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farnosti sv. Václava na Smíchově
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Listopad

2008KONTAKT S KNĚZEM

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

ÚŘEDNÍ HODINY

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

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)

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA

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.
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1.11.1.11.1.11.1.11.1.11. sobotasobotasobotasobotasobota Slavnost všech svatýchSlavnost všech svatýchSlavnost všech svatýchSlavnost všech svatýchSlavnost všech svatých
2.11.2.11.2.11.2.11.2.11. neděleneděleneděleneděleneděle Vzpomínka na všechny věrné zemřeléVzpomínka na všechny věrné zemřeléVzpomínka na všechny věrné zemřeléVzpomínka na všechny věrné zemřeléVzpomínka na všechny věrné zemřelé

koná se sbírka na Arcidiecézní charitu
4.11. úterý památka sv. Karla Boromejského, biskupa

v11.45 požehnání sochy sv. Jana Nepomuckého před kaplí v Radlicích
5.11. středa od 19 hod. přednáška P. ThLic. Jana Kotase snázvem „Liturgie a život“
7.11. pátek 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
9.11.9.11.9.11.9.11.9.11. neděleneděleneděleneděleneděle Svátek Posvěcení lateránské bazilikySvátek Posvěcení lateránské bazilikySvátek Posvěcení lateránské bazilikySvátek Posvěcení lateránské bazilikySvátek Posvěcení lateránské baziliky

- volby do Pastorační rady farnosti
10.11. pondělí Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
11.11. úterý památka sv. Martina, biskupa
12.11. středa Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka; v17.30 slouží P. Ondřej Pávek
13.11. čtvrtek Památka sv. Anežky České, panny
16.11. neděle 33. neděle v mezidobí;

„Den Bible“ - koná se sbírka na podporu biblického apoštolátu
17.11. pondělí Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, mše sv. v7.30 a v17.30
21.11. pátek Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22.11. sobota Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
23.11.23.11.23.11.23.11.23.11. neděleneděleneděleneděleneděle Slavnost Ježíše Krista KráleSlavnost Ježíše Krista KráleSlavnost Ježíše Krista KráleSlavnost Ježíše Krista KráleSlavnost Ježíše Krista Krále

- od 15 hod. Farní  odpoledne
- při mši sv. v 18 hod. zazní Missa integra  F. X. Brixiho
(účinkuje Emauzský sbor a orchestr; dirigent – Tomáš Čechal)

24.11. pondělí Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
30.11.30.11.30.11.30.11.30.11. neděleneděleneděleneděleneděle 1. neděle adventní,1. neděle adventní,1. neděle adventní,1. neděle adventní,1. neděle adventní, koná se sbírka na bohoslovce

od 14.30 adventní program pro děti (vyrábění ozdob, přání; svátost smíření)

DDDDDOPROVÁZENÍOPROVÁZENÍOPROVÁZENÍOPROVÁZENÍOPROVÁZENÍ

Začátkem listopadu nám i obyčejný kalendář může docela dobře
posloužit jako „pomocník vudržování vztahu“. Vztahu ktěm, kdo
nás předešli na věčnost a na které přece jen myslíme méně než na
ty, snimiž se můžeme aspoň občas setkat. Podobně, jako nám někdy
vánoční svátky pomohou rozpomenout se na ty živé, které jsme
možná během roku trochu zanedbávali, pomáhají nám i první
listopadové dny vždy znovu prožít vědomí sounáležitosti stěmi, kteří
sice také žijí, jak věříme, avšak ne již mezi námi. Na některé znich
zapomeneme ještě snadněji než na ty, snimiž se můžeme (alespoň

teoreticky) vidět, pohovořit si, něco si napsat. Mnozí ztěch, kdo již nejsou mezi námi, jsou doposud
„na cestě“, ještě nedošli cíle svého života, ačkoli poslední práh své pozemské pouti už zůstal leckdy
daleko za nimi. Tato etapa jejich pouti je očistná a není snadné jí projít. Útěchu jim poskytuje jistota
o tom, že zabloudit už nemohou. Útěchu jim však může dodat i ten, kdo je na jejich očistné cestě
doprovází. Kdo je „v duchu snimi“. Je to postoj, který se vlastně ani moc neliší od situace, kdy jsme
vtomto světě od někoho sice fyzicky vzdáleni, ale jeho osud nám není lhostejný a zůstáváme „v
duchu sním“. Apoštol Pavel tento slovní obrat nejednou užívá, když píše do křes�anských obcí, které
založil a na svých cestách i nadále nesl ve svém srdci. Začátkem listopadu má takovéto doprovázení
navíc zvláštní charakter: může být umocněno přímluvou celé církve a posunout toho, za jehož spásu
se modlíme, o pěkný kousek cesty dál. Nebylo by divu, kdyby pak takovýto člověk byl „na oplátku“
také vduchu snámi, poutníky po této zemi, i poté, co sám vstoupí do Božího království.

Vzpomínka na ty, za něž se vlistopadových dnech modlíme, by však mohla naši pozornost
přivést vlastně i ktěm, kdo sice poslední práh pozemské pouti doposud nepřekročili, ale mají
ktomu blízko. Především vážná, nevyléčitelná nemoc a zkušenost lidské bezmocnosti bývají připomínkou
toho, jak je člověk křehký a že pozemský život prostě netrvá věčně, přestože jsme kživotu věčnému
stvořeni. Těm, kdo jsou smrti blízcí, věnujeme nakonec leckdy méně pozornosti než našim zesnulým.
Doprovázet umírající je totiž obtížnější, než jít se pomodlit za zesnulé na hřbitov. A přece to může být
období pro všechny zúčastněné nejen těžké, ale i nemálo obohacující. Ti, kdo se doprovázením
nevyléčitelně nemocných dlouhodobě zabývají, podávají někdy paradoxně svědectví o velké smysluplnosti
této životní etapy ve srovnání s obdobím plného zdraví. Pocity hluboké beznaděje a bezmoci, které se
mohou dostavit, sice samy o sobě nelze označit za něco pozitivního, mohou ale nakonec přece jen své
ovoce přinést: člověk může tváří vtvář smrti svůj život ještě zásadně přehodnotit, může dozrát kusmíření
skonkrétními lidmi i sBohem. Může také díky své nemoci silně zakusit lásku svých blízkých (jsou-
li připraveni ji projevit), což znamená vdanou chvíli mnohem víc než moudré poučky o smyslu
života, utrpení a smrti. Vprocesu umírání toho může být někdy vykonáno víc než za celý předchozí
život. A tak nám listopadové dny mohou být vždy znovu pohnutkou nejenom knávštěvě hřbitovů,
ale i knávštěvám nemocných. Vnaší farnosti například konkrétně vdomově na Palatě.          pb         pb         pb         pb         pb
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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 centr.fara

Rekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženy
úterý 18:30 - 19:30 hod. - velký sál
Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež (od 14 let)
bude oznámeno ve vývěsce.
Společenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
spolcovni.usmev.cz

administrátor:administrátor:administrátor:administrátor:administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
farní vikář:farní vikář:farní vikář:farní vikář:farní vikář: P. Mariusz Przygoda / 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

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  centr. fara

Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina pod vedením P. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. Stanislava
čtvrtek 18:15 - 19::15 - velký sál na faře od 9.10.
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. 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 30.11. v 19:15, na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 25.10. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od 29.9., 5.skup. od 9.10.
Katechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Petra aP. Petra aP. Petra aP. Petra aP. Petra a
P. MariuszeP. MariuszeP. MariuszeP. MariuszeP. Mariusze
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OOOOOBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉ " " " " "FARNÍFARNÍFARNÍFARNÍFARNÍ     KAFEKAFEKAFEKAFEKAFE" " " " " BUDEBUDEBUDEBUDEBUDE     IIIII     NADÁLENADÁLENADÁLENADÁLENADÁLE     KAŽDOUKAŽDOUKAŽDOUKAŽDOUKAŽDOU     NEDĚLINEDĚLINEDĚLINEDĚLINEDĚLI, , , , , POKUDPOKUDPOKUDPOKUDPOKUD     SESESESESE     NAJDOUNAJDOUNAJDOUNAJDOUNAJDOU

OCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍ     SPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCI, , , , , KTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍ     BUDOUBUDOUBUDOUBUDOUBUDOU " " " " "DRŽETDRŽETDRŽETDRŽETDRŽET     SLUŽBYSLUŽBYSLUŽBYSLUŽBYSLUŽBY". Z". Z". Z". Z". ZÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇ

HLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁME     DALŠÍDALŠÍDALŠÍDALŠÍDALŠÍ     SPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKY     NANANANANA     ZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍ     ÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDU     KOSTELAKOSTELAKOSTELAKOSTELAKOSTELA.....

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 500 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.

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
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Rodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Jany Durdisové (721148091 nebo
telefon do kostela 257317652)

MMMMMATEŘSKÁATEŘSKÁATEŘSKÁATEŘSKÁATEŘSKÁ     ŠKOLKAŠKOLKAŠKOLKAŠKOLKAŠKOLKA     NANANANANA M M M M MALVAZINKÁCHALVAZINKÁCHALVAZINKÁCHALVAZINKÁCHALVAZINKÁCH

Od září je otevřena vulici Přímá na Malvazinkách nová křes�anská
školka rodinného typu, která funguje podle celosvětově osvědčeného
modelu založeného na úzké spolupráci rodiny a školky při vzdělávání
dětí. Všechny rodiče a děti srdečně zveme, aby se přišly na chod
školky podívat ve dnech otevřených dveří 16. a 17. října a 13. a
14. listopadu vždy od 8.15 do 12.00 hod. nebo kdykoliv po
individuální domluvě. Podrobnější informace najdete také na
www.parentes.cz.
Podmínkou pro umístění dítěte do školky je ochota obou rodičů se
školkou spolupracovat a uvědomit si svou odpovědnost za výchovu svých

dětí. Cílem školky je nabídnout rodinám komplexní a na křes�anských hodnotách založené předškolní
vzdělávání pro děti, nabídnout místa i pro děti, které jinde nechtějí (například děti, které mají doma
mladší sourozence), tedy poskytnout rodičům něco víc než jen pokrýt potřebu matek někam umístit své
dítě, aby se mohly věnovat své profesi. Součástí pedagogického plánu je budování hodnot, které dětem
vdnešní společnosti chybí (např. schopnost kontinuálního učení, uznávání hranic a důvěra vdlouhodobé
vztahy, získávání ctností). Samozřejmostí je individuální přístup kjednotlivým dětem a rodinám. Školka
se snaží vyjít vstříc nejrůznějším potřebám dětí i rodin, a to ve všech ohledech. Vtuto chvíli sice
bohužel (jako mnoho jiných podobných zařízení) nemá nárok na státní podporu, proto je finančně
závislá na vlastních zdrojích a musí vybírat od dětí školkovné, ale jako nezisková organizace si narozdíl
od jiných podobných zařízení nekladou za cíl, aby projekt byl jakkoliv ziskový.
Kontakt: Centrum Malvazinka, Přímá 8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, tel.: 251 565 665,  Adéla
Šípová, email: sipova@parentes.cz, mobil: 606 938776, www.parentes.cz.

PPPPPARADOXYARADOXYARADOXYARADOXYARADOXY     NAŠEHONAŠEHONAŠEHONAŠEHONAŠEHO     ŽIVOTAŽIVOTAŽIVOTAŽIVOTAŽIVOTA

Málokdy nás asi napadne zamyslet se nad tím, jak rozdílně hodnotíme
naše jednání. Jak je zvláštní, když dáme s dlouhým rozmýšlením žebrákovi
20 Kč, ale vzápětí utratíme v cukrárně bez mrknutí oka 100 Kč! Je zvláštní,
jak dlouho trvá hodina, kterou věnujeme Bohu, ale jak je krátká, když
sedíme u televize, či klábosíme s přáteli! Je zvláštní, když se konečně
donutíme přečíst kapitolu z Bible, ale na čtení slaboduchých časopisů
máme vždycky dost času! Je zvláštní, že věříme tomu co je v novinách a
časopisech napsáno, ale často máme spoustu pochyb o tom, co je napsáno
v Bibli! Je zvláštní, že do práce a na důležitá setkáni s lidmi chodíme včas,

ale do kostela chodíme vždy až po začátku, tedy pozdě! Je zvláštní, jak „malé“ jsou naše hříchy, ale jak
„velké“jsou hříchy druhých! Je zvláštní, jak je nám zatěžko mluvit o Bohu v naší rodině, na pracovišti,
ale jak snadno mluvíme o druhých lidech a šíříme často nepodložené domněnky! Je zvláštní, jak
hledáme pomoc a radu druhých, když nemůžeme najít cestu, ale na směr našeho životního putování
se Boha nikdy neptáme! Je zvláštní, když očekáváme ihned Boží odpově	 na naše modlitby, ale
neposloucháme nikdy Jeho rady!
Je zvláštní, že Boha často obviňujeme, že nezasáhne, když lidstvo ničí zlo a utrpení, ale dobré věci
bereme jako samozřejmost a nikdy mu nepoděkujeme! A tak přeji Vám i sobě, abychom v té přípravné
době na příchod Krista, ty naše „zvláštní postoje“ trochu poopravili. Máme přece obrovský úkol svědčit
svým životem a jednáním okolnímu světu. Že je nás „malé stádečko“? No, právě proto!                     MMMMMMMMMM
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ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     ZEZEZEZEZE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008 19.10.2008
Přítomni: P. Petr Bouška, J. Dajbych, J. Macek, A. Ptáčková, F. Nedbal,

