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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Vážení farníci,

Adventem vstupujeme do
nového církevního roku a
tato skutečnost – začátek
něčeho nového, adventní
ztišení a čas příprav – nás
vede, respektive měla by
nás vést, k intenzivnějšímu
zamyšlení nad naším vztahem k Bohu a nad naší
vírou. Aktuálně můžeme
v těchto adventních duchovních úvahách čerpat
především z myšlenek, které formuloval Svatý otec Benedikt XVI. v souvislosti s Rokem víry a
z nichž zde vybíráme několik úryvků:
„Víra skýtá autentické vědění o Bohu, které zapojuje celého člověka: je to „vědění“, tzn. poznání,
které dává chuť k životu, novou příchuť existence, radost z bytí na světě. Víra se vyjadřuje
darováním sebe sama druhým v bratrství, které vytváří vzájemnost, schopnost mít rád a
přemáhat osamocenost vedoucí k smutku. Toto poznání Boha skrze víru však není jenom intelektuální, ale vitální. Je to poznání Boha-Lásky, díky samotné Jeho lásce. Boží láska umožňuje
vidět, otevírá oči, dává poznat celou skutečnost a přesahuje neblahé perspektivy individualismu a subjektivismu, které dezorientují lidské svědomí. Poznání Boha je tedy zkušenost víry
a zároveň v sobě zahrnuje intelektuální a mravní putování. V hloubi se nás dotýká přítomnost
Ježíšova Ducha a překonáváme horizonty svých egoismů a otevíráme se opravdovým existenciálním hodnotám.“
„Víra umožňuje hledět do „slunce“, k Bohu. Je akceptací Jeho zjevení v dějinách a opravdu se jí
dostává jakoby veškeré záře Božího tajemství, uznává-li velký zázrak, že se totiž Bůh přiblížil
člověku, nabídl se jeho schopnosti poznat, přizpůsobil se stvořenému omezení lidského rozumu (srov. Dei Verbum, 13). Zároveň Bůh svojí milostí osvěcuje rozum a otevírá mu nové,
nezměrné a nekonečné horizonty. Víra je proto podnětem k neustálému hledání, ustavičnému
nezaostávání a nespokojování se s nevyčerpatelným objevováním pravdy a skutečnosti.“
„Bez Boha totiž člověk ztrácí sám sebe. Svědectví těch, kteří nás předešli a odevzdali své životy
evangeliu, jsou toho trvalým potvrzením. Je rozumné věřit, ve hře je naše existence. Stojí za to
dát se Kristu, jedině On nasytí touhu po pravdě a dobru, která koření v duši každého člověka:
nyní v pomíjivosti času a v den, který nemá konce, v blažené věčnosti.“

S přáním požehnaného času adventního a vánočního!

P. Jerzy
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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 od 18:30 - 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
farář: 			
farní vikář: 		
výpomocný duchovní:
rektor kostela sv. Gabriela:

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
Bude oznámeno v ohláškách
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 13.1. v 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 8.1. v 18:30, farní kancel.
Výuka dětí - náboženství

Pravidelná výuka zahájena 17.9., rozpis ve vývěsce

Katechumenát dospělých - individuální
přípravu vedou P. Jerzy a P. Mariusz

P. Jerzy Gapski : tel: 257 317 652 /724 324 555 /gapski@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

Sponzorské dary:		
Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100.
			
			Jako variabilní symbol uveďte 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 na: prispevky@volny.cz Uzávěrka je vždy 20.
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.
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Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” hledáme dobrovolníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené suroviny,
jinými slovy budou “držet služby” . Stávající dobrovolníci jsou
vyčerpáni! Zároveň připomínáme, že kafe NENÍ placeno ze sbírek,
takže Váš drobný příspěvek vděčně uvítáme!

Úklidová brigáda v kostele

V sobotu 1.12. po ranní mši sv. (tedy cca od 8.15) se v kostele sv. Václava uskuteční dopolední
úklidová brigáda. Prosíme ochotné farníky o pomoc.

