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KONTAKT S 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

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
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PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA

POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle: 8:00 9:30 18:00 11:15  sv. Gabriel
Po-Pá: 6:30 17:30                     pátek 15:00  Palata
Sobota: 7:30 17:30 (nedělní)

Neděle: - ráno 7:30 –  7:55 9:00 – 9:25
- večer17:00 –17:55

Všední dny: - večer17:00 – 17:25
Jindy: - po individuální dohodě.

28.11. neděle 1. neděle adventní1. neděle adventní1. neděle adventní1. neděle adventní1. neděle adventní. Při mši sv. v18:00 představení nové pastorační rady, slib jejíchpředstavení nové pastorační rady, slib jejíchpředstavení nové pastorační rady, slib jejíchpředstavení nové pastorační rady, slib jejíchpředstavení nové pastorační rady, slib jejích
členů členů členů členů členů a bezprostředně následuje první schůzka

30.11. úterý Svátek sv. Ondřeje, apoštola
2.12. čtvrtek V18:15 schůzka ministrantů vkostele (více viz str.10)
3.12. pátek Památka sv. Františka Xaverského, kněze

1. pátek vměsíci – po večerní mši sv. je adorace NSO do 23 hodin
4.12. sobota Ministrantský den (program na str.10)
5.12. neděle 2. neděle adventní.2. neděle adventní.2. neděle adventní.2. neděle adventní.2. neděle adventní. Sbírka na bohoslovce (více viz str.3)

V19:30 – schůzka ekonomické rady
6.12. pondělí Památka sv. Mikuláše, biskupa
8.12. středa Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
12.12. neděle 3. neděle adventní. 3. neděle adventní. 3. neděle adventní. 3. neděle adventní. 3. neděle adventní. V15:00 setkání pro děti vsále na faře: výroba vánočních ozdob

a vprůběhu odpoledne též možnost svátosti smíření pro děti (více viz str.10)
13.12. pondělí Památka sv. Lucie, panny a mučednice
14.12. úterý Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, V18:30 schůzka redakční rady
19.12. neděle 4. neděle adventní4. neděle adventní4. neděle adventní4. neděle adventní4. neděle adventní
24.12. pátek Vigilie Slavnosti Narození Páně – Štědrý den
25.12. sobota Slavnost Narození Páně.Slavnost Narození Páně.Slavnost Narození Páně.Slavnost Narození Páně.Slavnost Narození Páně. V16:00 koncert vkostele: J. J. Ryba: Česká mše vánoční
26.12. neděle Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa, Při všech bohoslužbách možnost obnovy

manželských slibů
27.12. pondělí Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28.12. úterý Svátek sv. Mlá�átek, mučedníků
31.12. pátek Sedmý den voktávu Narození Páně, Připomínka sv. Silvestra, papeže

Poslední den občanského roku
1.1.2005 sobota Oktáv Narození Páně, Slavnost Matky Boží Panny MarieOktáv Narození Páně, Slavnost Matky Boží Panny MarieOktáv Narození Páně, Slavnost Matky Boží Panny MarieOktáv Narození Páně, Slavnost Matky Boží Panny MarieOktáv Narození Páně, Slavnost Matky Boží Panny Marie

AAAAADVENTDVENTDVENTDVENTDVENT –  –  –  –  – CESTACESTACESTACESTACESTA     DODODODODO     HLOUBKYHLOUBKYHLOUBKYHLOUBKYHLOUBKY B B B B BOŽÍHOOŽÍHOOŽÍHOOŽÍHOOŽÍHO

TAJEMSTVÍTAJEMSTVÍTAJEMSTVÍTAJEMSTVÍTAJEMSTVÍ

Milí bratři a sestry,
opět po roce přichází adventní doba. Opět uslyšíme veliké
přísliby především zúst proroka Izaiáše a současně výzvy
kobrácení zaznívající od sv. Jana Křtitele: „Připravte cestu
Pánu, vyrovnejte mu stezky!“

Advent je jistě doba vhodná kobrácení. Více než vdobě
postní, kdy prožíváme zkroušenost nad vlastními hříchy,
nás ale může vadventu motivovat kobrácení pohled na
nejdříve jen tušenou, ale vprůběhu adventní doby stále
více se otevírající hlubinu Božího tajemství, které se nám
zjevilo vtěle. Vždy� vNěm – v Kristu – přebývá všechna
plnost božství tělesně. (srv. Kol 2,9)

Komu jsou přístupné poklady liturgie církve, tomu budou zaznívat (a on sám bude vyslovovat)
vpředvánočním týdnu od 17. do 24. prosince každý den při nešporách podivuhodné antifony ke
kantiku Panny Marie:

„Ó MoudrostiÓ MoudrostiÓ MoudrostiÓ MoudrostiÓ Moudrosti, ty vycházíš zúst Nevyššího, ty se rozpínáš od jednoho konce světa kdruhému, ty
mocně a mírně řídíš všechno: přij� a nauč nás cestě rozumnosti!“

„Ó AdonajÓ AdonajÓ AdonajÓ AdonajÓ Adonaj, vůdce Izraelova domu, ty ses zjevil Mojžíšovi vohni hořícího keře a dals mu zákon na
Sinaji: přij� a vysvobo� nás s velikou mocí!“

„Ó Kořeni JesseÓ Kořeni JesseÓ Kořeni JesseÓ Kořeni JesseÓ Kořeni Jesse, ty stojíš jako znamení národům, před tebou zmlknou ústa králů a národy tě budou
vzývat: přij� a vysvobo� nás, už neprodlévej!“

„Ó Klíči DavidůvÓ Klíči DavidůvÓ Klíči DavidůvÓ Klíči DavidůvÓ Klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, když ty otevřeš, nikdo už nezavře, když ty zavřeš, nikdo
už neotevře: přij� a vyve� ze žaláře spoutaného, jenž sedí vtemnotě a ve stínu smrti!“

„Ó VýchodeÓ VýchodeÓ VýchodeÓ VýchodeÓ Východe, jase věčného světla a slunce spravedlnosti: přij� a osvě� ty, kdo žijí vtemnotě a ve stínu smrti!“
„Ó Králi národůÓ Králi národůÓ Králi národůÓ Králi národůÓ Králi národů, toužebně očekávaný, ty jsi nárožní kámen, který spojuje Boží lid vjedno: přij� a

spas člověka, kterého jsi utvořil zhlíny!“
„Ó ImmanuelÓ ImmanuelÓ ImmanuelÓ ImmanuelÓ Immanuel, Králi náš a zákonodárce, na tebe čekají národy, abys je zachránil: přij� a dej nám

spásu, Pane, náš Bože!“
Neuvěřitelné bohatství těchto antifon začínajících rozmanitými osloveními se zvoláním adresovanými

přicházejícímu Mesiáši nám ukazuje nejen na charakter starozákonního očekávání spásy, ale také na
šíři spásného Božího záměru a konečně na hlubinu Božího tajemství, které nám Bůh vtělením svého
Syna otevřel a pozval nás kúčasti na něm. Vtom je totiž spása.

