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)
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
30.11. neděle 1. neděle adventní
- koná se sbírka na bohoslovce
- od 14.30 adventní program pro děti (vyrábění ozdob, přání; svátost smíření)
- v19.15 setkání pastorační rady farnosti
3.12. středa Památka sv. Františka Xaverského, kněze
- od 19 hod. setkání sHostem měsíce
5.12. pátek 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
7.12. neděle 2. neděle adventní
- od 10.30 proběhne Mikulášská besídka na faře
8.12. pondělí Slavnost Panny Marie
Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
13.12. sobota Památka sv. Lucie, panny a mučednice
- po ranní mši sv. (tedy asi od 8.15) úklidová brigáda v kostele
14.12. neděle 3. neděle adventní
20.12. sobota od 9 hod. duchovní obnova na faře (povede P. Wasserbauer)
21.12. neděle 4. neděle adventní
22.12. pondělí - od 16 hod. koncert vkostele (Pražská komorní filharmonie)
- od 17.30 kající bohoslužba sudělováním svátosti smíření (místo večerní mše sv.)
24.12. středa Štědrý den
25.12. čtvrtek Slavnost Narození Páně
Páně; v16.00 koncert vkostele - J. J. Ryba: Česká mše vánoční
26.12. pátek Slavnost sv. Štěpána
Štěpána, prvomučedníka
27.12. sobota Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28.12. neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31.12. středa poslední den občanského roku
1.1. čtvrtek Slavnost Matky Boží, Panny Marie
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. P. Bouška, P. S. Přibyl, M. Muchová, Z. Hadravová, F. Nedbal
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 800 ks neprodejné
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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
BUDE

NÁM TO VYHOVOVAT?

Advent, který budeme prožívat většinu dní vměsíci
prosinci, není pouze liturgickým obdobím, ústícím do
Vánoc. Kromě tohoto cyklického každoročně se
opakujícího liturgického adventu totiž očekáváme ještě
velký dějinný advent: příchod Páně, ústící vjeho
království, které „bude bez konce“. Prvotní křesané žili
vnetrpělivém očekávání právě na tento advent. Žádná
obě, ani odevzdání vlastního života v krutých
pronásledováních, jim proto nebyla těžká. Byli si totiž jisti, že Pán je odmění „korunou
věčného života“. To byly zcela jiné pohnutky i podmínky, než máme vcírkvi dnes.
Zatímco naši předkové ve víře ze sebe vydávali maximum obětavosti, protože žili ze
žhavé naděje na věčný život, my jsme spíše generace konzumní, která chce především
přijímat. Vcírkvi o tom svědčí taková pitoreskní terminologie, která tento trend bezelstně
odhaluje. Je tu „ta církev“, tedy „ona“, která poskytuje svátostný servis. Mše svatá se
vsakristii „objednává“, někdy je sní klient třeba i nespokojený. Ale hlavně se chodí na
mši sv. tak, aby nám to „vyhovovalo“. Slovíčku, že čas, místo a provedení mše sv., jakož
i vytápění kostela, jeho dopravní obslužnost a mnohé další parametry „vyhovují“, se
usmívám právě tak, jako když se politici „v tuto chvíli“ ještě nemohou kvěci vyjádřit.
Odlišný od této přijímající mentality byl nejen hrdinský sebe vydávající přístup
prvotních křesanů, nýbrž třebas i příklad generace našich praprarodičů, kteří pěšky,
třeba i naboso chodívali na ranní, i všednodenní mše do velkých dálek a byli přesto
nesmírně vděční za tak nepohodlně dostupnou bohoslužbu. No a jak by měl kněz kázat?
Tak, aby mi to něco „dávalo“, abych si zkostela něco „odnesl“. Pokud káže (podle
mého) špatně, jsem „otrávený“, jako by snad přijímání Ježíše Krista vEucharistii nebylo
něčím tak velikým, že to i případnou nelibost zneprofesionálního provedení bohoslužby
daleko přebije. A fakt suprový kněz musí ovládat ještě další věci: Měl by to především
„umět sdětmi“ nebo to třebas „rozject na spolču“.
Mluva nás zkrátka prozrazuje, chceme hlavně přijímat. Jistěže Ježíš také něco přijal.
P.Stanislav
Bylo to naše lidské tělo, ale to proto, aby ho za nás vydal.
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PŘEDVÁNOČNÍ

