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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
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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)

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM

(

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

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

1.10. neděle 26. neděle vmezidobí26. neděle vmezidobí26. neděle vmezidobí26. neděle vmezidobí26. neděle vmezidobí; v 11:15 poutní mše sv. vkostele sv. Gabriela
2.10. sobota Památka svatých andělů strážných

v tomto týdnu začíná v naší farnosti výuka náboženstvív tomto týdnu začíná v naší farnosti výuka náboženstvív tomto týdnu začíná v naší farnosti výuka náboženstvív tomto týdnu začíná v naší farnosti výuka náboženstvív tomto týdnu začíná v naší farnosti výuka náboženství
4.10. středa Památka sv. Františka zAssisi
5.10. čtvrtek od 19 hodin 1. biblická hodina vtomto školním roce
6.10. pátek 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
7.10. sobota Památka Panny Marie Růžencové
8.10. neděle 27. neděle v mezidobí27. neděle v mezidobí27. neděle v mezidobí27. neděle v mezidobí27. neděle v mezidobí

15.10. neděle 28. neděle vmezidobí28. neděle vmezidobí28. neděle vmezidobí28. neděle vmezidobí28. neděle vmezidobí
od 16:00 varhanní koncert vkostele sv. Václava

17.10. úterý Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18.10. středa Svátek sv. Lukáše, evangelisty
22.10. neděle 29. neděle vmezidobí29. neděle vmezidobí29. neděle vmezidobí29. neděle vmezidobí29. neděle vmezidobí

Den modliteb za misie; koná se sbírka na misie
od 16:00 smyčcový koncert vkostele sv. Václava
mši sv. v 18 hod. doprovodí sbor Cantus Amici

28.10. sobota Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
29.10. neděle 30. neděle vmezidobí30. neděle vmezidobí30. neděle vmezidobí30. neděle vmezidobí30. neděle vmezidobí

změna letního času na středoevropský
1.11. středa Slavnost všech svatýchSlavnost všech svatýchSlavnost všech svatýchSlavnost všech svatýchSlavnost všech svatých
2.11. čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřeléVzpomínka na všechny věrné zemřeléVzpomínka na všechny věrné zemřeléVzpomínka na všechny věrné zemřeléVzpomínka na všechny věrné zemřelé
3.11. pátek 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin

od 19 hod. zahájení přípravy kbiřmování (farní sál)
4.11. sobota Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
5.11. neděle 31. neděle vmezidobí31. neděle vmezidobí31. neděle vmezidobí31. neděle vmezidobí31. neděle vmezidobí

koná se sbírka na Arcidiecézní charitu

PPPPPŘÍTELŘÍTELŘÍTELŘÍTELŘÍTEL     AAAAA     OCHRÁNCEOCHRÁNCEOCHRÁNCEOCHRÁNCEOCHRÁNCE

„Byli to jeho andělé strážní“, řekl po smrti
Jana Pavla II. jeden prelát o malé komunitě sester,
které se o papeže do posledních chvil jeho života
obětavě staraly. Podobným způsobem se možná
někdy i my vnejrůznějších souvislostech vyjadřu-
jeme o lidech, na které se můžeme spolehnout,
kterým za mnoho vděčíme a kterým na nás (nej-
spíš) hodně záleží. Označíme-li však slovy „strážný
anděl“ druhého člověka, je to samozřejmě vždycky
ve smyslu odvozeném. Jaký je tedy vlastně vpohle-
du křes�anské víry ten skutečný anděl strážný?

Mnohému znás se může při této otázce
mimoděk vybavit nejznámější dětská modlitbička anebo obrázek anděla, který opatrně
převádí děti přes nebezpečnou lávku. Bylo by ale určitě škoda zůstat jen u těchto vzpomínek
na dětství. Nejenom o malých dětech platí přece ujištění Pána Ježíše: „Jejich andělé vnebi
stále hledí na tvář mého nebeského Otce“ (Mt 18, 10).

