POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle:
Po-Pá:
Sobota:

8:00
6:30
7:30

KONTAKT S

9:30
17:30
17:30

18:00
pátek

11:15 sv. Gabriel
15:00 Palata

(nedělní)

KNĚZEM

úterý: 7:00 - 11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
pátek: 7:00 - 11:00
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.

ÚŘEDNÍ HODINY
(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 7:00 - 11:00

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA
Neděle:

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

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
31.10. neděle 31. neděle v mezidobí
Změna času zletního na středoevropský
1.11. pondělí Slavnost Všech svatých
2.11. úterý Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Při mši sv. v 17:30 bude provedeno Requiem W. A. Mozarta.
4.11. čtvrtek Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
5.11. pátek 1. pátek vměsíci – po večerní mši sv. je adorace NSO do 23 hodin
7.11. neděle 32. neděle v mezidobí, koná se sbírka na Arcidiecézní charitu.
Při všech bohoslužbách se konají Volby do farní rady (více viz str. 3).
9.11. úterý Svátek Posvěcení lateránské baziliky
10.11. středa Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
11.11. čtvrtek Památka sv. Martina, biskupa, od 19:00 h na faře "Čtvrteční chvály" viz str.4
12.11. pátek Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
13.11. sobota Památka sv. Anežky České, panny
V10:00 je slavnostní mše sv. vkatedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
17.11. středa Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
21.11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále
Od 14:30 hodin se ve farním sále koná farní shromáždění (více viz str. 3).
Při mši sv. v18:00 bude provedena Lužanská mše od A. Dvořáka.
22.11. pondělí Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
24.11. středa Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
27.11. sobota Jednodenní rekolekce pro farnost.
28.11. neděle 1. neděle adventní
Při mši sv. v18:00 bude představena nová farní rada
rada. Poté bude následovat její
ustavující setkání.
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:

12

Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. O. Pávek, P. M.F. Převrátil, M. Muchová, Z. Hadravová, F. Nedbal
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 800 ks neprodejné

11
listopad
2004

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
MY

MÁME SVOU VLAST

V NEBI

…

Milí bratři a sestry,
tato slova zlistu Filipanům jsou jistě vhodným
připomenutím pro první listopadové dny, během
nichž zvláš vzpomínáme na naše drahé zemřelé
ve světle slavnosti Všech svatých ukazující nám
zářivý cíl života, kněmuž jsme povoláni. Všichni
ale zároveň víme, že tuto věčnou vlast nemůžeme
jen pasivně brát na vědomí, ale že je třeba ji očekávat, tj. vědomě kní směřovat dobrým využíváním
času, který nám byl vyměřen zde na zemi, aby naše víra, na níž náš život stojí, byla skutečně živá a
rostoucí.
Vtéto souvislosti bych se svámi rád podělil o své dojmy (či spíše informace) ze setkání kněží, které
proběhlo před nedávnem na Svaté Hoře a představovalo další krok v procesu obnovy farností naší
arcidiecéze. Tento proces, jak jistě víte, probíhá již druhým rokem. Často je zdůrazňováno, že se
netýká jen vnějších skutečností, strukturálních a systémových změn, apod. Farnosti jsou nejen
právnickými osobami se všemi náležitostmi, které to ssebou nese, ale jsou především společenstvími
lidí, kteří vyznávají svoji víru vJežíše Krista a snaží se být jeho svědky vmístě, kde žijí. Obnova
farnosti tedy podstatně spočívá vobnově našeho srdce, smýšlení, mentality… Právě toho se týkalo
zmíněné svatohorské setkání. Společně se spolubratry jsme zaměřili svoji pozornost na těchto několik
témat:
- pokání, bez něhož je jakákoli obnova vcírkvi nemyslitelná;
- Boží slovo, bez jehož slyšení a zvěstování se žádné evangelizační dílo vcírkvi neobejde;
- modlitba, bez níž nelze mluvit o duchovním životě křesana;
- sdílení, bez něhož víra jednotlivců slábne.
Jsou to body, resp. základní sloupy obnovy, které celé církvi na cestu do třetího tisíciletí představil
papež Jan Pavel II. ve svém listu Novo millenio ineunte, a které jsme i vnaší arcidiecézi pro proces
její obnovy přijali za své. Je ovšem jasné, že má-li být obnova reálná, nestačí něco takového na úrovni
diecéze rozhodnout a představit, ale je nezbyté, aby to bylo přijato a uskutečňováno na té nejzákladnější,
osobní rovině. Jinými slovy, aby to přijal za své každý jednotlivý křesan žijící ve společenství farnosti
sostatními. Mnohé závisí skutečně na iniciativě jednotlivce. Ale kmnohému lze také využít to, co již
ve farnosti společně podnikáme. Božímu slovu se věnujeme při biblických hodinách (každé pondělí
od 19:30), pro zdůraznění pokání můžeme využít pátky, které jsou vcelé církvi kajícími dny, pro
přijetí svátosti pokání je též dána pravidelná příležitost, ke společné liturgické modlitbě máme
příležitost se setkat denně (nešpory po večerní mši sv., adorace NSO každý pátek).
(pokr. str. 3)
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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 zváni!
Farní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - klubovna na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
"Biblická hodina"
komentovaná četba Skutků apoštolů
pondělí od 19:30 - klubovna na faře
Mateřské centrum Venoušek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum na faře
Dramatický kroužek
úterý 17:00 - 18:30 hod. - velký sál na faře
Rekreační cvičení pro ženy
úterý 19:00 - 20:00 hod. - velký sál na faře
Společenství Obnovy v Duchu svatém
úterý od 20 hod. - klubovna na faře
Sponzorské dary:

Společenství mládeže
středa od 18:30 - klubovna na faře
Společenství maminek a babiček
čtvrtek od 9:00 do 11:00 - mateřské centrum na faře.
Modlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Nešpory
Po každé večerní mši sv., s výjimkou pátků.
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. cca půl hodiny
společná adorace. Každý první pátek v měsíci je
adorace do 23 hod.
Farní rada
Nejbližší schůzka 14.11.2004, 19:00 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 23.11.2004, 18:30 farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Termíny a skupiny jsou vyvěšeny ve vývěsce.
Katechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Ondřeje.

Číslo bankovního účtu farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní symbol
platby uve te číslo dárce, které vám přidělí farář. Potvrzení o výši darů je
vydáváno jednou ročně. Všem dárcům ze srdce děkujeme!

381215302, zMladé Vožice jsou spravovány farnosti Miličín, Neustupov, Nová Ves u Mladé Vožice,
Smilovy Hory, Šebířov, Vrcholtovice, duchovní správu zabezpečují Misionáři Matky Boží zLa Salette P.
Jacek Zyzak, MS (604333772), P. Ryszard Kurasiewicz, MS (605949903), Ing. Jana Kášková,
pastorační asistentka. Mše vMiličíně bývají zpravidla ve 12.30 h, ale ne každou neděli. Proto se před
cestou raději informujte.
Turistický rozcestník v Miličíně
Obcí prochází červená turistická značka: Žibkov 2,5 km, Mezno 5,5 km, Starý zámek 10,5, respektive:
Kalvárie (698 m n. m.) 1 km, Buchov 6 km, Votice 11,5 km všechno po červené, zMiličína známěstí
vychází také zelená turistická cesta směr: Kalvárie 1 km, Smilkov 7 a Votice 13 km. Pokud pojedete
autem, tak Miličín leží cca 20 km od Tábora, 27 km do Benešova, do Votic je to zMiličína 8 km.
Vlakem je to asi nejblíže zMezna.

MILÉ

DĚTI, TENTOKRÁT ZKUSTE TEST ZAMĚŘENÝ NA

1. Počet knih Bible je:
a) 2
b) 46

c) 73

d) 111

2. Nejstarším (tj.prvním zapsaným) evangeliem je evangelium podle:
a) Matouše
b) Marka
c) Lukáše
d) Jana
3. „Jdi kmravenci, lenochu, dívej se, jak žije, a zmoudříš.“ – Tento citát je z:
a) Jk 2,20
b) Iz 40,21
c) Př 6,6
d) není vBibli vůbec
4. Skutky apoštolů napsal stejný svatopisec jako:
a) knihu Jób
b) Lukášovo evangelium
d) Janovo evangelium
5. Zkratka Ez znamená:
a) Ezau
b) Ezdráš

c) Ezop

c) Katechismus katolické církve

d) Ezechiel

Farní www stránky: Adresa je: www.vaclavonline.wz.cz Své příspěvky, fotografie, aktuality a vše
další, co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu jan.macek@atlas.cz

6. O Ježíšově narození a dětství se zmiňují tato dvě evangelia:
a) Mk a Mt
b) Mt a Lk
c) Lk a Jan
d) Mk a Jan

Farní Zpravodaj:
Snažíme se, aby ve Zpravodaji bylo více informací o dění ve farnosti. Program
je bohatý, ale dopisovatelů, kteří popíší své dojmy zfarních akcí, je málo. Zkaždé akce by se měl ve
Zpravodaji objevit článeček, by na 5 řádek - jaké to bylo, co by se mohlo vylepšit, pozvat dosud
nerozhodnuté, aby se přišli příště podívat, apod. Případné stylistické neobratnosti rádi upravíme, ale
chybí nám ohlasy na akce zřad farníků. Možná, že právě jednoduchý a krátký popis někoho přiměje,
aby příště přišel také. P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc. Děkujeme všem, kteří dodržují termíny!
Farní knihovna:
Základní fond má již přes 200 nově zakoupených titulů a zájemci si již začali
knížky půjčovat. Půjčuje se ve farním sále vždy při kávě po dětské nedělní mši sv. (tedy v době 10:4511:30) a před nedělní večerní mší sv. (tedy 17:00-17:45). Bude-li o tuto službu zájem, přibudou i
další termíny. Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Uvítáme Vaše náměty na doplnění knihovny, knižní dary
(po předchozí konzultaci s knihovníky) i finanční dary na pořízení nových knih.

