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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

8

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
Druhou středu vměsíci také od 18:30 do 20:00 hod. (farní kancelář)
Jindy: - po individuální dohodě.

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM

MMMMMĚSÍCĚSÍCĚSÍCĚSÍCĚSÍC     LEDENLEDENLEDENLEDENLEDEN     AAAAA     SENSENSENSENSEN     OOOOO     JEDNOTĚJEDNOTĚJEDNOTĚJEDNOTĚJEDNOTĚ

KŘESŤANŮKŘESŤANŮKŘESŤANŮKŘESŤANŮKŘESŤANŮ

V„Hovorech sT.G.M.“ uvádí Karel Čapek
historku zMasarykova dětství. Osmiletý
Tomáš, velmi přísně katolicky vychovávaný
svojí matkou, se poprvé ocitl ze zvědavosti sám
vkalvinistické modlitebně. Měl ztoho úžasný
strach: myslel si, že se propadne do země a
Bůh ho potrestá za to, že se octl na místě, kde
se shromaž�ují katolické církvi nepřátelští
kacíři. Nic takového se ovšem nestalo.

Dnes by už Masaryk takové problémy
neměl. Jak by se asi díval na to, že všichni křes�ané

dnes touží po jednotě církve a že vměsíci lednu slaví i ta naše „papeženecká“ církev mezi
18. – 25. 1. týden modliteb za jednotu křes�anů? Ekumenické hnutí je podle významného
německého kardinála Lehmanna „jedním ze zázraků, které se vdějinách hned tak často
neopakují“. A je tomu skutečně tak. Můžeme však přesto namítnout, že po dlouhých
desítiletích veškerých ekumenických snah se nám konečný cíl, totiž sjednocení všech
křes�anů vjedné jediné viditelné církvi, poněkud ztrácí. Hodnota ekumenismu však již
spočívá i vtom minimu, že konfesijní rozdíly, které před stovkami let zavdávaly příčinu
knáboženským válkám, jsou dnes předmětem studijních zájmů teologů a nikoli
organizování ozbrojeného odporu ze strany světských knížat.

Také duchovní snahy se vdobě ekumenismu nedevalvují negativními emocemi.
Nemodlíme se již za vymýcení kacířství, nýbrž právě za jednotu církve, a to ne za
takovou, jakou si ji představujeme my, nýbrž za takovou, jakou ji chce mít sám Pán.
Avšak i zde platí stará zásada: nemo dat quod non habet: nikdo nemůže dát to, co sám
nemá. Abychom o dar jednoty mohli pravdivě prosit, musíme jej pěstovat především
sami mezi sebou. Rozhádaná církev, rozvrácené rodiny, boje „na ostří nože“ – to všechno
nesvědčí o tom, že by mezi námi panovala skutečná jednota. Vždy je zapotřebí nejprve
zamést na svém dvorku a pak se teprve porozhlédnout, kde nalezneme spojence
vdobrém díle jednoty. Nám nejbližší vtomto díle jsou pak dozajista ti, kteří vyznávají
téhož Božího Syna Ježíše Krista a obdobně jako my touží po skutečné jednotě myslí a
srdcí ve víře vněho, Pána církve.        P. Stanislav Přibyl       P. Stanislav Přibyl       P. Stanislav Přibyl       P. Stanislav Přibyl       P. Stanislav Přibyl

15.1. neděle 2. neděle v mezidobí2. neděle v mezidobí2. neděle v mezidobí2. neděle v mezidobí2. neděle v mezidobí
17.1. úterý Památka sv. Antonína, opata

od 18. do 21. ledna – týden modliteb za jednotu křes�anůod 18. do 21. ledna – týden modliteb za jednotu křes�anůod 18. do 21. ledna – týden modliteb za jednotu křes�anůod 18. do 21. ledna – týden modliteb za jednotu křes�anůod 18. do 21. ledna – týden modliteb za jednotu křes�anů
18.1. středa Památka Panny Marie, Matky jednoty křes�anů
21.1. sobota Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
22.1. neděle 3. neděle v mezidobí3. neděle v mezidobí3. neděle v mezidobí3. neděle v mezidobí3. neděle v mezidobí
24.1. úterý Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25.1. středa Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
26.1. čtvrtek Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
28.1. sobota Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
29.1. neděle 4. neděle vmezidobí;4. neděle vmezidobí;4. neděle vmezidobí;4. neděle vmezidobí;4. neděle vmezidobí; koná se sbírka na hospic Dobrého Pastýře vČerčanech