Na opakované prosby „Přij�! odpovídá pak liturgie církve ráno 24. prosince slovy ujištění: „Dnes
zvíte, že přijde Pán, a zítra spatříte jeho slávu.“

Až uprostřed posvátné noci Vtělení staneme u jeslí připomínajících nám onu dávnou a přitom
stále stejně živou událost, nezapomeňme na velikou bohatost tajemství Božího přicházejícího na svět
a setrvejme před Pánem svděčností a klaněním. Advent kéžnás ktomu dobře připraví.

Přeji vám požehnané dny.Přeji vám požehnané dny.Přeji vám požehnané dny.Přeji vám požehnané dny.Přeji vám požehnané dny. P. Ondřej PávekP. Ondřej PávekP. Ondřej PávekP. Ondřej PávekP. Ondřej Pávek
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Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám nabízejí
možnost prohloubit svou víru, setkat se s lidmi podob-
ného smýšlení. Všichni jsou zváni!

Farní kávaFarní kávaFarní kávaFarní kávaFarní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře

Společenství rodičůSpolečenství rodičůSpolečenství rodičůSpolečenství rodičůSpolečenství rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - klubovna na faře

Pondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře

"Biblická hodina""Biblická hodina""Biblická hodina""Biblická hodina""Biblická hodina"
komentovaná četba Skutků apoštolů
pondělí od 19:30 - klubovna na faře

Mateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum Venoušek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum na faře

Dramatický kroužekDramatický kroužekDramatický kroužekDramatický kroužekDramatický kroužek
úterý 17:00 - 18:30 hod. - velký sál na faře

Rekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženy
úterý 19:00 - 20:00 hod. - velký sál na faře

Společenství Obnovy v Duchu svatémSpolečenství Obnovy v Duchu svatémSpolečenství Obnovy v Duchu svatémSpolečenství Obnovy v Duchu svatémSpolečenství Obnovy v Duchu svatém
úterý od 20 hod. - klubovna na faře

Sponzorské dary:Sponzorské dary:Sponzorské dary:Sponzorské dary:Sponzorské dary: 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!

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

Společenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládeže
středa od 18:30 - klubovna na faře

Společenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babiček
čtvrtek od 9:00 do 11:00 - mateřské centrum na faře.

Modlitba RůženceModlitba RůženceModlitba RůženceModlitba RůženceModlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.

NešporyNešporyNešporyNešporyNešpory
Po každé večerní mši sv., s výjimkou pátků.
Pravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. cca půl hodiny
společná adorace. Každý první pátek v měsíci je
adorace do 23 hod.

Farní radaFarní radaFarní radaFarní radaFarní rada
Nejbližší schůzka  28.11.2004, 19:00 na faře

Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 14.12.2004, 18:30 farní kancelář

Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Termíny a skupiny jsou vyvěšeny ve vývěsce.

Katechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Ondřeje.

Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj: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 .P.S .P.S .P.S .P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc.  Děkujeme všem, kteří dodržují termíny!Uzávěrka je 20. každý měsíc.  Děkujeme všem, kteří dodržují termíny!Uzávěrka je 20. každý měsíc.  Děkujeme všem, kteří dodržují termíny!Uzávěrka je 20. každý měsíc.  Děkujeme všem, kteří dodržují termíny!Uzávěrka je 20. každý měsíc.  Děkujeme všem, kteří dodržují termíny!

Farní knihovna:Farní knihovna:Farní knihovna:Farní knihovna: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 10:45-
11:30) 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.

OOOOOBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉ " " " " "FARNÍFARNÍFARNÍFARNÍFARNÍ     KAFEKAFEKAFEKAFEKAFE" " " " " BUDEBUDEBUDEBUDEBUDE     IIIII     NADÁLENADÁLENADÁLENADÁLENADÁLE     KAŽDOUKAŽDOUKAŽDOUKAŽDOUKAŽDOU     NEDĚLINEDĚLINEDĚLINEDĚLINEDĚLI, , , , , POKUDPOKUDPOKUDPOKUDPOKUD     SESESESESE     NAJDOUNAJDOUNAJDOUNAJDOUNAJDOU     OCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍ

SPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCI, , , , , KTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍ     BUDOUBUDOUBUDOUBUDOUBUDOU " " " " "DRŽETDRŽETDRŽETDRŽETDRŽET     SLUŽBYSLUŽBYSLUŽBYSLUŽBYSLUŽBY". Z". Z". Z". Z". ZÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇ     HLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁME     DALŠÍDALŠÍDALŠÍDALŠÍDALŠÍ

SPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKY     NANANANANA     ZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍ     ÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDU     KOSTELAKOSTELAKOSTELAKOSTELAKOSTELA.....

11

�����������	�
�����������������������������������������������

LLLLLYŽAŘSKÝYŽAŘSKÝYŽAŘSKÝYŽAŘSKÝYŽAŘSKÝ     TÁBORTÁBORTÁBORTÁBORTÁBOR     PROPROPROPROPRO     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI     ODODODODOD 7  7  7  7  7 DODODODODO 15  15  15  15  15 LETLETLETLETLET

Vtermínu 12.3. – 19.3. 2005. Pojede se na Šumavu do Hojsovy Stráže do areálu Brčálník, hotelu Fanda.
Cena je letos vyšší, pro děti zI.stupně ZŠ 3.000,-Kč a pro děti zII.stupně 3.200,-Kč za dítě, včetně vleků. Děti
můžete přihlašovat již nyní u Šefernů na tel.: 251 621 352. Pospíchejte, počet míst je omezen! Pobyt je určen
pro děti lyžaře, které již stály na lyžích a umí jezdit na vleku. Schůzka rodičů přihlášených dětí bude ve středu
12.1.2005 v 19h vKomunitním centru sv. Prokopa. Zaplatit můžete převodem na účet číslo 168460334/
0300, jako variabilní symbol použijte prvních šest čísel zrodného čísla vašeho dítěte (nebo jednoho zdětí)
nebo přímo na schůzce. Zaplatit je však nutné nejpozději do 20.ledna 2005, kdy je splatná záloha 50.000,-
Kč.     Za o.s. Bét-el               Petr Šeferna              Petr Šeferna              Petr Šeferna              Petr Šeferna              Petr Šeferna

VVVVVÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍ     BESÍDKABESÍDKABESÍDKABESÍDKABESÍDKA C C C C CAMPAMENTAAMPAMENTAAMPAMENTAAMPAMENTAAMPAMENTA

