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

8:00
6:30
7:30

KONTAKT S

9:30
17:30
17:30

18:00
pátek

11:15 sv. Gabriel
15:00 Palata

(nedělní)

KNĚZEM

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

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

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA
Neděle:

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

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
26.11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále
Krále, od 15 hod. Farní shromáždění (vrámci farního odpoledne)
při mši sv. v 18 hod. zazní Missa Brevis Z. Fibicha, (účinkuje Emauzský sbor a
orchestr; varhany - V.Vála)
30.11. čtvrtek Svátek sv. Ondřeje, apoštola
1.12. pátek 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
2.12. sobota Duchovní obnova pro farnost sbiskupem Karlem Herbstem
3.12. neděle 1. neděle adventní
adventní, koná se sbírka na bohoslovce, po skončení dopolední mše sv.
(cca v 10.45) Mikulášská besídka na faře
faře, od 14.30 adventní program pro děti (vyrábění
ozdob, přání; svátost smíření), od 16 hod. koncert vkostele sv. Václava
7.12. čtvrtek Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
8.12. pátek Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
10.12. neděle 2. neděle adventní
adventní; od 16 hod. koncert vkostele sv. Václava
13.12. středa Památka sv. Lucie, panny a mučednice
14.12. čtvrtek Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
17.12. neděle 3. neděle adventní
adventní; od 16 hod. koncert vkostele sv. Václava
18.12. pondělí od 17:30 kající bohoslužba sudělováním svátosti smíření (místo večerní mše sv.)
24.12. neděle 4. neděle adventní – Štědrý den
25.12. pondělí Slavnost Narození Páně
Páně; v 16:00 koncert vkostele - J. J. Ryba: Česká mše vánoční
26.12. úterý Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka
27.12. středa Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28.12. čtvrtek Svátek sv. Mláátek, mučedníků
31.12. neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa; poslední den občanského roku
1.1. pondělí Slavnost Matky Boží, Panny Marie
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. P. Bouška, P. S. Přibyl, M. Muchová, Z. Hadravová, F. Nedbal
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 800 ks neprodejné
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2006

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
NENECHME
ADVENT !

SI UKRADNOUT

Advent má svůj mimořádný půvab. Je sice
dobou kající, ale ne až tak „na dřen“, jako
doba svatopostní, během níž se
připravujeme na Velikonoce. Je vněm navíc
obsaženo jakoby magické očekávání, touha
po příchodu Ježíše Krista vtěle, i když zatím
jako nemluvněte na seně. Neočekáváme tedy
zatím drastické scény Getseman a Golgoty
ani triumf vzkříšení. Jde nám skutečně o narození dítěte, i když dítěte zcela mimořádného.
Křehkost a bezbrannost našeho lidství není nikde zřetelnější, než právě u nemluvněte,
zcela odkázaného především na svou matku. Je to právě vánoční scéna narození Páně,
která nám nejjasněji ukazuje, že tuto součást lidské přirozenosti Kristus bezezbytku
přijal. Zároveň víme, že za tímto novorozenětem se skrývá ten, jenž stvořil nebe i zemi,
ten, který hovořil voblaku kMojžíšovi, ten, jehož příchod na tuto zemi očekávaly celé
dlouhé generace věřících: „Mojžíš, Samuel sDavidem, Izaiáš sJeremiášem“.
Bylo by to všechno tak krásné, jenomže tento hluboký duchovní ponor do podstaty
Božího vtělení nám zamezuje hektika událostí, které se na nás právě během adventu a
pak koncentrovaně o vánocích valí: dárky, pečení, zdobení, návštěvy... Nakonec si pak
musíme od Vánoc odpočinout. A přesto je právě adventní doba šancí, kterou je třeba
využít. Bez nadsázky lze říci, že Vánoce člověk prožije takové, sjakou intenzitou vnímal
a duchovně využil advent. Toužebné očekávání Krista nám i o všedních dnech
zprostředkuje při bohoslužbách liturgická četba zproroka Izaiáše, pak dramatický vstup
Jana Křtitele na scénu a nakonec i prostá dívka Maria, která odevzdaně řekne „Jsem
služebnice Páně, a se mi stane podle tvého slova“. To vše můžeme spoluprožívat za
zpěvu nádherných a teologicky hlubokých adventních rorátů, zatímco vně kostela
obchodníci trží a lidé se ve stresu honí. Nenechme si tedy ukradnout advent, nešime
se o to krásné, co můžeme díky této liturgické době prožít. Pokud se nám to podaří,
jistě nebudeme patřit mezi ty, kteří budou rádi, že už ty Vánoce jsou konečně za nimi.
Stanislav Přibyl

Vše nejlepší v novém církevním roce Vám přejí Vaši duchovní a pastorační rada!
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MIKULÁŠSKÁ

PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI
Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Farní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství starších rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Mateřské centrum Venoušek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum na faře
Rekreační cvičení pro ženy
úterý 18:30 - 19:30 hod. - velký sál na faře
Společenství Obnovy v Duchu svatém
úterý od 20 hod. - klubovna na faře
Program pro mládež (od 14 let)
středa 18:30 - 20:00 na faře.
Společenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře.
Ministrantské schůzky (vede Petr Zborník)
středa od 19:00 - klubovna na faře

Mateřské centrum Venoušek - modlitební setkání
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na faře.
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek 19:00 - 20:00 - velký sál na faře
Modlitby chval
2. čtvrtek v měsíci od 19:00 na faře.
Modlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. cca půl hodiny
společná adorace. Každý první pátek v měsíci je
adorace do 23 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 10.12. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 12.12. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od října, rozvrh ve vývěsce
Katechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Petra
Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Petry Šustrové (724 241 322 nebo 257
328 718)

P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / tel: 257 324 224 nebo 604 401 833 / yuga@centrum.cz
duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252

administrátor:
farní vikář:
výpomocný

Sponzorské dary:

Číslo bankovního účtu farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní symbol
platby uvete číslo dárce, které vám přidělí farář.

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

Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie, zasílejte
P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc.
na prispevky@volny.cz

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.