- v 10.30 „sladké překvapení“ pro tříkrálové koledníky na faře
- v16.00 vkostele sv.Gabriela koncert komorní hudby
(účinkují P. Dr. Stanislav Přibyl a členové Svatotomášského sboru)
- v 16.00 na faře ve velkém sále Farní umělecký klub

31.1. úterý Památka sv. Jana Boska, kněze
2.2. čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámuSvátek Uvedení Páně do chrámuSvátek Uvedení Páně do chrámuSvátek Uvedení Páně do chrámuSvátek Uvedení Páně do chrámu
3.2. pátek 1. pátek vměsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hod.

PPPPPŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVA     NANANANANA     BIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍ

pod vedením P. Mariusze bude letos zahájenapod vedením P. Mariusze bude letos zahájenapod vedením P. Mariusze bude letos zahájenapod vedením P. Mariusze bude letos zahájenapod vedením P. Mariusze bude letos zahájena
vpátek 10. února v 19 hod. na faře.vpátek 10. února v 19 hod. na faře.vpátek 10. února v 19 hod. na faře.vpátek 10. února v 19 hod. na faře.vpátek 10. února v 19 hod. na faře.
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Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Farní kávaFarní kávaFarní kávaFarní kávaFarní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství starších rodičůSpolečenství starších rodičůSpolečenství starších rodičůSpolečenství starších rodičůSpolečenství starších rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - klubovna na faře
Pondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Mateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum Venoušek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum na faře
Kroužek pro děti 6 - 13 let (Campamento)Kroužek pro děti 6 - 13 let (Campamento)Kroužek pro děti 6 - 13 let (Campamento)Kroužek pro děti 6 - 13 let (Campamento)Kroužek pro děti 6 - 13 let (Campamento)
úterý 17:00 - 18:30 hod. - velký sál na faře
Ministrantské schůzkyMinistrantské schůzkyMinistrantské schůzkyMinistrantské schůzkyMinistrantské schůzky
úterý 18:30 - 19:30 hod. - v sakristii kostela sv.
Václava, vede Petr Zborník
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
Program pro mládež (Campamento)Program pro mládež (Campamento)Program pro mládež (Campamento)Program pro mládež (Campamento)Program pro mládež (Campamento)
středa 18:30 - 20:00 na faře.
Společenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládeže
středa od 18:30 - na faře.

Farní knihovna:Farní knihovna:Farní knihovna:Farní knihovna:Farní knihovna: Knihovna je umístěna ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní
mši sv. v 9:30 (tedy v době 10:45-11:30). Rovněž je možné si knihy půjčovat po dohodě s knihov-
níky i v jednotlivých společenstvích. Knihovna se rozrostla díky darům na již téměř 300 knih a 50
audiokazet, všem dárcům srdečně děkujeme.

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.  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.Uzávěrka je 20. každý měsíc.Uzávěrka je 20. každý měsíc.Uzávěrka je 20. každý měsíc.Uzávěrka je 20. každý měsíc.

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.

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

administrátor:administrátor:administrátor:administrátor:administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
farní vikář:farní vikář:farní vikář:farní vikář:farní vikář: P. Mariusz Przygoda / tel: 257 324 224 nebo 604 401 833 / (e-mail nepoužívá)
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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.....

Společenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babiček
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na faře.
"Biblická hodina""Biblická hodina""Biblická hodina""Biblická hodina""Biblická hodina"
čtvrtek od 19:00 - velký sál na faře
Modlitby chvalModlitby chvalModlitby chvalModlitby chvalModlitby chval
2. čtvrtek v měsíci od 19:00 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 pastorační radaFarní pastorační radaFarní pastorační radaFarní pastorační radaFarní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 19.2. v 19:15, na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 31.1. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Termíny najdete ve vývěsce.
Katechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Petra.
Příprava na biřmováníPříprava na biřmováníPříprava na biřmováníPříprava na biřmováníPříprava na biřmování
Od 10.2. (pátek) pod vedením P. Mariusze

JJJJJARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     PRÁZDNINYPRÁZDNINYPRÁZDNINYPRÁZDNINYPRÁZDNINY     NANANANANA     HORÁCHHORÁCHHORÁCHHORÁCHHORÁCH

Letos se jede ve dvou skupinách, děti od 7 do 15let. Cena: 3200,- Kč + 200,- Kč na ostatní výdaje.
A mládež od 16 let výše. Cena 3400,-Kč. Termín: 4.2 - 11.2.2006 Sraz: 4.2.2006 v 7.30 ulice Na Zlatě
(stanice metra Nové Butovice) Odjezd: 4.2.2006 8.00 Příjezd: 11.2.2006 16-17.00 ulice Na Zlatě.
Další podrobné informace můžete naléz na www.bet-el.signaly.cz. Na těchto webových stránkách
mužete také nalézt aktualizované termíny výletů nejen pro děti na celý rok 2006. Nejbližší plánovaný
výlet je v sobotu 4.3.06 do Zoo Plzeň “

PPPPPŘEDBĚŽNÁŘEDBĚŽNÁŘEDBĚŽNÁŘEDBĚŽNÁŘEDBĚŽNÁ     INFORMACEINFORMACEINFORMACEINFORMACEINFORMACE     OOOOO     LETNÍCHLETNÍCHLETNÍCHLETNÍCHLETNÍCH     TÁBORECHTÁBORECHTÁBORECHTÁBORECHTÁBORECH

V letošním roce budou jako obvykle 2 letní tábory. Jeden pro děti od 11 do 15 let v obvyklém
termínu 1.-15.7.06 pod stany v Jižních Čechách. Hlavní vedoucí Martin Veselka. Druhý pro děti od
6 do 10 let (včetně předškoláků) tentokrát ve zcela jiném termínu a to 4.-13.8.06 na faře v Chotěborkách
v Podkrkonoší. Hlavní vedoucí Magda Vlčková. Podrobnější informace najdete pruběžně také na
našich webových stránkách www.bet-el.signaly.cz v kalendáři.          Magda V.         Magda V.         Magda V.         Magda V.         Magda V.
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ba i pokročilejšího věku. Biblická hodina však není uzavřena nikomu. Právě u sv. Václava vidím
značné množství mladých lidí a říkám si, zda mají být právě oni šizeni o hlubší poznání biblického
poselství, nebo jindy zase spekuluji nad tím, čím se vlastně tito mládežníci během celého týdne
zabývají. Doba, kdy šlo mladým křes�anům především o emocionální duchovní zážitky a prožitky
snad již pomalu bude končit, a je tedy načase, abychom také skrze poctivé studium poznávali toho,
kterého máme milovat. Vždy� tak je tomu i vcitových vztazích: jen bezhlavý snoubenec se oddává
bezuzdným milostným vzplanutím, aniž by si nezjistil poměry, ve kterých jeho milovaná žije, a to
proto, aby věděl do čeho vlastně jde.

Srdečně tedy zvu každého, kdo by chtěl rozšířit řady návštěvníků biblických hodin. U sv.
Antonína vHolešovicích začínal tehdejší farář, P. Václav Malý, sosmdesáti posluchači biblických
hodin. Když tito lidé rozpoznali, že jde skutečně o Boží slovo a nikoli o historky zCharty 77’, mnozí
odešli, takže nakonec zbylo asi dvacet účastníků. Poté, co svatá církev vytrampolínovala P. Malého na
biskupský stolec, jsem žezlo biblických hodin převzal já. I přišlo zprvu pět lidí. Jenomže postupně
se začali lidé „nabalovat“ a dospěli jsme ktýmž dvaceti zájemcům, snimiž P. Malý končil. To je
příhoda velice poučná a inspirativní i pro biblické hodiny na faře u sv. Václava. Těším se tedy na
další zájemce!          JUDr. Stanislav Přibyl. Ph.D, JC.D         JUDr. Stanislav Přibyl. Ph.D, JC.D         JUDr. Stanislav Přibyl. Ph.D, JC.D         JUDr. Stanislav Přibyl. Ph.D, JC.D         JUDr. Stanislav Přibyl. Ph.D, JC.D