F. Nedbal, J. Suchel, V. Škácha, M. Tomková, P. Zborník

Body jednání, návrhy a usnesení:Body jednání, návrhy a usnesení:Body jednání, návrhy a usnesení:Body jednání, návrhy a usnesení:Body jednání, návrhy a usnesení:
- Termíny některých farních akcí:

Ne 30.11. (1.adv.neděle) – výtvarné odpoledne pro děti
Ne  7.12. – po dopolední mši Mikulášská besídka
So 13.12. – úklidová brigáda
So 20.12. – duchovní obnova na faře
Po 22.12. – kající bohoslužba v17:30 (místo mše sv.)

- Příprava farního odpoledne 23.11.
- Příprava voleb pastorační rady pro další funkční období
- Projednání návrhu na konání bohoslužeb vzimním období vchrámové kapli sv.Václava
- Projednání nabídky hudební agentury na konání adventních koncertů sborového zpěvu vkostele
  sv.Václava
- Návrh, aby po skončení vánoční bohoslužby byla možnost nabídnout návštěvníkům teplý čaj,
  prohodit vřelé slovo a darovat nějaké pěkné ���������	����
��	
���
��������������

Termín dalšího zasedání:Termín dalšího zasedání:Termín dalšího zasedání:Termín dalšího zasedání:Termín dalšího zasedání: neděle 30.11. 2008 od 19:15neděle 30.11. 2008 od 19:15neděle 30.11. 2008 od 19:15neděle 30.11. 2008 od 19:15neděle 30.11. 2008 od 19:15 Zapsal      Vojtěch Škácha     Vojtěch Škácha     Vojtěch Škácha     Vojtěch Škácha     Vojtěch Škácha

VČERA NEDĚLE BYLA…     (((((PŘÍSPĚVEČEKPŘÍSPĚVEČEKPŘÍSPĚVEČEKPŘÍSPĚVEČEKPŘÍSPĚVEČEK     KKKKK     MISIJNÍMISIJNÍMISIJNÍMISIJNÍMISIJNÍ     POMOCIPOMOCIPOMOCIPOMOCIPOMOCI).).).).).

…no, určitě byla, a dokonce misijní, ale já
jsem opravdu doma nebyl(-a), protože se stále
zdržuji vnaší misijní stanici v Kamsamba. Je

t o opravdu těžko definovatelný pocit, když chci
napsat pár řádek pro FZ a jeho čtenáře, ale
prakticky už „balím kufry“ kodjezdu a kdy
vím, že si tento text přečtu už spolu svámi
vPraze. Pokud to ovšem i Všemohoucí uvidí
stejně.
Za pouhé dva týdny bude třeba projet napříč
Tanzánií, abych mohl už 1.11. vystoupit na
Ruzyni a začít tahat zpět za digitální misionářské
šňůrky, aby se přísun „pokroku“ do Mbozi
West oblasti nezpomalil či dokonce neustal.
Tady a te	 je vedro kpadnutí, asi tak jako
hodně nažhavené letošní léto vČR. Našim

černým tanzanijským kolegům, ještě zbývá asi tak „sto“ věcí zařídit, upřesnit, povysvětlit, zdůraznit, a
znovu připomenout aby, jak je stále ověřováno vdenních zkouškách trpělivosti, následně byly věci
opět zapomenuty, podceněny, ztraceny, udělány naprosto jinak než byl původní záměr. Snaivitou,
která nově a nově dovede překvapit. Je neuvěřitelné kolik variant řešení má každá práce slidmi.
Zřejmě tolik, kolik těch lidských originálů svámi na čemkoliv pracuje.

Je zbytečné nyní o tom široce psát, ale často se zde vracíme ke zkušenostem a terminologii
věhlasného Alberta Schweitzera. Často totiž používal, jako ekvivalent oslovení domorodců, sousloví
„naši mladší bratři“. Přiznám se, že mi to nikdy moc nevonělo. I když jsem chápal jak to myslí, znělo
mi to přeci jenom trochu přezíravě a tím i nelibě.

Čas a konkrétní zkušenosti s mentalitou africké kultury člověka naučí, aby si znovu nechával věci
proběhnout hlavou. Samozřejmě, že fundovaný odborník to ví už ze škol a knih, ale laik pracuje
většinou empiricky. Prostě, zde se někdy okolnostmi vynucená primitivita životního stylu a způsob
myšlení nutně promítá i do stylu jazykového vyjadřování. Jistě ale, že to také neznamená, že čím
sluchu lahodnějším jazykem ten který národ mluví, tím méně má ve svých řadách prevítů a charakterově
závadných individuí. Nejde zde o charakter člověka, ale o velmi jednoduchou a primitivní pozici, ze
které žije svůj všední i nevšední život. Je to opět jakási varianta té písně „Včera neděle byla“ a
překonávání toho „včera“ ve prospěch současného „dnes“, je opravdu africký boží kamenolom.
Uvědomujeme si, jak moc a moc je nezbytné vzdělání a vzdělávání domorodců. Ve všech směrech.
Osobní PC a dokonce ani kalkulačka sem ale vprvní řadě nepatří. Lze téměř hereticky dodat, že je
důležitější více než voda a více než potrava. Není-li totiž, není se potom ani možné o nic opřít, včetně
pomoci i svodou případně ijídlem. A víme všichni, že těmito komoditami život nekončí, že? Mysleme
na to, prosíme.