OBLÍBENÉ "FARNÍ

KAFE" BUDE I NADÁLE KAŽDOU NEDĚLI, POKUD SE NAJDOU
OCHOTNÍ SPOLUPRACOVNÍCI , KTEŘÍ BUDOU " DRŽET SLUŽBY ". Z ÁROVEŇ
HLEDÁME DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍKY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU KOSTELA.
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V neděli 3.12. po mši svaté pro děti v 10:45 nás poctí svoji návštěvou Mikuláš i se svým doprovodem.
Setkání bude probíhat ve farním sále. Program bude zajištěn nejen hudbou a divadlem, ale hlavně děti by si
měli něco pro Mikuláše připravit. Mikuláše určitě potěší každá drobnost, písnička, hra na hudební nástroj
atd. Žádám rodiče, aby během listopadu přihlásili svoje ratolesti na arch papíru, který bude v sakristii kostela.
Rodiče se budou moci samozřejmě také zúčastnit. Ti, kteří se přihlásí, můžou i finančně přispět na odměny
Mikuláš a jeho doprovod
pro děti v sakristii kostela. Těším se na všechny děti!

ADVENTNÍ

VYRÁBĚNÍ PRO DĚTI

Také vletošním adventu se chceme sejít kvyrábění vánočních přání a drobných dárků.Vyrábění
se uskuteční 3.12 na 1. neděli adventní od 14:30 do 17:30 na faře. Ssebou si přineste pastelky,
tužku, fixy, gumu, lepidlo a nůžky, pracovní oblečení a přezůvky. Náměty kpráci jsou
přizpůsobeny dětem ve věku 4–15 let. Kromě přípravy dárku pro někoho zvašich blízkých, je
hlavním smyslem setkání výroba většího množství drobných dárků a vánočních pohlednic,
které budou po mších na 2.a3.neděli adventní nabízeny za dobrovolný příspěvek. Výtěžkem
podpoříme dílo Misijní banky ubožáků. Během setkání 3.12. mohou děti přistoupit ke svátosti
smíření. Pokusíme se společně vykonat něco užitečného a věříme, že společně strávíme příjemné 1.adventní
Helena, Líba, Márinka, Radka, Eliška, s.M.Bernadetta
odpoledne.Těšíme se na vás.

PŘEDVÁNOČNÍ

VÝLET

V sobotu 9.12. do Zoo Praha. Sraz v 10:00 na metru C Holešovice nahoře ve vestibulu. S sebou: 50,-Kč
www.bet-el.signaly.cz
(dospělí 70,-Kč), jídlo a pití, teplé oblečení. Návrat kolem 16h ze Zoo v Troji.

KULTURNÍ

AKCE

Opera Čert a Káča (A. Dvořák) v Národním divadle, 4.3.2007 od 11h.. Je třeba, aby se zájemci přihlásili do 15.
prosince 06 na mailu: bet-el@signaly.cz nebo bet-el@seznam.cz a nebo formou sms na: 605504650. Přihlášky budou
závazné, a i pokud byste nemohli přijít, budete muset lístek zaplatit nebo za sebe někoho poslat. Lístky je třeba totiž
www.bet-el.signaly.cz
zakoupit s dostatečným předstihem. Cena: 250,-Kč Sraz v 10:40 před Národním divadlem.

ZPRÁVY

Z AKCÍ

V termínu 22.9.-24.9. 2006 proběhl víkendový výlet do Příchovic. V pátek v podvečer se zúčastnění vydali na cestu
pod vedením Martina Veselky, Mary Veselkové, Štěpiho, Jůzi a Vojty Šeferny. (Za mladší vedoucí byla vyslána
Monika Kuchyňková.) Kromě sportovních her jsme byli na výletě do nedalekých jeskyní s velice legračním
výkladem :-). V neděli jsme navštívili zdejší kostel a odpoledne se vrátili plni zajímavých zážitků do Prahy.
V sobotu 21.10. v 9:25 jsme se sešli na Smíchovském nádraží, abychom se společně vydali na podzimní výlet
na zámek v Hořovicích. Ve vlaku jsme hráli různé hry a ani při chůzi na zámek jsme se nenudili. Když jsme
zdolávali poslední kopec k zámku, každá ulice a pár obchodů bylo pojmenováno, dle účastníků výletu a
jejich příbuzných. Žižkové, Vlčkové, Dlouzí atd., ti všichni nás dovedli k nádhernému zámku, kde jsme si
prohlédli tři okruhy. Od zámeckých interiérů, přes Hry a hračky malých aristokratů až po stálé výstavy galerií
umělecké litiny a tajemných bytostí Brdských lesů. Při pozdním odpoledni jsme se vrátili zpět na Smíchovské
Kristýna Hronová
nádraží a těšíce se na další výlet jsme se rozešli do svých domovů.