Adventní vyrábění

Letos je plánováno na neděli 2.12.2011 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.

Staročeské roráty

Jako každý rok vás zveme od pondělí do soboty na ranní mše sv. v 7:30 s rorátními zpěvy (více
na str. 4)

Kající bohoslužba

V pondělí 17.12. v 17:30 u sv. Václava, s rozšířenou možností přijetí svátosti smíření

Mimořádnosti u sv. Gabriela

Slavná asistovaná mše sv. v sobotu 8. prosince
Na slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie se v kostele sv. Gabriela od 17h uskuteční
slavná asistovaná mše sv. v tradičním římském ritu. Chorální doprovod zajišťuje soubor Collegium Marianum
Roráty 16. prosince
V neděli 16.12. při mši sv. v 11:15 zazní roráty a gregoriánský chorál
Půlnoční 24.12.
na Štědrý den ve 24 hod bude sloužena půlnoční mše sv. (P. Stanislav)
Boží hod 25.12.
od 17:00 tradiční mše sv.
Nový rok 1.1.
od 17:00 tradiční mše sv.

Koncerty u sv. Václava

Ve středu 11.12. v 19:30 pořádá Pragokocert vánoční koncert souboru „THE SOULFUL GOSPEL SINGERS“, který vede jeden z nejlepších gospelových zpěváků světa - JUSTIN BLAIR.
V neděli 23.12. v 15 hod. pořádá Městská část Praha 5 adventní koncert.
V úterý 25.12. v 16 hod. pořádá Bachcollegium tradiční vánoční koncert.
Program: J. J. Ryba - Česká mše vánoční

Adventní rekolekce

proběhne 15.12. v čase 9-12 ve velkém sále na faře, pak bude následovat mše sv. Rekolekci povede P. A. Opatrný, kanovník vyšehradský. Téma: “Víra a život”.
Prvá úvaha : “Víra roste ze setkání s Kristem” (variace na “setkání s osobou” jak se o tom čte v
Deus caritas est , odst. 1).
Druhá úvaha: “Víra jako síla k životu” (variace na Porta fidei, odst. 13).

Biblické hodiny

Ve velkém farním sále je hodně místa, účast by mohla být hojnější. Letošní témata jsou opět
zajímavá, historické a právní souvislosti v dějinách církve, ve světle biblických textů.
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Zápis ze zasedání pastorační rady 11.11. 2012
Přítomni:
		

P. Gapski, J. Macek, F. Nedbal, T. Lokajíčková,
A. Zelinková, V. Škácha, J. Durdisová

Body jednání, návrhy a usnesení:
1) Projednán pořad vánočních bohoslužeb
2) 15.12. od 9:00 duchovní obnova – A.Opatrný
3) Finanční záležitosti farnosti – (pojištění, opravy, údržba, provoz kostela a fary)
4) Příprava Farního odpoledne 24. 11.
5) Otázky okolo organizace Mikulášské besídky
6) Odsouhlasena lokalita příští farní dovolené - Štěkeň
7) Souhlas s doplněním textu v kancionálu v hymnu Svatý Václave
8) Nabídka k uspořádání přírodovědecké přednášky o vesmíru
9) Organizování Tříkrálové sbírky - farní charita
K dalšímu jednání se sejde PR 13.1.2012 v 19.15 na faře		
Zapsal: 		

vš

Latinské mše sv. u sv. Gabriela
Od 5. října jsou v kostele sv. Gabriela pravidelně slouženy latinské mše sv. v klasickém římském
ritu (dle misálu z r.1962). V kostele jsou k dispozici latinsko-české mešní řády a texty na daný
den pro ty věřící, kteří chtějí latinské modlitby sledovat zároveň v českém překladu. Program
bohoslužeb: každá neděle od 17 hod., 1. pátky od 17 hod., 1. soboty od 9 hod. Dále pak v
některé významnější svátky během roku, což bude vždy předem ohlášeno. 		
RŠ

Staročeské roráty pojedenácté!