Takovouto výsadu nemá žádný znašich pozemských přátel. Ani člověk, který to snámi
myslí sebelépe a kterému sebevíc záleží na našem dobru, nemá tu možnost vyčíst ve tváři
nebeského Otce, čím nám může nejlépe prospět, co je pro nás opravdu dobré, anebo
včem spočívá naopak naše ohrožení. A právě andělovi, kterého „má každý věřící u sebe jako
ochránce a pastýře, aby ho vedl kživotu“ (sv. Basil), tato možnost dána je. Na rozdíl od našich
pozemských přátel navíc tuto svou výsadu užívá vždycky ve shodě sBoží vůlí. Andělé jsou
totiž nejenom „mocní silou“, ale také „dbalí Božích rozkazů a poslušní na jeho slovo“ (Žl103,
20). Jak napovídá samo označení „anděl“ (angelos = posel), jsou to „duchové, poslaní ktomu,
aby sloužili těm, kdo mají jako dědictví dostat spásu“ (Žid 1, 14). A tak je jejich místo jak před
Boží tváří, tak současně po boku člověka na jeho životní cestě. Možná bychom jim proto (z
vděčnosti i ve vlastním zájmu) mohli věnovat o trochu více své pozornosti. Sami si o ni
neřeknou. Jakožto duchové bytosti jenom výjimečně vstupují do našeho viditelného světa
nápadným způsobem – tedy skrze zjevení, okterých můžeme číst vPísmu. Na rozdíl od lidí
knám nejspíš nikdy nepromluví lidským hlasem ani nepocítíme fyzicky jejich přátelský
dotek. Mohou nám však nezřídka vnuknout myšlenku, varování, něco nám připomenout.
Moudrý člověk taková vnuknutí nikdy nezanedbává (i když je má nejprve také „zkoumat“
- srov. 1Jan 4, 1). A vneposlední řadě se ke „svému“ andělovi nezapomíná modlit. Klasická
modlitba Anděle Boží přece není určena pro děti, ale pro křes�any ve víře dospělé. Pro ty,
kteří poznali nejen důležitost skutečného lidského přátelství, ale i význam a úlohu duchovního
přítele a ochránce, kterému říkáme právě anděl strážný.      pbpbpbpbpb
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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 - velký sál 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
Ministrantské schůzky (vede Petr Zborník)Ministrantské schůzky (vede Petr Zborník)Ministrantské schůzky (vede Petr Zborník)Ministrantské schůzky (vede Petr Zborník)Ministrantské schůzky (vede Petr Zborník)
úterý 3.10. v 19 hod na faře v klubovně bude první
schůzka po prázdninách. Je důležité, abyste všichni
přišli a domluvili se na dni a hodině pravidelných
schůzek. Letos budeme pokračovat v celoroční hře,
výletech po Praze a okolí. Těší se Petr a Vašek.
Rekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženy
úterý 18:30 - 19:30 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 Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež (od 14 let)
středa 18:30 - 20:00 na faře.
Společenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře.

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.....

Mateřské centrum Venoušek - modlitební setkáníMateřské centrum Venoušek - modlitební setkáníMateřské centrum Venoušek - modlitební setkáníMateřské centrum Venoušek - modlitební setkáníMateřské centrum Venoušek - modlitební setkání
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na faře.
Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina pod vedením P. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. Stanislava
čtvrtek od 19:00, od 5.10.
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.
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 22.10. v 19:15, na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 24.10. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od října, rozvrh ve vývěsce
Katechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. PetraP. PetraP. PetraP. PetraP. Petra

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

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
výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252

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

Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj: Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie,  zasílejte
na prispevky@volny.czprispevky@volny.czprispevky@volny.czprispevky@volny.czprispevky@volny.cz 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.
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Rodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Petry Šustrové (724 241 322 nebo 257
328 718)

TTTTTŘETÍŘETÍŘETÍŘETÍŘETÍ     AKADEMICKÝAKADEMICKÝAKADEMICKÝAKADEMICKÝAKADEMICKÝ     ROKROKROKROKROK     SSSSS„H„H„H„H„HOSTEMOSTEMOSTEMOSTEMOSTEM ( ( ( ( (ZZZZZ) M) M) M) M) MĚSÍCEĚSÍCEĚSÍCEĚSÍCEĚSÍCE“““““SSSSSPOLEČENSTVÍPOLEČENSTVÍPOLEČENSTVÍPOLEČENSTVÍPOLEČENSTVÍ M M M M MLÁDEŽELÁDEŽELÁDEŽELÁDEŽELÁDEŽE

Bratři a sestry, rok se srokem sešel (tedy alespoň ten školní a akademický) a Společenství Mládeže
se poprázdninové přestávce opět vrací ke svému pravidelnému programu, do kterého patří Host (z)
Měsíce. Rádi bychom vás tedy pozvali naříjnového a zároveň také na listopadového „Hosta“. Termíny
konání těchto večerů zůstávají stejné jako vminulém školním roce; tedy každou první středu vměsíci
od 19 hodin vefarním sále.

Vříjnu, 4. 10. od 19 hodin, nás potěší svou návštěvou hlavní kaplan armády ČR, Mons. Plk.
Mgr. Tomáš Holub. Tématem setkání je “Kaplan v misích OSN”. P. Tomáš se účastnil několika
misí OSN a zároveň úzce spolupracuje sostatními vojenskými kaplany. Má tedy bohaté zkušenosti,
o které se přichází snámi podělit. Dozvíte se, mimo jiné, v čem spočívá služba kaplana vAČR, jak
kaplana armáda i vojáci vnímají. Samozřejmě bude také prostor zeptat se na to, co Vás zajímá.