VVVVVÁNOCEÁNOCEÁNOCEÁNOCEÁNOCE     POPOPOPOPO     CELÝCELÝCELÝCELÝCELÝ     ROKROKROKROKROK

Když se zamyslíme nad otázkou, ve kterém období roku se nejvíce projevuje láska, dojdeme knázoru,
že je to právě o Vánocích. Vtěchto dnech touží být lidé nejvíce spolu. Přijíždějí i ti, kteří žijí daleko,
aby se opět setkali spříbuznými a přáteli.Pořádají se různá setkání pro opuštěné a postižené lidi, aby
- pokud je to možné - nikdo nebyl sám.

Toto období má však ještě jiné tajemství, které je daleko hlubší. Mnozí lidé navštěvují kostely,
aby si prohlédli betlém a často jdou i na půlnoční mši. Rádi si zazpívají „Narodil se Kristus Pán“, i
když důrazně říkají, že vBoha nevěří. Přestože si to nechtějí připustit, Kristus se narodil i pro ně. To
malé dítě vjeslích je naplňuje radostí, kterou neumějí pojmenovat. Proto otevírají svá srdce, stávají se
laskavějšími a ohleduplnějšími.

Avšak touha po lásce, radosti, souladu a pokoji skoncem Vánoc neodchází. Přestože si narození
Krista připomínáme jen o nich, toto tajemství můžeme vnitřně prožívat během celého roku. On se
totiž může vnašem srdci znovu narodit, kdykoli o to stojíme. Potom jsme schopni vykonávat dobro
a přispívat alespoň trochu ke zlidštění světa. Proto si co nejčastěji přejme, aby se vnás Kristus rodil.
Tak můžeme slavit Vánoce po celý rok. Ilona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona Bozděchová

BBBBBIBLICKÉIBLICKÉIBLICKÉIBLICKÉIBLICKÉ     HODINYHODINYHODINYHODINYHODINY

Některé zvyklosti pronikly do naší církve zprotestantského prostředí. Jde např. o nedělní školu
(Sunday school), jakož i o obligátní vítání lidí vkostele či obdobné loučení snimi, když po nedělní
bohoslužbě odcházejí (bratře, sestro...). Zatímco se takováto implantace evangelických zvyklostí děje
vkatolické církvi spíše pouze příležitostně, největšího rozšíření došly vnašem prostředí tzv. biblické
hodiny, tedy soustavné katecheze nad biblickými texty. Naši evangeličtí bratři si díky této značce
vymohli vdobě totalitního režimu daleko větší prostor pro uskutečňování komunisty beztak okleš�ované
náboženské svobody, než naše nebohá svatá hierarchická matka církev katolická. Pod hlavičkou
„biblická hodina pro konfirmované“ vedli totiž u nás evangelíci výuku náboženství pro adolescenty a
mládež, zatímco u katolíků takovéto „mimikrové“ skrývání skutečného úmyslu chybělo a okresní
tajemníci pro věci církevní spolu se soudružkami ředitelkami škol byli tudíž vždy připraveni poctivě
nahlášené katolické náboženství torpédovat nebo co nejvehementněji omezovat.

Dnes se již nezabýváme konfesním původem biblických hodin, ani výhodami, které znamenalo
jejich pořádání pro naše nekatolické církve vdobě nesvobody. Biblické hodiny jsou zkrátka tady a
vycházejí vkatolické církvi vstříc obnovenému zájmu o psané Boží slovo vPísmu svatém, jak jej
formuloval Druhý vatikánský koncil zejména vkonstituci Dei verbum. Není tedy divu, že biblické
hodiny pořádá i naše farnost sv. Václava, a to každý čtvrtek od 19.00 hod. na faře.