Je to letos již pojedenácté, kdy jsou v adventu ranní mše svaté (kromě nedělních) doprovázeny
zpěvem staročeských rorátů. Myšlenka rorátních mší u sv. Václava, které zavedli otcové Ondřej
Pávek a Vít Uher, dva nebo tři roky zrála, než došlo k realizaci v té podobě, jak to známe dnes.
Aby všichni zúčastnění měli možnost být co nejblíže k Eucharistickému Kristu i sami k sobě a v
neposlední řadě aby se i zpěv sjednotil, má asi dvacet účastníků bohoslužby možnost usednout
v samém centru dění, za mřížkou mariánského oltáře, odkud jsou také roráty harmoniem doprovázeny. Volba mariánského oltáře má ještě jeden důvod: rorátní mše byly původně slouženy
ke cti Panny Marie, jak i z textů písní jasně poznáváme. A proč tyto adventní zpěvy označujeme
jako „roráty“? Podle prvního slova příslušného formuláře „Rorate“ neboli „Rosu dejte“.
Adventní ranní mše ke cti Panny Marie jsou ryze českým specifikem, jehož kořeny sahají až do
doby Karla IV. Původně ryze chorální zpěvy byly později proloženy písněmi - s textem nejprve
latinským, pak českým. Svého vrcholu dosáhly roráty v 16. století, zrušení literátských bratrstev
Josefem II. přineslo útlum jejich provozování. My dnes při mši používáme výběr rorátních
zpěvů tak, jak je uspořádal a v roce 1940 tiskem vydal dr. Dobroslav Orel. „Roráty patří
jako čistý a vroucí výraz mariánské úcty našich předků po stránce hudební k nejkrásnějším
výtvorům duchovní písně vůbec.“ píše dr. Orel v předmluvě své sbírky. I dnes, s odstupem
dalších sedmdesáti let, mu musíme dát za pravdu. Rorátní písně jsou opravdovým klenotem,
který jsme zdědili od našich předků a kterému patří místo v naší národní tradici. Asi není
náhodou, že oblíbenost rorátů v poslední době roste.
A pokud jste to vloni ještě nestihli, tak letos určitě přijďte!			
Petr Habán
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Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 2012

Pondělí 24.12. 2012 - Štědrý den
sv. Váckav
7:30 rorátní mše sv. 16:00 pro rodiny s dětmi
24:00 půlnoční
sv. Gabriel						24:00 půlnoční
Úterý 25.12.2012 - Boží hod vánoční
sv. Václav
8,00
9,30 pro rodiny s dětmi
18,00
			
16,00 Koncert Česká Vánoční mše Jan Jakub Ryba
sv. Gabriel 					17:00
Středa 26.12. 2012 - sv. Štěpána
sv. Váckav
8,00
9,30 pro rodiny s dětmi

		

Čtvrtek 27.12. 2012 - sv. Jana, apoštola
sv. Václav
7:30		

17:30

Pátek 28.12. 2012
sv. Václav

7:30		

17:30

Sobota 29.12. 2012
sv. Václav
7:30		

17:30

18,00

Neděle 30.12.2012
Svátek Sv. Rodiny (při všech mších sv. obnova manželských slibů)
sv. Váckav		
8,00
9.30 pro rodiny s dětmi
18,00
sv. Gabriel 		11:15 				17:00
Pondělí 31.12.2012
sv. Václav 		

sv. Silvestr
7:30
16:00 děkovná mše svatá na závěr roku

Úterý 1. 1 . 2013
Slavnost Panny Marie, matky Boží
sv. Václav		
8:00
9:30 pro rodiny s dětmi
18:00
sv. Gabriel 						17:00