Vánoční besídka Campamenta se bude konat ve středu 22.12. od 18 hodin na faře. Ssebou si vezměte
hodně dobré nálady, cukroví a každý jeden malý dáreček.
Čeká na Vás vánoční minipředstavení dramatického kroužku, něco málo společenských her a samozřejmě
koledy. Těšíme se na Vás!Těšíme se na Vás!Těšíme se na Vás!Těšíme se na Vás!Těšíme se na Vás! Za Campamento 99        Markéta Bendová       Markéta Bendová       Markéta Bendová       Markéta Bendová       Markéta Bendová

AAAAADVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET ( ( ( ( (NEJENNEJENNEJENNEJENNEJEN) ) ) ) ) PROPROPROPROPRO     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI     ODODODODOD 6  6  6  6  6 DODODODODO 12  12  12  12  12 LETLETLETLETLET

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. Návrat kolem 16h na Nové Butovice ke komunitnímu
centru sv. Prokopa. o.s. bét-elo.s. bét-elo.s. bét-elo.s. bét-elo.s. bét-el

AAAAADVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍ     TESTTESTTESTTESTTEST ( ( ( ( (NEJENNEJENNEJENNEJENNEJEN) ) ) ) ) PROPROPROPROPRO     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI

1) Slovo „advent“znamená:
a) příchod b) očekávání c) vánoční dárek d) požehnání.

2) Roráty jsou:
a) šrouby ke smontování kostelních lavic b) otáčivé podstavce na adventní věnec
c) staročeské adventní perníčky d) staročeské adventní zpěvy.

3) Vadventní době je důležité chystat se na vánoce:
a) úklidem kostela i domácností b) modlitbou, pokáním a dobrými skutky
c) nácvikem vánočních koled d) pečením cukroví a sháněním vánočních dárků.

4) Druhou adventní neděli se každý rok čte o:
a) Janu Křtiteli a jeho výzvě kobrácení b) o umučení Pána Ježíše
c) o cestě Panny Marie a sv. Josefa do Betléma ke sčítání lidu     d) o Mariině navštívení sv. Alžběty.

5) První čtení bývá vdobě adventní převážně z:
a) První knihy Mojžíšovy b) ze Skutků apoštolských
c) proroka Izaiáše d) proroka Jonáše.

6) Adventní věnec slouží:
a) květšímu osvětlení kostela vzimním období b) ksymbolickému znázornění blížících se vánoc
c) kposvěcení kostela či domácností vadventní době d) kplatné oslavě adventu.

7) Vdobě adventní se při nedělní  mši sv. vynechává:
a) krédo (věřím) b) gloria; c) proměňování d) Otče náš.

8) Liturgická barva (tj.barva např.kněžského ornátu a štoly) je pro adventní dobu:
a) zelená b) bílá c) fialová ���������	


9)   Zpívání koled vdobě adventní je:
a) vhodné, aby si je všichni dobře zopakovali b) nevhodné
c) vhodné pouze pro děti d) vhodné mimo kostel.

10) Slova „Zdrávas Maria“ Marii řekl/a:
a) Alžběta, když ji Marie přišla navštívit b) Josef, když se vrátila zhor od Alžběty
c) archanděl Gabriel při zvěstování, že se stane matkou Božího Syna
d) Jan Křtitel, než pokřtil Ježíše vJordánu.

Správné odpovědi najdete na straně 2     RHb    RHb    RHb    RHb    RHb
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ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     ZZZZZFARNÍHOFARNÍHOFARNÍHOFARNÍHOFARNÍHO     SHROMÁŽDĚNÍSHROMÁŽDĚNÍSHROMÁŽDĚNÍSHROMÁŽDĚNÍSHROMÁŽDĚNÍ

konaného dne 21.11.2004 ve farním sále

I.I.I.I.I. ZahájeníZahájeníZahájeníZahájeníZahájení
II.II.II.II.II. Referát faráře P.Pávka o aktualitách ve farnosti:Referát faráře P.Pávka o aktualitách ve farnosti:Referát faráře P.Pávka o aktualitách ve farnosti:Referát faráře P.Pávka o aktualitách ve farnosti:Referát faráře P.Pávka o aktualitách ve farnosti:

1) Technické záležitosti:
a) Rok sloužící farní budova vyžaduje řadu oprav vrámci záruky – problém neodizolovaných

základů od okolního terénu (dvojí výměna omítky vsuterénních prostorách).
b) Letos pokračovala oprava omítky kostela, financováno z grantů a příspěvků.
c) Kaple sv.Jana Nepomuckého vRadlicích – bude opravena na náklady ČSOB, která bude

vsousedství kaple stavět své obchodní centrum. Není vyloučen zájem MČ o využití kaple.
d) MČ vpříštím roce plánuje vybudování parkové úpravy vokolí kostela, znaší strany vznesen

požadavek na vydláždění přístupové cesty kdruhému bočnímu vchodu do kostela a na oplocení
trávníků přilehlých ke kostelu (kvůli znečiš�ování psy) – první požadavek přislíbeno splnit,
druhý nikoliv.

2) Život farnosti:
a) Spřenesením farních aktivit zkostela na faru akce přibyly – např. farní umělecký klub (po

přestávce způsobenéodstěhováním jeho organizátora V. Hrona zfarnosti se počítá sjeho
dalším pokračováním po novým vedením).

b) Slepecký ústav Palata – integrován do farního života díky pravidelným pátečním bohoslužbám
(zajiš�uje P. Převrátil) a díky několika lidem zfarnosti, kteří na tyto bohoslužby pravidelně
docházejí a navázali kontakt sobyvateliústavu.

c) Sdružení pro děti a mládež Campamento – bylo přidruženo knaší farnosti (schváleno farářem
a členy FR).

3) Personální obsazení:
a) Kněží – farář a farní vikář (druhý farní vikář po měsíci služby vnaší farnosti přeložen do Hořovic).
b) Bohoslovec Stefan Wojdyla – nastoupil do semináře, naše farnost by měla být chápána jako

jeho domovská česká farnost, bude zde trávit volné víkendy.
c) Kostelník p.Váňa – náplň práce přesně vymezena (péče o kostel), placen zfarních financí.
d) Pastorační asistent p. Chvátal – náplň široká, zejména péče o vše související sfarní budovou,

ale též kostelnické i další služby vkostele. Veden a financován jako zaměstnanec AP
e) Další dobrovolní spolupracovníci (nikoliv vpracovním poměru) – varhaníci, katecheté, uklízeči,

animátoři jednotlivých společenství, výrobci Zpravodaje atd.
4) Finanční situace:

a) Dlouhodobé vybavení fary  (nábytek, nádobí,vybavení herny, …)
b) Provoz - elektřina a plyn, pojištění vnitřního vybavení, nákup úklidových prostředků
c) Společnost ACRED vyžaduje společné platby na ostrahu, fond oprav apod. – jednání

dosud neuzavřena.
5) Výhledy do budoucnosti:

a) Personální změny ve farnosti – pravděpodobný odchod obou kněží na konci tohoto školního
roku, další personální obsazení farnosti podle vyjádření gen. vikáře není dosud rozhodnuto.

b) Celkový úbytek kněží vduchovní správě vdiecézi, stoupá nutnost zapojení laiků, za naši
farnost 4 osoby navštěvují dvouletý kurz  „Pomoc vpastoraci“.

c) Proces obnovy farností:
a)) reorganizace struktur farností – slučování farností, které existují už jen formálně, zjednodušení
   úřednické práce farářů.
b)) obnova mentality věřících - pokání, Boží slovo, modlitba, sdílení.

AAAAADVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍDVENTNÍ     CVIČENÍCVIČENÍCVIČENÍCVIČENÍCVIČENÍ     PROPROPROPROPRO     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI

Také letošní advent nechceme promarnit,  ale dobře se duchovně připravit na  vánoční svátky. Pokusíme se o to
každodenním drobným adventním cvičením. Při nedělních bohoslužbách nás bude provázet symbolika okna.  Za
každý týden  přinesou děti napsáno, či nakresleno to, co  se jim nejvíce povedlo. Vkostele si potom budou moci
nalepit   do papírového okna hvězdu.

 �!������"���!�����
Jaké bude Evangelium: Mt. 24,37-44

Ježíš nás vybízí kpřipravenosti na svůj příchod. Proto budu ve svém jednáníJežíš nás vybízí kpřipravenosti na svůj příchod. Proto budu ve svém jednáníJežíš nás vybízí kpřipravenosti na svůj příchod. Proto budu ve svém jednáníJežíš nás vybízí kpřipravenosti na svůj příchod. Proto budu ve svém jednáníJežíš nás vybízí kpřipravenosti na svůj příchod. Proto budu ve svém jednání
pravdivý.pravdivý.pravdivý.pravdivý.pravdivý.

Úkol:Úkol:Úkol:Úkol:Úkol:
Vtomto týdnu se budu  snažit  o pravdivost jednání. Budu myslet na  to, že  Bůh
mě může  v „mém okně“ kdykoli zahlédnout. Budu hledat a připomínat si pravou

podstatu vánočních svátků. Nejsou to přece svátky jídla, shonu a dědy Mráze, ale především oslava narození
Ježíše. Pokusím se přečíst si každý den úryvek zEvangelia.
Vokně nás vidí i naši bližní. Přinášejme radostnou zvěst také druhým. Nesty�me se za Ježíše, aby se on, až
přijde, nemusel  se stydět za nás. Papírové adventní okno kopíruje tvarem okna svitrážemi vpostranních
lodích kostela. Vnich jsou zobrazeni apoštolové. Jak by mohl být zobrazen náš život?
Tuto neděli dostanete papírový adventní kalendář, který si můžete vyplňovat  a pověsit doma  na viditelné místo. Třeba
zrovna do okna.

#�	$%����"���!�����
Jaké bude Evangelium: Mt. 3,1-12

Ježíš chce mé obrácení. Pozvu ho do svého soukromí.Ježíš chce mé obrácení. Pozvu ho do svého soukromí.Ježíš chce mé obrácení. Pozvu ho do svého soukromí.Ježíš chce mé obrácení. Pozvu ho do svého soukromí.Ježíš chce mé obrácení. Pozvu ho do svého soukromí.

Úkol:Úkol:Úkol:Úkol:Úkol:
Nechám Ježíše nahlédnout „oknem“   do svého srdce. Upřímně a důkladně se
připravím na svátost smíření. Mohu využít následující neděle 12.12. od 15 hodin
na faře. Tento týden se budu více modlit.

&'�������"���!�����
Jaké bude Evangelium: Mt. 11,2-11

Ježíš zachraňuje nemocné na těle i na duchu. Chce, abychom si i myJežíš zachraňuje nemocné na těle i na duchu. Chce, abychom si i myJežíš zachraňuje nemocné na těle i na duchu. Chce, abychom si i myJežíš zachraňuje nemocné na těle i na duchu. Chce, abychom si i myJežíš zachraňuje nemocné na těle i na duchu. Chce, abychom si i my
všímali potřebných.všímali potřebných.všímali potřebných.všímali potřebných.všímali potřebných.

Úkol:Úkol:Úkol:Úkol:Úkol:
Každý den se budu snažit někomu  prospět, či pomoci. Dobrým slovem,
upřímností, návštěvou, kytičkou, plněním povinností. Příští neděli (19.12.)

se uskuteční  sbírka na Misijní banku ubožáků. Pokusme si odepřít vtomto   týdnu něco nadbytečného
a věnovat peníze na strádající vAfrice.

(�!��%����"���!�����
Jaké bude Evangelium: Mt. 1,18-24

Bůh knám promlouvá vtichu a chce nás proměnit. Naslouchejme a snažmeBůh knám promlouvá vtichu a chce nás proměnit. Naslouchejme a snažmeBůh knám promlouvá vtichu a chce nás proměnit. Naslouchejme a snažmeBůh knám promlouvá vtichu a chce nás proměnit. Naslouchejme a snažmeBůh knám promlouvá vtichu a chce nás proměnit. Naslouchejme a snažme
se proměňovat také své okolí.se proměňovat také své okolí.se proměňovat také své okolí.se proměňovat také své okolí.se proměňovat také své okolí.

Úkol:Úkol:Úkol:Úkol:Úkol:
Budu se snažit o to, aby  podle vzoru  Ježíše, Panny Marie a svatého  Josefa ze mě
vyzařoval pokoj, vlídnost, trpělivost a láska kdruhým.      H.C.     H.C.     H.C.     H.C.     H.C.
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VVVVVÁNOCEÁNOCEÁNOCEÁNOCEÁNOCE 2004 / 2005  2004 / 2005  2004 / 2005  2004 / 2005  2004 / 2005 VEVEVEVEVE     SMÍCHOVSKÉSMÍCHOVSKÉSMÍCHOVSKÉSMÍCHOVSKÉSMÍCHOVSKÉ     FARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTI

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     KOSTELKOSTELKOSTELKOSTELKOSTEL –  –  –  –  – BASILIKABASILIKABASILIKABASILIKABASILIKA     SVSVSVSVSV. V. V. V. V. VÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVA:::::

Pátek 24.12.2004: Štědrý denPátek 24.12.2004: Štědrý denPátek 24.12.2004: Štědrý denPátek 24.12.2004: Štědrý denPátek 24.12.2004: Štědrý den
7:30 – se zpěvem staročeských rorátů 16:00 – pro děti 24:00 – půlnoční mše sv.