Jinak velké díky, že nám pomáháte se sirotky. Malými ve školce i základní škole, velkými vučení
a středních školách. Díky i za tu pomoc svodou i potřebami, které procházejí žaludkem. Určitě
nikdo nepochybujme, že tím pomáháme i sobě i svým vlastním rodinám. Domníváme se, že to není
špatný vklad do budoucnosti. za sebe i Mirjam - Pavel Baldínskýza sebe i Mirjam - Pavel Baldínskýza sebe i Mirjam - Pavel Baldínskýza sebe i Mirjam - Pavel Baldínskýza sebe i Mirjam - Pavel Baldínský

Allamano Agape Development Mission – Kamsamba, agapembu@volny.cz         22.10.2008

OOOOOHLÁŠKYHLÁŠKYHLÁŠKYHLÁŠKYHLÁŠKY

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.

VÝZVA - TVÝZVA - TVÝZVA - TVÝZVA - TVÝZVA - TÁBORYÁBORYÁBORYÁBORYÁBORY     AAAAA     AKCEAKCEAKCEAKCEAKCE     PROPROPROPROPRO     STARŠÍSTARŠÍSTARŠÍSTARŠÍSTARŠÍ     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI

Milí rodiče (mladší i ti starší), obracím se vtomto příspěvku kvám, protože si myslím, že i vám leží na
srdci, že vposledních pár letech jsou opakovaně potíže sletním táborem pro děti od 12let. Vposledních
minimálně 2 letech jsme se snažili zajistit, získat, motivovat někoho zřad studující mládeže jako hlavního
vedoucího, ale bohužel ne příliš úspěšně. (Letos vlétě dokonce tábor vůbec nebyl.)
Nezbývá tedy nic jiného než se obrátit na vás o něco starší, zda by se toho někdo zvás nechtěl
ujmout. Tým dalších vedoucích by se „asi“ ve farnosti našel.
I my, co léta děláme mladší tábor, jsme se vprůměru přiblížili věku 30let, což je již věk některých
rodičů táborových děti. Proto si myslím, že by mohl být mezi vámi někdo, kdo by obětoval-daroval
nějaký čas dětem znaší farnosti i z jiných farností. Uvítali bychom i toho zrodičů, který by byl
ochoten třeba jen pořádat sobotní výlety a víkendovky během roku pro starší děti. Pokud se někdo
zvás cítí ktomuto povolán, budeme moc vděční a budeme sním rádi a ochotně spolupracovat. A
myslím, že mluvím za všechny vedoucí Bét-elu.
Proto věřím, že nás brzy někdo zvás kontaktuje. Budeme rádi, když se pro začátek zúčastníte nějaké
naší akce. Nebo klidně něco menšího můžete uspořádat, meze vaší aktivitě neklademe. Bu	 můžete
kontaktovat někoho zBét-elu, kontakty jsou na www.bet-el.signaly.cz (e-mail:bet-el@seznam.cz) nebo
přímo u P. Michaela zfarnosti Stodůlky.
Nechci tímto článkem, ale nijak omezovat aktivity věkem mladších, kteří by se chtěli této činnosti
ujmout, budeme samozřejmě také rádi. Použijte tedy stejné kontakty. Děkujeme.
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KKKKKANDIDÁTIANDIDÁTIANDIDÁTIANDIDÁTIANDIDÁTI     DODODODODO P P P P PASTORAČNÍASTORAČNÍASTORAČNÍASTORAČNÍASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY     FARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTI

Odsoboty 8. 11. večer do neděle 9. 11. večer budou vnaší farnosti probíhat volby do nové Pastorační
rady, která bude mít 4 volené členy. Pro následující funkční období byli našimi farníky navrženi jako
kandidáti:

DDDDDURDISOVÁURDISOVÁURDISOVÁURDISOVÁURDISOVÁ J J J J JANAANAANAANAANA

pastorační asistentka; vdaná, 44 let, 4 děti
Vážení a milí, před lety jsme byli scelou rodinou vlídně přijati vtéto farnosti.
Byla jsem tu pokřtěna a mnoho dostala. Myslím, že je na čase, abych podle svých
možností a spomocí Boží této farnosti začala splácet.

LLLLLOKAJÍČKOVÁOKAJÍČKOVÁOKAJÍČKOVÁOKAJÍČKOVÁOKAJÍČKOVÁ T T T T TEREZAEREZAEREZAEREZAEREZA

grafička, vdaná, 47 let, 3 děti
Po dvouleté přestávce bych se opět ráda zapojila do práce pastorační rady pomocí
při organizaci farních akcí a hledání nových aktivit.

MMMMMACEKACEKACEKACEKACEK J J J J JANANANANAN

chemik, ženatý, 47 let, 2 děti
Pokud budu zvolen, pokračoval bych nejraději v dosavadní práci, tj. organizování
farních akcí (výlety, poutě, farní odpoledne apod.). I nadále budu dělat správce
farních internetových stránek a pomáhat s provozem farní knihovny.

NNNNNEDBALEDBALEDBALEDBALEDBAL F F F F FRANTIŠEKRANTIŠEKRANTIŠEKRANTIŠEKRANTIŠEK

informatik, ženatý, 53 let, 4 děti
Do smíchovské farnosti patřím více než 41 let. 13 let nepřetržitě připravuji farní Zpravodaj
a moderuji Společenství (starších) rodičů, organizačně se podílím na zajiš�ování farních
akcí. V tomto volebním období bych se chěl více zaměřit na farní život, na hledání
užitečných aktivit, a poslání a specifik farnosti v rámci Prahy i diecéze.

ŠŠŠŠŠKÁCHAKÁCHAKÁCHAKÁCHAKÁCHA V V V V VOJTĚCHOJTĚCHOJTĚCHOJTĚCHOJTĚCH

vychovatel v azylovém domě pro děti, basista Václavbandu, svobodný, 34 let
školy: Střední průmyslová škola strojnická, Vyšší sociálně pedagogická a teologická
škola– Jabok. Kandidatuře do pastorační rady se nebráním, poslední dva roky
jsem jejímčlenem vefunkci zapisovatele a nadále nabízím své služby i jako poradce
v technických záležitostech a při práci s dětmi a mládeží.

TTTTTLAMICHALAMICHALAMICHALAMICHALAMICHA M M M M MIROSLAVIROSLAVIROSLAVIROSLAVIROSLAV

student(FF UK, psychologie), podnikatel, svobodný, 23 let
Několik let jsem vedoucím Smíchovského společenství mládeže. Do minulého roku
jsem byl také aktivním členem smíchovské “hudební skupinky”. Domnívám se, že
mohu přinést svěží pohledy a nápady do fungování farní rady. Zejména se vynasnažím
podporovat mládež naší farnosti, ale nikdy ne na úkorjiné dobré věci.

