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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)

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.

2.2. pátek Svátek Uvedení Páně do chrámuSvátek Uvedení Páně do chrámuSvátek Uvedení Páně do chrámuSvátek Uvedení Páně do chrámuSvátek Uvedení Páně do chrámu
1. pátek vměsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hod.

3.2. sobota sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
4.2. neděle 5. neděle v mezidobí5. neděle v mezidobí5. neděle v mezidobí5. neděle v mezidobí5. neděle v mezidobí
5.2. pondělí Památka sv. Agáty, panny a mučednice
6.2. úterý Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

10.2. sobota Památka sv. Scholastiky, panny
11.2. neděle 6. neděle v mezidobí6. neděle v mezidobí6. neděle v mezidobí6. neděle v mezidobí6. neděle v mezidobí; Světový den nemocných

při mši sv. v 18 hod. udělování svátosti nemocných

vnásledujícím týdnu jarní prázdniny – odpadá výuka náboženstvívnásledujícím týdnu jarní prázdniny – odpadá výuka náboženstvívnásledujícím týdnu jarní prázdniny – odpadá výuka náboženstvívnásledujícím týdnu jarní prázdniny – odpadá výuka náboženstvívnásledujícím týdnu jarní prázdniny – odpadá výuka náboženství

18.2. neděle 7. neděle vmezidobí;7. neděle vmezidobí;7. neděle vmezidobí;7. neděle vmezidobí;7. neděle vmezidobí; koná se sbírka „Haléř sv. Petra“
od 19.15 setkání pastorační rady

20.2. úterý od 9.30 vikariátní konference na faře
21.2. středa Popeleční středa – den přísného postu
22.2. čtvrtek Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
25.2. neděle 1. nedělepostní1. nedělepostní1. nedělepostní1. nedělepostní1. nedělepostní

od 14.30 na faře přednáška P. Josefa Čunka
SJ, snázvem „Od víry kdůvěře“

2.3. pátek 1. pátek vměsíci – po večerní mši sv. adorace
do 23 hod.

4.3. neděle 2. neděle postní2. neděle postní2. neděle postní2. neděle postní2. neděle postní

               VVVVVÍTĚZNÝÍTĚZNÝÍTĚZNÝÍTĚZNÝÍTĚZNÝ     ÚNORÚNORÚNORÚNORÚNOR ? ? ? ? ?

Zhlediska liturgických dob je nastávající
měsíc únor rozhraničen fixním datem
„hromnic“ (tj. svátek Uvedení Páně do
chrámu), a to hned druhého dne tohoto
měsíce, a z druhé strany pohyblivým
stanovením přípravy na Velikonoce:
popeleční středa připadá letos na 21. února.
Vánoce tedy definitivně odházejí, Velikonoce
se naopak blíží.

Únor je vůbec takový zvláštní měsíc: může mít místo 28 dokonce 29 dní a jsou
chudáci ti, kteří se narodili právě na tento den, což je odsuzuje ktomu, aby slavili
svoje narozeniny pouze jedenkrát za čtyři roky. Ti, kteří nás vroce 1948 okradli o
svobodu, si však únor velice ctili a označovali ho za „vítězný“. Dnes víme, že nešlo
o žádné vítězství, nýbrž o čtyřicetiletou prohru našeho národa.

Jako křes�ané však máme slavit jiné vítězství, a to nikoli čtyřicetileté, nýbrž již
téměř dvoutisícileté: Kristovo vítězství nad smrtí, skutečnost prázdného hrobu a
Ježíšovo místo „po pravici Otce“. Pro slavení takového vítězství je ovšem třeba,
abychom se důkladně připravili. A tak vstoupíme opět jako každý liturgický rok do
nejdelšího kajícího období, doby postní. To slovo „postní“ však vystihuje pouze
jednu stránku věci: zdrženlivost od jídla. Latinské quadragesima, tedy „čtyřicetidení“,
nás zase odkazuje jen na délku trvání této liturgické doby. Doba postní by však
měla být především obdobím vnitřní očisty a obnovy celého člověka. Kní nás
povede především střízlivá, ale přesto působivá liturgie. Víme také, že každý znás
má potřebu vnitřního ztišení, vněmž lze naslouchat Božímu hlasu. Pro ty, kdo tak
kvůli celoroční hektice neučinili, se postní doba přímo nabízí.