Sobota 25.12.2004: Slavnost Narození PáněSobota 25.12.2004: Slavnost Narození PáněSobota 25.12.2004: Slavnost Narození PáněSobota 25.12.2004: Slavnost Narození PáněSobota 25.12.2004: Slavnost Narození Páně8:00 9:30 18:00 (po mši sv. nešpory)
(kostel otevřen: 7:30 – 19:00 / jesličky přístupné mimo čas bohoslužeb)

Neděle 26.12.2004: Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a JosefaNeděle 26.12.2004: Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a JosefaNeděle 26.12.2004: Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a JosefaNeděle 26.12.2004: Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a JosefaNeděle 26.12.2004: Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
8:00 – sobnovou manželských slibů
9:30 – sobnovou manželských slibů
18:00 – sobnovou manželských slibů (po mši sv. nešpory)
(kostel otevřen: 7:30 – 19:00 / jesličky přístupné mimo čas bohoslužeb)

Pondělí 27.12.2004: Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 6:30 17:30 (po mši sv. nešpory)

Úterý 28.12.2004: Svátek sv. Mlá�átek, mučedníků 6:30 17:30 (po mši sv. nešpory)

Středa 29.12. – čtvrtek 30.12.2004 6:30 17:30 (po mši sv. nešpory)

Pátek 31.12.2004 6:30 16:00 – na poděkování za
uplynulý rok (po mši sv. děkovná pobožnost a svátostné požehnání)

Sobota 1.1.2005: Slavnost Matky Boží, Panny MarieSobota 1.1.2005: Slavnost Matky Boží, Panny MarieSobota 1.1.2005: Slavnost Matky Boží, Panny MarieSobota 1.1.2005: Slavnost Matky Boží, Panny MarieSobota 1.1.2005: Slavnost Matky Boží, Panny Marie 8:00 9:30 18:00 (po mši sv. nešpory)

Neděle 2.1.2005: 2. neděle po Narození PáněNeděle 2.1.2005: 2. neděle po Narození PáněNeděle 2.1.2005: 2. neděle po Narození PáněNeděle 2.1.2005: 2. neděle po Narození PáněNeděle 2.1.2005: 2. neděle po Narození Páně 8:00 9:30 18:00 (po mši sv. nešpory)

Pondělí 3.1. – pátek 7.1.2005: 6:30 17:30 (po mši sv. nešpory)

Ve středu 5.1.2005 při mši sv. v17:30 – žehnání vody křídy a kadidla
Čtvrtek 6.1.2005 – Slavnost Zjevení Páně
Pátek 7.1.2005 – 1. pátek vměsíci – po mši sv. v17:30 je adorace NSO do 23 hodin

Sobota 8.1.2005: 7:30 17:30 (po mši sv. nešpory)

Neděle 9.1.2005: Svátek Křtu PáněNeděle 9.1.2005: Svátek Křtu PáněNeděle 9.1.2005: Svátek Křtu PáněNeděle 9.1.2005: Svátek Křtu PáněNeděle 9.1.2005: Svátek Křtu Páně 8:00 9:30 18:00 (po mši sv. nešpory)

FFFFFILIÁLNÍILIÁLNÍILIÁLNÍILIÁLNÍILIÁLNÍ     KOSTELKOSTELKOSTELKOSTELKOSTEL     SVSVSVSVSV. G. G. G. G. GABRIELAABRIELAABRIELAABRIELAABRIELA (H (H (H (H (HOLEČKOVAOLEČKOVAOLEČKOVAOLEČKOVAOLEČKOVA     ULULULULUL.):.):.):.):.):

Pátek 24.12.2004: Štědrý den 24:00 – půlnoční mše sv.
Sobota 25.12.2004: Slavnost Narození Páně 11:15
Neděle 26.12.2004: Svátek Svaté Rodiny 11:15 – sobnovou manželských slibů
Sobota 1.1.2005: Slavnost Matky Boží, Panny Marie 11:15
Neděle 2.1.2005: 2. neděle po Narození Páně 11:15
Neděle 9.1.2005: Svátek Křtu Páně 11.15

Doprovodné akce:Doprovodné akce:Doprovodné akce:Doprovodné akce:Doprovodné akce:

Farní kostel – basilika sv. Václava:

25.12.2004 16:00 Koncert: J. J. Ryba: Česká mše vánoční (Soubor Bachcollegium Praha)

Filiální kostel sv. Gabriela (Holečkova ul.):

6.1.2005 17:00 Tříkrálový koncert (Soubor Gabriel)

PPPPPŘIJĎŘIJĎŘIJĎŘIJĎŘIJĎ, P, P, P, P, PANEANEANEANEANE J J J J JEŽÍŠIEŽÍŠIEŽÍŠIEŽÍŠIEŽÍŠI!!!!!
A znovu před námi stojí Advent. Kolik jsme jich již prožili a kolik nám jich ještě zbývá? Tolikrát jsme
se těšili na příchod Pána a říkali: "Přij�, Pane Ježíši". Ale těšení se bez skutků by bylo málo.
Chceme-li pozvat někoho důležitého a milého, snažíme se všechno nachystat jako nejlepší hostitelé.
Kdyby Ježíš na naše pozvání skutečně zavítal do našich domovů, co mu nabídneme? Vyprané záclony
a cukroví? Měli bychom mu nabídnout čistou duši, laskavé slovo, lásku a milosrdenství. Ale všechny
tyto naše dary už jsou pěkně zaprášené, schované pod nánosem lhostejnosti a překryté pocitem, že
přece žiji jako ostatní lidé, tedy dobře.
Měli bychom se snažit v našich vztazích narovnat všechno pokřivené, otevřít dokořán svá srdce,
zklidnit se a naslouchat. Bůh k nám mluví, ale my Ho neposloucháme, naše myšlenky krouží kolem
nepodstatných věcí, uši jsou zahlceny rádoby vánoční hudbou, oči těkají z jedné reklamy na druhou.
Opus�me na chvíli tento svět, očistěme svoji duši svátostí smíření a pak s čistým a pokojným srdcem
můžeme říci: "Přij�, Pane Ježíši!"        HK       HK       HK       HK       HK

. . . KDYŽ  MOJŽÍŠOVI  RUCE  UMDLÉVALY . . . ( Ex  17, 12)

  „ Dokud Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael, když ruku spustil, vítězil Amálek. Když Mojžíšovi
umdlévaly ruce, vzali kámen a podložili jej pod Mojžíše, aby se na něj posadil. Áron a Chúr, každý
zjedné strany, mu podpírali ruce, takže vytrval srukama nahoře až do západu slunce.“

Ti, kdo u sv. Václava prožili v neděli 17. října mši sv. v9.30, mají jistě živě vpaměti , jak po
přečtení tohoto úryvku ze Starého zákona o. František s dětmi  ztvárnili boj Izraelitů sAmalečany. Pro
mě to bylo velmi názorné a uvědomila jsem si, že vduchovním životě se často jedná o „přetahování“
- koltáři (kBohu) nebo opačným směrem.