JARNÍ

PRÁZDNINY PRO MLÁDEŽ OD

15

DO

25

LET

Po dvou letech na Šumavě jsme se rozhodli vyslyšet přání většiny a změnit místo pobytu. Tentokrát pojedeme na
2Bouřňák do Krušných hor. Pobyt je zajištěn na chatě Karlštejn. Chata je vzdálená od sjezdovek cca. 30 vteřin chůze.
Jarní prázdniny pro Prahu 1 - 5 jsou v termínu 10.2.-17.2.2007. Cena je 3000,-Kč, ale možná budeme nuceni si
trochu připlatit za stravu. (Budeme si nejspíš vařit sami.) Je možné se přihlašovat u Vojty (tel: 776593303 a 251621352).
Pospíchejte, počet míst je omezen! Pobyt je určen jen pro lyžaře, ne pro začátečníky. Za o.s. Bét-el - Vojta Šeferna
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u ní propukla nemoc jako reakce na bouřlivé hormonální změny vobdobí těhotenství. Dříve buclatá dívka
je dnes vychrtlá, nekojící a zubožená mladá matka. Horečnatá svředy a opary na obličeji se vysílením
neudrží na nohou. Léky vnemocnici dostala, ale to jsou jen další jedy do žaludku. Přidáváme jí proto
pořádnou potravu, brambory, rýži, fazole, ovoce, ale jak stím dlouho vydrží, když my odjedeme? A co její
dítě se speciální umělou výživou, která se tak těžko vAfrice opatřuje, když je nemocnice 200 km daleko?
Kolik je zde takových mladých lidí vpodobných těžko řešitelných podmínkách?
Dárek
Ještě člověk nerozehnal chmury vhlavě, když někdo venku křičí: „Bwana Pavel mama Mirjam“. Hlas
nepoznávám, a tak vycházím na zápraží. No jasně, že mě to hned nenapadlo. Jeden zpříslušníků klanu
Tembo: Člen jedné zpěti mocných rodin, které vládnou vesnici. „Mám pro tebe dárek“ sděluje mi tajemně
a vede mě ke svému kolu, kde má na nosiči uvázán pytel nejspíš s kopřivami o kterých prohlašuje, že jsem
lepší špenát ještě nejedl a ktomu dvě nezralé kukuřice a malé vejce. Nestačil jsem ani odnést darované
„poklady“ do kuchyně, když mi jedna zčekajících žen varuje: „Nejez nic ztoho, co ti Daudi dal nebo
umřeš. On je kouzelník a zabíjí lidi, protože je začaruje.“ To mě překvapuje. Daudi, můj přítel kouzelník,
totiž přicházívá každý třetí den a vždy nějaké „býlí“ přinese. Pokaždé tvrdí, že to je výborný špenát. Nejednou
to byly listy tak chlupaté, že je ani domorodci nejedí, protože jsou nepolykatelné a nestravitelné asi tak, jako
když natrháte a povaříte smirkové plátno.
Katolík nebo kouzelník
Chci to varování upřesnit a namítám, že snad nezabíjí lidi čarováním, ale pomocí jedů, což je vAfrice pro
svoji nenápadnost velice oblíbený způsob zbavování se nepohodlných lidí? Nemusí se totiž hlásit na policii,
protože nejsou patrné indicie trestného činu. „No, jedy používá také.“ zní souhlas. Chci získat více informací,
tak kontruji pochybovačnou námitkou: „No, vždy ho vídám také občas chodit na nedělní mši. To by
takový mchawi (kouzelník) nikdy neudělal nebo ano?“ Odpově mě opravdu překvapila: „On chodí i do
kostela, když chce. To mu vjeho špatnostech nevadí.“
Nu, vidím, že se mám ještě co učit o africké mentalitě a kultuře. Koneckonců, co je na tom vlastně tak
divného když i my Evropané pácháme hromady špatností, smrtelné hříchy nevyjímaje a při tom si zvesela a
dokonce často i s jistým pocitem neviny, vykračujeme neděli co neděli do chrámu Páně. Proč by to také tak
nemohl praktikovat i africký šaman?
Zhlubin misijního domu volám Rosemary pomocnici, abych si ověřil nové poznatky. „Víš o tom, že Daudi
je nebezpečný mchawi?“ „Jo, vím“. „Tak tady máš od něho dárek, ale asi je otrávený. Říkají mi to sousedi.“
lehce ji provokuji. „Ty si také myslíš, že zabíjí lidi pomocí kouzel?“ tlačím trochu na pilu. „No, vesničané to
tady říkají a všichni se ho bojí“ odpovídá bezelstně. „Copak je tu pouze on? Není jich tady víc? Vždy tu žije
skoro sedm tisíc lidí“ vyzvídám. „No, je jich tady asi pět, ale lidé se bojí prozradit nahlas i jejich jméno“
doplňuje Rosemary své vědomosti. „No neříkej mi, že chodili do kouzelnické školy“ a v duchu se mi
vybavují scény zHarryho Pottera „takové řemeslo se předává po generacích vrodině. To si přece sousedi
musejí všimnout. Byli kouzelníky i rodiče Daudiho?“ naléhám otázkami. „Jo, otec Daudiho byl mchawi a
jeho babička také. On se to naučil od
nich!“ uzavírá Rosemary nakonec naši
improvizovanou diskuzi.
Konečně vím zase něco navíc. Koukám
po tvářích lidí kolem, ale vidím, že se to
téma některým hodně nelíbí a moc si
povídat nechtějí. Cítím, že se jejich africké
duše bojí čehosi neznámého a i přes
veřejně manifestované křesanství vnich
někde hluboko dřímá animistický pohled
na život.
O vodě a studních
Znovu se rozhlížíme po čekajících lidech
před domem, kteří se zatím poschovávali
ve stínu pracovní budovy. Slunce je už
dost vysoko na obloze a ostře pálí. Od
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VÝSLEDEK

ANKETY NA TÉMA POŘADU BOHOSLUŽEB U SV.

VÁCLAVA

Do sběrného boxu vkostele bylo odevzdáno celkem 363 anketních lístků snásledujícím počtem hlasů pro
jednotlivé varianty odpovědí:
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 vjiný čas:
e) ranní bohoslužby ve všední dny pro mě obvykle nepřipadají vúvahu:

245
9
22
9
71

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 vjiný čas:
f) večerní bohoslužby ve všední dny pro mě obvykle nepřipadají vúvahu:

277
12
4
4
3
35

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:

187
55
20

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 pocelé odpoledne:

292
40

Na výsledku je přinejmenším zarážející silná disproporce mezi počtem těch, kdo hlasovali pro odpově
„navštěvuji ranní bohoslužby v 6.30 (resp. večerní v 17.30) a vyhovuje mi to“, a průměrným počtem lidí,
kteří tyto bohoslužby navštěvují ve skutečnosti. To činí uvedený výsledek ankety dosti nevěrohodným.
Nicméně důvod ke změně času bohoslužeb či kdalším změnám vprovozu kostela anketa tak jako tak
nepřinesla.

TŘÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA
Stejně jako vminulých letech se bude o Vánocích vnaší farnosti konat
Tříkrálová sbírka České katolické charity. Termín zůstává přibližně
stejný, koledníky budete potkávat vtýdnu od úterý 2. ledna do neděle
7. ledna. Vpražské arcidiecézi se bude vybírat především na vybudování
kombinovaného projektu Azylového domu pro matky sdětmi vtísni a
Týdenního stacionáře pro seniory vpražských Hlubočepích. Část
vybraných peněz může opět zůstat vnaší farnosti na podporu
konkrétních projektů. Projekty arcidiecézní charity slouží všem lidem,
bez ohledu na náboženskou příslušnost. Proto v době tříkrálové sbírky
nastavujeme svou ruku všem lidem dobré vůle.
Koledníci i jejich rodiče jsou opět zváni na návštěvu Arcibiskupského
paláce, kdebude pro ně mít v úterý 2. 1. v sále kardinála Berana od
16.00 pan kardinál mši svatou a udělí jim své požehnání. Po mši svaté
bude následovat obvyklé pohoštění.
Ochotní koledníci se mohou hlásit v kostele nebo na faře, případně
přímo u Ondřeje Lišky (tel. 606 122 227) zobčanského sdružení
Campamento´99, které bude vnaší farnosti sbírku stejně jako loni
Markéta B.
organizovat. Čím dříve, tím lépe!
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VÁNOCE 2006 / 2007
FARNÍ

KOSTEL

-

BASILIKA

Neděle 24.12.2006:

SV.

VÁCLAVA
8.00
16.00 (pro děti)

9.30
24.00

8.00 9.30
18.00
J. J. Ryba – Česká mše vánoční od 16.00 hod.
(soubor Bach-Collegium Praha)
Úterý 26.12.2006:
svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
9.30 17.30
Středa 27.12.2006:
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 6.30 17.30
Čtvrtek 28.12.2006:
Svátek sv. Mláátek, mučedníků
6.30 17.30
Pátek 29.12.2006:
6.30 17.30
Sobota 30.12.2006:
7.30 17.30
Neděle 31.12.2006:
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
8.00 a 9.30 – spožehnáním pro manžele
18.00 – s poděkováním za
uplynulý rok
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Pondělí 1.1.2007:
8.00
9.30
18.00
- kostel je otevřen denně vdopoledních hodinách (25. a 26.12. i odpoledne)
- jesličky jsou přístupné mimo čas bohoslužeb
koncert:

FILIÁLNÍ

KOSTEL SV.

Neděle 24.12.2006:
Neděle 31.12.2006:

VYBÍREJTE,

GABRIELA (HOLEČKOVA

UL.)

4. neděle adventní - Štědrý den – 11.15 a 24.00
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – 11.15

KUPUJTE, UTRÁCEJTE….

zní ze všech stran, ruka reklamy se na nás sápe všude. „Už máš dárky?“, zeptala se
mě má známá. Moje odpově zněla trochu nejistě „ nemám a hlavně nevím zač je
koupit“. Jak nesnadno se stímto stavem smiřujeme, když člověk má dojem, že všechno
co se nám skrze reklamy nabízí, musí stoprocentně člověk mít, jinak snad ani není
hoden, aby se sním počítalo jako splnoprávným občanem.
A tak vklidu domova přemýšlím, jaké dárky dostáváme od toho Nejvyššího: život,
víru, zdraví, střechu nad hlavou, děti, přátele, radost…… To nejsou dárky, ale dary, které
svou hodnotou jistě převyšují ty naše „dárečky“. Mnoho toho dostáváme, ale také
mnoho bychom ztoho měli dávat dál. Podstatné jistě není, jak drahé budou naše dárky
pod stromečkem, spíše bychom se měli soustředit, co vlastně o Vánocích oslavujeme. Nenechme se vyprovokovat
okolním až hysterickým sháněním, nevnášejme do našich domovů nervozitu a rozladěnost tím, že slyšíme,
kolik druhů vánočního pečiva upekla sousedka, která kromě toho ještě stačila vygruntovat a několik tisícovek
zaplatila za dárky…Přinesme do našich domovů radost a pokojné očekávání. Stoly se možná nebudou prohýbat
pod jídlem, protože nám jde o ten pravý význam Vánoc. Do toho ostatního se nás snaží vtáhnout svět.
Pokusme se tak, jako pastýři, přinést narozenému Ježíškovi dárky, které nás budou něco stát, ne však peníze,
ale trochu sebezáporu a oběti… Což takhle vkaždém adventním týdnu alespoň jeden dobrý skutek pro druhého
H.K.
člověka, vykonaný súsměvem, radostí, sdobrým pocitem, že je to záležitost jen mezi mnou a Pánem.

ČKA

NESPÍ, JENOM HLEDÁ ZAJÍMAVÉ TÉMA

...

Místní skupina České křesanské akademie v Praze 5 připravuje diskusní večer s názvem:
Etické limity politikova rozhodování
"Etické
rozhodování". Účast přislíbil senátor Karel Schwarzenberg. Přednáška se
uskuteční v lednu ve farním sále. Termín bude upřesněn v lednovém Zpravodaji.
Josef Cuhra
Všichni jste zváni.
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MISIJNÍ STŘÍPKY.

Zpráva z Kamsamba 2006 o práci v Allamano Agape – rozvojové misijní stanici MBU.

4. neděle adventní - Štědrý den
nedělní:
vánoční:
Slavnost Narození Páně

Pondělí 25.12.2006:

AFRICKÉ

VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI

Bosá liturgie
Ranní slunce prosvítá větvemi stromů lemující naši misijní stanici ve
vesnici Kamsamba, když vycházíme zmístního kostela po mši před
sedmou. Trochu duchem nepřítomní, podstupujeme před kostelem
obvyklé pozdravovací rituály sněkolika africkými ženami a muži, kteří
se ranní liturgie s námi zúčastnili. Myšlenkami jsme ale ještě zpět
vkostele u zážitku, který se vevropských podmínkách nedá vidět.
Místní pan farář P. Bruno totiž odsloužil celou bohoslužbu naprosto
bos, výrazně kulhaje. „Otekly mu asi nohy chudákovi, nemůže nazout
boty“ říkáme si a litujeme, že se nedá udělat tak unikátní fotka, která
by rozesmála určitě i jeho. Nyní nám farníkům P. Bruno vše vysvětluje:
„Vracel jsem se vnoci na motorce znávštěvy a najel jsem do stromu.
Spadl jsem a potloukl se. Motorka je úplně zničená, pojte se podívat
na faru“ dodal na vysvětlenou, jako by čekal naše politování. Podívat
se jdeme, ale komentář si necháváme pro sebe. Vypadá to totiž, že
vnoci najel spíše do slona nebo na minu. Motorka vpořadí již čtvrtá
je celá na odpis.
Pracovníci a prosebníci
Vracíme se urychleně do misijní stanice, kde nás čekají řemeslníci a první dnešní prosebníci, kterých bude
do večera ještě dlouhá řada. Ty je třeba postupně vyslechnout a naplnit pokud možno jejich očekávání.
Vhlavě si organizujeme kdo dříve a kdo později a kam si vsunout vypití ranního čaje ztermosky, připraveného
předchozí večer. Ktomu pár vlastnoručně vyrobených sucharů, které jako jediné zde vbuši nepodléhají
všeničící plísni. Než odemknu dveře skladu, stačím pomocníkům kolem přestavby školky vysvětlit, kde
najdou barvu ředitelnou vodou, kde zapomněli včera večer vodováhu, kterou jsem po nich uklízel i sneumytým
pracovním nářadím. Přespolním zedníkům vysvětluji, co je třeba odsekat na opravované školce a která místa
je nutné opravit znovu. Zadní okno, že chci posunout symetricky o půl metru vpravo a nepřeji si, aby tahali
provizorní lešení po podlaze, kterou ničí vydřenými čarami. Okamžitě na mě vyrukují sotázkou, jakou cenu
jim zaplatím za to bourání okna, když je to práce navíc. Odpovídám, že nic, protože je to standardní zednická
činnost, která je zahrnuta vjejich profesi. „Máme přece spolu domluvenu rekonstrukci celé školky ze
celkovou cenu nebo snad ne?“ namítám a tuším komplikace. To všichni odsouhlasí, ale přesto trvají na
požadavku platby navíc 150.000,- TZS (cca. 2.500,- Kč). Jasně, že je to zjejich strany hloupost, protože pálí
ceny od boku, aniž by si uměli vybavit souvislosti. Nicméně dohadování o cenách je vTanzánii, ostatně jako
všude vAfrice, spíše hráčským licitováním kdo zkoho, než racionální kalkulací. Hodně domorodců se zde
pokouší provádět drobné obchodování a přitom neumí počítat ani do sta. Malou násobilku zde děti nememorují
vzákladní škole tak jako vEvropě. Později si proto většina dospělých kupř. 5x5 přepočítá beze studu na
prstech i před vámi. To je také vysvětlení, proč si tolik tito lidé oblíbili dnes všude dostupné kalkulačky, které
jsou rychlejší, relativně přesnější a hlavně velmi elegantní náplastí na pořádnou mezeru v základním vzdělání.
Případ Coro
Hned potom nás Rosemary informuje, že právě dorazila nemocná Corodhita se svojí sestrou a babičkou a že
mají „šídu“. Problém, swahilsky „shida“, je zástupný termín pro jakoukoliv starost či životní komplikaci, která
může Afričana potkat. Nicméně „shida“ Corodhity je opravdu vážná. Právě před rokem jako osmnáctiletá
prošla úspěšně přípravou na absolvování kurzu pro kuchařky vměstě Iringa 500 km vzdáleného. Osobně
jsme jej domluvili sitalskými misionářkami Institutu Consoláta a měli radost, že další sirotek má příležitost
živit se vlastníma rukama. Po prvních třech měsících kurzu naše Coro dostala první volno a trochu peněz,
které využila a vrátila se do Mbeya. Tam potkala kamaráda zKamsamby a přišla do jiného stavu. Od začátku
jej snášela velmi špatně. ZIringa ji těhotnou poslali domů kbabičce do Kamsamba. Její zdravotní stav se ale
zhoršoval, takže odkud musela být převezena o pár měsíců později do nemocnice ve Mbozi, kde nakonec
porodila chlapce. Během těhotenství bylo testy zjištěno, že je HIV pozitivní. Protože oba její rodiče zemřeli na
AIDS, když jí byly tři roky, převažuje domněnka, že nebyla infikována svým přítelem, otcem dítěte, ale spíše
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ZÁPIS

SE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

19.11. 2006

Přítomni:

-

P. Petr Bouška, M. Tomková, J. Suchel, T. Lokajíčková,
J. Macek
Nepřítomni:
P. Chvátal, P. Zborník (omluven), J. Zeman (omluven),
M. Dajbychová (omluvena), E. Kutá (omluvena)
Host:
P.Baldinský
Byl upřesněn programu farního shromáždění
Vyhodnocena anketa kpořadu bohoslužeb – jistý nesoulad mezi výsledky a realitou
Nadále se hledá vhodný typ laviček do bočních lodí kostela pro rodiče s dětmi

Zasedání nové pastorační rady je stanoveno na 10. 12. 2006.

Zapsala:

Tereza Lokajíčková

OHLÁŠKY
Od října jsou ohlášky na každý týden zveřejňovány i na našich farních webových stránkách. Pokud si tedy
v neděli nestihnete vše zapamatovat či zapsat, můžete navštívit http://www.vaclavonline.wz.cz
http://www.vaclavonline.wz.cz, kde jsou
ohlášky na hlavní stránce a rovněž ke stažení jako soubor Microsoft Word.

VÝSLEDEK

VOLEB DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI

Celkem bylo odevzdáno 261 platných hlasů, 3 lístky byly neplatné. Pro zajímavost - při volbách v roce 1998
odevzdáno 161 hlasovacích lístků, v roce 2000 odevzdáno 204 lístků, v roce 2002 246 lístků.
Výsledky voleb jsou tyto (vždy je uvedeno jméno kandidáta a počet hlasů):
Pavel Baldinský 160, Jakub Suchel 133, Marie Tomková 131, Petr Zborník 125, Anna Macková 123,
Vojtěch Škácha 121, František Nedbal 107, Ludmila Hrochová a Jaroslava Mirjam Přibylová 87, Jiří Dajbych
a Jiří Matys 86, Miroslav Tlamicha 62, Marie Marténková 48. Prvních šest kandidátů bylo zvoleno do
pastorační rady farnosti. Dále byli za členy pastorační rady (dle příslušných stanov) nominováni pan Jiří
Dajbych, pan Jan Macek a pan František Nedbal. Všem kandidátům děkujeme za jejich ochotu věnovat se
práci pro farnost, všem voličům za jejich zájem o dění ve farnosti, a nové pastorační radě přejeme hodně darů
Tereza Lokajíčková, Jan Macek, Kateřina Voleková
Ducha Svatého při jejím rozhodování. Hlasy sečetli:

P ODĚKOVÁNÍ
Zvolení nové pastorační rady samozřejmě s sebou nese také
konec funkčního období některých členů té předchozí.
Děkujeme jim za jejich čas a síly, které farnosti v uplynulých 2
letech touto formou věnovali. Zvláštní poděkování patří paní
Tereze Lokajíčkové, která byla trpělivě a obětavě k dispozici
nejen 2 roky, ale po celých 8 předchozích let. Věřím, že právě
trpělivost a obětavost nebudou scházet ani nám, kteří se budeme
pb
v rámci pastorační rady setkávat ve dvouletém období, které je před námi.