Naměsíc listopad, 1. 11. od 19 hodin, přislíbil svou účast Mons. Ing. Alešem Opatrným,
Th.D, který přichází stématem “Možnosti pastorace městských farností”. Mons. Opatrný je v
současnosti vedoucím katedry pastorálních oborů a zároveň proděkanem pro rozvoj na KTF UK
vPraze. Je tedy skutečným „odborníkem“ na tuto problematiku. Pokud Vás alespoň trochu zajímá,
co všechno je možné zhlediska pastorace ve velké městské farnosti, jako je ta naše, podnikat, pak je
tento večer určený právě pro Vás.

Podrobnosti k„Hostům (z) Měsíce“ opět najdete na farním webu, na webu SSM
(spolcovni.usmev.cz) a také ve vývěsce vpředsíni kostela. Srdečně Vás zveme na tyto příjemné večery
se zajímavými lidmi a přejeme Vám mnoho dobrého, Vaše Společenství Mládeže.

PPPPPODZIMNÍODZIMNÍODZIMNÍODZIMNÍODZIMNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET     NANANANANA     ZÁMEKZÁMEKZÁMEKZÁMEKZÁMEK H H H H HOŘOVICEOŘOVICEOŘOVICEOŘOVICEOŘOVICE

V sobotu 21.10.2006. Sraz v 9:25 na Smíchovském nádraží u pokladen. S sebou jídlo a pití, teplé
oblečení, 120,-Kč. Návrat v 17:37 také na Smíchovské nádraží. o.s. bét-el, www.bet-el.signaly.cz

SSSSSPOLEČENSTVÍPOLEČENSTVÍPOLEČENSTVÍPOLEČENSTVÍPOLEČENSTVÍ     MLÁDEŽEMLÁDEŽEMLÁDEŽEMLÁDEŽEMLÁDEŽE     OPĚTOPĚTOPĚTOPĚTOPĚT     ŽIJEŽIJEŽIJEŽIJEŽIJE

Jsme parta mladých lidí převážně ze Smíchova. Pravidelně se scházíme ve
středu v18:30 na faře vsále, ale mimoto také pořádáme spoustu dalších akcí.
Třeba si snámi můžete zajít zahrát volejbal, podívat se do skoro-spolčovní
čajovny, oslavit Silvestra nebo se ztišit vduchu víkendových rekolekcí. O naší
letní výpravě se můžete dočíst vtomto Zpravodaji.

Naše středeční setkání zahajujeme společnou modlitbou. Poté následuje
hlavní program zpravidla sduchovní tématikou. A každou první středu vměsíci
pořádáme „Hosta měsíce“ – setkání pro celou farnost, kdy mezi nás přijde

nějaký zajímavý host.
Jsme otevřené společenství, takže mezi sebou rádi přivítáme kohokoli, kdo by se chtěl třeba

jenom přijít podívat, jak to u nás vypadá. Většina znás je zřad středoškoláků nebo vysokoškoláků.
Výjimkou ale nejsou ani pracující. Prostě mladí tak nějak mezi 16 - 25 lety. Snad ještě zbývá dodat,
že máme také internetové stránky, kde se dozvíte víc: www.spolcovni.usmev.cz   Anna Macková  Anna Macková  Anna Macková  Anna Macková  Anna Macková

A A A A A JSOUJSOUJSOUJSOUJSOU     TUTUTUTUTU     ZASEZASEZASEZASEZASE     DRACIDRACIDRACIDRACIDRACI … … … … …
Milé děti, maminky a tatínkové, rok uplynul jako voda, nastal nám opět podzim a sním spojené
oblíbené pouštění draků, tentokrát na pláni u televizní věže nad Spiritkou.
Sejdeme se vsobotu 7.10.2006 přímo na pláni, kde na vás od 14,00 do 14,30 hodin budeme čekat.
Ze zastávky „Televizní věž“ autobusu č.191 vás na pláň dovede cesta označená červeným krepákem.
Sebou si přineste co nekrásnějšího draka, nějakou tu svačinku a teplé oblečení. Vprůběhu odpoledne
vás čekají různé úkoly a pro všechny malé účastníky na závěr též překvapení.
Cíl cesta je plánován kareálu benediktinského kláštera skostelem sv. Markéty. Prvním úkolem pro
vás, milé děti, je : „Kdo tento klášter založil?“. Zeptejte se doma rodičů, oni vám jistě poradí.
Spojení na pláň je autobusem č.191 (autobus odjíždí ze zastávky Anděl v13,48, 14,02 nebo 14,16
hodin). Těšíme se na vás : Eliška Šustrová a za „Venouška“ Marie Tomková.Eliška Šustrová a za „Venouška“ Marie Tomková.Eliška Šustrová a za „Venouška“ Marie Tomková.Eliška Šustrová a za „Venouška“ Marie Tomková.Eliška Šustrová a za „Venouška“ Marie Tomková.