Na zmíněný úryvek zknihy Exodus jsem si nedávno vzpomněla také vjiné souvislosti. To když
jsem od příbuzných jedné vážně nemocné paní slyšela, že maminka už se nemůže modlit. Porozuměla
jsem tomu tak, že už nemá sílu prosit o pomoc Boha, který dopouští utrpení. Představila jsem si
umdlévajícího Mojžíše, který už také nemá dost svých sil, aby držel ruce zvednuté. Ale má kolem sebe
ostatní, kteří ho podpírají a tak je možné vyhrát. Viděla jsem to jako výzvu, abychom také my dokázali
nastoupit na místo těch, kdo okolo nás ztrácí sílu, a podpírali jejich zemdlené ruce (duše, srdce) -
svými modlitbami, svou přítomností a svou pomocí.

Vminulých dnech jsem se kvůli zdravotním komplikacím sama dostala do situace „velmi
vyčerpaného bojovníka“. O to intenzivněji jsem během pobytu vnemocnici cítila, jak mě podpírají
přímluvy a přítomnost blízkých a přátel. Že nejsem sama.

A tak děkuji vám všem, kdo jste místo mě a se mnou „zvedali ruce“, a Bohu děkuji za vás.   (vz)  (vz)  (vz)  (vz)  (vz)

????????????????????????!????????????????????????!????????????????????????!????????????????????????!????????????????????????!
Milí rodiče, prarodiče, kmotři,

už jste ukazovali svým dětem, vnoučatům, kmotřencům ve vývěsce v kostele
fotky z minulé tříkrálové sbírky ? Už jste jim přečetli informace k té budoucí?
Už jste se jich zeptali, zda by si náhodou nechtěli také zakoledovat?
   Já jsem se dětí zeptala v hodinách náboženství a děti projevovaly
opravdový a velký zájem! Kde je tedy problém?
   Nebo si opravdu nenajdete v týdnu od 2.1.do 9.1.2005 ani 1
hodinu volného času pro své blízké?
Pokud ano, přihlaste, prosím, sebe a své koledníky nejpozději do
neděle 12.12.2004 na telefonu 257 328 718 nebo724 241 322 nebo
přímo mě. Děkuje Vaše     Petra Šustrová    Petra Šustrová    Petra Šustrová    Petra Šustrová    Petra Šustrová
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III.III.III.III.III. Diskuse – různé:Diskuse – různé:Diskuse – různé:Diskuse – různé:Diskuse – různé:
1) otázka khistorii naší fary.
2) Výhrada kčastým personálním změnám.
3) Vystoupení člena občanského sdružení Campamento (bude pravidelnější zveřejňování akcí

ve Zpravodaji)
4) Prosba o informace ohledně církevního sněmu.
5) Zpráva od sv.Gabriela – každou poslední neděli vměsíci mše sv. latinská se zpěvem

Gregoriánského chorálu – pozvání do scholy (zkoušky st 17,30-18,30).
6) Informace o sčítání účastníků bohoslužeb vPraze.
7) Kúklidu kostela – ubývá počet dobrovolníků, na výzvy ve Zpravodaji žádná odezva.
8) Dotaz po zpovědním odpoledni pro děti – bude během výroby vánočních ozdob na 3.

neděli adventní.
9) Nabídka past. asistenta Chvátala kindividuálním setkáním u internetu na faře (pro lidi, kteří

nemají přístup kinternetu).

IV.IV.IV.IV.IV. Zakončení.Zakončení.Zakončení.Zakončení.Zakončení. Zapsala:      R.Habánová     R.Habánová     R.Habánová     R.Habánová     R.Habánová

ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     ZEZEZEZEZE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍ     FARNÍFARNÍFARNÍFARNÍFARNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY

Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha – Smíchov

konaného dne 14.11.2004 na faře

Přítomni: Habánová, Lokajíčková, Macek, P. Pávek, P. Převrátil, Riglová,
Schmitt, Stajner, Suchlová

Omluveni: Pavlů, Šír

I. Vpondělí 15.11.2004 návštěva (kanonická vizitace) generálního vikáře Mons. Slavíka ve farnosti,
před večerní mší sv. neformální setkání sfarní radou.

II. Podněty zřad farníků, různé:
1) Požadavek úředních hodin alespoň jednou týdně ve večerních hodinách.
2) Požadavek otevření kostela vodpoledních hodinách – např. od 16 hod., třeba i na úkor 1

hodiny zdopolední otvírací doby.
3) Přání četnějších návštěv biskupů – pozvání ze strany naší farnosti.
4) Kúklidu kostela: problém zmenšujícího se počtu dobrovolníků.
5) Problém nedůsledného přístupu některých společenství kfarním prostorám, které využívají

(úklid, přezouvání, zhášení před odchodem, zavírání oken, zamykání …).
6) Problém vlhkosti zejména suterénních prostor. Již podruhé byly zhotoveny nové omítky –

budoucnost ukáže, zda se situace zlepší.
7) Upozornění na některé nedostatky ve vybavení fary a na drobné závady, které je třeba odstranit

– bude zadáno p. Chvátalovi.
Všechny požadavky byly probrány a podle možností bude snaha je řešit.

III.Příprava programu farního shromáždění (stanoveno na 21.11.2004) – návrhy:
1) K procesu obnovy farností.
2) Současná personální situace farnosti. (osoby a jejich úkoly)
3) Kpastoračním výhledům naší farnosti.
4) Připomenutí aktivit sdružení Campamento vnaší farnosti.
5) Referát o ekonomické situaci farnosti, zhodnocení prvního roku provozu fary.
6) Zmínění Palaty a sv. Gabriela.
7) Případně shrnutí činnosti odstupující FR. Zapsala:      R.Habánová     R.Habánová     R.Habánová     R.Habánová     R.Habánová

NNNNNEDĚLNÍEDĚLNÍEDĚLNÍEDĚLNÍEDĚLNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET     ZAZAZAZAZA     MŠÍMŠÍMŠÍMŠÍMŠÍ, , , , , TENTOKRÁTTENTOKRÁTTENTOKRÁTTENTOKRÁTTENTOKRÁT     DODODODODO S S S S SVATÉHOVATÉHOVATÉHOVATÉHOVATÉHO J J J J JANAANAANAANAANA     PODPODPODPODPOD S S S S SKALOUKALOUKALOUKALOUKALOU

Pozvánka na nedělní výlet za mší do kostela
Narození Sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu
pod Skalou může být pro někoho nošením
dříví do lesa. Známá obec leží jen kousek za
Prahou a je snadno dostupná jak po silnici,
tak i vlakem zpražského smíchovského
nádraží. Prostě je od Prahy coby kamenem
dohodil. Návštěvu této středočeské Vesnice
roku 1999 vám i přesto vřele doporučuji.
Prohlídka Svatého Jana pod Skalou i te�,
vzimě, stojí rozhodně za to.

