout – během prvních
adventních nedělí - za dobrovolný příspěvek všechnu dětskou
tvořivost, a to na rozvojové aktivity Misijní banky ubožáků
vTanzánii. Celkový výnos sbírky, letos činil 17.300,- Kč, který
bychom rádi jako využili především ke stavbám cihlových domků
pro některé potřebné rodiny v okolních vesnicích naší misijní
stanice Allamano Agape vKamsamba. Těšíme se opět na příští
dětskou tvořivost, která utváří naše srdce. Děkujeme za naše
společné africké přátele.
Vaši Mirjam a Pavel Baldínských
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VÁNOČNÍ

VYRÁBĚNÍ

Dne 20.11. odpoledne jsme se sešli k adventnímu vyrábění. Malí i velcí spokojeně tvořili v poklidu
nedělního odpoledne. Andělé získali zářivé barvy, skořápky od ořechů se proměnily v lodičky-svíčky.
Přáníčka a visačky byly nazdobeny pastelkami, zmizíkem nebo také vyšity barevnými bavlnkami a
polepeny barevnými ozdůbkami...
V průběhu odpoledne nám Radka Habánová připomněla příběh o dvou mužích stavících domy.
Paní Baldínská nám pověděla, co se v tanzánské misii od loňska podařilo a jaké jsou plány na další
rok. Někteří využili příležitosti ke svátosti smíření u otce Petra.
AZ
Děkuji všem za milé odpoledne a věřím, že naše společné úsilí přinese užitek.

FARNÍ

ODPOLEDNE A FARNÍ AKCE VŮBEC

Několika snímky se vracíme k tradičnímu farnímu odpoledni. Děkujeme
ještě jednou všem, kteří vše připravili. Z pohledu minulých ročníků byla
účast letos slabší, resp. chyběla střední generace, dětí a pamětníků bylo
dost. Je samozřejmě otázka, jestli podobné akce pořádat, jestli v takových
prostorách, nebo na faře, jestli se má jednat o volné setkání, nebo mít
pevně určený program a "baviče", atd. Pošlete nám své připomínky a
případné návrhy.
Rovněž uvítáme připomínky k dalším pravidelným i příležitostným aktivitám farnosti - výlety, poutě,
rekolekce, farní dovolené, mateřské centrum, výuka, přípravy na přijetí svátostí, farní káva, úklidy ...
Třeba máte již jiné představy a potřeby, některé akce by šlo vypustit a jiné naopak upřednostnit.
Možná už je to i otravné, když se pořád předčítají výzvy dobrovolníkům, hledá se někdo, kdo by ...
Ale ono "se" to samo neudělá. Co si neuděláme sami, nebude. Na zaplacení profesionálů by musel
stav nedělní sbírky vypadat jinak :-). Jde přeci o naši farnost a chceme se v ní cítit doma. A k domovu
patří i ty úklidy, vaření, praní, nákupy ...
FN

PŘÍPRAVA

NA BIŘMOVÁNÍ

probíhá každý pátek po večerní mši svaté v sakristii u sv. Václava, a to pod vedením P.Stanislava. Je
možno se připojit. Dolní věková hranice pro přijetí svátosti biřmování je 14 let (dle norem ČBK
raději 15), horní stanovena není a na přípravě rádi uvítáme jako obvykle i dříve narozené, kteří tuto
svátost „křesanské dospělosti“ z nějakého důvodu doposud nepřijali.
U sv. Václava bude svátost biřmování udělovat Mons. Václav Malý v neděli 13. 5. 2012 v 9.30.

TŘÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA

v pražské arcidiecézi proběhne od 2. do 10. ledna 2012. Prosíme
a vybízíme k součinnosti všechny lidi dobré vůle v našich
farnostech, kteří se budou po Novém roce opět na této sbírce
podílet. Pan arcibiskup požehná v Praze koledníkům ve čtvrtek
5. ledna 2012. Zveme všechny koledníky a organizátory z pražské
arcidiecéze.
Program na čtvrtek 5. 1. 2012:
14.00 hod. Občerstvení pro koledníky: na arcibiskupství, v
Sále kardinála Berana.
15.00 hod. Bohoslužba slova pro koledníky a požehnání
koledníkům: v katedrále.
15.30 hod. Vyslání koledníků: z Arcibiskupského paláce,
následně Tři králové na velbloudech vyjdou z Arcibiskupského
paláce průvodem k Loretě.
Týž den v 19.00 hod. pořádá Arcidiecézní charita Praha ve Stavovském divadle v Praze Tříkrálový
benefiční koncert na podporu diecézních záměrů Tříkrálové sbírky. Na programu je:
Benjamin Britten: Chvála koled
Carl Orff: Carmina Burana (výběr)
J. S. Bach: Koncert pro dvoje housle d moll BWV 1043
Antonín Dvořák: Smyčcová serenáda E dur op. 22
Podrobnější informace na www.praha.charita.cz.
Diecézní záměry na využití vykoledovaných peněz z Tříkrálové sbírky 2012:
1. Podporovaný charitní projekt v pražské arcidiecézi:
Charitní domov pro seniory v Mukařově
2. Podporovaný charitní projekt v zahraničí:
Odstranění podvýživy matek a dětí v Africe
Část vykoledovaných peněz (až 60 procent) je možno využít i pro charitativní činnost přímo vrámci
farností. Na Smíchově jsme ztakto získaných prostředků obvykle podpořili misii manželů Baldínských
vTanzánii (MBU) a integrovaný dětský letní tábor pro děti z Prahy a zDětského domova Žíchovec,
který ve spolupráci se smíchovskou farností pravidelně pořádá o.s. Campamento. Ochotní koledníci
se mohou hlásit vkostele nebo na faře (nejlépe ale rovnou ukatechetky paní Radky Habánové –
603872524, radkahab@gmail.com).
Všem koledníkům přejeme úspěšné koledování, a moc nemrzne a a jsou si vědomi, že pomáhají
nejpotřebnějším.
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