4 5

ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     SESESESESE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍ     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 24. 9. 2006 24. 9. 2006 24. 9. 2006 24. 9. 2006 24. 9. 2006

Přítomni: P. Petr Bouška, M. Tomková, J. Suchel, J. Zeman, J. Macek,
P. Zborník, M. Dajbychová, P. Chvátal, T. Lokajíčková

Nepřítomni: E. Kutá

- Bylo navrženo 14 kandidátů kvolbám do nové pastorační rady; voleno bude 6 členů, event.
budou další členové ještě jmenováni administrátorem farnosti, jak to určují Stanovy pastoračních
rad Arcidiecéze pražské.

- Pokud se nám podaří pronajmout si sál od úřadu MČ Prahy 5, proběhne 25. 11. 2006 zároveň
farní shromáždění, farní odpoledne a představení členů nové pastorační rady – bude upřesněno.

- Adventní duchovní obnova na faře sbiskupem Mons. Karlem Herbstem proběhne vsobotu 2. 12. 2006.
- Mikulášská besídka, na kterou budou rodiče moci přihlásit své děti, se letos bude konat vneděli

3. 12. po skončení dopolední mše svaté, tedy zhruba v10.30 hod., ve farním sále (místo farní kávy).
Týž den odpoledne (asi od 14.30 do 17.30 hod.) budou děti opět moci vyrábět vánoční ozdoby
a přání; děti budou mít také příležitost přistoupit ke svátosti smíření; podrobnosti budou včas zveřejněny.

- Vpondělí 18. 12. proběhne adventní kající bohosolužba srozšířenou možností přistoupit ke
svátosti smíření, a to místo večerní mše sv. od 17.30 hod.

- Pro informaci – za ostrahu a management farní budovy platíme ročně 92 000 Kč; protože poplatky
začaly být farnosti fakturovány teprve vnedávné době (předcházelo dlouhé jednání mezi
arcibiskupstvím a majoritním vlastníkem objektu), musela být odpovídající částka uhrazena také
zpětně (260 tis. Kč).

- Reklamace nájezdu (drolící se povrch) je pravidelně urgována, zatím bez výsledku.
- Nové ozvučení kostela by mělo být dokončeno a seřízeno během října.
- Vnejbližší době proběhne slíbená anketa o časech bohoslužeb vnaší farnosti.

Příští zasedání pastorační rady je stanoveno na 22. 10. 2006.Příští zasedání pastorační rady je stanoveno na 22. 10. 2006.Příští zasedání pastorační rady je stanoveno na 22. 10. 2006.Příští zasedání pastorační rady je stanoveno na 22. 10. 2006.Příští zasedání pastorační rady je stanoveno na 22. 10. 2006. Zapsala     Tereza LokajíčkováTereza LokajíčkováTereza LokajíčkováTereza LokajíčkováTereza Lokajíčková

PPPPPRŮZKUMRŮZKUMRŮZKUMRŮZKUMRŮZKUM     NANANANANA     TÉMATÉMATÉMATÉMATÉMA     POŘADUPOŘADUPOŘADUPOŘADUPOŘADU     BOHOSLUŽEBBOHOSLUŽEBBOHOSLUŽEBBOHOSLUŽEBBOHOSLUŽEB     UUUUU     SVSVSVSVSV. V. V. V. V. VÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVAÁCLAVA

Na podnět věřících rozhodla pastorační rada uskutečnit anketu, jejímž cílem bude zjistit, nakolik
návštěvníkům našeho kostela vyhovuje stávající pořad bohoslužeb, zvláště ve všední dny. Níže uvedenéNíže uvedenéNíže uvedenéNíže uvedenéNíže uvedené
otázky si proto můžete předem rozmyslet – dříve, než samotná anketa proběhne.otázky si proto můžete předem rozmyslet – dříve, než samotná anketa proběhne.otázky si proto můžete předem rozmyslet – dříve, než samotná anketa proběhne.otázky si proto můžete předem rozmyslet – dříve, než samotná anketa proběhne.otázky si proto můžete předem rozmyslet – dříve, než samotná anketa proběhne.
Ranní mše sv. všední dny:
a) navštěvuji ranní bohoslužby v 6.30 a vyhovuje mi to
b) navštěvoval(a) bych ranní bohoslužby, pokud by byly v 7.00 hod.
c) ——————————  „  ——————————   pokud by byly v 7.30 hod.
d) ——————————  „  ——————————   pokud by byly v …... hod. (uve�e čas)
e) ranní bohoslužby ve všední dny pro mě obvykle nepřipadají v úvahu
Večerní mše sv. všední dny (a vsobotu):
a) navštěvuji večerní bohoslužby v 17.30 a vyhovuje mi to
b) navštěvoval(a) bych večerní bohoslužby, pokud by byly v 18.00 hod.
c) ——————————  „  ———————————   pokud by byly v 18.30 hod.
d) ——————————  „  ———————————   pokud by byly v 19.00 hod.
e) ——————————  „  ———————————   pokud by byly v  …… hod. (uve�e čas)
f) večerní bohoslužby ve všední dny pro mě obvykle nepřipadají v úvahu
Nedělní mše sv. o prázdninách (dopoledne):
a) vyhovuje mi prázdninová nedělní mše sv. v 9.30 hod.
b) dal(a) bych o prázdninách přednost nedělní mši sv. v 8.00 hod.
c) požaduji zachování obou dopoledních bohoslužeb během prázdnin
Zajištění otevřeného kostela během dne:
a) vyhovuje mi, že kostel bývá denně otevřen vdopoledních hodinách