Po našem monumentálním předchůdci, P. Ondřeji Pávkovi, jsem milerád převzal jejich vedení,
abych alespoň trochu ulehčil našemu soustavně uondávanému panu faráři P. Bouškovi. Otázka však
zněla: nad jakým tématem, nad jakými biblickými knihami budeme rozjímat? Sama božská Prozřetelnost
mi vnukla téma listů sv. apoštola Pavla. Vždy� si představme: na nedělní mši sv. velebný pán káže na
evangelium, snad někdy také vsouvislosti sjeho starozákonním předobrazem vprvním čtení ze
starého zákona probere téma zprávě čteného proroka. Ale co druhé nedělní čtení, co „Apoštol“, jak
epištolám sv. Pavla říkal celý křes�anský starověk a středověk? Tomu, kdo se na čtení vkostele
nepřipraví (chci věřit, že jde o méně než 99% návštěvníků kostela), ten neví „která bije“, text mu jde
jedním uchem tam, druhým ven. Je to tím, že korespondence sv. Pavla není souborem příběhů,
nejde o story, jako vpřípadě zapamatovatelných epizod evangelia. Jde o texty často velmi abstraktní,
avšak uvažme, že byly přesto určeny přístavním dělníkům vKorintu nebo pěstitelům olivovníků
vGalácii, znichž mnozí byli otroky svých neurvalých pohanských pánů. Jestliže měli šanci pochopit
je i tito lidé před takřka 2000 lety, a to sdaleko nižším vzděláním a možnostmi, než máme my, pak
je to zahanbující pro dnešní křes�any, kteří mají oproti nim nesrovnatelně příznivější podmínky.

U sv. Pavla nalezneme úplný sukus křes�anské teologie, křes�anského myšlení i křes�anské modlitby.
Ne nadarmo se poněkud vážně míněným bonmotem říká, že sv. Pavel byl po Ježíšovi druhým
zakladatelem křes�anství. Pavlovo zdůrazňování Kristovy oběti na kříži i jeho zmrtvýchvstání spolu
sočekáváním jeho druhého slavného příchodu nesmazatelně poznamenalo naše křes�anské myšlení
i naši zbožnost. Proto je škoda nechat padnout významné řádky jeho listů nepozorným posloucháním
druhých nedělních nebo i prvních všednodenních čtení, daným nikoli tím, že máme zlou vůli slovo
Boží neposlouchat, nýbrž prostou skutečností, že jsme do jeho tajemství a logiky nikdy nebyli uvedeni.
A právě ktomu slouží biblické hodiny, které mohou každého zájemce seznámit shlavními rysy
apoštolova myšlení. Probíráme tedy postupně jeden list sv. Pavla za druhým, a to tak, že o každém
znich si povíme základní charakteristiky a rozebereme jeden signifikantní úryvek. U listu Filipanům
se zdržíme déle, probereme ho celý, abychom měli celkový přehled o kompozicích epištol sv. Pavla.
Co se ovšem návštěvníků týče: jsou to mnohdy velevážení farníci od sv. Václava, avšak spíše středního
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MILÍ FARNÍCI.
Chtěla bych vzpomenout na člověka, který mi zůstal v paměti na celý život. Překypoval energií, měl
živelný smysl pro humor i vypravěčský talent. Byl to Mons.ThLic. Jiří Reinsberg. Velmi ráda jsem
se s ním osobně setkávala na přípravných katechezích ke sv. křtu v Týnském kostele, kde dlouhá
léta sloužil jako hlavní farář a patřil k nejvýraznějším postavám katolické církve v Praze. Měl velice
kladný vztah nejen k dětem, ale téměř ke všem lidem, které si většinou dobře pamatoval jménem,
každého originálně. Napsal několik knih (Probíhejte Jeruzalém a svi�te, Hospodin rozjasnil svou tvář
a jiné). Byl to člověk velmi vzdělaný, mluvil několika cizími jazyky a přesto působil skromným
dojmem. Dne 6.1.2006 tomu budou dva roky, co si ho Pán povolal na věčnost. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Jiřina Matysová s rodinou.Jiřina Matysová s rodinou.Jiřina Matysová s rodinou.Jiřina Matysová s rodinou.Jiřina Matysová s rodinou.

Srdečné poděkování neznámému dárci za zpříjemnění vánočních svátků, mnohoSrdečné poděkování neznámému dárci za zpříjemnění vánočních svátků, mnohoSrdečné poděkování neznámému dárci za zpříjemnění vánočních svátků, mnohoSrdečné poděkování neznámému dárci za zpříjemnění vánočních svátků, mnohoSrdečné poděkování neznámému dárci za zpříjemnění vánočních svátků, mnoho
dobrého v Novém roce, Boží požehnání do dalších dnů, přejí Matysovi.dobrého v Novém roce, Boží požehnání do dalších dnů, přejí Matysovi.dobrého v Novém roce, Boží požehnání do dalších dnů, přejí Matysovi.dobrého v Novém roce, Boží požehnání do dalších dnů, přejí Matysovi.dobrého v Novém roce, Boží požehnání do dalších dnů, přejí Matysovi.