FARNÍ

RADY

(NEJEN

PRO PAMĚTNÍKY)

První Farní radu jsme volili v roce 1998 ještě dle provizorních stanov. Od té doby všechny rady prokázaly
oprávněnost existence i nečekanou akceschopnost v nestandardních situacích. Podporujte své radní!
1998 - 2000 Auerspergerová, Habán, Hronová, Kašpárek, Lokajíčková, Muchová, Nedbal, Schmitt,
Schmittová, Valentová
2000 - 2002 Beránek, Habánová, Lokajíčková, Macek, Riglová, Stajner
2002 - 2004 Habánová, Lokajíčková, Macek, Pavlů J., Riglová, Schmitt, Stajner, Suchlová, Šír
2004 - 2006 Dajbychová, Chvátal, Kutá, Lokajíčková, Macek, Suchel, Tomková, Zborník, Zeman
2006 - 2008 Baldinský, Dajbych, Macek, Macková A., Nedbal, Suchel, Škácha, Tomková, Zborník
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fary přicházejí spěšně dva muži a žena. Stačíme sotva zavolat další dvě čekatelky Agnes a Elisu, když nám
vstupují do rozhovoru svými pozdravy. Jsou to starostové vesnic Kamsamba, Mkonko a Kasanu, kde jsme
vpředchozích dnech opravili tři pumpy, provedli nutný servis pohyblivých částí a uzavřeli snimi dohodu o
oplocení pozemku studny na náklady vesnice stím, že náklady na opravy převezmeme my, abychom ulehčili
jejich téměř prázdné vesnické pokladně. Te tu každý znich vruce drží obálku spoděkováním celé vesnické
komunity, podepřenou razítkem. Máme radost, že jednali rychle a svorně a hlavně dopisy jsou důkazem, že
si dobře uvědomují náš průzkum krajiny při hledání vody i následné realizační aktivity při vrtání studní.
Letos jsme prozkoumali další oblast vakčním radiu cca. 40 km východně od naší misijní stanice Allamano
Agape vKamsamba. Jedná se o vesnice Masanyinta a Itumbula scelkovým počtem obyvatel 6500 osob
podle sčítání zroku 2002. Vzhledem kpočtu obyvatel by první vesnice potřebovala videálním případě
přibližně 11 studní a druhá 15. Vesničané zMasanyinta přežívají díky pramenům Namitoo vzdálených 15
km chůze. Voda pro vesnici Itumbula se získává ze sporých sezónních dešů, které naplňují 5 km od vesnice
vzdálenou říčku Nymba. Vesničané se snaží kopat mělké jámy, které žel nemají dostatečně vydatný pramen.
Navíc vItumbula existuje malé solné jezero, které indikuje velkou pravděpodobnost slaných zdrojů vokolí.
Masanyinta vlastní jednu vrtanou studnu, kterou se vesničané snažili před několika lety opravit vlastními
silami. Výsledkem byl však pouze pád nezajištěného čerpacího mechanismu do hloubky vrtu a tím i totální
nemožnost studnu dále používat. Je na naší misii, aby se pokusila tuto hrubou chybu vpříštím roce napravit.
Provedli jsme letos měření osmi profilů vItumbula a sedmi vMasanyinta. Zinterpretace výsledků vyplývá, že
obě vesnice leží na cca 4 m silné vrstvě písku, kdy by bylo možné vrtat na vodu vprvním případě ve čtyřech
lokalitách do hloubky 60 m a vdruhém ve třech od 60 do 80 m. Vzhledem kpouze 15 km vzdálenosti
slaného jezera Rukwa i zde ovšem hrozí salinita spodních pramenů. Jinak budou ještě vtomto měsíci
provedeny další tři vrty 80 m hluboké, a to na základě měření zpředchozího roku. Dva jsou lokalizovány pro
Kamsambu a jeden ve vesnici Mpapa, kde byla také navíc provedena demontáž za účelem generální opravy
stávající studny zanesené pískem. Starostové vědí, že o život chudých rodin, sirotků, starých, nemocných i
opuštěných lidí vjejich odlehlém kraji máme opravdový zájem spojený spraktickými kroky pomoci, a to
nám otevírá všude dveře. Odcházejí sradostným příslibem spolupráce včemkoliv, co budeme potřebovat. To
je dobré znamení. O to lepší, že je vysloveno na veřejnosti před tolika vesničany. Díky těmto vztahům jsme
již získali od starších kmenů a představitelů vesnic písemná povolení kprůzkumu jejich půdy, abychom
předešli možným pozdějším neshodám a chytračení.
Vesnická děkovačka
Stačí letmý pohled na hodinky, abychom věděli, že se blíží čas kobědu. Vlastní žaludek i Rosemary zkuchyně
to už také avizují. Čas vAfrice rychle ubíhá, i když se obvykle traduje, že je ho zde dostatek. Jak pro koho. „Tak
ještě zavoláme Agnes a Elisu, pak rychle bývalého starostu Ngomaniho, který organizuje sirotky v Mkonko a
pak,“ říkáme si „něco pojíme“. Obě černošské dámy stoupají na zápraží, kde stojí Mirjam. Elisa je mladší znich,
přibližně pětapadesátiletá svadou sluchu, která jí ztrpčuje život, rovnou podává Mirjam slepici a říká, že přišla
poděkovat za naši pomoc, kdy jsme jí postavili nově domek a na střechu dali jednoduchý krov svlnitým
pozinkovaným plechem. Ptáme se rovnou kolik těch slepiček doma ještě má, když je tak dneska štědrá a ona
bezelstně odpovídá, že jen tuhle jedinou. A protože se vAfrice dary zásadně přijímají, abychom neurazili a
neponížili dárce, květnatými větami vyjadřujeme nejprve radost nad darem a pak žasneme nad vypaseností
slípky a hned ji na oplátku prosíme, zda-li bychom si nově nabytý majetek mohli u ní dočasně uschovat.
Slibujeme, že jí za takovou ochotu budeme ponechávat vajíčka, která slepička snese, a ujišujeme ji, jak moc
nám její vstřícnost pomůže. Elisa je evidentně potěšena takovým vývojem událostí a my koneckonců také.
Když dojde na Agnes, které je jistě hodně přes šedesát, ta se místo dlouhým řečí rovnou svalí na podlahu
knohám šokované Mirjam. Pak se převalí na záda jako pes, který chce podrbat na břiše a při tom vydává ječivý
vysoký zvuk, přerušovaný kmitání jazyka. Vinetou na válečné stezce by se za takový výkon nemusel stydět. Jsme
trochu na rozpacích jak reagovat, a tak vokamžiku, kdy se domnívám, že je „děkovačka“ u konce, snažím se jí
jako chlap pomoci zpět na nohy. Agnes není žádné pírko, ale kus pořádné ženské. Moc nechybělo a povaloval
bych se tam vté děkovací poloze také. Samozřejmě kpobavení všech. Když ji ujišujeme, že nám určitě stačí,
když se za nás příležitostně pomodlí, ohromuje nás sdělením, že za nás a všechny dárce vEvropě, kteří jí
pomohli, nechala sloužit zítřejší mši vmístním kostelíku. Pak dodává, že denní modlitba za všechny je pro ni
samozřejmostí. Pro nás je taková příhoda velkou školou pokory, protože Agnes je známa vširokém okolí jako
žena břitkého jazyka, která řekne všechno a všem nahlas a bez okras. Přesto jí ani přítomnost tolika lidí
neodradí, aby nevyjádřila po svém vděčnost, za naši pomoc obdobnou pomoci sousedky Elisy.
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POZVÁNÍ