b) dal(a) bych přednost tomu, aby kostel byl otevřen namísto dopoledních hodin naopak po celé
odpoledne
Anketa může mít vliv na bohoslužebný program ve farnosti pouze vpřípadě, že se jí zúčastní dostatečněAnketa může mít vliv na bohoslužebný program ve farnosti pouze vpřípadě, že se jí zúčastní dostatečněAnketa může mít vliv na bohoslužebný program ve farnosti pouze vpřípadě, že se jí zúčastní dostatečněAnketa může mít vliv na bohoslužebný program ve farnosti pouze vpřípadě, že se jí zúčastní dostatečněAnketa může mít vliv na bohoslužebný program ve farnosti pouze vpřípadě, že se jí zúčastní dostatečně
velký počet respondentů.velký počet respondentů.velký počet respondentů.velký počet respondentů.velký počet respondentů.                 pb                pb                pb                pb                pb

NNNNNAAAAA Z Z Z Z ZEMIEMIEMIEMIEMI     JEJEJEJEJE     MNOHOMNOHOMNOHOMNOHOMNOHO     MÍSTMÍSTMÍSTMÍSTMÍST, , , , , KDEKDEKDEKDEKDE     JEJEJEJEJE     TŘEBATŘEBATŘEBATŘEBATŘEBA     POMÁHATPOMÁHATPOMÁHATPOMÁHATPOMÁHAT

Některá jsou daleko, jiná blíž. Vím o domově pro zrakově postižené a přestárlé spoluobčany na území
Prahy, vkrásném prostředí pod Strahovem. Tak blízko středu našeho přelidněného města, a přesto
tam bydlí lidé osamělí, potřebující obyčejný, živý kontakt sokolním světem. O klienty domova se
dobře stará zdejší personál. Není vjeho silách věnovat se každému podle jeho (vzhledem kpostižení
či zdravotnímu stavu leckdy nevyjádřených) potřeb.

Zosobních zkušeností a po rozhovoru spanem ředitelem vím, že budou vítáni pomocníci, kteří
budou ochotni navázat kontakt sněkterým obyvatelem domova. Prostor je zde pro rozhovory, předčítání,
procházky či projíž�ky rozlehlou zahradou.

Vzhledem kprovozu domova nejvhodnější dobou návštěv je čas od 13-16 hodin každý den.
Uvítám zájemce, kteří by byli ochotni navštěvovat některého zobyvatel PALATY – domova pro
zrakově postižené,  vulici Na Hřebenkách  vPraze 5. Ráda předám kontakt na sociální pracovnici, u
které svou pomoc mohou nabídnout. Iva VeronikaIva VeronikaIva VeronikaIva VeronikaIva Veronika – 603193337, 251816301

JJJJJMÉNAMÉNAMÉNAMÉNAMÉNA     KANDIDÁTŮKANDIDÁTŮKANDIDÁTŮKANDIDÁTŮKANDIDÁTŮ, , , , , NAVRŽENÝCHNAVRŽENÝCHNAVRŽENÝCHNAVRŽENÝCHNAVRŽENÝCH     DODODODODO     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY     FARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTI

Baldínský Pavel, Dajbych Jiří, Hrochová Ludmila, Macková Anna, Marténková Marie, Matys Jiří,
Nedbal František, Přibylová Jaroslava, Suchel Jakub, Škácha Vojtěch, Tlamicha Miroslav, Tomková
Marie, Zborník Petr, Zeman Jiří