Majetek církví v historických a společenských souvislostech
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi náboženskými
společnostmi byl schválen sněmovnou dne 6.11. 2012. Někteří
křesťané si asi řeknou, že konečně bylo po dvaceti letech učiněno
pravdě zadost, početnější skupina křesťanů spíše obrátí oči v sloup v
obavách a největší části křesťanstva je to dosud zcela jedno.
Pokusy o znovunabytí znárodněného majetku provázela od roku
1989 nejrůznější bizarní nařčení a nelibost. Křečovitost, s jakou byl
nyní zákon schválen, jeho kredit u veřejnosti rozhodně nezvýší.
Církve, to nejsou pouze biskupové, se svými sekretáři a mluvčím,
který má na všechno odpověď. Nemají-li se u veřejnosti podpořit absurdní představy o církevních prelátech sedících na žocích s penězi,
pak je nutno, aby každý křesťan znal historické souvislosti nabytí a
pozbytí církevního majetku, způsob jeho správy v minulosti a také
aby každý dospělý křesťan byl otevřeně přizván k podílu na smysluplném využívání majetku ve prospěch života celé obce věřících.
Nemusíme být z restituce nadšeni, ale můžeme jí třeba pochopit jako poslední velkou šanci na
společenskou rehabilitaci církví. Rozumnější část české společnosti si totiž stále ještě umí vážit
těch, kdo dokáží v životě stát na vlastních nohou.
K představě o tom, jak to v minulosti s majetkem bylo a co nás zřejmě čeká, má přispět diskuse
s historikem Dr. Jaroslavem Šebkem o historických a politických souvislostech církevního majetku. Diskusi pořádá ČKA v Praze 5 a koná se dne 13.12. od 19:00 ve farním sále u kostela sv.
Václava na Smíchově.							
Josef Cuhra
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Farní dovolená - léto 2013
místo: Štěkeň u Strakonic
termín: od soboty 27.7. do soboty 3.8.2013
Cena ubytování: množstevní, věrnostní a rychlostní
sleva 240 Kč/dospělý/den pro prvních 16 rodin s
pokojem s vlastním příslušenstvím, děti do 10. let
ubytování 150,- Kč. Děti do tří let bez nároku na
jídlo a vlastní lůžko 50,-Kč. Definitivní cenu pro děti
zašlou na zálohové faktuře. Zálohu je pak třeba uhradit během ledna a února 2013. Opozdilí budou platit
stejnou cenu,
ale nebudou mít k pokoji příslušenství.
Cena stravování: polopenze dospělí: 110 Kč/den, plná
penze dospělí: 190 Kč, polopenze děti do 10 let: 80 Kč, plná penze děti: 145 Kč, polopenze děti
nad 10 let: 100 Kč, plná penze děti nad 10 let: 175 Kč.
Závazně se zapisujte nejpozději do 30.1.2013 do tabulky v sakristii: jméno, adresa, počet dětí,
počet dospělých								 Jakub Suchl
(Pozn. sestřičky: Pokud nás některá rodina bude chtít podpořit, tím, že zaplatí cenu uvedenou
na http://www.zamek-steken.cz/index.php?page=cenik (http://www.zamek-steken.cz/index
php?page=cenik) 350,- na osobu a den, tak to uvítáme, protože rekonstrukci ještě nemáme splacenou a máme dluhy. Také z toho, co Vy zaplatíte, musíme odvést daň. Jsme plátci DPH.)

Tříkrálové Brdy
Lednové noci jsou dlouhé, temné a chladné. Daleko za městem se člověk cítí tísnivě sám v
pustině pod černým nebem. O to příjemnější je dorazit v hloubi temného lesa k planoucímu
ohni. 138. skautské oddíly pořádají každoročně začátkem ledna noční přechod Brdských
hřebenů nazývaný Tříkrálový pochod. Trasa vede z Mníšku pod Brdy přes Skalku na Hřebeny
a k rozcestí U Šraňku. Zde je zastávka s večeří u ohně. Pak se cesty poutníků rozdělí, někteří
jdou do Řevnic na vlak a skalní dobrodruzi pokračují po Hřebenech přes Jíloviště do Prahy.
Letos se pochod koná 4.1. 2013. Předběžný sraz je v 17:00 na autobusové zastávce v Mníšku
pod Brdy. Čas návratu záleží na zvolené trase, tedy mezi 23.hodinou večerní a brzkým ránem.
Případné změny budou zveřejněny na stránkách oddílu www.cernysip.blanik.info.
Těšíme se na další nebojácné poutníky z řad farníků.				
Josef Cuhra