7. Slova „Na počátku bylo slovo…“ stojí na začátku:
a) celé Bible
b) Nového zákona
c) Janova evangelia

OBLÍBENÉ "FARNÍ

10. Slova zMt 1,23 jsou citací z:
a) Jer 10,14
b) Lk 22,6

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

Správné odpovědi ztestu pro děti: 1c, 2b, 3c, 4b, 5d, 6b, 7c, 8c, 9b, 10c
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BIBLI

d) Zjevení sv. Jana

8. Deuterokanonické knihy jsou:
a) sbírky kánonů (tj.vícehlasů) pro čtyřhlasý sbor
b) historické spisy pojednávající o vzniku a vývoji dělových střelných zbraní
c) několik knih Starého zákona, které některé křesanské církve nepovažují za součást Bible
d) souborný název pro Pět knih Mojžíšových
9. Modlitbu Otče náš vBibli najdeme v:
a) Lk
b) Mt a Lk
c) prvním listu sv.apoštola Pavla Korintským
d) nenajdeme vůbec
c) Iz 7,14

d) Ex 3,5

Klidně poproste o pomoc rodiče, starší sourozence anebo si vezměte přímo Bibli. Správné odpovědi
RHb
najdete na straně 2.
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POKRAČOVÁNÍ

ČTVRTEČNÍCH

CHVAL

SVATOST

Stejně jako vminulém roce, kdy jsme se každý 2. čtvrtek vměsíci scházeli ke společné modlitbě
chval, díků a proseb, bychom rádi v těchto setkáváních pokračovali i letos.
Každá modlitba (a to vjakékoliv podobě) je velmi důležitá pro náš vztah sPánem, pro náš život a
také pro život lidí kolem nás. Někdy už možná nemáme sílu, čas a vlastně ani chu se modlit (myslím,
že to si můžeme každý přiznat), a tehdy je důležité mít společenství, mít kolem sebe lidi, kteří nám
pomohou znovu se odhodlat jít za Pánem.
Naše společná modlitba bude – tak jako vminulém roce – doprovázena hudbou. Jistě využijeme
i různých úryvků zPísma a dalších hlubokých myšlenek. Každý se pak může zapojit hlasitou nebo
osobní tichou modlitbou, tak jak to bude cítit a jak mu bude milé. Žádná forma modlitby není
předepsána – při modlitbě můžete sedět či stát, kdykoli přijít nebo odejít.
První setkání proběhne ve čtvrtek 11.11. od 19:00 h na faře a dále pak každý 2. čtvrtek vměsíci.
Všichni jste srdečně zváni!
Veronika Peroutková
za společenství

DRACI, DRÁČCI ...
Celý týden slunečno a větrno – ideální na pouštění draků, všichni jsme se moc těšili. Sobota – od
rána bezvětří a vytrvalý déš – ideální sedět doma vteple. Všichni draci tedy zůstali doma vteple a
čekají až do STŘEDY 17.11. 2004, kdy se opět budeme těšit na malé děti srodiči mezi 14,00 –
14,15 hod. na stanici metra RADLICKÁ venku u východu zmetra. Vpřípadě opětovné něpřízně
podmínek se akce neruší – draci se připravili na každou situaci a mají vzáloze překvapení....
Na akci zve Mateřské centrum „Venoušek“

REKREAČNÍ

CVIČENÍ PRO ŽENY

Měly bychom se představit, protože jsme služebně nejmladší společenství. Začaly jsme se scházet v
lednu tohoto roku za účelem zcela neduchovním a nyní již své tělesné schránky utužujeme pravidelně
každé úterý v sále na faře.
Z ostatních společenství vybočujeme i tím, že jsme ryze dámská společnost a muže mezi sebe
zásadně nebereme (by už se i někteří chtěli vnutit). Jiné podmínky, kromě pohlaví, si však neklademe
Petra Šustrová
a tak chcete-li si zacvičit, přij te mezi nás.

MINISTRANTSKÝ

DEN

4.

PROSINCE

Zveme zkušené i začínající ministranty na výlet do Českého krasu, “školení” a mši sv. v Litni - od
rána do odpoledne na svátek sv. Barbory, 4.12.2004. Podrobnosti v prosincovém Zpravodaji a na
František Převrátil a další ministranti
vývěsce.

ADVENTNÍ

VÝLET (NEJEN) PRO DĚTI OD
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DO

12

LET

Vsobotu 18.12. do Malé Chuchle. Sraz v9:15 na Smíchovském nádraží.
Ssebou jídlo a pití, teplé oblečení a nezapomeňte dětem dát lístky na bus nebo průkazku.
o.s.
Návrat kolem 16h na Nové Butovice ke komunitnímu centru sv. Prokopa.
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bét-el