Těžkosti útěchy i osvěty
Slunce pálí skoro kolmo kzemi. Vedro se zdá být nesnesitelné, zatímco oběd
nám pozvolna stydne. Pomalu není co potit. Rosemary se už dávno vrátila ke
své rodině a my pokračuje vhovorech slidmi, abychom jim pomohli řešit
jejich někdy opravdu neřešitelné problémy. Jakou útěchu můžete říci
malomocnému, který má pahýly místo rukou a nohou, aby to neznělo lacině
a přineslo mu skutečně naději? Letos nám zemřeli dva sirotci. Osmnáctiletá
Lucie na otravu antraxem, kterým je okolní půda kolem Kamsamba zamořena
a desetiletý Albat zMkonka. Krev vmoči, bolest vdolní polovině těla,
diagnostikované poškození ledvin a výrazný otok vpodbřišku ukazovali na
bilharzii - infekci ze špinavé vody, přenášené červy. Co povědět jejich
prarodičům, starým lidem, kterým takto postupně vymřely celé rodiny na
různé exotické nemoci? Co poradit jiným, aby mohli pomoci svým přežívajícím
nedospělým vnuků, jejichž rodiče zemřeli na AIDS? Jak se mají o ně starat,
když sami nic nemají? Navíc jim chybí síla, zdraví i to nejzákladnější vzdělání?
Stává se, že staří lidé přijdou a dlouho a trpělivě čekají, až na ně přijde řada.
Pak na otázku, co pro ně můžeme udělat, jakou pomoc potřebují, odpovídají:
„Cokoliv, co mi dáte, mi pomůže, protože já nemám vůbec nic. Ani chatrč ke spaní, ani rohož na spaní, ani deku
na přikrytí, ani jídlo na dnešek, ani oděv než ten, co nyní nosím, ani rodinu, děti, vnuky ani příbuzné“ a pak
smířeně dodají: „ale Mungu (Bůh) to o mě ví, a proto mi dneska poslal za vámi.“ Co povědět dívkám, které ještě ve
čtrnácti letech netuší, jak vzniká nebo se rodí dítě, ale vpatnácti jsou už samy těhotné? Co říci klukům o
odpovědnosti a úctě kženě, i knově vzniklému životu, když jim od dětství dospělí zahánějí hlad domácím pivem,
namísto chlebem? Lidé se kmisijní stanici se svými potřebami upínají, alespoň nám se to tak někdy zdá, jako by
byla jediná vzemi. Samozřejmě není, ale pro ně je jediná toho druhu vokruhu 150 km. Takové vědomí nás žene,
abychom vyslechli i ty, co venku ještě snadějí na naši pomoc čekají. Vědí totiž, že jiné dny odjíždíme do okolních
vesnic, a už kvůli lidem nebo hledání vody a opravám studní nebo sirotkům. Vědí, že sháníme a dopravujeme do
té vzdálené a nepřístupné divočiny materiál, abychom postavili dílny pro jejich děti a mládež, sklad na ochranu
jejich zatím chatrné a jednostranné úrody nebo vylepšili jejich domky pro období tropických dešů. Vědí, že
chceme, aby se naučili řemesla a dovedli samostatně pracovat pro své rodiny i účelně vydávat získané peníze. Za ta
léta už hodně znich pochopilo, že finance vEvropě sháníme pro rozvoj rodičů i dětí vjejich okolí a že se knim
nevracíme trpělivě zpět kvůli nějaké vlastní cestovatelské vášni, ale zopravdového zájmu o ně samé. Děkujeme
Pavel & Mirjam Baldínských (MBU) agapembu@volny.cz
všem, kteří nám vtom velkoryse pomáháte.