VVVVVŽDYŤŽDYŤŽDYŤŽDYŤŽDYŤ     TADYTADYTADYTADYTADY     JEJEJEJEJE     NĚKDONĚKDONĚKDONĚKDONĚKDO     VÍCVÍCVÍCVÍCVÍC     NEŽNEŽNEŽNEŽNEŽ … … … … …
Letní politicky i klimaticky horké období te� střídá podzim. Asi všichni doufáme, že bude příjemnější.
Zdlouhavé a nikam nevedoucí povolební dohady už unavovaly. Ale protože noviny vycházejí každý
den, je potřeba neustálý přísun témat. Aby bylo o čem psát. Vděčným námětem posledních dnů se
tak pro všechna média staly pražské koncerty jedné nejmenované zpěvačky. (A pak následně i
vyjádření představitelů církví - kjejí osobě, tvorbě, názorům, provokacím... )

Na drahé lístky se vnočních předprodejích stály fronty, uspokojení zájemci zářili štěstím. Nelitovali
času, peněz, spánku… Ničeho, aby mohli vidět a slyšet svůj „idol“.

Nad takovým jednáním se můžeme smutně či snad pohrdavě pousmát. My přece víme, co je
vživotě důležité, víme, že člověka nespasí žádný zpěvák, koncert nebo výjimečný zážitek….Uvěřili jsme
vBoha a víme, že vše, po čem naše srdce touží, můžeme vplnosti dostat jen od Něj. (Svatý Augustin
napsal, že lidské srdce je nepokojné, dokud nespočine vBohu.) Jedině od Boha pochází pokoj
převyšující každé pomyšlení (Filipským 4,7), radost a naděje, které svět nemůže dát.

Přesto může mít i koncert zpěvačky, která se prezentuje pro křes�any těžko přijatelným způsobem,
„evangelizační rozměr“. Celá mánie, která kolem jejího turné vznikla, nás může dovést kúvahám, jak
žijeme svoji víru. Kolik energie a času věnujeme prohlubování svého duchovního života, četbě
Písma, účasti na mši svaté, kdy jsme si naposledy našli (třeba i na úkor spánku?) čas na adoraci, na
modlitbu. Kolika penězi přispíváme na potřeby farnosti (ve srovnání sčástkami, které třeba běžně
utrácíme za zábavu, koníčky a rekreaci…), co vše je nám zatěžko obětovat… Najednou můžeme zjistit,
že ve své aktivitě oproti fanouškům „hvězd“ značně pokulháváme. Většinou nestojíme fronty (před
kostelem, u zpovědnic), vnoci se nám chce spát, jsme stále zaneprázdněni tolika povinnostmi, času
je tak málo. O penězích ani nemluvě. Přitom smyslem našeho života není uvidět nějakého zrovna
populárního člověka. My chceme jednou patřit na samotného Boha, který stvořil nebe a zemi!

Čas od času je dobré přetřídit svoje priority, zkorigovat kurs, abychom se vytrvale přibližovali
kcíli. Impuls ktomu nám může dát třeba i vystoupení výstřední popové hvězdy. Jak zaznělo na
loňském Světovém setkání mládeže vKolíně nad Rýnem, cestu do Betléma ukázala mudrcům nejen
kometa, ale vkonečné etapě i Herodes. Přestože Boží věci rozhodně prospět nechtěl, nakonec se mu
to podařilo…      (vz)     (vz)     (vz)     (vz)     (vz)
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ZZZZZAVÁTÉAVÁTÉAVÁTÉAVÁTÉAVÁTÉ S S S S SPOLČOPOLČOPOLČOPOLČOPOLČO

Vdruhé polovině srpna se Smíchovské Společenství
Mládeže vpočtu jedenácti statečných vypravilo dobýt
Fagaraš, nejvyšší, nejdelší, nejrozsáhlejší a nejnáročnější
pohoří Rumunska. Během deseti dnů, znichž celé dva
pohltila cesta vlakem tam a zpět, jsme se pokusili přejít
celý, vzdušnou čarou 70 km měřící, hlavní hřeben. Je
unikátní mimojiné tím, že po celé délce nikdy neklesne
pod 2 000 m n.m.

Naše cesta se započala ve vesničce Breaza (600 m n.m.),
odkud jsme celý den stoupali kprvnímu vrcholu – Urlea
(2 473 m n.m.). Zdolali jsme tedy převýšení okolo 1 800
metrů. Zmiňovaný vrchol jsme dostoupali druhý den
zrána po bivakování vcca 2 350 metrech nadmořem.
Celkem jsme spali ve čtyřech stanech na kamenech
všemožně nás vnoci bodajících do různých částí těla.
Nacházeli jsme se dobrý půlkilometr nad hranicí lesa.