Jak často o ni přemýšlíme, většinou ve spojení sněkterým světcem a možná se nám zdá pro nás
„obyčejné“ lidi nedostupná.
Pravda je, že nedostupná může být, když bychom chtěli kopírovat život některého oblíbeného
světce. Každý znás žije vjiném prostředí, vjiné době, obklopen jinými lidmi a co je velmi podstatné,
každý znás byl od Pána obdarován jinými schopnostmi, jinými dary a poslán na jinou životní cestu.
Od každého Pán očekává splnění daných úkolů a každý má po své životní cestě dojít ke svatosti.
Protože se blíží Advent ráda bych vzpomněla některých rad zemřelého papeže Angela RoncallihoJana XXIII., který by 4. listopadu slavil své narozeniny (1883). Bylo by mu už 121 let, ale mnozí starší
si ještě pamatují jeho velkou osobnost, která ani po tolika letech neztrácí na významu. Jeden zjeho
výroků zní: “Člověk se může stát svatým, jak spapežskou berlou, tak skoštětem vruce.“ Své rady,
jak být křesanem ve všedním životě shrnul vdesítibodovém programu snázvem „Desatero pokoje“.
Je to program aktuální i lákavý. Žít pokojně by chtěli mnozí. “Nad Tvým všedním dnem bu září jas
věčnosti nebo jsi pouze odkázán na rozvrh hodin“ (F.Werfel).
Desatero pokoje může být průvodcem i povzbuzením „“Den ze dne žijeme vrukou Páně“ (Jan
XXIII):
Jen pro dnešek se budu snažit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit problém svého života
najednou.
Jen pro dnešek budu dbát na své vystupování, nebudu nikoho kritizovat a už vůbec se
nebudu snažit někoho korigovat nebo napravovat - jenom sám sebe.
Jen pro dnešek budu šasten vjistotě, že jsem stvořen pro štěstí nejen na onom světě, ale také
na tomto světě.
Jen pro dnešek se přizpůsobím okolnostem, aniž bych vyžadoval, aby se okolnosti přizpůsobily
mým přáním.
Jen pro dnešek věnuji deset minut svého času dobré četbě – je pro život duše stejně nutná,
jako je výživa nutná pro život těla.
Jen pro dnešek vykonám dobrý skutek a nebudu o tom nikomu vyprávět.
Jen pro dnešek vykonám něco, do čeho se mi vůbec nechce. A kdybych se snad cítil uražen,
dám si pozor, aby to nikdo nezpozoroval.
Jen pro dnešek si připravím přesný program a budu se chránit před dvěma zly: před chvatem
a nerozhodností.
Jen pro dnešek budu pevně věřit, že dobrotivá Boží prozřetelnost se o mne stará, jakoby
mimo mne nebylo nikoho na světě. Budu tomu věřit, i kdyby okolnosti
nasvědčovaly opaku.
Jen pro dnešek nebudu mít strach. Obzvláš nebudu mít strach se radovat ze všeho, co je
krásné a budu věřit vdobro.
Desatero pokoje je papežem nabízeno jenom pro dnešek, máme žít dnešek –tato myšlenka ulehčuje,
dodává nám klidu a odvahy. Plánovat tato předsevzetí na celý život by nám asi ubralo odvahu.Každé
předsevzetí bychom měli mít na mysli celý den. A co se dnes zdá nemožné, mohu bezpečně svěřit
Bohu.
„Den ze dne žijeme vrukou Páně.“ (Jan XXIII).
(Byla to spiritualita všedního dne papeže Jana XXIII: Žít PRO DNEŠEK zBoha.)
MM
Zpracováno podle J.Haase: “Žít pokojně“
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NEDĚLNÍ

KONCERT

V EK A

17. října odpoledne se uskutečnil v našem kostele kocert skupiny VeKa (Vesmírná Kapela). Přivítání
a úvodní slovo obstaral otec Ondřej. Celý koncert trval asi 2 hodiny. Byly to chvíle úžasné atmosféry,
naplněné Boží přítomností, humorem a hudební dovedností mladých lidí. Prožívala jsem s nimi tu
radost, že někomu patřím.
Uvědomila jsem si, že texty byly smysluplné. Mám čtyři děti, dvě z nich dospívají a tak bych přála
nejen jim, ale i jiným, kteří mají zájem a chtěli by se iniciovat v těchto společenstvích, že je to pro
dnešní mládež přínosné.
Myslím, že dnešní doba je uspěchaná a že je potřeba se zastavit a zamyslet se nad smyslem života.
Koncert byl nejen vydařený, ale byl i jakousi evangelizací. Kéž by takových mladých nadšených a
J. Matysová
Bohem naplněných lidí bylo kolem nás více!

CHODÍCÍ

REKOLEKCE

2. a 3. října 2004 se konaly chodící
rekolekce - společně prožitý víkend
našich farníků ve Voticích.
Účastníci dorazili k cíli - votické faře
- již v pátek večer a byli vlídně přijati
místním panem farářem Honzou
Böhmem.
Prožité dny byly rámovány
společnou modlitbou ranních chval
a večerními nešporami. Sobotu
jsme věnovali chodícím rekolekcím.
Otec František si pro nás připravil
několik úvah a čtení, která jsme
pak v tichosti promýšleli. V krásné
přírodě Podblanicka měl každý z
nás příležitost k vlastnímu ztišení a
individuálnímu prožitku, ale také k rozhovorům s ostatními. V sobotu večer jsme prožili společnou
bohoslužbu v kostele v Popovicích. Nedělní dopoledne bylo věnováno mši v místním kostele sv.
Františka. Poté následoval společný oběd na faře s láskou připravený Olgou a Janou. Ke hřejivé
atmosféře víkendu velkou měrou přispěla osobnost otce Františka, jeho vlídný přístup ke svěřeným
K.M.
ovečkám.