KNIHA,

KTERÁ ZAUJME

Ke konci letošního roku vydalo Karmelitské nakladatelství knihu doc. PhDr Jiřího Skoblíka „Morálka
vdialogu“ svýstižným podtitulem „Křesanský pohled na morální problémy dneška.“
Doc. Skoblík přednáší křesanskou etiku a morální technologii na Karlově univerzitě. Jako kněz a
vysokoškolský učitel má sotázkami morální teologie bohaté teoretické i praktické zkušenosti. Kniha je toho
důkazem. Reaguje na to, co nás trápí a roztrpčuje u morálky vosobním a veřejném životě. Ukazuje, jak se
můžeme orientovat vsoučasném politickém dění a v povrchní reakci medií na morálku a etiku vrůzných
úsecích našeho života. Zabývá se širokou škálou témat, takže čtenář, najde odpovědi na mnoho otázek, které
ho pálí nebo na které nenalézá jasnou odpově.
Kniha se zabývá mnoha tématy, která nelze vtomto krátkém článku vyjmenovat. Čtenáře jistě zaujmou
statě jako například jaký by měl být vztah křesana kpolitice, jaká by měla být etika ve sportu, jak chápat
manželství a sexualitu, sexuální výchovu zejména dětí, jak dnešní lidé chápou hřích a peklo, co by měli vědět
o půstu, jaký je vztah kcelibátu, atd.
Kniha je srozumitelná, čtivá a logicky utříděná, protože ThDr. J.Skoblík vjednotlivých částech knihy
vychází zdlouholetého studia etiky a morální teologie, zrozhovorů slidmi a ze svých článků reagujících na
současné problémy morálky. Srozumitelnost knihy je dána způsobem, jakým jsou jednotlivá témata psána.
U každé statě jsou uvedeny základní pojmy, jaká2 je na ně etická a morální odezva a jaký závěr ztoho pro nás
plyne. Kromě toho čtenář jistě ocení autorovu otevřenost a odvahu připomenout i nepříjemné pravdy o naší
Zd.Hadravová
současné morálce a etice.
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NA RORÁTY
Vadventní době budou, stejně jako vminulých letech, ranní mše sv. ve všední dny
slouženy uoltáře Panny Marie a budeme při nich zpívat staročeské roráty. Všichni
jsou srdečně zváni kúčasti.

POZVÁNÍ

NA ADVENTNÍ FARNÍ REKOLEKCI S BISKUPEM K. HERBSTEM
Srdečně zveme všechny farníky na adventní duchovní obnovu spanem biskupem Karlem Herbstem,
která se uskuteční na faře vsobotu 2. 12. 2006, od 9 do 15 hodin
hodin. Na programu jsou 2 přednášky
(v 9 a v 10.30 hod.), beseda ve 13.30 hod. a mše sv. vkostele od 14.30. Mezitím bude (s výjimkou
polední pauzy) příležitost kpřijetí svátosti smíření či kosobnímu pohovoru sotcem biskupem,
stejně jako ke ztišení a osobní meditaci. Předpokládá se, že oběd si každý zajistí zvlastních zdrojů.

POZVÁNÍ

NA CYKLUS ADVENTNÍCH KONCERTŮ V KOSTELE SV. VÁCLAVA
- vneděli 3. 12. 2006 v 16 hod.:
J. S. Bach, J. Mysliveček, T. Giorgani, J. Haydn, W. A. Mozart, A. Roussel
Účinkují: Jiří Skuhra – flétna, Viktorie Večerová – viola, Vladimír Sůva - violoncello
- vneděli 10. 12. 2006 v 16 hod.:
J. S. Bach, B. Marcello, G. Ph. Telemann, G. F. Händel, W. A. Mozart, J. A. Hasse
Účinkují: Věra Nováková – soprán, Tereza Večerková – flétna, Miroslav Navrátil - cembalo
- vneděli 17. 12. 2006 v 16 hod.:
Chorál - Rorate coeli | F. X. Thuri - Adventní kantáta | J. T. Turnovský - Všichni věrní křesané |
Benešovský kancionál - Poslán jest od Boha anděl | J. C. Vodňanský - Rorando coeli |
T.L.daVictoria - Ne timeas, Maria; Ave Maria | J. des Pres - Ave Maria | J.P.Sweelinck Mein junges Leben hat ein End | A. Dvořák - Ave Maria | W. A. Mozart - Adoramus Te, Christe;
Laudate Dominum; Ave Verum | O.diLasso - Jubilate Deo
Účinkují: Cantores ad St. Thomam Pragae, řídí Pavel Verner; varhany - Stanislav Přibyl

POSLEDNÍ „HOST (Z)

MĚSÍCE“ V TOMTO ROCE

Prosincovým „Hostem (z) měsíce“ Smíchovského Společenství Mládeže se přislíbil stát P. ThLic.
Michael Špilar, současný administrátorfarnosti Praha-Stodůlky, dříve působil jako spirituál na VOŠ
pedagogické ve Sv. Janu pod Skalou. Ve svém povídání na téma „Desatero“ se P. Michael zaměří na
moderní výklad Desatera přikázání Božích zpohledu katolické církve. Nastíní, co všechno ona základní
přikázání dekalogu obsahují a co lze znich čerpat pro vlastní spiritualitu a duchovní růst. Jistě zbude
také mnoho prostoru pro Vaše dotazy a nebude chybět i něco málo ksnědku. Setkání se uskuteční
jako vždy prvnístředu, tedy 6.12., od 19 hodin vefarním sále. Všichni jste srdečně zváni.
Vnovém kalendářním roce (hned 3.1.) přivítáme vnaší farnosti PhDr. Ivu Drápalovou, dlouholetou
šéfku pražského úřadu mezinárodní tiskové agentury Associated Press (1973-1988), která přichází
stématem „Novinařina v komunistickém režimu“ a ve svém vyprávění se podělí osvé bohaté zkušenosti
spronásledováním StB, emigrací a přispíváním dozápadních medií.
Těšíme se na Vaší návštěvu, Vaše Společenství Mládeže.

VZPOMÍNKY

NA

AFRIKU...

Srdečně zveme všechny zájemce o povídání týkajícím se letošního pobytu a prací manž.
Baldínských v Africe. Bude se konat v budově smíchovské fary dne 11.12.2006 - pondělí
- v 18:30 hod, a to včetně promítání fotek a dotazů posluchačů. Trvání 1 - 1,5 hod.
Pavel a Mirjam
Těšíme se na viděnou.
Nejmladším členem farnosti se stal Vavřinec Šustr (*13.11.2006). Blahopřejeme!
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