VVVVVOLBYOLBYOLBYOLBYOLBY     DODODODODO     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY     FARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTIFARNOSTI

proběhnou vsobotu 8. 11. 2008 (po večerní mši sv.) a vneděli 9. 11. 2008 (po dopoledních i
večerních bohoslužbách), a to ve farním kostele sv. Václava a ve filiálním kostele sv. Gabriela.
Aktivní volební právo má každý katolík starší 15 let příslušející do farnosti.
Volit budeme 4 zástupce z dříve zveřejněného seznamu.

Na volebních lístcích budou kromě seznamu kandidátů uvedeny ještě následující doplňující dotazy:

1. Ranní bohoslužby ve všední dny:1. Ranní bohoslužby ve všední dny:1. Ranní bohoslužby ve všední dny:1. Ranní bohoslužby ve všední dny:1. Ranní bohoslužby ve všední dny:
Začátek ranních bohoslužeb ve všední dny mi vyhovuje nejvíce
a) v 6:30 b) v 7:00 c) v 7:30
d) ranních bohoslužeb ve všední dny bych se pravidelně neúčastnil(a) v žádném z těchto časů
2. Farní dovolená o letních prázdninách 2009:2. Farní dovolená o letních prázdninách 2009:2. Farní dovolená o letních prázdninách 2009:2. Farní dovolená o letních prázdninách 2009:2. Farní dovolená o letních prázdninách 2009:
a) Rád(a) bych se zúčastnil(a)společnétýdenní dovolené, nejlépe v červenci
b) Rád(a) bych se zúčastnil(a)společnétýdenní dovolené, nejlépe v srpnu
c) Farní dovolené se zúčastnit nechci/nemohu
3. Bohoslužby vtéto farnosti navštěvuji:3. Bohoslužby vtéto farnosti navštěvuji:3. Bohoslužby vtéto farnosti navštěvuji:3. Bohoslužby vtéto farnosti navštěvuji:3. Bohoslužby vtéto farnosti navštěvuji:
a) několikrát týdně b) 1 x týdně c) 1 x za měsíc a méně
4. Co Vám ve farnosti chybí nebo co byste chtěli změnit? (stručně)4. Co Vám ve farnosti chybí nebo co byste chtěli změnit? (stručně)4. Co Vám ve farnosti chybí nebo co byste chtěli změnit? (stručně)4. Co Vám ve farnosti chybí nebo co byste chtěli změnit? (stručně)4. Co Vám ve farnosti chybí nebo co byste chtěli změnit? (stručně)

DDDDDUŠIČKOVÉUŠIČKOVÉUŠIČKOVÉUŠIČKOVÉUŠIČKOVÉ     ZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍ

Je dobrým zvykem navštěvovat vprvních listopadových dnech hřbitovy a hroby
těch, kteří nás předešli na cestě na věčnost. Položíme kytičku a zavzpomínáme. Už
dávno jsou zapomenuta všechna nedorozumění, hádky a příkoří, zůstávají vzpomínky
na to pěkné a dobré, co jsme se svými drahými prožili, zůstává láska a úcta.
Možná, že někoho znás napadne otázka: „Věděli oni vůbec, čím pro nás jsou, a
že jsme je měli rádi? Řekli jsme jim to za jejich života? Zajímaly nás jejich problémy,
z našeho hlediska malicherné?“ Pokusme se ten náš dluh napravit te	, a co jsme
nedovedli vyjádřit svým zemřelým, vra�me těm, kteří žijí snámi a kolem nás. Není
to jistě jednoduché, někdy nás svazuje ostych, falešný stud a velká slova, jako
miluji tě, mám tě moc ráda, nám připadají nabubřele. A co takhle říci, je mi
stebou dobře, jsem rád(a), že si stebou mohu popovídat, modlím se za tebe.

Přidáme-li knašim slovům ještě pohlazení a úsměv, udělali jsme radost jim i sobě. Zkusme to ještě
dnes, zítra by mohlo být už pozdě.       HK      HK      HK      HK      HK

VVVVVYDAŘENÁYDAŘENÁYDAŘENÁYDAŘENÁYDAŘENÁ     POUŤPOUŤPOUŤPOUŤPOUŤ

V neděli 5.10. měl početný zástup věřících možnost zúčastnit se poutě ke sv. Gabrielu. Mše sv.
“Missa de angelis” celebrovaná p. Stanislavem zas po čase umožnila zarecitovat si pravdy víry v stále
ještě úředním jazyku církve. Takových příležitostí žel není mnoho. Celou liturgickou slavnost provázely
jednotlivé sekvence z díla J. S. Bacha, brilantně provedené svatotomášským sborem, mohutně
obsazeným rodinou Vernerů. Jak jsme se shodli na neformální diskuzi po mši sv. v sakristii,
pozvedla celá excelentně provedená liturgie ducha všech přítomných přímo k nadpozemským výšinám.
Po tom všem jsem si uvědomil, jak jsem rád, že naše početná farnost je schopna (a ochotna)
absorbovat širokou paletu projevů úcty Hospodinu prostředky tohoto světa. Od rytmického liturgického
ozvučení pravidelných půl desátých, přes lidový zpěv v průběhů týdne až po mešní skvosty doby
barokní a gotické z pera slovutných i bezejmenných autorů. P. Stanislave, za všechny zúčastněné,
velké poděkování. Bude takových příležitostí více?”     Jakub Holeček    Jakub Holeček    Jakub Holeček    Jakub Holeček    Jakub Holeček
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FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     ODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNE

se uskuteční v neděli 23. 11. 2008 od 15 hod. vzasedacím sále
úřadu MČ Praha 5 (naproti kostelu). Můžeme se těšit na písničky v
podání naší hudební skupinky, na vystoupení dětí znašeho
mateřského centra, tombolu a další program, ale také na možnost
sejít se znovu po roce jako farnost i mimo kostel a pohovořit si.
Součástí farního odpoledne bude i představení členů nové pastorační
rady farnosti.
Vsouvislosti spřípravou farního odpoledne prosíme o pomoc 3-4
dobrovolníky, kteří by přišli na místo konání již ve 14 hod. a pomohli
spřípravou sálu a občerstvení. Dobrovolníci se mohou přihlásit vsakristii.
Dále prosíme farníky o věcné dary do tomboly (možno přinášet do
sakristie) a také o nějaké občerstvení.