Plody zvědavosti

Naše vlastnosti jsou jako stromy. Také nesou dobré i špatné ovoce. Jedna z nich je zvědavost.
Její dobré a sladké plody živí moudrost. Lidé, kteří je přinášejí, chtějí být prospěšní ostatním.
Upřímně se zajímají o to, kde mohou pomoci, vzdělávají se v různých oborech, Nevyhledávají
povrchní zábavu ani hloupé senzace.
Naopak špatné ovoce zvědavosti kazí lež a pýcha. Vyvolává bolest, smutek, zlobu a závist. Ti,
kteří je rozdávají myslí jenom na sebe, chtějí úmyslně škodit, šíří zlo.
Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že v dnešní době převažují špatné plody zvědavosti. Toto mínění
podporují také zprávy ve sdělovacích prostředcích. Dobro však naštěstí nezmizelo, i když se o
něm skoro nemluví. Podáme důkaz tím, že poneseme její dobré a sladké ovoce, přesto, že je to
namáhavé.							
Ilona Bozděchová
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Milí vyslanci Boží!

Asi Vás, milí čtenáři, udivuje, pro koho platí toto oslovení? Platí přece pro každého, který čtete
tyto řádky, vždyť přece my všichni, kteří se řadíme do zástupu věřících, jsme Bohem pozváni
(vysláni), abychom druhým o Něm svědčili. K evangelizaci nás důrazně vybízí i Sv. Otec, (jak
bylo již připomenuto v minulém Zpravodaji), který k Roku víry vydal Apoštolský list „Porta
fidei“, kde na začátku říká: „Kristova láska naplňuje naše srdce a pobízí nás, abychom evangelizovali, posílá nás na všechny cesty světa, abychom hlásali evangelium všem národům na
zemi... Křesťan nikdy nesmí přemýšlet o víře jako o soukromé záležitosti... Víra znamená
rozhodnutí být s Pánem a žít s Ním.“ Tedy ukazovat druhým smysl a cíl života.
Možná, že si mnozí z nás uvědomujeme tento úkol, ale téměř vždy zazní otázka: „ Jak, co říkat,
nevím si rady, nemám na to!.“ A tím to většinou končí! Ale my přece nemůžeme spoléhat jen
na sebe, své síly a nedokonalé schopnosti. Přece když nás Bůh posílá (a my chceme o Něm
svědčit) dá nám i potřebné dary. A ty si musíme v modlitbě vyprosit, pozvat Ducha sv., aby nám
pomáhal, ukazoval…Tedy podmínkou k oslovení druhých je v první řadě modlitba.
Jak tedy evangelizovat? Oslovovat nevěřící můžeme svým způsobem života. Mnozí si všimnou
že žijeme trochu jinak než ostatní (poctivost, pomoc druhým, radostnost, věrnost, starost o
rodinu…) a ptají se po důvodech. Tady je hned možnost mluvit o naší víře v Boha, jak jsme k
víře přišli, jak došlo k našemu obrácení a jak Bůh zasahoval a zasahuje do našeho života (konkrétní skutečnosti). Můžeme otevřít své srdce, ale bez vyvyšování sebe a svých zásluh.(Ježíš má
být mým svědectvím oslaven). Oslovení musí zakoušet něco z mateřské Boží lásky. Takové
svědectví lidé rádi poslouchají, vzbuzuje to důvěru. Svým svědectvím tak můžeme přinášet
lidem naději. Co tedy říkat? Existují asi 4 (kroky) duchovní zákony, kterých bychom se měli
držet (souhrnným názvem „Kerygma“:
-Bůh Tě miluje a má s Tebou určitý záměr. Často někoho mile udiví, až šokuje, když řekneme:“
Víš, že tě Bůh miluje?“ to je většinou sympatické každému, protože každý toužíme po lásce.
(Jan 3,16)
-Hřích nás ale odděluje od Boha, takže nejsme schopni Jeho lásku poznávat a prožívat. Bůh nás