Ve Svatém Janu pod Skalou je
registrováno celkem 14 státem přísně
chráněných historických památek. Největší

znich je Kostel Narození Sv. Jana Křtitele – raně barokní stavba, kterou v roce 1661 postavil italský
stavitel Carlo Lurago a vroce 1712 ji přestavěl Kryštof Dienzenhofer. Ukostela je vstup do jeskyně
Sv. Ivana, upravené vroce 1657. Zdejší travertinová jeskyně sloužila ve druhé polovině 9. století jako
příbytek mnichu Ivanovi. Zdevastovaný objekt kostela se dočkal opravy teprve nedávno, až po Sametové
revoluci. Vroce 1992 byla provedena generální oprava fasády včetně statického zajištění celého objektu,

o rok později bylo upraveno okolí studánky a pramene Sv. Ivana, na
podzim roku 1994 (na státní svátek 28. října) se po 80 letech opět
rozezněly svatojanské zvony (120kg vážící Ivan a 490 kg vážící Jan
Křtitel) na kostelní věži (věž je způvodního kostela, tzv. Hasenburského,
který zde stával do roku 1657). Kostel má tři oltáře bohatě zdobené
řezbami, obrazy a sochami, uprostřed je náhrobek Sv. Ivana, zdejšího
poustevníka.

Zajímavou historii má rovněž i studánka Sv. Ivana. Prameny
vmístě svatojánské travertinové kupy jsou nejsilnější zpramenů
Českého krasu, jejich celková vydatnost činí zhruba 22 litrů za sekundu.
Voda zde vyvěrá vpěti pramenech, nejznámější znich je právě Ivanův
pramen svydatností okolo 3,5 l/sec. Voda prochází zvelké části
dlouhou cestou hlubokým nitrem vápencových skal a vyvěrá na povrch
se zpožděním téměř dva roky. Po cestě se však mísí svodou mladší, za
velkých deš�ů i svodou povrchovou, která do podzemí proniká

průrvami ve skalách. Voda zIvanova pramene byla od nepaměti považována za léčivou.
Navštívit toho lze ale ve Svatém Janu pod Skalou podstatně více. Zmiňme alespoň rodinnou

hrobku rodiny Bergerů, kterou vletech 1847 až 1849 nechal postavit JUDr. Maxmilián Berger,
předseda spolku pro postavení Národního divadla vPraze, či geologickou naučnou stezku západní
částí Českého krasu (je zde unikátní profil sladkovodních vápenců, tištěného průvodce naučnou
stezkou obdržíte na Správě CHKO Český kras, Karlštejn 85).

A jak se do obce Svatý Jan pod Skalou dostanete? Například vlakem. Znádraží ve Vráži u Berouna
(tra� ČD č. 173 Praha-Smíchov – Beroun) je to ke klášteru ve Svatém Janu pod Skalou nejblíže a to tři
kilometry po modré turistické značce. Do obce ale vede celá řada dalších turistických cest, například
zBerouna (červená, 5,5 km), zKarlštejna (červená, 8 km), nebo ze Srbska (žlutá, 5,5 km) Michael MarešMichael MarešMichael MarešMichael MarešMichael Mareš

Kostel Narození Sv. Jana Křtitele, kontakt farnostjan@tiscali.cz, adresa farní úřad Beroun, Seydlovo
nám. 24, 266 01 Beroun, út. a st. 311672461, linka 35, ostatní dny 311621964. Mše sv. v8 h.
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PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     RORÁTYRORÁTYRORÁTYRORÁTYRORÁTY

Jak se již stává tradicí, vadventní době budou ranní mše sv. ve všední dny slouženy u oltáře Panny Marie a
budeme při nich zpívat staročeské roráty. Všichni jste srdečně zváni kúčasti. Přij�me společně prožívat tyto
požehnané, jedinečné a pro advent tak charakteristické okamžiky na úsvitu dne ! P. Ondřej PávekP. Ondřej PávekP. Ondřej PávekP. Ondřej PávekP. Ondřej Pávek

SSSSSVVVVV. G. G. G. G. GABRIELABRIELABRIELABRIELABRIEL -  -  -  -  - LATINSKÁLATINSKÁLATINSKÁLATINSKÁLATINSKÁ     MŠEMŠEMŠEMŠEMŠE     SVSVSVSVSV.....
Každou poslední neděli v měsíci je u sv. Gabriela v 11:15 latinská mše sv. s Gregoriánským chorálem
v provedení latinské scholy. Pokud máte zájem se zapojit do zkoušek scholy, tak přij�te každý týden
ve středu od 17:30 do 18:30. Podrobnosti na www.sweb.cz/schola

MMMMMINISTRANTIINISTRANTIINISTRANTIINISTRANTIINISTRANTI, , , , , PŘIPRAVTEPŘIPRAVTEPŘIPRAVTEPŘIPRAVTEPŘIPRAVTE     SESESESESE!!!!!
Ministrantská služba při bohoslužbě, u oltáře, to je pro nás
velká čest. Je potřeba se na ni dobře připravovat, aby byla stále
lepší a byla nám všem radostí. Ministranti – to také může být
parta dobrých kamarádů.

Pro to je potřeba v naší farnosti něco dělat. S Petrem
Zborníkem, Štěpánem, Matějem a dalšími zkušenými
ministranty bychom chtěli obnovit ministrantské scházení pro
větší skupinu zájemců (i ty, kteří ještě nikdy neministrovali).
Jen si vzpomeňte, jak pěkné to bylo, když nás na slavnost
Ježíše Krista Krále bylo u oltáře asi 15. A vešlo by se třeba
dvakrát nebo třikrát tolik.

Každý, kdo by chtel do naší ministrantské skupiny patřit, je zván:
1. na schůzku ve čtvrtek 2. prosince 2004 v kostele sv. Václava po mši sv., která začíná v 17.30 a po

následujících nešporách, takže asi od 18.15, asi tak na hodinu.
2. na ministrantský den v sobotu 4. prosince 2004. Sejdeme se na faře v 8.15 hod. ráno a když nebude moc

špatné počasí, za chvíli vyrazíme na vlak a pěší výlet (asi 12km) přírodou Českého krasu. Něco k jídlu,
tramvajenky, průkazy na slevy a příp. pláštenku si vezměte s sebou! Při horším počasí bude „mokrá varianta“
programu. Návrat vlakem na Smíchov v 17.32. Rodiče prosím o telefonní čísla a písemný vzkaz, kde děti
nechat odejít, nebo zda je dopravit až na faru (okolo 17.45).