SSSSSVATÍVATÍVATÍVATÍVATÍ….?….?….?….?….?
Svaté si připomínáme na začátku listopadu. Byli to lidé zmasa
a kostí, které máme všichni následovat. Většina světců nějakým
způsobem trpěla a ono to utrpení potkává i lidi dnešní doby.
Asi trochu jinak než dávné světce, ale velmi podobně. Ale není
dobré si myslet, že každý svatý musí projít těžkým utrpením.

„Světec není ten, kdo přijímá utrpení, protože je má rád
a vyznává svou zálibu před Bohem a lidmi, aby tak dosáhl
velké odměny. Je to člověk, který dobře může utrpení nenávidět

jako kdokoliv jiný, ale který tolik miluje Krista, že dovolí, aby jeho láska byla zkoušena jakýmkoliv
utrpením. Světec je člověk tak naladěný na ducha a srdce Krista, že odpovídá na lásku láskou. Někteří
lidé jsou vybráni ktomu, aby vydávali svědectví Kristově lásce vživotě, přeplněném utrpením. Dokonce
vyhlašují utrpení za své povolání. To by nás ale nemělo vést kvíře, že člověk musí, chce-li se stát
světcem, vyhledávat utrpení jako sportovní fanoušek svůj fotbal. Žádný člověk není nikdy povolán trpět
pouze kvůli utrpení… Každé utrpení položí otázku: „kdo jsi?“, a my máme být schopni odpovědět a
uvést své jméno. Jméno dostáváme při křtu a dává nám naši totožnost vKristu. A křest nás roubuje na
mystickou révu, kterou je Kristovo tělo a nechává nás žít vJeho životě a zrát jako hrozny na Jeho kříži.

Utrpení nám proto musí dávat smysl…Utrpení bez víry je prokletím, utrpení svírou vKrista je
vlastně dar, spojený smou totožností, smým jménem. Pak je mohu zcela zasvětit Bohu, protože si
uvědomím, že mé utrpení je utrpení Kristovo, jehož výhonky se zachycují vmém životě, aby vydaly
bohaté hrozny. Všichni žijeme spolu vmoci Jeho smrti, která přemohla smrt. Smrt křes�ana je
nakonec jakýsi triumf (i když želíme  dočasné odloučení od svých milovaných), máme naději, že žijí
vKristu, že On žije a  Duch Krista žije vnás a my mu cele patříme.“      MM     MM     MM     MM     MM

      (Volně podle T.Mertona:“Žádný člověk není ostrov“)

SSSSSAMOTAAMOTAAMOTAAMOTAAMOTA     VVVVV     DNEŠNÍDNEŠNÍDNEŠNÍDNEŠNÍDNEŠNÍ     DOBĚDOBĚDOBĚDOBĚDOBĚ

Je všeobecně známo, že žijeme v době rychlého technického pokroku. Počítače
za nás myslí na pracovištích, módní zábavou se staly počítačové hry. V rozhlase
se čtou dětem pohádky, dospělým knihy různých žánrů. Nejsem proti
technickým vymoženostem ani zdravému poslechu rozhlasu a televize. Technika
však neodstraní žádné lidské problémy. Jedním z takových problémů je samota.
V dnešní době se velmi často hovoří o samotě a opuštěnosti starých lidí.
Téměř nikdo se však nezamyslí nad tím, že může být sám i člověk mladý.
Mnozí lidé dnes všechen svůj zájem a čas věnují podnikání, často i rodiče a

děti zůstávají osamělí. Někdo se snaží na samotu zapomenout četbou, poslechem rozhlasu, televize či
magnetofonu, nebo již zmíněnou počítačovou hrou. Všechny tyto prostředky jsou však jen náhražkou
přítomnosti druhého člověka. Zejména mladí lidé vyhledávají rádi společnost. Mnozí z nich se tak
dostanou na scestí, ke drogám, knadměrnému pití alkoholu při různých zábavách a na diskotékách. Jen
málo z nich se dokáže bez pomoci druhých lidí od této špatné cesty odtrhnout. Jednou z cest, jak lehčeji
snášet samotu, je víra v Boha. Z vlastní zkušenosti však dobře vím, že smutku se neubrání ani věřící
člověk. Nechci chválit dobu, kdy neexistoval rozhlas atelevize. Přesto si myslím, že to svou kladnou
stránku mělo. Lidé se scházeli, v zimě vdomech a vlétě v parcích či na prostranstvích mezi domy.
Vyprávěli si různé příběhy, často si spolu zazpívali. Neškodilo by občas se k této zábavě vrátit. Jako
houby po dešti se dnes vyrojily různé seznamovací kanceláře. Nemusí jít pouze osjednávání sňatků,
vždy� osamělí lidé si chtějí třeba jen popovídat o svých starostech abolestech, sdílet společné zájmy.
Vždy� pravé přátelství i v dnešní přetechnizované době má svou velkou cenu. Ilona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona BozděchováIlona Bozděchová

PPPPPOZVÁNKAOZVÁNKAOZVÁNKAOZVÁNKAOZVÁNKA     NANANANANA     ADVENTNÍADVENTNÍADVENTNÍADVENTNÍADVENTNÍ     VYRÁBĚNÍVYRÁBĚNÍVYRÁBĚNÍVYRÁBĚNÍVYRÁBĚNÍ     VÁNOČNÍCHVÁNOČNÍCHVÁNOČNÍCHVÁNOČNÍCHVÁNOČNÍCH     OZDOBOZDOBOZDOBOZDOBOZDOB

Milé děti, určitě vás těší, že už zas začínají být v dohledu Vánoce. A proto
vás nejspíš ani nepřekvapí tato pozvánka. Jak je to už tradicí, vaše vánoční
výrobky budou při dalších adventních nedělních mších nabízeny za
dobrovolný příspěvek, který pak prostřednictvím Misijní banky ubožáků
pomůže chudým africkým dětem. KDE: fara u sv.Václava KDY: 1. neděle
adv. 30.11. 14,30 - 17,30 S SEBOU: přezůvky, fixy, pastelky…
Přij	te, uděláte radost sobě zajímavým vyráběním a černouškům tím, že tak
přispějete na jejich jídlo, oblečení i další důležité věci. Pro ty z vás, kteří už
chodíte ke svátostem, bude během vyrábění možnost svátosti smíření.

Budeme rádi, když se k adventnímu vyrábění připojí i děti, které se třeba nebudou moci zúčastnit
odpoledního výtvarného tvoření na faře. Stačí, když svoje doma zhotovené výrobky uloží během
prvního adventního týdne do připravené a označené krabice v zákristii.