OD 28.

ZÁŘÍ K

28.

ŘÍJNU

28. září a 28. října slavíme naše svátky (dříve nás nutili slavit "jejich" dny). Užívejme si jich. Je co
slavit. Ti, kteří jen nadávají, jsou naivní a zbabělí. Chtějí, aby někdo nastolil blahobyt za ně. Vždy
bude co vylepšovat.
Plevel se objevuje každý rok, v zimě je třeba topit, ve vedru vyhledat stín. Vždy je třeba se stavět
proti zlu čelem, zastávat se obětí a pracně a bolestně hledat pravdu. Slavení svátků nás zve k přípitku
a k nové rozhodnosti.
Svátků si cení lidé činu. Čas je dražší než peníze. Váhání krutě platíme. Svatý Václav jednal.
Každý slušný člověk před 15 léty řekl, měl jsem dělat pro svobodu daleko více. Nenechme se svést
nynějším hradním pánem, tvrdícím, že on dělal pro svobodu nejvíc.
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Proč váháme znovu? Jako bychom neměli přísloví, zima se zeptá, cos dělal v létě. Jako bychom
nevěděli, že 15 let po první světové válce jsme už jeli z kopce. Proč jsme my křesané takoví váhavci?
Po revoluci jsme zaspali. Neradili jsme se s nejmoudřejšími, s těmi, kteří se nejvíce osvědčili a nebyli
bezradní v době, kdy nám zbylo jen to nejnutnější - vnitřní svoboda. Nehledali jsme inspiraci ve
Slovu božím. Tam je náš dluh. Místo toho jsme se v mnohém vrátili nazpět, a nevšimli si a
nepojmenovali, co bylo špatné a nedostatečné a proč nás opakovaně potkaly hrůzy 20. století.
Dodneška jsme nerozeznali chyby, neodsoudili zradu, slabost a zbabělost (ne zrádce, slabochy a
zbabělce, to nemáme na práci).
Neocenili jsme a nepřijali to, co vzniklo nového. Zůstali jsme dlužní sobě a církvi zkušenost těch
nejlepších z nás, kteří nespali. Lis pronásledování, omezení, bolesti a naděje prověřil a očistil na
dřeň naše postoje, vztahy, ekumenismus i liturgii.
Nenarovnali jsme se pořádně a neřekli, co je podstatné a co naprosto vedlejší. Několik lidí te
necháme svatořečit, ale jejich statečnost a pohotovost za svou nepřijmeme.
Dřívější hospodáři touto dobou měli brambory ve sklepě a obilí na sýpce. Odhadovali kolik
sádla bude z prasete a jak silná bude zima.
Svatý Václav myslel na budoucnost dalších generací, jednal a přemáhal strach. Holýma rukama
se postavil ozbrojenému. Zahlédl před tím podstatu Ježíšova učení. Instituce, diplomacie a systémy
nekladl na první místo.
Jestli na nás naše děti uvidí, že usilovně hledáme, jak zlepšit společnost, jestli uvidí, že se
chodíme radit s Bohem a budeme dost obětaví, pak může být lépe a můžeme mít naději, že se třeba
děti vydají stejnou cestou.
Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí."
Zbožní, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu: "Jsme snad i my slepí?" Ježíš jim odpověděl: "Kdybyste
byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme. A tak zůstáváte v hříchu." J 9,39-41
Řekl jim také podobenství: "Může vést slepý slepého? Nepadnou oba do jámy? Lk 6,39
P. Václav Vacek

JAK

SE SLOUŽÍ A ŽIJE NA

SMÍCHOVĚ (SE ŽOFKOU) ....