Náš únor tedy nemusí být nikterak vítězný. Má být ovšem počátkem přípravy na
slavení toho jediného skutečného vítězství, které se kdy vdějinách stalo, totiž
Kristova vzkříšení.        P. Stanislav PřibylP. Stanislav PřibylP. Stanislav PřibylP. Stanislav PřibylP. Stanislav Přibyl
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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
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.
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)
středa od 19:00 - klubovna 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.....

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 / yuga@centrum.cz
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

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)

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.

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.

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 19:00 - 20:00 - 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.
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 18.2. v 19:15, na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 27.2. 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
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OOOOOHLÁŠKYHLÁŠKYHLÁŠKYHLÁŠKYHLÁŠKY

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.czhttp://www.vaclavonline.wz.czhttp://www.vaclavonline.wz.czhttp://www.vaclavonline.wz.czhttp://www.vaclavonline.wz.cz,
kde jsou ohlášky na hlavní stránce a rovněž ke stažení jako soubor Microsoft Word.

PPPPPODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍ     DÁRCŮMDÁRCŮMDÁRCŮMDÁRCŮMDÁRCŮMTŘÍKRÁLOVÉTŘÍKRÁLOVÉTŘÍKRÁLOVÉTŘÍKRÁLOVÉTŘÍKRÁLOVÉ     SBÍRKYSBÍRKYSBÍRKYSBÍRKYSBÍRKY

Letošní tříkrálová sbírka skončila a já, jakožto její aktivní účastník, bych
ráda poděkovala vám všem farníkům, kteří jste tak štědře přispívali do
kasiček nejen v neděli 7.1.před naším kostelem, ale i jindy a jinde v
ulicích Prahy. Marně bychom chodili v přestrojení za tři krále, marně
bychom prosili s kasičkami na krku, kdyby nebylo vás! A tak bych se s
vámi ráda podělila o slova MUDr.Jaroslava Eliáše, koordinátora tříkrálové
sbírky pro hlavní město Prahu. Zde je tedy výňatek z jeho dopisu :

Vážení koordinátoři Tříkrálové sbírky,
chci Vám všem poděkovat za to, že jste se zapojili do letošní Tříkrálové
sbírky a pomohli tak shromáždit finanční prostředky tolik potřebné na podporu
humanitárních a sociálních projektů Charity. Ve farnostech a farních charitách

vhlavním městě Praze jsme vykoledovali 1922.908,20 Kč, konečnou částku vcelé pražské arcidiecézi
budeme znát, až obdržíme ode všech ostatních farností varcidiecézi jejich konečné výsledky. Potom bude
zveřejněna na stránkách Arcidiecézní charity Praha: www.charita-adopce.cz

V naší farnosti sv.Václava na Smíchově konkrétně koledovalo 11 skupinek. V jejich jedenácti kasičkách
se nashromáždilo v průběhu týdne od 2. do 7.1. celkem 30 385,- Kč a z toho pouze v neděli 7.1.
před naším kostelem bylood vás, účastníkůmší svatých, vybráno neuvěřitelných 15 378,-Kč. Díky
vám!    Petra Šustrová   Petra Šustrová   Petra Šustrová   Petra Šustrová   Petra Šustrová

PPPPPOZVÁNKAOZVÁNKAOZVÁNKAOZVÁNKAOZVÁNKA

MC Venoušek zve všechny rodiče mladších dětí na společné setkání
vneděli 25. února 2007 ve 14:30 hodvneděli 25. února 2007 ve 14:30 hodvneděli 25. února 2007 ve 14:30 hodvneděli 25. února 2007 ve 14:30 hodvneděli 25. února 2007 ve 14:30 hod. do farního sálu.
Hostem setkání bude jezuita P.Josef Čunek spřednáškou  „Od víry kdůvěře“
Hlídání dětí bude zajištěno vherně.
Na setkání se těší za MC Venoušek Líba, Jana a Márinka

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     POSTNÍPOSTNÍPOSTNÍPOSTNÍPOSTNÍ     REKOLEKCIREKOLEKCIREKOLEKCIREKOLEKCIREKOLEKCI

Vsobotu 31.3. (tj. před Květnou nedělí) proběhne na faře postní duchovní obnova pod vedením P.
Vladimíra Málka, ředitele Pastoračního střediska vPraze. Na programu budou dvě přednášky (v 9 a
v 11 hodin), příležitost kosobnímu ztišení a kpřijetí svátosti smíření, na závěr pak mše svatá vkostele
od 14.30 hodin. Tématem duchovní obnovy bude samozřejmě příprava na Velikonoce. Všichni
farníci jsou srdečně zváni.

PPPPPŘIJĎTEŘIJĎTEŘIJĎTEŘIJĎTEŘIJĎTE     SISISISISI     ZACVIČITZACVIČITZACVIČITZACVIČITZACVIČIT

V poslední době se v souvislosti s Novým rokem hodně mluvilo o předsevzetích. Máte i vy nějaké?
Co takhle po Vánocích trochu zhubnout? Nebo udělat něco zdravého pro své ztuhlé tělo? Nechcete
to zkusit s námi? Stále cvičíme každé úterý od 18,30 hodin v sále na faře, jak je psáno na druhé straně
Zpravodaje. Přidejte se k nám, za zkoušku nic nedáte a my vás rádi uvidíme.      Petra Šustrová     Petra Šustrová     Petra Šustrová     Petra Šustrová     Petra Šustrová

VVVVVÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍ     ZTRÁTYZTRÁTYZTRÁTYZTRÁTYZTRÁTY     AAAAA     NÁLEZYNÁLEZYNÁLEZYNÁLEZYNÁLEZY

Miluji Vánoce a jejich atmosféru. Těšila jsem se na Vánoce jako dítě a těším se i dnes ve svých 65 letech.
Nechápu lidi, kteří si stěžují na vánoční shon a spěch, vždy� všechno se dá stihnout v klidu a pokoji, i
ten úklid, nákupy, pečení a dárky. Stačí jen všechno si v klidu promyslet, rozvrhnout jednotlivé práce, ale
hlavněsi říci: vždy� méně je někdy více. Hlavní je klidná a příjemná rodinná pohoda, kterou spoluvytváříme
i my, babičky. po letošních pohodových vánočních svátcích obě rodiny mých dětí i s vnoučatyodjely na
hory. Odmítla jsem jet s nimi, chtěla jsem konec roku strávit v klidu a přemýšlení nad rokem minulým
i budoucím. Při nevyzpytatelném počasí jsem měla dost času sledovat i televizní pořady.V jakémsi
povánočním magazínu jsem viděla reportáž o půlnočních bohoslužbách. Ty jsou, jak víme, hojně
navštěvované. Na půlnoční mši přijdou i lidé, kteří celý rok Boží chrám zdaleka obcházejí. Nic proti
tomu, náš Spasitel přišel na svět i pro ně. V televizní reportáži se moderátorka ptala několika lidíasi ve
třech chrámech, proč přišli na půlnoční. Bylo to asi 5 lidí a všichni, opakuji všichni, odpověděli: "Jsme
nevěřící, ale na půlnoční chodíme, protože je to tradice". Tedy díky za tu krásnou tradici, ale ten pyšný
tón, s jakým ti lidé prohlašovali "Jsem nevěřící" mne velmi zabolel a byla jsem z toho strašně smutná.
Ubohý český národ, který o sobě hrdě hlásá "Jsem nevěřící".
Následující den jsem šla naší ulicí, která vede dost z kopce. Na dolním konci ulice je okolo
činžovního domu zahrada, z jedné strany oplocená. A tu vidím na vysoké betonové podezdívce
plotu nakreslené bílé srdce a nápis: "JEŽÍŠ TĚ MILUJE". Pocítila jsem takovou radost a štěstí, až
mi vrhkly slzy do očí. Nesnáším sprejery a jejich ohavné klikyháky, kterými ničí omítky domů i
historických budov, ale tohoto sprejera miluji a děkuji mu za jeho nádherný vzkaz. Znovu mám
klid na duši a věřím, že lidé, kteří malují na zdech srdce s nápisem JEŽÍŠ TĚ MILUJE ukáží všem
správnou cestu. Vždy� Spasitel se narodil i zemřel pro nás všechny a jedna z jeho posledních vět
byla: Otče odpus� jim, nebo� nevědí, co činí". S nadějí a láskou Vaše Irena NemcováIrena NemcováIrena NemcováIrena NemcováIrena Nemcová

138. 138. 138. 138. 138. SKAUTSKÉSKAUTSKÉSKAUTSKÉSKAUTSKÉSKAUTSKÉ     ODDÍLYODDÍLYODDÍLYODDÍLYODDÍLY Černý šíp a Modrý klíč Černý šíp a Modrý klíč Černý šíp a Modrý klíč Černý šíp a Modrý klíč Černý šíp a Modrý klíč
přijmou do svých řad nové členy / členky !!! A co u nás můžeš čekat?přijmou do svých řad nové členy / členky !!! A co u nás můžeš čekat?přijmou do svých řad nové členy / členky !!! A co u nás můžeš čekat?přijmou do svých řad nové členy / členky !!! A co u nás můžeš čekat?přijmou do svých řad nové členy / členky !!! A co u nás můžeš čekat?
Kalendář ti jistě poví víc než nějaká slova - tak si ho rychle prohlédni ... A na našich webových
stránkách najdeš víc fotek a informací.
starší kluky ve věku 10-14 let starší holky ve věku 10-14 let
kamilovec@seznam.cz anna.poesova@email.cz
777 810 617 723 123 528
mladší kluky ve věku 5-11 let mladší holky ve věku 6-10 let
josef.cuhra@volny.cz martinap@centrum.cz
604 239 358
www.rintin.cz/cernysip www.modryklic.webz.cz

PPPPPAMĚŤAMĚŤAMĚŤAMĚŤAMĚŤ     FARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTI

Hledáme pamětníky, resp. dobové dokumenty, fotografie, osobní vzpomínky na život farnosti a na
kněze, v posledních 60 letech, pro doplnění farní kroniky a zpestření obsahu Zpravodaje.

PPPPPŘIJĎTEŘIJĎTEŘIJĎTEŘIJĎTEŘIJĎTE     NANANANANA B B B B BIBLICKOUIBLICKOUIBLICKOUIBLICKOUIBLICKOU     HODINUHODINUHODINUHODINUHODINU ...! ...! ...! ...! ...!
Již několik let je součástí farního kalendáře každý týden Biblická hodina. Ačkoli jsou hodiny velmi
zajímavé, sejde se pravidelně pouze 8-10 posluchačů. Přij�te také se dozvědět něco zajímavého!
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KKKKKOMUNITAOMUNITAOMUNITAOMUNITAOMUNITA C C C C CHEMINHEMINHEMINHEMINHEMIN N N N N NEUFEUFEUFEUFEUF     JAKOJAKOJAKOJAKOJAKO H H H H HOSTOSTOSTOSTOST ( ( ( ( (ZZZZZ) ) ) ) ) MĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCE

Vúnoru nás nenavštíví host jeden, ale bude jich hned několik.
Přijde poměrně různorodá modlitební skupina zkomunity
Chemin Neuf stématem: „Život vkřes�anské komunitě“. Chemin
Neuf je mezinárodní katolická komunita sposláním
kekumenismu. Vznikla veFrancii již vroce 1973. Vsoučasné
době sídlí v 18 zemích, ve více než 30 zemích má misie. Naši
hosté žijí vklášteře Chemin Neuf vTuchoměřicích u Prahy. V

pozvané modlitební skupince nalezneme jednakangažované laiky, manželský pár i jednotlivce
spovoláním k zasvěcenému životu.
Setkání se uskuteční opět první středu, tedy 7. 2., od 19 hodin ve farním sále7. 2., od 19 hodin ve farním sále7. 2., od 19 hodin ve farním sále7. 2., od 19 hodin ve farním sále7. 2., od 19 hodin ve farním sále.
Vbřeznu se můžete těšit na P. Pala Poláčka sponěkud kontroverzním ale o to zajímavějším tématem
„Deset důvodů proč nesexovat předmanželstvím“.
Pozvánku naleznete opět na farním webu, stránkách SSM a na vývěsce vpředsíni kostela. Všichni
jste srdečně zvaní. Neváhejte pozvat kohokoli, kdy by měl o setkání zájem. Těšíme se na Vaši
návštěvu, Vaše Smíchovské Společenství Mládeže.

NNNNNABÍDKAABÍDKAABÍDKAABÍDKAABÍDKA     FARNÍHOFARNÍHOFARNÍHOFARNÍHOFARNÍHO     PRÁZDNINOVÉHOPRÁZDNINOVÉHOPRÁZDNINOVÉHOPRÁZDNINOVÉHOPRÁZDNINOVÉHO     POBYTUPOBYTUPOBYTUPOBYTUPOBYTU

Do 11. února je možno se vsakristii přihlásit na farní prázdninový pobyt nejen pro rodiče sdětmi
vtermínu 28. 7. – 4. 8. 2007; vhodné ubytování se bude hledat teprve vpřípadě zájmu dostatečného
počtu osob. Nejedná se sice ještě o závaznou přihlášku, nicméně prosíme, aby se zapisovali pouze
opravdu vážní zájemci.

UUUUUDĚLOVÁNÍDĚLOVÁNÍDĚLOVÁNÍDĚLOVÁNÍDĚLOVÁNÍ     SVÁTOSTISVÁTOSTISVÁTOSTISVÁTOSTISVÁTOSTI     NEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCH

V neděli 11. února (Světový den nemocných), bude při večerní mši sv. v18 hodin možnost přijmout
svátost nemocných. Svátost nemocných lze přijmout vsouvislosti svážným onemocněním nebo zdůvodu
pokročilejšího věku.
Je vhodné, aby přijetí této svátosti vblízké době předcházela také svatá zpově� (předpokladem k
přijetí svátosti nemocných je být vmilosti posvěcující – podobně, jako při přijímání eucharistie).
Zájemci o udělení svátosti nemocných se předem přihlásí vsakristii.

PPPPPOPELEČNÍOPELEČNÍOPELEČNÍOPELEČNÍOPELEČNÍ     STŘEDASTŘEDASTŘEDASTŘEDASTŘEDA

kterou vstoupíme 21. února do období čtyřicetidenní přípravy na velikonoční svátky, je dnem
přísného postu. Přísný půst zahrnuje půst újmy vjídle (tj. najíst se během dne pouze jednou dosyta)
a půst zdrženlivosti od masa. Půst újmy zavazuje katolické křes�any od 18 do 60 let, půst od masa od
14 let.

ÚÚÚÚÚKLIDOVÁKLIDOVÁKLIDOVÁKLIDOVÁKLIDOVÁ     BRIGÁDABRIGÁDABRIGÁDABRIGÁDABRIGÁDA     VVVVV     KOSTELEKOSTELEKOSTELEKOSTELEKOSTELE

Vsobotu 24.3. dopoledne, tedy 2 týdny před Velikonocemi, se uskuteční vkostele úklidová brigáda.
Prosíme ochotné farníky o pomoc.

Nejmladším členkou farnosti se stala Marie Cuhrová (*31.1.2007). Blahopřejeme!Nejmladším členkou farnosti se stala Marie Cuhrová (*31.1.2007). Blahopřejeme!Nejmladším členkou farnosti se stala Marie Cuhrová (*31.1.2007). Blahopřejeme!Nejmladším členkou farnosti se stala Marie Cuhrová (*31.1.2007). Blahopřejeme!Nejmladším členkou farnosti se stala Marie Cuhrová (*31.1.2007). Blahopřejeme!

MMMMMYYYYY, , , , , KDOKDOKDOKDOKDO     DÁLEDÁLEDÁLEDÁLEDÁLE     HŘÍCHYHŘÍCHYHŘÍCHYHŘÍCHYHŘÍCHY     SVÝMISVÝMISVÝMISVÝMISVÝMI     TĚŽŠÍMTĚŽŠÍMTĚŽŠÍMTĚŽŠÍMTĚŽŠÍM     ČINÍMEČINÍMEČINÍMEČINÍMEČINÍME     TVŮJTVŮJTVŮJTVŮJTVŮJ     KŘÍŽKŘÍŽKŘÍŽKŘÍŽKŘÍŽ……………
(Kancionál, z  postní písně č. 303)
Vposlední době se vtelevizi i v tisku opět setkáváme sreportážemi a články, které se vrací kbolestnému
tématu spolupracovníků STB zřad katolické církve. Slyšíme kritická vyjádření, výzvy kpokání,
kvyrovnání se sminulostí, abychom vočích světa neztráceli věrohodnost…

Jako církev tvoříme všichni jedno Tělo, jehož hlavou je sám Kristus („On je hlavou těla - totiž
církve…“ Kol 1,18). Máme být spojeni vjednotě a lásce Ducha svatého a vytvářet „chrám živého
Boha“ 2 Kor 6,16). Do tohoto Božího záměru však vstupuje lidský hřích. A tak stále zakoušíme
bolesti vlastních chyb i selhání ostatních bratří a sester, které zraňují celé společenství. Ale v tajemné
jednotě mystického Kristova Těla neexistuje jen negativní vliv vin jeho jednotlivých údů („Trpí-li jeden
úd, trpí spolu s ním všechny“ 1 Kor 12,26a). Je tu i proud milosti a požehnání pro spravedlivé skutky,
modlitby, oběti, přímluvy svatých („A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu sním“ 1 Kor
12,26b).

Proto si myslím, že víc, než všechny apely vmédiích, které se snaží odstraňovat a „napravovat“ cizí
hříchy, spadají do naší kompetence vlastní konkrétní snahy o život vsouladu sBožími požadavky.
Vytrvalé modlitby, přímluvy, sebezapření, prosby za nás všechny, tak často chybující, abychom, jako
části jednoho Těla, každý dobře plnili svou „funkci“.     (vz)(vz)(vz)(vz)(vz)

ZZZZZNAMENÍNAMENÍNAMENÍNAMENÍNAMENÍ     KŘÍŽEKŘÍŽEKŘÍŽEKŘÍŽEKŘÍŽE

Křížem většinou začínáme modlitbu,se znamením kříže vcházíme do kostela, křížujeme se i před
důležitými úkony v našem životě. Ale nečiníme tak často bezmyšlenkovitě, tak nějak automaticky?
Znamení kříže je to nejkratší vyznání víry v Boha, znamení oddanosti Kristu, proto by nemělo být
jen mechanické, či často zkomolené, až komicky působící! Dělá-li se správně a s uvědoměním,
pomalu od čela k prsům, od levého k pravému rameni, pak je to působivý a uvědomělý symbol
příslušnosti ke Kristu, uvědomění si Jeho oběti z lásky. Pak kříž člověka jakoby objímá !. V naší
krásné české krajině ještě dnes často vidíme „Boží muka“- kříže a obrazy, které postavili naši předkové
jako viditelná znamení Boží lásky.     MM    MM    MM    MM    MM

IIIIIVANVANVANVANVAN M M M M MEDEKEDEKEDEKEDEKEDEK, Č, Č, Č, Č, ČESKÁESKÁESKÁESKÁESKÁ     KŘESŤANSKÁKŘESŤANSKÁKŘESŤANSKÁKŘESŤANSKÁKŘESŤANSKÁ     AKADEMIEAKADEMIEAKADEMIEAKADEMIEAKADEMIE, S, S, S, S, SMÍCHOVMÍCHOVMÍCHOVMÍCHOVMÍCHOV

18. ledna, (v den návštěvy orkánu Kyrill v Praze), jsme měli milé potěšení přivítat na diskusním
večeru ČKA hosta zvláště vzácného - pana Ivana Medka.
Kdo si přišel poslechnout zkušenosti a názory známého komentátora, organizátora hudebního života,
signatáře Charty 77, exulanta, poradce, kancléře presidenta republiky atd., rozhodně nebyl zklamán.
I ve svých požehnaných 82 letech hovoří stejně rychle a výrazně jako v dobách, kdy hovořil koncem
70. let na vlnách Hlasu Ameriky z vídeńského studia. Jeho názory na veřejnou službu (politiku),
odpovědnost všech za společnou věc (republiku) by v čítance možná vyzněly jednoduše. Jenže tady
bylo vidět, že si vše nejen promyslel, ale i prožil. A že ví moc dobře proč zlu nelze nikdy ustupovat
a k čemu to kdy vedlo.  A my jsme načerpali optimismus, že podobných paralel s dneškem lze v naší
novodobé historii najít hodně, a přesto se vždy podařilo vrátit se po kratším nebo i dlouhém období
k "normálnějším" poměrům, obvyklým v tradičních demokraciích.
Po skončení oficiální části proběhly ještě další debaty v menších kroužcích a více než 60 spokojených
návštěvníků se loučilo jen velmi pomalu a neochotně. Ani vzácnému hostu se domů příliš nechtělo.
Děkujeme za krásný večer!       FN      FN      FN      FN      FN