Nevídali jsem tedy nic krom kamení a horských trav.
Zverful Urlea  jsme pokračovali dále po hřebeni. Cílem tohoto dne bylo sedlo pod nejvyšší horou Rumunska

– Moldeveanu. Tam se nám však vlivem sílícího větru, deště a houstnoucí mlhy nepodařilo dojít. Zatábořili jsme asi
hodinu cesty před zmiňovaným sedlem.

Dopoledne třetího dne bylo ve znamení sušení. Po bohoslužbě slova, kterou sloužil každý den spověřením
Ondřej, jsme opět vyrazili na cestu. Předvrchol vf. Vistea Mare (2527 m n.m.) a samotné Moldeveanu (2543 m) jsme
pokořili brzy odpoledne za poměrně slušného počasí. Oddopoledne toho dne jsme slunce téměř týden neviděli.
Během další cesty se počasí opět prudce zhoršovalo. Nebylo možné zastavovat se na oběd. Kolem šesté večer jsme
poněkolikasetmetrovém prudkém klesání dorazili do nejvýše položené a spoře zařízené horské chaty Podragu u
stejnojmenného plesa (2150 m n.m.).

Další noc jsme strávili na parketách vjídelně. Veškeré vybavení a oblečení jsme byli nuceni nechat ve vlhké a
temné chodbě. Nepodařilo se nám tedy téměř nic usušit. Ráno po probuzení se kolem chaty rozvalila mlha a po chvíli
začalo sněžit. Inu, jak to tak na konci srpna bývá. Přívaly sněhu houstly a my jsme se připravovali na šestihodinový
pochod napříč třemi menšími hřebeny. Vločky nás asi po hodině chůze přestali pronásledovat. Občas se však
potkávalo drobné mrholení skroupami a mlhou. Mohlo být tak pět stupňů nad nulou. Mimo to na nás zákeřně útočil
nárazový vítr ze všech stran. Konejšilo nás vědomí, že vtom nejsme sami. Ze hřebenů nás stále pozorovali kamzíci a
hodný kus cesty nám dělali průvodce. Kolem páté odpoledne jsme sestoupali khorské chatě Bilea na hranici 2000 m.
Cabana Bilea byla opatřena silnicí a připomínala spíše hotel vKrkonoších. Po rozhovoru smanažerem hotelu jsme
usoudili, že požadovaná cena za ubytování je přeci jen nad naše poměry. Nakonec jsme se uchýlili do vcelku prostorné
čekárny lanovky, kde jsme poměrně příjemně přečkali noc.

Ačkoli jsme byli již níže, probudili jsme se do dvou stupňů nad nulou, sněžení a prudkého větru. Vnoci
očividně silně mrzlo. Za těchto podmínek byl návrat na hřeben nemyslitelný. Operativně jsme zvolili trasu pro sestup.
Během dopoledne se počasí trochu zlepšilo, částečně také díky tomu, že jsme klesali. První polovina cesty byla
provázena neustálým hledáním zasněžených značek na skalách horských plání, po kterých jsme sestupovali. Situaci
opět komplikovala mlha. Odpoledne jsme odbočili na neznačenou stezku. Po stoupání do sedla jsme na druhé straně
měli najít traverz spokračující stezkou. Ten jsme však minuli a po rozhodnutí dále sestupovat jsme skončili na
mrtvém bodě – na skále nad řekou. Opět jsme nastoupali ztracené výškové metry a stříhodinovým zpožděním jsme
konečně objevili kýžený traverz. Bohužel byl několik let nepoužívaný. Skrz bujnou vegetaci, zejména (ačkoli zakrnělé)
poměrně vzrostlé  borovice, se prodíralo velice těžko. Jen svelkou námahou se nám dařilo udržet své kročeje vmezích
stezky. Během klesající části jsme ji nakonec nadobro ztratili a zmlhy a „vysokohorské džungle“ se nakonec kolem půl
šesté večer vynořilo zcela jiné údolí, než jsme předpokládali. Poměrně rychle jsme se zorientovali. Zjistili jsme, že to
zas není takové neštěstí. Naplánovali jsme vzhledem kúnavě, zimě a mokru dvouhodinový přesun po rozbahněné
stezce do horské chaty Bilea Cascada, která se nacházela u spodního stanoviště čtyřkilometrové lanovky, u jejíž horní
stanice jsme se ten den ráno probouzeli. Po půlhodině zoufalé snahy najít místo kpřekročení dravé horské říčky, která
nás dělila od značené stezky, se nakonec po Vojtově invenci dostavil úspěch. Stanuli jsme na druhém břehu. Byl bych
býval řekl: „suchou nohou“, ale již třetí den jsme měli zcela promáčené pohorky. Přibližně v osm večer jsme se za
prudkého deště doploužili konomu vysokohorskému hotelu. Za 100 euro jsme si pronajali apartmán pro šest osob.
Nás jedenáct se tam pohodlně vešlo.