rozhovor P. Františka pro Zpravodaj farností Štěchovice-Slapy (Proudy 69)
Mnozí z nás ještě v sobě nesou živou vzpomínku na slunečné dny zkonce
loňského června, kdy naše farnosti slavily událost nad jiné významnou a radostnou:
svěcení a primici P. Miloše Františka Převrátila. Rok se potkal s rokem a otec
František už není novoknězem. Stal se „obyčejným“ služebníkem na vinici Pánu
a dny sváteční vystřídaly dni všední…
Tvé kněžství oslaví co nevidět své první narozeniny. Myslíš, že si za
ten uplynulý rok zaslouží dort a oslavu, nebo tu spíš zlobilo dětskými nemocemi a rozmary?
Kněžství je úžasný dar, ovšem to mé provedení má určitě své velké nedostatky. Leccos moc neumím
– třeba nejsem na velkolepou liturgii. Promluvy mám spíš krátké a jednoduché, takže intelektuálové
si také moc na své nepřijdou. Oslavu si tedy zaslouží Pán Bůh, ten to nekazí, ba naopak, on ty mé
nedostatky napravuje a doplňuje. Ale, jestli by měl chu na dort, to si netroufám...
Co ti uplynulý rok dal a vzal?
V neděli (23. května) to byl rok, kdy umřela maminka. I když je mnoho dobrých lidí, kteří mě na
různých místech „berou“, zatím ještě nemám žádné nové místo, které bych vnímal jako domov. Ten
pozemský jsem smaminkou ztratil. Naproti tomu – skněžstvím mi vyrůstá úloha otce, který pomáhá
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ve farnosti vytvářet domácí zázemí pro druhé. A smíchovská farnost, kde te sloužím, ta o život na faře
dost stojí. Mnozí se pro to hodně obětují. Takový společný život, to je pro mně také skvělý dar.
Překvapila tě kněžská služba něčím, co jsi neočekával, příjemným či méně příjemným?
Ve srovnání s předchozím jáhenstvím, snad ještě víc než sloužení mše sv., prožívám jako velmi
požehnanou službu při svátosti smíření. Kromě mnohých rutinních zpovědí se často setkávám i
sopravdovou touhou po živých a krásných vztazích.
Tvé povolání ke kněžství má kořeny ve vesnické farnosti, jáhenskou službu jsi absolvoval tady na
venkově. Prvním kněžským působištěm se ti stala farnost u kostela sv. Václava v Praze. Pozoruješ
nějaké výrazné rozdíly v pastoraci ve městě a na venkově?
Jsem rád na venkově – je tam víc přehledno, jsem rád i ve městě – je tu pěkný cvrkot. Ve městských
farnostech, jako je smíchovská, nelze znát všechny účastníky bohoslužeb. To je trochu nepříjemné.
Jednak nevím, ke komu mluvím a také mohu spíš propásnout ty chvíle, kdy někdo potřebuje, abych
si jej všimnul. Ale v neděli po obou ranních zveme všechny zájemce na farní kávu a tam se mnozí
mohou potkat. No a ještě jedna specialita: těžko někde jinde než v Praze uvidíte od oltáře projíždějící
tramvaje. A zase tu nejezdí okolo parníky jako na Ostrově.
Byl jsi na svém prvním působišti pověřen „svým“ konkrétním úkolem? Máš „svou“ pastorační skupinu?
Pokud ano, je to úkol, který ti „sedí“, nebo jsi ho vpokoře přijal jako nevyhnutelnost?
Já jsem asi „na ty“, komu to stačí jednoduše. Takže na babičky a dědečky, na děti, nemocné, vězně
atp. Ale netoužím se nijak specializovat. Jen jeden zvláštní jmenovitý úkol te mám, i když ve farnosti
je práce dost, chodím na Pankrác místo nemocného vězeňského kaplana P. Tomáše Vlasáka. A
protože ve farnosti máme slepecký ústav Palata, chodím tam každý pátek, a to rád.
Těšíš se na den, kdy přestaneš být kaplanem, bude ti přidělena farnost a budeš „svým pánem“?
Moc ne. Takový jáhen nebo farní vikář (to je přesný název pro to, čemu říkáš kaplan), ti nemají
spoustu odpovědností, které padají na administrátora nebo faráře: výkazy, účty, opravy, jednání... A
většinou to znamená být sám vdomě (mimo návštěv), a to se mi také moc nelíbí.
Neschází ti (původním povoláním přírodovědci) v betonovém centru Prahy kandík, zkameněliny a
příroda vůbec?
Příroda mi schází a mám málokdy dost času někam do ní vyjet. Jen svůj volný den – pondělí – si
snažím uhájit a jít někam ven. Před rokem mi přibylo ještě astma, a tak bych byl docela rád, kdybych
byl časem poslán někam na vzduch.
Snad se nebudeš zlobit, když na tebe prozradím, že jsi byl vdětství chovatelem želvy Žofky, o kterou
později, když jsi odešel z domova, pečovala tvoje maminka. Vloni v dubnu ses Žofky znovu ujal. Kde
žije Žofka dnes? Je tvou společnicí v kněžské „osamělosti“?
Žofku mám už 31 let. City moc neprojevuje a ani mé vztahové potřeby nenaplňuje. Spíš mi te
přidělává starost, protože tady pro ní vůbec nemám podmínky. Mám te plán dát ji na čas k
někomu, kdo by ji mohl nechat pást na zahradě.
Vracíš se rád do Štěchovic? Cítíš tady své kořeny anebo lehce zakořeníš tam, kam tě život a služba zavedou?
Loňská primice i letošní biřmování ve Štěchovicích byly pro mě moc krásné. Hlavně proto, že jsem
viděl spoustu milých lidí, ke kterým mám osobní vztahy a vidím, že je to společenství, kde lidé rádi
slouží. Vracím se rád. Nové hlubší kořenění jsem ještě nikde jinde nezažil, vždy po roce jsem se
musel stěhovat. Jsem zvědavý, co má Pán pro mě připravené.