Na obou setkáních bude trochu ministrantského vyučování, také hry a v sobotu odpoledne i mše svatá v
Litni. Těším se na každého!               P. František              P. František              P. František              P. František              P. František

SSSSSBÍRKABÍRKABÍRKABÍRKABÍRKA     NANANANANA     BOHOSLOVCEBOHOSLOVCEBOHOSLOVCEBOHOSLOVCEBOHOSLOVCE

Při bohoslužbách v neděli 5. prosince 2004 se koná Mikulášská sbírka na bohoslovce. Vroce 2003 bylo
vybráno celkem 503170,- Kč a částka byla použita vsouladu se statutem příslušného fondu. Konkrétně bylo
vroce 2003 na potřeby seminaristů poskytnuto:
· Nadaci Arcibiskupský seminář v Praze na krytí pobytu bohoslovců vsemináři (poskytnuto 533706,- Kč)
· Arcibiskupskému semináři University Karlovy příspěvek na stravné bohoslovců (poskytnuto 51200,- Kč)
· Teologickému konviktu vOlomouci příspěvek na ubytované bohoslovce (poskytnuto 38400,- Kč)
· Teologickému konviktu vOlomouci příspěvek na provoz (poskytnuto 64000,- Kč)
Zdrojem pro tyto příspěvky byla Mikulášská sbírka na bohoslovce a dále Svatopetrská sbírka na bohoslovce
(v roce 2003 činil výtěžek obou sbírek celkem 937091,- Kč). Nepoužitá část sbírek na bohoslovce byla
převedena po započtení nákladů vynaložených na opravy vpokojích bohoslovců do roku 2004.

Všem dárcům – loňským i letošním – patří upřímné poděkování.Všem dárcům – loňským i letošním – patří upřímné poděkování.Všem dárcům – loňským i letošním – patří upřímné poděkování.Všem dárcům – loňským i letošním – patří upřímné poděkování.Všem dárcům – loňským i letošním – patří upřímné poděkování.        Zpracováno na základě ACAP 11/2004)

RRRRRADUJMEADUJMEADUJMEADUJMEADUJME     SESESESESE!!!!!
Tento rok je konečně zase jednou
více pokřtěných než pohřbených.
Blahopřejeme všem š�astným
rodičům a přejeme mnoho radosti
a sil jim i kmotrům a kmotrám.

ADVENTNÍ SOBOTY - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KOSTELE SV. GABRIELADNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KOSTELE SV. GABRIELADNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KOSTELE SV. GABRIELADNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KOSTELE SV. GABRIELADNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KOSTELE SV. GABRIELA

27. listopadu,  4., 11. a 18. prosince od 10.00 do 15.00 hodin bude zpřístupněn kostel sv.
Gabriela v Holečkově ulici 10 na Smíchově vPraze 5, po všechny uvedené dny vždy cca od 12.00
se bude konat přednáška o Beuronské umělecké škole s prohlídkou kostela
27.11.2004 ve 12.00 - Prohlídka kostela s výkladem
  4.12.2004 v  10.30 - Adventní koncert evropské barokní hudby ze 17. století, hraje a zpívá

soubor Ritornello, ve 12.00 - Prohlídka kostela s výkladem
11.12.2004 ve 12.00 - Prohlídka kostela svýkladem
18.12.2004 v 10.30 - Promítání němého filmu z r. 1924 o zakladateli beuronského umění
                        P. Desideriovi (vlastním jménem Peterovi) Lenzovi

ve 12.00 - Prohlídka kostela s výkladem

VVVVVÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍ     VYRÁBĚNÍVYRÁBĚNÍVYRÁBĚNÍVYRÁBĚNÍVYRÁBĚNÍ     PROPROPROPROPRO     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI
Sejdeme se  3.adventní neděli (12.12.) v 15 hodin  ve farním sále.  Ssebou si přineste
tužku, gumu, pastelky, fixy, štětec, nůžky, lepidlo a pracovní oblečení. Budeme vyrábět
přáníčka, ozdoby a drobné dárky. Setkání není omezené věkem, ale předškoláci by měli
raději přijít vdoprovodu rodiče.    Náročnost výrobku si děti budou moci vybrat podle stáří
i nálady. Předpokládaný konec v 17:30-18:00.
Na setkání se těší: Helena, Líba, Radka, Olina, sestra Bernadetta.

PPPPPŘEDVÁNOČNÍŘEDVÁNOČNÍŘEDVÁNOČNÍŘEDVÁNOČNÍŘEDVÁNOČNÍ     ZPOVĚĎZPOVĚĎZPOVĚĎZPOVĚĎZPOVĚĎ     PROPROPROPROPRO     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI

Příležitost ke svátosti smíření pro děti bude 3. adventní neděli (12.12.)  od 15:00 na faře. Děti, které se budou
chtít také účastnit vyrábění, dostanou pořadové číslo  a během vyrábění počkají, až na ně přijde řada.

DDDDDRACIRACIRACIRACIRACI, , , , , DRÁČCIDRÁČCIDRÁČCIDRÁČCIDRÁČCI, , , , , DRÁČATADRÁČATADRÁČATADRÁČATADRÁČATA
Za nepříjemného deště a absolutního bezvětří jsme se srozporuplnými pocity a několika živými i létacími
draky vydali do Radlic. Tam nás přivítal vítr, přijatelná vlhkost vpovětří a Márinka sLíbou a prvním úkolem
pro ta naše dráčata. Trasou pečlivě vyznačenou barevným krepákem jsme se vmalých skupinkách vydali
hledat úkoly, po jejichž splnění jsme vždy získali další pimprle na ocas dráčka, kterého jsme si vystřihli vrámci
prvního úkolu. Na vrcholu kopce barevně značená trasa končila pokladem. Pak už jsme se postupně všichni
sešli na louce na Děvíně a súspěchem vypustili své draky. Do výšky se vznesli všichni, takže nikdo nebyl
zklamán. Všichni se vrátili domů zmrzlí, ale zato spokojení a plní hezkých zážitků.   Petra Šustrová  Petra Šustrová  Petra Šustrová  Petra Šustrová  Petra Šustrová

MMMMMISIJNÍISIJNÍISIJNÍISIJNÍISIJNÍ     POHLEDNICEPOHLEDNICEPOHLEDNICEPOHLEDNICEPOHLEDNICE

Také letos chceme vyrábět vánoční pohlednice a výtěžek  zjejich prodeje věnovat Misijní bance  ubožáků,
která organizuje pomoc  potřebným vAfrice. Letos zveme kvyrábění kromě dětí i mládež a dospělé. Pohlednice
se budou prodávat před a po nedělní mši  5.12., 12.12. a 19.12.
Pohlednice je možno odevzdávat  během týdne, či přede mší  vsakristii a označit si je razítkem. Letos jsme
přípravě pohlednic  věnovali  více času a věříme, že je budete posílat  svým známým. Nesty�te se a přij�te si
vybrat. Děkujeme.      H.C.     H.C.     H.C.     H.C.     H.C.