sice stále miluje, ale my se dostáváme hříchem do izolace – hezkým příkladem je jako bychom
se sprchovali pod deštníkem.(Řím 3,23; Řím 5, 12-14; Iz 59,2)
-Ježíš nás ale zachránil svou smrtí na kříži, když zemřel za naše hříchy a svým vzkříšením nám
slíbil spásu, věčný život.(Řím 5,8)
-Osobně pozvat Ježíše Krista do svého života a s vírou ho přijmout jako svého Pána a Spasitele.
(Přijetí evangelia, víra, svátost smíření a křest….)
Tyto čtyři kroky jsou jen nástin, vodítko pro naši orientaci jak postupovat a s čím základním dotyčného seznámit při přátelském hovoru. Citace z Písma použijeme příp. později. My
musíme mluvit jazykem toho člověka, nepoužívat církevní výrazy. Vysvětlování jak žít, jak se
modlit, jak číst Písmo a jak žít život z víry musí probíhat bez nátlaku. Při evangelizaci je důležité
mít stále na zřeteli osobnost člověka, jeho rozhled, vědomosti a stáří. Jistě to také vyžaduje toho
člověka neponechat samotného, ale být mu nablízku svou radou a pomocí. Dobré je také se s
ním modlit, naučit chválit Pána a děkovat a samozřejmě ho osobně provázet stálou modlitbou,
i když přijme křest. Myslím, že je často chybou kněží i věřících, že po křtu se o křtěnce nestarají, nezdůrazňují potřebu žít v užším společenství věřících, kde by svou víru více poznávali,
utvrzovali a hledali radu a pomoc.
Svátkem Ježíše Krista Krále končíme církevní rok a tak přeji nám všem, abychom my, královské
děti byli dobrými Božími vyslanci a snažili se zprostředkovávat spásu všem kolem nás v nastávajícím církevním roce.								MM
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Vážení a milí spolufarníci a podporovatelé,
rád bych oznámil - jménem našeho rozvojového misijního sdružení Misijní banka
ubožáků (MBU) – návrat z letošních afrických
aktivit 2012. V mnoha směrech byla naše mise
odlišná od těch předchozích. Jednak zdravotní potíže nedovolily Mirjam její bezprostřední
účast na plánovaných aktivitách, a pak i vnější
podmínky spolu s novými administrativními
požadavky tanzanijské vlády nás na každém
kroku zdržovaly. V prvním případě to bylo i
vzplanutí náboženských nepokojů mezi muslimy a křesťany, které se z ostrova Zanzibar
okamžitě přenesly i na pevninu do hlavního města Dar es Salaamu, kde bylo pro nás třeba
administrativně jednat. Pohyb pohotovostních policejních a vojenských jednotek po městě
spolu se střelbou a drancováním obchodů a kostelů, na klidu takové práci rozhodně nepřidá.
V tom druhém to byla zase záplava nových předpisů ohledně, pojištění, řidičských průkazů
a dlouhodobých pobytových víz s podrobnějšími formuláři, ve kterých se sami úředníci na
biskupství i státní správě jen velmi pracně orientovali. Žel, i to však patří neodlučitelně do
misionářských aktivit a nelze se tomu nijak
vyhnout. Samozřejmě jako každoročně se
snažíme postupně zpracovat i letošní africkou
zprávu, ve které se podrobně vrátíme nejen ke
shora zmíněným tématům, ale i k našim africkým rodinám, sirotkům v adopci na dálku,
studentům na středních i vysokých školách
a především k tématu vody pro africké domorodce v naší misijní oblasti Mbozi West.
Děkujeme všem za modlitební a praktickou
podporu společných úkolů a předsevzetí.
Pavel Baldínský – MBU – agapembu@volny.cz