Za všechny organizátory Mirjam Baldínská a Radka a Eva HabánovyMirjam Baldínská a Radka a Eva HabánovyMirjam Baldínská a Radka a Eva HabánovyMirjam Baldínská a Radka a Eva HabánovyMirjam Baldínská a Radka a Eva Habánovy

SSSSSKOROKOROKOROKOROKORO     ZIMNÍZIMNÍZIMNÍZIMNÍZIMNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET     ZZZZZTTTTTŘEBÁNĚŘEBÁNĚŘEBÁNĚŘEBÁNĚŘEBÁNĚ     DODODODODO Ř Ř Ř Ř ŘEVNICEVNICEVNICEVNICEVNIC     VVVVVSOBOTUSOBOTUSOBOTUSOBOTUSOBOTU 22.11.2008 22.11.2008 22.11.2008 22.11.2008 22.11.2008
Pro otužilce a nejen pro ně, pořádáme procházku po Brdských lesích. Vpřípadě, že již bude sníh, se
můžete těšit na hry ve sněhu. Pokud sníh ještě nebude, čeká nás příjemná podzimní vycházka. Děti
(sebe) přihlašujte mailem na: bet-el@seznam.cz. Děkuji za spolupráci. (Upozornění: vpřípadě extrémně
nepříznivého počasí, může dojít ke zrušení výletu.) Sraz v 9:15 na Smíchovském nádraží.
Ssebou jídlo a pití, teplé oblečení (rukavice, čepici..), 60,-Kč. Návrat v 17:02 na Smíchovské
nádraží. o.s. bét-el, www.bet-el.signaly.cz

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ
ODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNE

ÚÚÚÚÚKLIDOVÁKLIDOVÁKLIDOVÁKLIDOVÁKLIDOVÁ     BRIGÁDABRIGÁDABRIGÁDABRIGÁDABRIGÁDA     VVVVV     KOSTELEKOSTELEKOSTELEKOSTELEKOSTELE

Vsobotu 13.12. po ranní mši sv. (tedy cca od 8.15) se vkostele uskuteční dopolední úklidová
brigáda. Raději už spředstihem prosíme ochotné farníky opomoc.

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     PŘEDVÁNOČNÍPŘEDVÁNOČNÍPŘEDVÁNOČNÍPŘEDVÁNOČNÍPŘEDVÁNOČNÍ     DUCHOVNÍDUCHOVNÍDUCHOVNÍDUCHOVNÍDUCHOVNÍ     OBNOVUOBNOVUOBNOVUOBNOVUOBNOVU

Přestože se k „Vánocům“ schyluje zatím jen vobchodech, upozorňujeme raději již nyní na plánovanou
adventní duchovní obnovu, která je plánována vsobotu 20. 12. od 9 hodin na faře pod vedením
P.Ing. Zdenka Wasserbauera, Th.D., spirituála Arcibiskupského semináře v Praze.
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DDDDDRAKIÁDARAKIÁDARAKIÁDARAKIÁDARAKIÁDA 2008 2008 2008 2008 2008
Již je tradicí každoročně pořádat vnaší farnosti podzimní Drakiádu a
tak tomu ani letos nebylo jinak. Sešlo se nás u obory Hvězda vneděli
odpoledne dne 19. října cca. 15 dětí smaminkami a některými tatínky.
Letos se našim drakům (různých barev i tvarů) opravdu dařilo, myslím
že každý zúčastníků měl toho svého draka alespoň chvilku ve vzduchu.
Po krátké svačince jsme se přesunuli přímo do obory, tam na nás
čekaly různé sportovní aktivity s následným hledáním pokladu. Každý
si odnesl malého papírového dráčka a pytlíček se sladkou odměnou.
Chtěla bych poděkovat Aničce Zelinkové a Márince Tomkové za
naplánování celé akce a také Evě Habánové za přípravu již zmíněných
sportovních disciplín. Těším se spolu sKačenkou již nyní na Drakiádu
2009.            Marie Marténková           Marie Marténková           Marie Marténková           Marie Marténková           Marie Marténková

JJJJJAKAKAKAKAK     JSEMJSEMJSEMJSEMJSEM     JELJELJELJELJEL     VVVVV     SANITCESANITCESANITCESANITCESANITCE     SSSSS     UMÍRAJÍCÍMUMÍRAJÍCÍMUMÍRAJÍCÍMUMÍRAJÍCÍMUMÍRAJÍCÍM     TÁTOUTÁTOUTÁTOUTÁTOUTÁTOU, , , , , ANEBANEBANEBANEBANEB C C C C COOOOO     MAJÍMAJÍMAJÍMAJÍMAJÍ     PORODPORODPORODPORODPOROD     AAAAA     POHŘEBPOHŘEBPOHŘEBPOHŘEBPOHŘEB     SPOLEČNÉHOSPOLEČNÉHOSPOLEČNÉHOSPOLEČNÉHOSPOLEČNÉHO

Před několika lety jsem projížděl naším městem v houkající sanitce. Nešlo
tehdy o mě, já jsem jen seděl vpředu vedle řidiče. Vzadu ale ležel můj
umírající otec. Byla tam s ním ještě moje matka a jeden z mých bratrů. Byl
to zvláštní zážitek. Projížděli jsme ulicemi, které jsem velmi dobře znal.
Ulicemi, kterými jsem mnohokrát předtím jel z mnoha jiných a všedních
důvodů. Nyní jsem ale tuto cestu jako všední nevnímal. Ze sedadla vedle
řidiče sanitky jsem vše viděl z úplně jiného úhlu pohledu. Hleděl jsem
oknem dopředu, jak auta uhýbají naší sanitce stranou a vytvářejí nám tak