A přeji Vám všem důvěřivou otevřenost a hodně radosti
Otázky kladla Daniela Schöffelová
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Miloš František Převrátil

MOŽNOST

ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ

Tak jako každý rok je vprvních listopadových dnech dána možnost získat plnomocné odpustky pro
duše vočistci. Informaci o tom podává liturgický kalendář, zněhož citujeme:
· 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela
získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším vočistci. Kromě tří obvyklých podmínek
(sv. zpově , sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při
návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
· Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné
odpustky přivlastnitelné pouze duším vočistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba
jen vduchu za zemřelé; vostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
Pamatujme zvláště vtěchto dnech na naše zemřelé!

„DUŠIČKY“
Také jste si při návštěvě hřbitova během roku všimli, že mnoho hrobů
je jakoby zapomenuto, hrobů, u kterých se snad jen zastaví náhodný
návštěvník? A potom- na začátku listopadu - nastane „akce Dušičky“.
Náhrobky jsou jakoby mávnutím proutku pokryty květinami, věnci a
celý hřbitov je osvětlen blikavými plamínky svíček. A obchodníci si
mnou ruce! Mimoděk nás napadne myšlenka, zda množství a cena
okrášlených hrobů je úměrná citu ktěm, kteří vnich odpočívají. Myslím,
že to tak není. Lidé zapomínají (jak napsal svatý Augustin), že to všechno
je spíše „útěcha živým než pomoc mrtvým“. Křesan samozřejmě pamatuje
také na pietní úpravu hrobu a asi nejen o Dušičkách. To všechno by
však bylo málo! Svatá Monika řekla:“Pochovejte si mne kde chcete, jen
o to Vás prosím, nezapomínejte na mou duši u oltáře Páně.“ Naší povinností by mělo být stále se
modlit za zemřelé, nejen za naše blízké, ale i za ty, kteří nemají nikoho, kdo by na ně vmodlitbě
vzpomněl. A modlit se celý rok, nejen o Dušičkách. Snažme se, aby všechno to dušičkové krášlení
H. Karlovská
nebylo jen nápravou naší celoroční nevšímavosti a pohodlnosti.

TŘÍKRÁLOVÁ

VÝZVA

Ač se to zdá neuvěřitelné, uběhl další rok a do naší farnosti opět
přišly dopisy z Arcidiecézní charity Praha a od pana biskupa Herbsta
(najdete je ve vývěsce kostela), ve kterých jsou členové naší farnosti
opět osloveni v souvislosti s chystanou Tříkrálovou sbírkou. A tak se
na vás farníky obracím s prosbou - podpořte farnost a pomozte
utvořit skupinky, které v lednu vyjdou s pokladničkami do ulic. Tak
jako jsou zapotřebí ti, kteří do pokladniček přispívají, zrovna tak jsou
zapotřebí i ti, kteří do nich vybírají. Zkuste překročit svůj stín, vylézt
ze své ulity anonymity a stát se dobrovolným pomocníkem
Arcidiecézní charity. Bližší informace o Tříkrálové sbírce vám ráda
zodpovím na telefonu 257 328 718. Ve vývěsce kostela najdete také vzpomínku na minulý rok, která
Petra Šustrová
vám snad pomůže, až se budete rozhodovat, zda se k nám připojíte .
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NEDĚLNÍ