DDDDDÍKYÍKYÍKYÍKYÍKY !!! !!! !!! !!! !!!
Kdo zVás byl na Silvestra odpoledne na mši sv., jistě si vzpomínáte, že jsme, ústy našeho faráře
P. Petra děkovali Bohu za celý minulý rok, za vše co jsme dostali, za vše čeho jsme byli uchráněni a
zčeho jsme byli vyvedeni láskou Boží…… P.Petr ale děkoval také všem, kdo se nějak podíleli různými
službami našemu farnímu společenství. Byla to opravdu milá slova, vycházející ze srdce. Moc mi
bylo v tu chvíli líto, že nemůžeme stejným způsobem poděkovat i jemu a tak to činím tímto způsobem:
Děkuji za sebe i za celou naši farnost Vám P.Petře, ale i ostatním dvěma duchovním otcům, kteří jste
přišli ke konci loňského roku mezi nás. My (a jistě i Vy) jsme byli vurčitém napětí jak to vše
dopadne…. Děkujeme, že jste tak nenásilně vstoupili mezi nás, že většinou pokračujete vtom, co
bylo zaběhlé. Děkujeme i za Vaše slova od ambonu – všichni tři - každý jiným způsobem- nás
povzbuzujete  a utvrzujete ve víře a ukazujete cestu…. Děkujeme Pánu za Jeho moudrost, s jakou Vás
k nám poslal a přejeme Vám, abyste byli i Vy mezi námi spokojeni.       M.Muchová      M.Muchová      M.Muchová      M.Muchová      M.Muchová

CCCCCOOOOO     PROZRADILYPROZRADILYPROZRADILYPROZRADILYPROZRADILY     NAŠENAŠENAŠENAŠENAŠE     FARNÍFARNÍFARNÍFARNÍFARNÍ          MATRIKYMATRIKYMATRIKYMATRIKYMATRIKY     OOOOO     MINULÉMMINULÉMMINULÉMMINULÉMMINULÉM     ROCEROCEROCEROCEROCE

PokřtěnoPokřtěnoPokřtěnoPokřtěnoPokřtěno bylo 55 dětí a 2 dospělí (ti byli současně i biřmováni).
BiřmováníBiřmováníBiřmováníBiřmováníBiřmování zrukou Mons. Karla Herbsta přijalo dalších 7 osob.
K prvnímu svatému přijímáníK prvnímu svatému přijímáníK prvnímu svatému přijímáníK prvnímu svatému přijímáníK prvnímu svatému přijímání přistoupilo celkem 8 dětí (7 u sv. Václava a 1 u sv.
Gabriela).
Svátost manželstvíSvátost manželstvíSvátost manželstvíSvátost manželstvíSvátost manželství přijalo 5 párů.
Pomazání nemocnýchPomazání nemocnýchPomazání nemocnýchPomazání nemocnýchPomazání nemocných bylo uděleno 48 krát.
Na věčnost jsme doprovodili 36 zesnulých.

PPPPPOZVÁNKAOZVÁNKAOZVÁNKAOZVÁNKAOZVÁNKA     NANANANANA     KONCERTKONCERTKONCERTKONCERTKONCERT

Vneděli dne 29.1.2006 v16,00 hodin se uskuteční vkostele sv.Gabriela koncert komorní hudby.
Varhaník, P.Dr.Stanislav Přibyl, a jeho hosté, členové Svatotomášského sboru, provedou instrumentální
a vokální skladby renesance a baroka, například Orlanda di Lasso, T.L. da Victoria, J.D.Zelenky,
F.X.Thuriho, G.P.Telemanna, J.S.Bacha a dalších.

TTTTTŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁ     SBÍRKASBÍRKASBÍRKASBÍRKASBÍRKA     SESESESESE     MUSÍMUSÍMUSÍMUSÍMUSÍ     PŘEDEVŠÍMPŘEDEVŠÍMPŘEDEVŠÍMPŘEDEVŠÍMPŘEDEVŠÍM     ODPRACOVATODPRACOVATODPRACOVATODPRACOVATODPRACOVAT ! ! ! ! !
Při vyslovení slova sbírka si leckdo řekne, že je to vlastně docela
jednoduchý způsob, jak si opatřit nějaké ty peníze. Vždy� se jen tak
projde mezi lidmi snataženou rukou, popřeje se jim vše dobré do
nového roku, a do kasiček koledníků se pak sypou zla�áky jak zrní do
rozjetého mlýna. Ten, kdo si to ale jednou zkusí ví, že je to trochu
jinak. Svět je naštěstí zařízený tak, že si člověk musí všechno pěkně
odpracovat. Je to opravdu dlouhá cesta než se dostanou peníze zkapsy
náhodného kolemjdoucího do sčítacího centra vCharitě a později také
část zpátky do farnosti.

Organizovat sbírku znamená především velké množství papírování súřady, dopisování a telefonování
sfarními koordinátory, výrobu kalendářů, cukříků, plakátů, odznaků a bůhví čeho ještě. Když si nakonec
farnost vyzvedne svou porci kasiček a potřebných dárečků pro dárce, rozjede se týdenní maratón
koledování. Děti si vyrobí důmyslné korunky, oblečou se do bílých košil, nebo ministrantských alb,
dotáhnou si tkaničky u svých bot a putují hodiny promrzlými ulicemi, nebo, ti š�astnější, pasážemi
obchodních center. """""Přispějte na tříkrálovou sbírkuPřispějte na tříkrálovou sbírkuPřispějte na tříkrálovou sbírkuPřispějte na tříkrálovou sbírkuPřispějte na tříkrálovou sbírku""""" zopakují asi tisíckrát, a cukříkem či kalendáříkem
pak děkují svým dárcům.

Naplněním a odevzdáním kasičky ale vše nekončí. Přichází sčítání, rozdělování a nakonec po tom
všem přispějí letos utržené peníze kvybudování Azylového domu pro matky sdětmi vtísni a
Týdenního stacionáře pro seniory vHlubočepích. Jak už bylo výše řečeno, mohou být finance i
částečně využity pro sociální projekty jednotlivých farností.

U sv. Václava se našlo 10 skupinek po třech i více dětských králích a dospělých patronech, které
prošly okolím Anděla a zvedly farní prapor tříkrálové koledy. Děti a maminky z mateřského centra
včele sMarií Tomkovou, rodina Petry Šustrové, Petr Zborník s ministranty, tři neúnavní Hoppové,
Ondřej, Marek a Honza zřepské enklávy, Markéta Bendová, Maruška Vlášková, Bětka Sedláčková,
Verunka Jírů, Líza Urbanová, Ondřej a Martin Liškovi zvaní Koumáci a určitě se vseznamu skrývá
nějaký ten černý vzadu, na kterého se možná vtomto výčtu zapomnělo.

Všem jim patří dík, protože si nestoupli na první roh snataženou rukou očekávajíce, co jim kdo
dá. Naopak. Křížem krážem prošli smíchovskými ulicemi a překonali nástrahy počasí, bolest nohou,
a dokonce i drobné šrámy. Ne pro sebe, ale pro druhé a za ně.

Uplynulo více než dva tisíce let od doby, kdy se na dlouhou pou� vydali bájní tři králové,
mudrcové či mágové. Mnohé se od těch dob změnilo a lecjaké činy upadly vzapomnění. Ale
tříkrálový odkaz však i nadále žije vkolednících, kteří na ulicích otevírají srdce kolemjdoucích pro
lásku kdruhým lidem.  Petr Hoffmann, farní koordinátor Petr Hoffmann, farní koordinátor Petr Hoffmann, farní koordinátor Petr Hoffmann, farní koordinátor Petr Hoffmann, farní koordinátor

*** pozvánka ***
���������	
�����	��������������

��������������������������� !����

����������"����������������#�!����"

$" �������%�����"����& "#����'

���� "����� ��"��(������"�����

)���*���� �����������"��!��


