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
2.3.
4.3.
10.3.
11.3.
18.3.

19.3.
24.3.
25.3.
26.3.
27.3.
30.3.
31.3.
1.4.

pátek 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
neděle 2. neděle postní
postní; koná se sbírka na Arcidiecézní charitu
sobota rekolekce pro služebníky eucharistie od 9 hod. vPastoračním středisku
neděle 3. neděle postní
neděle 4. neděle postní
- od 15 hod. program pro děti na faře („ruční tvoření“)
- od 19.15 setkání pastorační rady farnosti
pondělí Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
sobota úklidová brigáda vkostele (8-11 hod.)
neděle 5. neděle postní
pondělí Slavnost Zvěstování Páně
úterý
od 18:30 setkání Redakční rady Zpravodaje na faře
pátek od 17.30 kající bohoslužba slova (místo večerní mše svaté)
sobota Postní rekolekce na faře od 9 do 15 hod.
(vede P. ThLic.Vladimír Málek, ředitel Pastoračního střediska vPraze)
neděle Květná neděle

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

3
Březen
2007

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
PŮST

JAKO

„BOJ"

Určité sebezapření, které máme spojené spostem
jako osvědčeným prostředkem duchovního života,
není zdaleka jediným aspektem doby postní. Jak
říká vjedné ze svých postních promluv současný
Svatý otec, dalším typickým aspektem spirituality postní doby je také „to, co můžeme nazvat
bojovným.“ Každý den, obzvláš ale snad právě
vdobě postní, musí totiž křesan do jisté míry
podstupovat duchovní boj, nechce-li ztratit svoji
lidskou tvář, která měla být přece od počátku
lidských dějin dokonce obrazem tváře Boží.
Vevangeliu můžeme být ostatně svědky podobného zápasu u samotného Krista na poušti či později
vGetsemanské zahradě nebo na kříži.
Čtyřicetidenní postní úsilí, ke kterému jsme po vzoru Ježíše Krista vybízeni, nás na jedné straně
může osvobodit od některých vnějších věcí, které zahlcují naši pozornost a brání nám tak někdy upřít
svůj vnitřní zrak na to, co je opravdu důležité. Poctivý půst ssebou ale přesto nepřináší hned jakési
osvobození, pokoj či přímo spočinutí v Bohu. Nejprve totiž přichází spíše konfrontace člověka se
sebou samým a se svým vnitřním světem, a ta nemusí být vůbec snadná. Znamená obvykle boj
svlastními myšlenkami a touhami, boj mezi představami, které sami o sobě máme, a tím, co znašeho
srdce skutečně vyvěrá na povrch. Křesan si je na jedné straně dobře vědom toho, že tento „svůj boj
nevedeme proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti
nadzemským duchům zla“ (Ef 6,12). Nesvádíme zápas pouze sdruhými lidmi či sami se sebou, ale
vpodstatě snepřítelem daleko rafinovanějším, který chce všemi dostupnými prostředky ohrozit naši
spásu. Na druhé straně křesan také ví, že do tohoto vnitřního zápasu může člověk být i dobře
vyzbrojen: „Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k
pohotové službě evangeliu pokojea vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho
Zlého.Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží.V každý čas se v Duchu svatém
modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry“ (Ef 6, 13-18).
Především zmiňovaný „meč Ducha, jímž je slovo Boží“, používá vduchovním boji na poušti
opakovaně i sám Spasitel. Nakolik jsme si Boží slovo vlastně osvojili? Dovedeme se o něj opírat?
Zakořenilo vnašem srdci natolik, že se nám např. alespoň některá místa zevangelia takřka sama
vynoří vmysli, když na nás doléhá pokušení nebo životní zkouška? Pokud ne, mohla by nám stát
postní doba velmi dobrou příležitostí ktomu, abychom oživili svůj vztah právě ke slovu Božímu.
pb
Abychom si na něj našli čas.
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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. Další podrobnosti na
www.spolcovni.usmev.cz
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
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 18.3. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 27.3. 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 uve te 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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ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ
PASTORAČNÍ RADY
ZASEDÁNÍPASTORAČNÍ

Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:

18. 2. 2007

UMĚT

P. Petr Bouška, J. Dajbych, J. Macek, A. Macková, F. Nedbal,
J.Suchel, P. Zborník
V. Škácha, M. Tomková
P. Baldínský

Body jednání, návrhy a usnesení:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

odpově na urgenci reklamací stavebních prací provedených na faře dosud nepřišla
do kostela byly zakoupeny a umístěny 2 lavičky
byl zajištěn letní rekolekčně-rekreační pobyt ve Štěkni
mezi staršími ministranty proběhne anketa o případné obměně ministrantského oblečení
letáček o financování farnosti bude doplněn, až budou známy konkrétní finanční údaje za minulý rok
osvětlení sakristie – komplexní řešení bude zatím vzhledem knedostatku financí odloženo, bude
však zakoupena lampa na psací stůl a silnější kompaktní zářivky
úklidu kostela se věnuje velmi málo farníků, proto se zvažuje možnost zakoupení použitého
mycího stroje – možností zjistí Petr Zborník
hledají se ochotní lidé pro pomoc nemohoucím při mši sv. na Palatě vždy vpátek ca. od 14:30 hod
byla diskutována možnost navázat spolupráci snějakou mimopražskou farností (tuzemskou či
zahraniční), vzájemně se navštěvovat a poznávat – členové pastorační rady navrhnou na dalších
setkáních konkrétní farnosti

Byly upraveny termíny akcí pro rok 2007:
24.3. sobota
30.3. pátek
31.3. sobota
26.5. sobota
9.6. sobota
28.7. - 4.8.
15.9. sobota
24.11. sobota
25.11. neděle

úklid kostela 8-11 hod.
17.30 kající bohoslužba
rekolekce 9-15 hod.
farní pou na Sázavu za sv. Prokopem
úklid kostela
rekolekčně-rekreační pobyt nejen pro rodiče sdětmi ve Štěkni
farní výlet
úklid kostela
farní odpoledne

Termín dalšího zasedání: neděle 18. 3. 2007 od 19:15
Zapsal: Jan Macek

DÍKY !
Často si říkám, jak tohoto slova málo užíváme, všechno bereme jako samozřejmost, ale neuvědomujeme
si, jak toto krátké slovíčko je jakoby „kouzelné“ – otvírá cestu ksrdcím. Chtěla bych ho dnes použít,
tedy poděkovat naší hudební skupince. Uvědomila jsem si, jak svým projevem, hudebním i zápalem
pro věc Boží, který se projevuje i vtextech písní, nás věřící povzbuzují kchválení, díkům a radostnému
prožití nedělního setkáním naší farnosti. Dík patří i našim duchovním za živou a radostnou mši
svatou.
MM.
Jedna zdříve narozených farníků, kterou nadšení pro věc Boží ještě neopustilo:
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SE ZASTAVIT

Volný čas?
To už snad dnes ani neexistuje! Neumíme se zastavit, pohlédnout na sebe a uvědomit si sama sebe.
Člověk si netroufá zamyslet se sám nad sebou, protože by byl nemilosrdně volán kzodpovědnosti,
která ho leká. Spěch mu dává dojem života. Ale ve skutečnosti se pouze ohlušuje, utíká před sebou
samým a odsuzuje se kpudovému životu. Ochota zastavit se je první krok, který mu dovolí vrátit se
ksobě samému.
„Honíš-li “ svoje auto stále rychleji, unavíš motor.
Žiješ-li stále „pod tlakem“, tvé tělo a tvůj duch se příliš brzy „opotřebují“.
Protože stále spěcháš, nesetkáš se snikým, a co je horší, nesetkáš se ani sám se sebou.
Chceš-li uchopit to, co je vtobě nejhlubšího, je třeba, aby ses uměl zastavit.
Jíš-li ve stoje, trávíš špatně. Posa se! Myslíš-li vběhu, uvažuješ nesprávně…..
Nečekej, až Bůh tě zastaví, aby sis mohl uvědomit, že žiješ. Mohlo by být příliš pozdě! Člověk, který
se už neovládá, se ztrácí, jde kolem svých dveří a netroufá si vrátit se domů.
Máš-li strach se zastavit, znamená to, že máš strach potkat sám sebe, a máš-li strach ze setkání se
sebou samým je to proto, že už na sebe nejsi zvyklý, neznáš se už, bojíš se svých výčitek a svých
požadavků.
Že nemáš čas se zastavit?
Bu upřímný, vtvé činnosti jsou také volné chvíle. Nechtěj je zaplnit hlukem, četbou novin nebo
zbytečným tlacháním. Čekáš vbance, u holiče, či jedeš dopravním prostředkem, nevrhej se hned na
noviny či časopis. Pose chvilku vklidu. Když doma děláš nějakou klidnou manuelní práci, nepouštěj
si televizi či hudbu. Zůstaň vtichu.
Zdvihá li plavec hlavu, je to proto, aby se nadechl. Když automobilista zastaví u pumpy, je to
proto, aby natankoval. Zastav se také při své práci, seber veškeré síly, uspořádej je a usměrni. Být
ochoten se zastavit znamená, být připraven pohlédnout na sebe a chtít, to je už první krok proniknout
dovnitř „svého domu“! Poznáš a porozumíš si plně jen ve světle Božím. V běhu svých dnů se chop
všech příležitostí, abys přišel ksobě a setkal se sBohem.
“Nezabíjej čas“ i když je ho málo, je dán Prozřetelností Boží. Pán je vněm přítomen, zve tě kpřemýšlení
a krozhodnutí, aby ses stal více člověkem.
Vnastávající postní době je ktomu ten pravý čas!
(podle M. Quoista: Mezi člověkem a Bohem)

MM

PŘIJĎTE

NA

HODINU

...!

BIBLICKOU

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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POSTNÍ

DOBA

Význam křes anského postu
Půst se v křesanském smyslu netýká pouze zdržení se
jídla a abstinence, ale může zahrnovat i jiné projevy, při
kterých křesan neulpívá jenom na sebe a to, nač je zvyklý.
Dnes je zvykem dávat potřebným nebo přispět určitou
sumou peněz na nějaký dobročinný účel.
Význam postní doby
V postní době má člověk pracovat na proměně a obnově
svého života, aby mohl žít opět plně jako křesan. Má v
této době obnovit autentické vztahy, navázat znovu dialog s
druhými, odpočinout si a vrátit se k tomu, co činí život křesana křesanským. Nemělo by ale jít
pouze o lidské úsilí, nebo křesanská teologie a spiritualita považuje půst za Boží milost, kdy člověk
naslouchá Božímu slovu a svůj život podle něho uzpůsobuje.
Postní doba je též obdobím přípravy katechumenů na křest a provázejí je v tuto dobu zvláštní
liturgické obřady. Mezi dny postní doby, které nesou tradiční označení, patří ještě 4. neděle postní,
zvaná Laetare, a 6. neděle postní, běžněji Květná neděle, jako připomenutí dne vjezdu Ježíše do
Jeruzaléma.
Liturgická barva postní doby je fialová. Začíná Popeleční středou, trvá (nepočítaje v to neděle) 40
dní a celá doba vrcholí Svatým týdnem, při němž si křesané připomínají ukřižování Ježíše Krista a
končí velikonočním triduem (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota). Celá postní příprava
směřuje k radostné oslavě Velikonoc, které jsou pro křesany svátky Kristova vzkříšení z mrtvých.
Postní praxe
Postní praxe byla v minulosti poměrně namáhavá, nejedlo se maso, ryby, vejce a mléčné produkty
a bylo zvykem jíst jednou denně. Současná postní praxe katolické církve zavazuje katolíky od 16 do
60 let. Na Popeleční středu a Velký pátek jako dny přísného postu je dovoleno sníst pouze jedno
velké jídlo denně. Krom toho existuje ještě půst od masa, předepsaný pro tyto dva dny a všechny
pátky roku. Tento páteční půst je ale možné nahradit jiným skutkem pokání.
Neděle postní doby
Někdy se lze setkat s označením jednotlivých nedělí podle mešních antifon:
Název neděle
Latinský název (antifona)
Lidové pojmenování
1. neděle postní
Invocavit (Invocavit me = Povolal mne)
Černá
2. neděle postní
Reminiscere (Reminiscere miserationum tuarum
Pražná
= Rozpomeň se na své smilování)
3. neděle postní
Oculi (Oculi mei semper ad Dominum
Kýchavá
= Mé oči stále vyhlíží Pána)
Laetare (Laetare Ierusalem = Raduj se, Jeruzaléme) Družebná
4. neděle postní
5. neděle postní
Judica (Iudica me Deus = Zjednej mi právo, Bože) Smrtná
Květná neděle
Palmarum
Květná
Svatý týden
Svatý týden nebo též Pašijový týden je obdobím křesanského liturgického roku, které začíná
Květnou nedělí a končí Velikonocemi (nedělí Vzkříšení). Jednotlivé dny, které ve Svatém týdnu
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mají své jméno, jsou Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Svatým či pašijovým se
týden nazývá, nebo se při liturgii připomíná vrchol Ježíšova života – jeho smrt a vzkříšení.
Mezi tradiční zvyky spojené se Svatým týdnem patří „odlet zvonů do Říma“. Při Gloria na Zelený čtvrtek
se naposledy rozezní zvony a varhany, které umlknou až do Velikonoční vigilie. V minulosti bylo zvykem
místo zvonků používat klapaček ze dřeva (s tímto zvykem se lze ojediněle setkat u nás i dnes).

SVATÝ

TÝDEN
Svatý týden nebo též Pašijový týden je obdobím křesanského liturgického roku, které začíná Květnou
nedělí a končí Velikonocemi (nedělí Vzkříšení). Jednotlivé dny, které ve Svatém týdnu mají své
jméno, jsou Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Svatým či pašijovým se týden
nazývá, nebo se při liturgii připomíná vrchol Ježíšova života – jeho smrt a vzkříšení.
Mezi tradiční zvyky spojené se Svatým týdnem patří „odlet zvonů do Říma“. Při Gloria na Zelený čtvrtek
se naposledy rozezní zvony a varhany, které umlknou až do Velikonoční vigilie. V minulosti bylo zvykem
místo zvonků používat klapaček ze dřeva (s tímto zvykem se lze ojediněle setkat u nás i dnes).

TRADIČNÍ NÁZVY
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

JEDNOTLIVÝCH DNÍ

Květná
Modré, někde Žluté
Šedivé
Škaredá, též Sazometná, Černá, Smutná
Zelený
Velký
Bílá

Jít ve
stopách
Ježíšových je
naším
povoláním.
Je to jediná cesta,
která vede skrze
smrt
k životu.
(Joachim kardinál Meisner)

ŘÍM –

POUTNÍ POBYT VE DNECH

18. – 29.

KVĚTNA

2007

Dvanáctidenní pobyt sduchovním doprovodem spojený sdůkladnějším
poznáním Věčného města. Informace Marie Dajbychová, tel. 257 319 072,
mobil 728 993 326 do 23 hodin.
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NA GOLGOTĚ

NA

VELKÝ

PÁTEK

Lékaři, kteří se pokoušeli rekonstruovat utrpení na kříži, uvádějí, že už po šesti až dvanácti minutách
klesal krevní tlak na polovinu, zatím co puls se zdvojnásobil. Srdce dostávalo méně krve, mozek byl
nedostatečně prokrven a nastala hrozba srdečního kolapsu. Kromě toho byl ztížen i dech ukřižovaného.
Když se tělo svezlo únavou, visela celá váha na hřebech přibitých vzápěstí. Kolena oběti se pohnula
dopředu a bolest v zápěstích a ve všech svalech na rukou se stala nesnesitelnou. Postupně dostával
ukřižovaný křeč do celých rukou a nakonec ochrnuly svaly po stranách hrudního koše. Ubožák
vdechl, ale nemohl vydechnout. Nezbylo než se vzepřít o nohy, rovněž přibité obrovskými hřeby a
pomalu se zvedat. Teprve když byla ramena vúrovni paží, mohl ukřižovaný volněji dýchat. Byl to
obrovský boj sbolestí a křečí vnohou, které musely nést větší dílo váhy. Po chvíli musel odsouzenec
přece jen poněkud uvolnit zátěž nohou, když stehna zachvátila křeč. A tak se kolena znovu trochu
pohnula a najednou si ukřižovaný shrůzou uvědomil, že opět visí za ruce a nemůže vydechnout. A
do toho poplašně bylo srdce. Pálilo nesnesitelné tropické slunce , do ran i na holé tělo nasedaly roje
hmyzu, na jehož nedostatek si Orient nemůže stěžovat..A pak působilo i psychické utrpení , hrůza
smrti, která vtomto případě byla naprosto nevyhnutelná, avšak nechala na sebe dlouho čekat.
Vněkterých případech odkapával život zpřibitého těla skutečně jenom po kapkách dva i celé tři
dny. Ke smrti docházelo zadušením nebo ochrnutím srdce.
Ježíšův smrtelný zápas .netrval dlouho. Přibili jej vpravé poledne a do tří hodin Ježíš skonal. Bylo to
však celých 180 minut – a člověk, který poznal bolest, sám nejlépe ví, že někdy i vteřina dovede být
věčností.
Ravik Slavomír.: Biblické příběhy. Levné knihy, KMa

POZVÁNKA
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CESTU A SPOLEČNÉ POBÝVÁNÍ NA FAŘE PRO DĚTI

(S

MAMINKAMI I BEZ NICH)

Milé děti i maminky,
už začíná být hezkou tradicí společně strávený Velký pátek, a tak jste zvány i letos.
SRAZ: v 9.30 před kostelem sv. Václava
PROGRAM: křížová cesta podle počasí, nejradši venku (cca 2-3 hodiny, místo ještě není vybráno, ale
budou zohledněny kočárky), společný postní oběd na faře, možnost promítání videa pro děti („Ježíšova
podobenství“)
SSEBOU: průkazku MHD nebo jízdenky, sportovní, a podle počasí i dostatečně teplé oblečení,
event. pláštěnku, přezutí
MOŽNOST HLÍDÁNÍ školních dětí při celé akci, tj. od rána podle dohody do začátku velkopátečních
obřadů vnašem kostele v17.30. Vpřípadě zájmu volejte na tel. 603872 524 nebo 251562 131
(Radka Habánová), nejlépe dostatečně předem, nejpozději do Květné neděle.
R. Habánová
Za všechny organizátory

VELIKONOČNÍ

BOHOSLUŽBY

2007

VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI

1.4. Květná neděle:

8.00
9.30
11.15
17.00
18.00

mše sv.
mše sv. sžehnáním ratolestí
mše sv. (u sv. Gabriela)
křížová cesta v kostele
mše sv.

5.4. Zelený čtvrtek:

7.30
17.30

ranní chvály
mše sv. na památku poslední večeře Páně
adorace vGetsemanské zahradě

6.4. Velký pátek:

7.30
9.30
15.00
17.30

ranní chvály
křížová cesta pro děti
křížová cesta v kostele
velkopáteční obřady – památka umučení Páně

7.4. Bílá sobota:

7.30
10.00
15.00
16.00

ranní chvály
obřady katechumenátu
bohoslužba slova pro děti
nešpory
————————————————————————————————————
velikonoční vigilie sudělováním iniciačních svátostí

„Z ALÉTNUTÍ“
Rčení „Dobří holubi se vracejí“ by
se dalo volně parafrázovat i takto:
„Za dobrými holuby se dá vždycky
zalétnout“.
Stímto podtextem se jedné
lednové soboty vydala skupinka
smíchovských farníků do Nového
Strašecí navštívit Otce Víta Uhra,
bývalého kaplana u sv.Václava.
Dostalo se nám vřelého přijetí. Ve
farním sále hřála krásná krbová
kamna a my jsme si velmi příjemně
popovídali, zavzpomínali na léta
minulá a povyprávěli o současnosti.
Z pohledu nestranného
posluchače toho je vskutku mnoho, co Otec Vít od svého příchodu do Nového Strašecí dokázal,
např. oživení místní scholy, výuka náboženství vzákladních školách, dětském domově a na faře,
oprava fary, atd.
Když jsme se vpodvečer loučili, napadlo mne, jako by to ani nebyly více než 3 roky, co je Otec
Vít ze Smíchova pryč, ale jako bychom se viděli naposledy předevčírem.
Štěpán Šustr
Asi po nějakém čase zase „zalétneme“.

KŘÍŽOVOU

NA

20.00
8.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:

8.00, 9.30 a 18.00

9.4. Pondělí voktávu velikonočním: 9.30 a 17.30

mše sv. (11.15 u sv. Gabriela)
mše sv.
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MILÉ

POZVÁNÍ

DĚTI,

sněkterými zvás jsme se vlistopadu sešli u malování a obtiskování listů. Jak si jistě vzpomínáte, tak
jsme vám pak za odměnu pustili na promítacím plátně pohádku Egyptský princ, která se vám líbila.
Proto jsme pro vás opět připravili odpolední program na naší faře. Tentokrát se bude konat před
Velikonocemi, a tak budeme vyrábět různé postavičky jako třeba velikonoční kuřátka, králíčky nebo
papírová vajíčka. Ti zvás, kteří si přinesou s sebou vyfouknutá vajíčka si budou moci vyrobit
malovanou kraslici. Naše zábavné odpoledne se bude konat 18.3.2007od 15,00 hodin na faře. Na
závěr našeho vyrábění vám pak opět pustíme pohádku, tentokrát to bude kreslený film Stvoření
světa. Rádi přivítáme i ty zvás, kteří jste se listopadového programu nezúčastnili.
Doufáme, že se vám náš program bude líbit a těšíme se na vás. Eliška Šustrová a Martina Píšová

NOVÉ

LEGITIMACE DO

ZOO

NA KŘÍŽOVOU CESTU

V postní době jste zváni k účasti na pobožnosti Křížové cesty, která se tradičně koná každou postní
neděli od 17 hodin v kostele sv. Václava.

„HOST (Z) MĚSÍCE“ NA BŘEZEN
Spočátkem března – tedy první středu (7.3.) od 19 hodin ve farním sále – se
opět můžete těšit na zajímavého „Hosta (z) měsíce“. Náš dosavadní repertoár
milých návštěvníků obohatí P. Ing. Mgr. Palo Poláček stématem: „Deset důvodů
proč nesexovat před manželstvím“.
Otec Poláček pochází ze slovenské Čadče. Vystudoval teologii na CMBF v
Nitře a CMTF vOlomouci. Má dlouholeté a bohaté zkušenosti sprací smládeží
ve farnostech, nauniverzitách, na DCM v Litoměřicích a v DCŽM v Příchovicích. Vsoučasnosti
působí jako kaplan vJablonci nad Nisou.
Při své návštěvě se náš host pokusí přednést důvody a argumenty pro obhajobu předmanželské
čistoty – něčeho, co vdnešní společnosti ztrácí svůj smysl a získává spíše jakýsi „punc divnosti“. Jak
je možné si tento postoj ksexualitě a jejímu místu vživotě obhájit pod tlakem konzumního světa
nám bude poodhaleno první středeční březnový večer.
Podrobnosti naleznete opět na farním webu, stránkách SSM a na nástěnce vpředsíni kostela.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vaše Smíchovské Společenství Mládeže.

Rok utekl jako voda a nám vtomto měsíci končí platnost permanentních rodinných vstupenek do
zoologické zahrady. Vzhledem ktomu, že se vuplynulém roce jejich existence vnaší farnosti osvědčila,
po dohodě sOtcem Petrem Bouškou koupíme na další rok 2 nové celoroční rodinné vstupenky,
aby je mohly využívat i vícečetné rodiny či dvě rodiny najednou. Podmínky půjčování zůstávají stejné
jako vloňském roce i přes to, že legitimace do ZOO podražily : jednorázové půjčení 1 rodinné
vstupenky (tj. 2 dospělí + 2 děti) za 50,-Kč nebo 150,-Kč na rok s možností neomezeného půjčování
po dobu platnosti legitimací.
Prosím, rezervujte si vstupenky včas osobně nebo telefonicky (pokud možno ne formou SMS).
Petra Šustrová, tel.: 257 328718, mobil : 724241322

ÚKLIDOVÁ

JARNÍ

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

VÝLET, V SOBOTU

31.BŘEZNA 07

Do Hornického muzea Příbram, kde je několik zajímavých prohlídkových okruhů, viz.: www.muzeumpribram.cz. Sraz v 8:30 na autobusovém nádr. Knížecí nástupiště číslo 7. Ssebou:150,-Kč, dobré
boty, pláštěnku. Návrat kolem 17h na Smíchovské nádraží. o.s. Bét-el, www.bet-el.signaly.cz

LETNÍ

TÁBOR PRO STARŠÍ DĚTI OD

10

DO

15

LET,

30.6.-14.7.2007

Stejně jako loni se jede pod stany do Malenic.
Hlavním vedoucím bude tentokrát Honza Peroutka. J Je možné se přihlásit mailem bet-el@seznam.cz,
na www.bet-el.signaly.cz je ke stažení přihláška. Přihlášky budou také kdispozici vKomunitním
centru. Cena: 2300,-Kč.
o.s. Bét-el (Jan Peroutka 777195428)

LETNÍ

TÁBOR PRO DĚTI OD

6

DO

10

LET,

23.7.-3.8.2007

Jedeme stejně jako loni na faru do Chotěborek v Podkrokonoší, budeme mít ssebou stany pro ty,
kteří si chtějí užít léto víc „v přírodě“. (Bereme i předškoláky.) Děti se můžou těšit na dobré jídlo od
naší šikovné kuchařky, na hry, výlety a na příjemné vedoucí. Děti je možné přihlásit na mailu betel@seznam.cz (uve te jméno dítěte, datum narození, kontaktní adresu na vás a telefon) nebo můžete
nechat tyto údaje vobálce ve vrátnici Komunitního centra sv.Prokopa. Na www.bet-el.signaly.cz je ke
stažení přihláška. Cena: 2100,-Kč.
Předtáborová schůzka pro rodiče proběhne ve čtvrtek 22.června 2007 v 19h. vKomunitním centru
sv. Prokopa na Nových Butovicích. Přihlašovat děti je možné do 22. června 2007.
o.s. Bét-el (Magda Vlčková 608610600)
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POZVÁNÍ

BRIGÁDA V KOSTELE

NA KAJÍCÍ BOHOSLUŽBU

Týden před Velkým pátkem, tedy 30. 3. od 17.30 (tj. místo večerní mše sv.), se uskuteční, stejně,
jako vloni, kající bohoslužba srozšířenou možností přijetí svátosti smíření. Prosíme věřící, kteří
přistupují ke svátosti smíření vnaší farnosti, aby využili této příležitosti, stejně jako obvyklých zpovědních
časů, a nenechávali velikonoční zpově na poslední chvíli.

POZVÁNÍ

NA POSTNÍ REKOLEKCI

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.

PŘIJĎTE

SI ZACVIČIT

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
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