Chrámovým hudebníkům

Již šestým rokem vydává Společnost pro duchovní hudbu (SDH) zpravodaj Psalterium. Mnozí
z vás ho znají. Časopis se zaměřuje na teoretické otázky duchovní hudby, umění a kultury,
přináší zprávy o dění, recenze, pozvánky a ohlasy. Kromě tištěné verze, která vychází každé dva
měsíce, je dostupný na internetu na adrese http://zpravodaj.sdh.cz.
SDH se snaží také prakticky pomáhat zpěvákům sbormistrům, varhaníkům, a proto pořádá
každý rok letní školu duchovní hudby Convivium – letos bude 10.-18 srpna v klášteře ve Vyšším
Brodě. Zdá se nám to ale málo, jen jednou v roce se sejít, byť je to týden intenzivní práce.
Proto bychom se touto cestou chtěli zeptat těch, kdo se zabývají duchovní hudbou, zda by
uvítali nějakou častější podporu - víkendový seminář pro sbormistry a zpěváky, pro varhaníky,
hlasové poradenství, výběr repertoiru, poskytnutí not. Využili byste takovou nabídku? Prosíme vás, napište o svých zkušenostech pár řádek do naší redakce, abychom mohli připravit
semináře podle toho, co by vám pomohlo v těžké, ale ve výsledku jistě radostné službě.
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V předposledním čísle tohoto roku si můžete přečíst odpověď paní Marie Nohynkové, sbormistrové ze Staré Boleslavi.
Obracíme se na vás také s prosbou, abyste nám do redakce posílali upozornění na to, co se
chystá nebo co zajímavého v oblasti duchovní a liturgické hudby proběhlo ve vaší farnosti – ať
už je to koncert, festival, seminář a podobně. Uvítáme vaše články a fotografie na adrese psalterium@sdh.cz (články ve formátu doc nebo rtf, obrázky jpg), za které předem děkujeme.
Koncerty duchovní hudby můžete také vkládat přímo na internet do Kalendáře akcí na adrese
http://res.claritatis.cz/kalendar-akci.
S přáním všeho dobrého z redakce Psalteria 			
Jarmila Štogrová a Jiří Kub

Ekumenická modlitba v katedrále připomenula oběti obou totalit
U příležitosti oslavy státního svátku Dne
boje za svobodu a demokracii se 17. listopadu v katedrále sv. Víta, Václava a
Vojtěcha konala ekumenická modlitba za
oběti totalitních režimů.
Arcibiskupů-kardinál Dominik v tento
významný den pozval do svatovítského
chrámu ke společnému setkání nejen představitele univerzit, studentské
obce a zástupce společenského a politického života, ale všechny, kdo si chtějí
připomenout, že svoboda není fakt, který
se v běhu dějin tu a tam osudově vynoří,
nýbrž dar, kterého se nám dostává díky těm, kdo o něj usilují.
Toto arcibiskupovo pozvání vyslyšeli nejen četní zástupci akademické obce a české zemské
šlechty, ale i bratři a sestry z ekumenických společenství. Namátkou synodní senior evangelíků
Joel Ruml, československý patriarcha Tomáš Butta a biskup starokatolíků Dušan Hejbal.
Dále se zúčastnili četní zástupci Konfederace politických vězňů v čele s paní MUDr. Kavalírovou. Přispěchali i členové Fatimského apoštolátů v Koclířově pod vedením P. Dokládala. A v
neposlední řadě děti z léčebny v Opařenech, které přispěly svým finančním darem na pamětní
desku za umučeného svatovítského kanovníka Bořka-Dohalského, která byla v průběhu večera
odkryta.
„17. listopad je vlastně velmi smutný den, ale v ten den se zrodila naše svoboda, protože se
naplňují slova Ježíšova o pšeničném zrnu, které padá do země, aby zemřelo a vydalo užitek,“
předeslal již před samotnou slavností otec arcibiskup a dodal: „Nesmíme zapomenout na stovky
zabitých a statisíce uvězněných, mezi nimiž byli kněží a řeholníci. Naše svoboda je dar za životy
těch, kteří se nesehnuli, nezradili Krista, své přesvědčení, své svědomí.“
V úvodu zazněly majestátním prostorem dómu tóny naší státní hymny, po nichž následoval
přednes textu k zamyšlení. Byla jím báseň „Znamení moci“ ve znamenitém přednesu syna
slovutného básníka Jana Zahradníčka.
Po modlitbě následoval koncert, při němž zaznělo Requiem, op. 48 Gabriela Faurého. Tklivé
a jímavé melodie hudby k zádušní mši pak mohly zúčastněným posloužit i jako podklad k
mediaci resp. usebrané modlitbě za duše těch, jejichž krev byla prolita za naši svobodu. Tak,
jak k tomu nabádal dómský farář a nám důvěrně známý P. Ondřej Pávek při úvodním slovu ke
koncertu. 								Jakub Holeček
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Farní odpoledne
V sobotu 24.11. se uskutečnilo v zasedacím sále radnice tradiční farní odpoledne. Bohužel, s
dosud nejnižší účastí od doby, kdy tyto akce pořádáme (celkem 68 lidí). S trochou nadsázky
se dá říci, že se sešla širší skupina organizátorů a jejich přátel. Škoda, protože byla příležitost si
popovídat s naším novým farářem, s ostatními farníky se domluvit na budoucích akcích, pochválit, postěžovat, nabídnout, dostat... Pokud by měla být podobná účast i v budoucích letech,
bylo by zbytečné pořádat podobné akce jinde, než na faře. Tolik lidí se do ní ještě vejde. Uvítáme vaše připomínky k případné nevhodnosti termínu, času, způsobu oznámení, programu
odpoledne, organizátorům atd.							FN
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