Poslední den ráno nás čekalo již jen nějakých dvacet kilometrů sestupu po asfaltce na nádraží malé vesničky zvoucí
Cirta. Tam jsme se konečně po čtyřech dnech naobědvali. Vlak přijel včas a o 22 hodin a tři přestupy později jsme jen
s malými komplikacemi dorazili do Prahy. A co dodat? No přeci: „příští rok znovu!“           Miroslav Tlamicha          Miroslav Tlamicha          Miroslav Tlamicha          Miroslav Tlamicha          Miroslav Tlamicha

OOOOOZNÁMENÍZNÁMENÍZNÁMENÍZNÁMENÍZNÁMENÍ

SESTRY KARMELITKY SV. TEREZIE oznamují, že spočátkem akademického roku (od 2.10.) budou
obnoveny pravidelné pondělní mše v19 hod. vkapli Edity Steinové (Jinonická 22, Praha-Košíře).

MMMMMUSICAUSICAUSICAUSICAUSICA &  &  &  &  & MYSTICAMYSTICAMYSTICAMYSTICAMYSTICA. K. K. K. K. KONCERTONCERTONCERTONCERTONCERT     SSSSSMEDITACÍMEDITACÍMEDITACÍMEDITACÍMEDITACÍ

Vpředvečer slavnosti sv. Terezie od Ježíše, v sobotu 14. října ve 20 hod. se vkostele Nejsv. Salvátora
(Křižovnická 2, Praha 1 – Staré Město) uskuteční koncert doprovázený texty zděl mystiků karmelitánské
tradice. Hrají Sergio Militello (varhany, Itálie) a Raffaella Giubilato (flétna, Karmel Edith Steinové),
úvodní slovo Tomáš Halík.

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     VARHANNÍVARHANNÍVARHANNÍVARHANNÍVARHANNÍ     KONCERTKONCERTKONCERTKONCERTKONCERT

vneděli 15. 10. 2006 v 16:00 hod. vkostele sv. Václava. Účinkuje: Dagmar Doubková.
Program koncertu: Johann Sebastian Bach – PRELUDIUM a FUGA c moll, Trio super: HERR
JESU CHRIST, DICH ZU UNS WEND | Jan Křtitel Vaňhal – FUGA C dur | Petr Eben –
HOMMAGE ŕ Dietrich Buxtehude | Cesar Franck – CHORÁL a moll

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     SMYČCOVÝSMYČCOVÝSMYČCOVÝSMYČCOVÝSMYČCOVÝ     KONCERTKONCERTKONCERTKONCERTKONCERT

vneděli 22. 10. 2006 v 16:00 hod., pořádaný Klubem přátel starého Smíchova vkostele sv. Václava.
Účinkuje: KVARTETO APOLLON.
Program koncertu: W. A. Mozart – Smyčcový kvartet d moll | J. Suk – Meditace na svatováclavský
chorál | A. Dvořák – Smyčcový kvartet F dur

PPPPPLNOMOCNÉLNOMOCNÉLNOMOCNÉLNOMOCNÉLNOMOCNÉ     ODPUSTKYODPUSTKYODPUSTKYODPUSTKYODPUSTKY     PROPROPROPROPRO     DUŠEDUŠEDUŠEDUŠEDUŠE     VVVVV     OČISTCIOČISTCIOČISTCIOČISTCIOČISTCI

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu  po celý den bude 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 pro duše vočistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé. Vostatních
dnech lze takto získat odpustky částečné.

PPPPPŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVA     NANANANANA     BIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍ

pod vedením P. Mariusze bude zahájena již na podzim, a to vpátek 3. listopadu v 19 hod. na faře.
Dolní věková hranice pro přijetí svátosti biřmování je 15 let, horní samozřejmě stanovena není a na
přípravě rádi uvítáme i dříve narozené, kteří tuto svátost „křes�anské dospělosti“ znějakého důvodu
doposud nepřijali. Budeme rádi, když se nám zájemci předem přihlásí vsakristii nebo na faře.

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET

V sobotu 23.9. jsme dle zvyku z posledních let vyrazili navštívit
jednoho z našich bývalých kaplanů - tentokráte P. Františka
Převrátila do Petrovic (Praha 10). Díky vhodně zvolené trase
účastníků neustále přibývalo, takže k cíli dorazilo 47 poutníků.
Provedli jsme inspekci fary, na přilehlé zahradě opekli buřty,
dozvěděli se něco ze života petrovické farnosti a v krásném
kostele s původními románskými prvky měli poutní mši. Jako
překvapení nás tam navštívil i P. Ondřej Pávek, který na sousední
Chodovské faře čeká na nový akademický rok v Benátkách.
Srdečné pozdravy P. Františka všem Smíchovákům!