VÝLET ZA MŠÍ, TENTOKRÁT NA

ČESKOU SIBIŘ

V Česku je řada míst, která svým názvem
připomínají cizí země. Například tady najdete České
Švýcarsko, Českou Kanadu, Ameriku, ale také i
Českou Sibiř. Ta se nachází na rozhraní středních
a jižních Čech a svoje jméno dostala podle krutých
a dlouhých zim. Místní lidé ani zdejšímu kraji
sdrsným podnebím jinak neřeknou. Zima tu
přichází brzy a často tu leží až dva metry sněhu.
Traduje se, že tuto oblast nazval poprvé Českou
Sibiří spisovatel Jan Herben. Centrem oblasti, která
se rozkládá na zhruba 500 kilometrech čtverečních,
je obec Miličín a právě tam nás zavedou dnešní
nedělní toulky za mší.
První písemné zmínky o Miličíně jsou zlet 1383
a 1384, jeho historie je úzce spjata srodem pánů
zMiličína, po jeho vymření pak sRožmberky. Býval
zde dokonce hrad, ten ale zanikl na přelomu 14. a
15. století. Zámek by zase zničen požárem ve století
osmnáctém. A tak ze zdejších památek zůstal dodnes
zachován pouze kostel Narození Panny Marie,
postavený vletech 1380 až 1384 na místě staršího kostela, o němž je zmínka vzachovaném registru
desátků papežských zroku 1352. Původní dřevěný kostel přestavěli Rožmberkové vroce 1380 na
gotický. Kostel měl dvě lodě a byl často opravován. Například v18. století byl přestavěn na barokní,
po roce 1911 byla provedena další generální oprava, při níž byla například pokryta šindelem střecha
kostela.
Vroce 1796 vznikla vMiličíně velice pěkná
obrazová Křížová cesta (příjemná cesta, zhruba jeden
kilometr dlouhá), která vede od hřbitova na nedaleký
vrch zvaný Kalvárie skaplí zroku 1748. Cestou se
zejména te na podzim naskýtají krásné výhledy
na okolí Miličína a České Sibiře. Nedaleko Kalvárie
se nachází skála nazývaná „Miličínský lev“
opředená pověstmi, známý je i 11 metrů hluboký
místní lom, který má sloužit kvýcviku potápěčů.
Miličín býval církevním střediskem děkanátu
Vltavského. Sahal od Vltavy až za Vožici, Jistebnici
a Votice. Zajímavá je i historie zdejší školy (naproti
kostelu). První zmínka o miličínské škole je zroku 1392. Stála na farské zahradě, roku 1644 ale zcela
vyhořela. V letech 1897 až 1898 byla postavena nová budova, vté se učí dodnes.
Při toulkách Českou Sibiří můžete navštívit také například bojiště u Jankova, kde se roku 1645
Michael Mareš
odehrála jedna z největších a nejkrvavějších „řeží“ třicetileté války.
Římskokatolická farnost Mladá Vožice, Morávkovo náměstí 21, 391 43 Mladá Vožice, tel.:
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Jedinečnou příležitostí kespolečné modlitbě, naslouchání Božímu slovu a sdílení víry jsou pak
setkání ve společenstvích na faře, která jsou otevřená skutečně všem a jejichž přehled můžeme nalézt
pravidelně na druhé straně Zpravodaje (a kterou snad alespoň občas ještě někdo čte). Možná se
vblízké budoucnosti podaří vymyslet ještě jiné způsoby, jak Boží slovo, pokání, modlitbu a sdílení
vnašem životě rozvinout. Ale je snad zřejmé, že aktuálně se nabízejících možností není málo. Jen o
nich možná každý neví anebo – což by ovšem bylo smutné – ani moc vědět nechce, protože prostě
nemá o nic ztoho zájem. Pak by ovšem byla namístě otázka, zda sv. Pavel, když říká, že „my máme
svou vlast vnebi“, mluví pravdu či zda ji říká opravdu za všechny. Vlast, na kterou se člověk netěší
a pro jejíž dosažení nedělá nic anebo jen málo, není pravou vlastí a domovem.
Přeji nám všem, aby nás první listopadové dny povzbudily vtouze po Boží blízkosti, vradostné
naději na zářivý vrchol našeho života ve společenství svatých a kvděčnému znovupřijetí našeho
společenství farnosti, které nám bylo darováno jako pozemský domov, snímž a vněmž můžeme
P. Ondřej Pávek
knebeské vlasti putovat.

OZNÁMENÍ

O VOLBÁCH DO FARNÍ RADY

Podle § 7 odst. e) stanov farních rad Arcidiecéze pražské oznamuji konání voleb do farní rady
Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha – Smíchov.
má každý katolík starší 15 let příslušející do farnosti (§6, odst. a)).
sobota 06.11.2004 (po večerní mši sv.)
neděle 07.11.2004 (po dopoledních i večerních bohoslužbách)
Místo konání voleb:
farní kostel – basilika sv. Václava, filiální kostel sv. Gabriela (Holečkova ul.)
P. Ondřej Pávek v.r., farář
Volí se 9 zástupců zdříve zveřejněného seznamu.
Aktivní volební právo:
Termín konání voleb:

POZVÁNKA

NA

FARNÍ

SHROMÁŽDĚNÍ

Ve smyslu § 29 a 30 Stanov farních rad Arcidiecéze pražské svolávám Farní shromáždění
které se uskuteční vneděli 21.11.2004 v14:30 hod
hod. v sále na faře.
Na programu bude souhrnná zpráva o životě farnosti podaná farářem a členy farní rady. Též bude
P. Ondřej Pávek v.r., farář
příležitost pro vznesení návrhů či připomínek ze strany farníků.

DRAMATICKÝ

KROUŽEK OTEVŘEN!

Dramatický kroužek se bude konat každé úterý od 17 do 18:30 hodin. Náplní budou různé
pohybově-zábavné aktivity a později nacvičování vánočního představení. Kroužek je určen pro děti
od 6 do 16 let.
První schůzka proběhla v úterý 19. října v prostorách fary kostela sv. Václava na Smíchově.
Kroužek bude otevřen, bude-li na něj chodit alespoň 7 dětí. Děkuji a těsím se na Vás, resp. na
Myška (Markéta Bendová)tel. 608 532 909
Vaše děti.
mail: spanta@centrum.cz

PODĚKOVÁNÍ

ZA NEDĚLNÍ KÁVY

Touto cestou bych chtěla poděkovat jedné nenápadné bytosti, která v tichosti a
bez ovací, pravidelně každý týden kontroluje, dokupuje a doplňuje zásoby do
kuchyňky v sále na faře a zajišuje pravidelný rozpis služeb. Bez ní a bez její
obětavosti by naše každonedělní farní kávy nebyly.

A tak tedy: « Olinko Vepřeková, děkujeme! »

P.Š.
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