9:30

18:00

sv. Václav

Neděle: 11:15

17:00

sv. Gabriel

Pátek

Palata		

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

Po-So:

7:30		

17:30

sv. Václav

Kontakt s knězem 			

úterý: 8:00 - 11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.		

15:00

Úřední hodiny

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 12:00

Příležitost k přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle: 		
		
Všední dny:
Jindy: 		

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

Významné dny, svátky a farní program

1.12. sobota
2.12. neděle
6.12. čtvrtek
7.12. pátek
8.12. sobota
9.12. neděle
11.12. středa
13.12. čtvrtek
14.12. pátek
15.12. sobota
16.12. neděle
17.12. pondělí
23.12. neděle
24.12. pondělí
25.12. úterý
26.12. středa
27.12. čtvrtek
28.12. pátek
30.12. neděle
31.12. pondělí
1.1. úterý
6.1. neděle

Po ranní mši sv. předvánoční úklid kostela
1. neděle adventní, od 14:30 hod. adventní vyrábění na faře
Památka sv. Mikuláše
Památka sv. Ambrože
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
2. neděle adventní
V 19:30 vánoční koncert souboru „THE SOULFUL GOSPEL SINGERS”
Památka sv. Lucie
Památka sv. Jana od Kříže
Adventní rekolekce na faře s P. Opatrným (9-12 hod.)
3. neděle adventní
V 17:30 kající bohoslužba
4. neděle adventní, v 15 hod. adventní koncert.
Štědrý den
Slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční
Svátek sv. Štěpána
Svátek sv. Jana, apoštola
Svátek sv. Mláďátek
Svátek sv. Rodiny
Sv. Silvestr, konec občanského roku
Slavnost Panny Marie, Matky Boží, Nový rok
Slavnost Zjevení Páně

Nabídka

Milí farníci, ačkoli se toho ve farnosti neděje málo (viz pravidelný program na 2. str., přesto
může mít někdo pocit, že nám něco schází. S případnými náměty a návrhy se obracejte přímo
na P. Jerzyho, rád Vás podpoří. Prostory i čas je možné najít a zkombinovat.
vydává:
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
redakční rada: P. J. Gapski, P. S. Přibyl, M. Muchová, F. Nedbal
uzávěrka:
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 550 ks neprodejné

12