„čestný“ špalír. Najednou mi přišly zcela směšné ty mnohé reklamní plochy, které mě bily do očí a
slibovaly levnější telefonování, bělejší zuby, auto s klimatizací nebo sněhobílé prádlo. Vždy� vzadu v
autě umíral můj táta! Projížděli jsme také kolem několika kostelů, kam nás můj otec jako děti vodil. A
i tyto kostely jsem najednou viděl zcela jinak. Připadaly mi jako ukazováčky, které ukazují na jiný
rozměr života, než který člověk ve své všednodennosti vnímá. Když tak na tuto cestu dnes vzpomínám,
připadal jsem si tenkrát jako v nějakém oparu, jakoby ve zpomaleném filmu, kdy jsem vnímal velmi
mnoho drobných věcí a zároveň cítil, že jsem součástí něčeho, co mě zcela přesahuje.
Podobné pocity jsem pak míval i při porodech svých dětí, u nichž jsem byl přítomen. Po jednom z
těch porodů jsem potkal svého známého kněze. Ten se mě zúčastněně zeptal: „Jak ten pohřeb
dopadl?“ Jeho přeřeknutí, kdy zaměnil slova porod a pohřeb, jsme se v tu chvíli oba zasmáli.
Následně jsem si ale uvědomil, že porod a smrt mají mnoho společného. Obě tyto události jsou
vyvrcholením jedné etapy života, obě jsou branou do jeho další a plnější fáze, obě jsou spojeny s
nejistotou a bolestmi. Henri Nouwen k tomu říká: „Bolesti umírání jsou porodními bolestmi. Skrze
ně opustíme dělohu světa a rodíme se do plnosti Božích dětí.“ Jako křes�ané máme tu výhodu, že s
apoštolem Pavlem víme, že „máme-li naději v Kristu jen pro tento svět, jsme nejubožejší ze všech lidí!
Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt, tak i zmrtvýchvstání.
V Kristu všichni dojdou života“ (srov. 1 Kor 15,17-23).
Všem vám přeji požehnaný „dušičkový“ měsíc, kdy si připomínáme „nebeské narozeniny“ všech
našich blízkých zemřelých a kdy tak i více přemýšlíme nad svou smrtí a nad směřováním svého života.

Mgr. Ignác MuchaMgr. Ignác MuchaMgr. Ignác MuchaMgr. Ignác MuchaMgr. Ignác Mucha

(psáno pro Arci-zpravodaj-s dovolením přetištěno)

BLAHOPŘÁNÍ
Vúterý 18. 11. 2008 se dožívá 42 let P. JUDr. Stanislav Přibyl Ph.D., JC.D., rektor
kostela sv. Gabriela a výpomocný duchovní u sv. Václava,
a vestředu 19. 11. 2008 se dožívá 37 let náš kaplan P. Mgr. Mariusz Przygoda.
Oběma našim kněžím srdečně blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!Oběma našim kněžím srdečně blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!Oběma našim kněžím srdečně blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!Oběma našim kněžím srdečně blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!Oběma našim kněžím srdečně blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

HHHHHOSTOSTOSTOSTOST ( ( ( ( (ZZZZZ) ) ) ) ) MĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCE

Smíchovské společenství mládeže vrámci cyklu pravidelných
otevřených setkání Host měsíce Vás srdečně zve na setkání na
téma Liturgie a náš životLiturgie a náš životLiturgie a náš životLiturgie a náš životLiturgie a náš život, kterého se ujal P. ThLic. Jan Kotas
Středa 5. 11. od 19:00 ve farním sále
P. Jan Kotas se narodil v Praze. Na kněze byl vysvěcen vr. 1995.
Vystudoval teologii na KTF UK vPraze, poté licenciát vŘímě.
Nyní dokončuje doktorské studium. Působí na katedře
pastorálních oborů a právních věd KTF UK, kdepřednáší

liturgiku. Vsoučasné době je také administrátorem vpražských Kolodějích a ve Slušticích.
„Co mají společného kostelní obřady s každodenními vážnými starostmi? Anebo naopak. Co když
je liturgie tím skutečným a trvalým Božím světem, zatímco náš dennodenní úprk jen přechodnou a
relativní epizodou? Liturgie a náš život. Přij	te…“ Samozřejmě nebude chybět i nějaké to občerstvení!

PPPPPLNOMOCNÉLNOMOCNÉLNOMOCNÉLNOMOCNÉLNOMOCNÉ     ODPUSTKYODPUSTKYODPUSTKYODPUSTKYODPUSTKY     PROPROPROPROPRO     DUŠEDUŠEDUŠEDUŠEDUŠE     VVVVV     OČISTCIOČISTCIOČISTCIOČISTCIOČISTCI

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den bude možno při návštěvě kteréhokoli kostela
získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším vočistci. Kromě tří obvyklých podmínek
(sv. zpově	, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě
kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné
odpustky pro duše vočistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé. Vostatních
dnech lze takto získat odpustky částečné.

IIIIINFORMACENFORMACENFORMACENFORMACENFORMACE     OOOOO     VÝUCEVÝUCEVÝUCEVÝUCEVÝUCE     NÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍNÁBOŽENSTVÍ     NANANANANA     FAŘEFAŘEFAŘEFAŘEFAŘE     VEVEVEVEVE     ŠKOLNÍMŠKOLNÍMŠKOLNÍMŠKOLNÍMŠKOLNÍM     ROCEROCEROCEROCEROCE 2008 - 2009 2008 - 2009 2008 - 2009 2008 - 2009 2008 - 2009

Předběžný harmonogram výuky náboženství ve školním roce 2008
– 2009 je zatím obdobný, jako vroce minulém:
1. skupina: 1. skupina: 1. skupina: 1. skupina: 1. skupina: program pro děti     5 - 7 let     - středa 17:00 - 17:45
(A. Bubníková)
2. skupina: 2. skupina: 2. skupina: 2. skupina: 2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání     - úterý 15:00 - 15:45 (P.
Petr Bouška)
3. skupina: 3. skupina: 3. skupina: 3. skupina: 3. skupina: 8 - 10 let -  -  -  -  - úterý 16:00 - 16:45 (Magda Vlčková)

4. skupina: 4. skupina: 4. skupina: 4. skupina: 4. skupina: 11 - 13 let     - středa 15:00 - 15:45 (P. Mariusz Przygoda)
5. skupina: 5. skupina: 5. skupina: 5. skupina: 5. skupina: 14 let a více     - čtvrtek 16:00 - 16:45 (P. Stanislav Přibyl)
Rozvrh vuvedené podobě není definitivní a můžete se kněmu vyjádřit (např. poznámkou vpřihlášce).
Výsledná podoba rozvrhu však bude pochopitelně záviset na časových možnostech vyučujících a
většiny přihlášených dětí.
Pravidelná výuka byla zahájena vtýdnu od 29. září (5. skupina až od 9. října).
Prosíme, aby nám rodiče co nejdříve odevzdali vyplněné přihlášky (na faře nebo vsakristii).
Formuláře budou kdispozici vkostele a na faře. Prosíme také o modlitbu za děti i za vyučující.