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 centr.fara
Rehabilitační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - velký
sál
Program pro mládež (od 14 let)
bude oznámeno ve vývěsce.
Společenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
spolcovni.usmev.cz

Mateřské centrum Venoušek - modlitební setkání
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centr. fara
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek 18:15 - 19::15 - velký sál na faře od 9.10.
Modlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 23 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 30.11. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 16.12. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od 29.9., 5.skup. od 9.10.
Katechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Petra a
P. Mariusze
Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Jany Durdisové (721148091 nebo
telefon do kostela 257317652)

V nedìli 25. kvìtna 2008 odstartovala celoroèní Modlitební tafeta za knìze. V sakristii
jsou archy, kde se zájemci pøihlásí k týdenní tafetì modliteb. Texty modliteb jsou také na
farních stránkách. A nae spoleèné modlitby pøinesou mnoho poehnání jim i nám.

VÝLET PRO DĚTI (V

SOBOTU

20.12.08)

DO ZOO V

ÚSTÍ N. LABEM

Vydáme se tentokrát seznámit s krásnou ústeckou zoo. Tato ZOO se rozkládá na téměř 30ha. Chová
savce, ptáky, plazy, obojživelníky, ryby i bezobratlé. Má pavilony šelem a exotária, vidět lze nosorožce,
slony, žirafy, medvědy a také lachtana Moritze. Děti přihlašujte, prosím, mailem na: bet-el@seznam.cz.
Děkuji za spolupráci. Sraz v 8:35 na Masarykově nádraží. S sebou: 150,-Kč, pití (svačinu), teplé
oblečení. Návrat v 18:18 na nádraží Holešovice. o.s. bét-el, www.bet-el.signaly.cz

HORY

PRO DĚTI OD

7

DO

15

LET

Stejně jako v předchozích letech i v letošním školním roce plánujeme o jarních prázdninách pro
Prahu 1-5, v termínu 21.2.-28.2.09, pobyt na horách. Maximální počet dětí je 40, proto nezapomeňte
své dítě přihlásit včas. Pobyt je určen pro děti od 7 do 15let. Cena bude kolem 3800,-Kč, včetně
dopravy, vleků apod. Pobyt je určen pro děti lyžaře, tj. pro děti, které již stály na lyžích a umí jezdit na
vleku. Schůzka rodičů přihlášených dětí bude v lednu. Bližší informace a přihlášky je možné dávat
Šefernům Marie a Petr (tel:251621352 nebo na emailu: petrsef@seznam.cz). Platbu je možné provést
na účet sdružení a jako var.symbol uvést datum narozeni vašeho dítěte. Pokud chcete platit skrze
vašeho zaměstnavatele je třeba se domluvit nejpozději měsíc a půl před odjezdem!!!! Děkujeme.
Těšíme se na příjemné dny na horách s vašimi dětmi. o.s. Bét-el, www.bet-el.signaly.cz

FARNÍ

ODPOLEDNE

V neděli 23.10. se uskutečnilo tradiční farní odpoledne v prostorách městské čáti. Jako obvykle jsme
měli příležitost se setkat, promluvit si, zazpívat, něco dobrého sezobnout. Vlastní vystoupení mělo
mateřské centrum a mládež, odpoledne doprovodila hudební skupinka svým zpěvem. V oblíbené
tombole vyhrál každý. Finanční náklady na sál a občerstvení pokryly příspěvky na vstupné a z
tomboly, výsledkem je zcela vyrovnané hospodaření. Zkuste si příště také udělat čas!

administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / yuga@centrum.cz
farní vikář:
výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252

Sponzorské dary:

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

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

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

Farní knihovna:
Knihovna je ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní mši sv. v 9:30
(tedy v době 10:45-11:30). Dále je možné si knihy půjčovat po dohodě s knihovníky i v jednotlivých
společenstvích. Díky darům máme již téměř 500 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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VÁNOČNÍ

NABÍDKA PRO

AFRIKU

Vánoční doba je připomínkou Boží štědrosti a lásky. To nás zavazuje
kvytrvalé pomoci těm, kteří na naše milosrdenství trpělivě čekají. Dne
7.12.2008 vkostele sv. Václava, po každé nedělní mši sv., proběhne nabídka
výrobků dětí naší farnosti. Získaný finanční výtěžek je určen na pomoc
chudým rodinám domorodců vdiecézi Mbeya, kde působí naše Misijní
banka ubožáků.
Vtéto době, kdy se všichni připravujeme na vánoční svátky, je nám těžko
pochopitelné, že pro lidí afrických vesnic je jedinou velkou starostí, alespoň
jednou se denně najíst. Pro všechny tyto naše chudé chceme poprosit o projev vaší štědrosti.
Za naše bratry a sestry vTanzánii děkujeme. Vaši P.+M. Baldínských (MBU)

7

VOLBY

A NOVÁ PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI

Vzhledem knízkému počtu kandidátů (polovina ve srovnání spředchozími
volbami) jsme letos volili pouze 4 členy, což je pro pastorační radu velké farnosti
dosti málo. Protože dle stanov je pastorační rada složena jednak zčlenů volených,
jednak zčlenů nominovaných (max. 50%), byli o práci vradě (právě vroli
nominovaných členů) požádáni m.j. i zbylí kandidáti. Výsledek je tedy tento:
zvolení členové: Tereza Lokajíčková (179), Jan Macek (170), Jana Durdisová (132), Vojtěch Škácha (131)
nominovaní členové: František Nedbal, Miroslav Tlamicha, Anna Zelinková.
Nové pastorační radě přejeme požehnaný start do pětiletého funkčního období!

PRŮZKUM

VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ,

VÁNOCE 2008 / 2009

VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI

FARNÍ

VÁCLAVA

KOSTEL

-

BASILIKA

SV.

Středa 24.12.2008:

Štědrý den

7.30

16.00 (pro děti)

24.00

Čtvrtek 25.12.2008:

Slavnost Narození Páně
8.00
9.30
18.00
koncert: J. J. Ryba – Česká mše vánoční od 16.00 hod. (soubor Bach-Collegium
Praha)

Pátek 26.12.2008:

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

9.30

17.30

Sobota 27.12.2008:

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

7.30

17.30

Neděle 28.12.2008:

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
8.00

který byl součástí farních voleb, přinesl následující výsledky:
Čas ranních mší ve všední dny:
- 6.30 – 30 hlasů, 7.00 – 26 hlasů, 7.30 – 56 hlasů, 126 hlasujících se ranních bohoslužeb
neúčastní.
Zájem o farní dovolenou:
- 176 hlasujících nemá zájem, 37 zájem projevilo (15 – včervenci, 22 – vsrpnu)

Středa 31.12.2008

konec občanského roku

6.30
16.00
s poděkováním za uplynulý rok

Čtvrtek 1.1.2009:

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

8.00

SRDEČNÉ

-

PODĚKOVÁNÍ

patří všem, kdo se jakkoli podíleli na přípravě a průběhu farního odpoledne. Snad jsme
si při této příležitosti mohli znovu (a trochu jinak než vkostele) uvědomit, že ksobě v
rámci farnosti patříme jako rodina a že se vyplatí tyto naše vzájemné vztahy utužovat.

POZVÁNÍ

NA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERT VKOSTELE SV.

VÁCLAVA

- vpondělí 22. 12. 2008 v 16 hod.:
A. Dvořák – Mše D-dur; A. Corelli – Concerto grosso, op. 6; L. van Beethoven – Mše C dur
Účinkují: Pražská komorní filharmonie, Kühnův smíšený sbor
- večtvrtek 25. 12. 2008 v 16 hod.:
J. J. Ryba – Česká mše mše vánoční Účinkuje: Bach-Collegium Praha

TŘÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA

proběhne od neděle 4. ledna do neděle 11. ledna 2009, a to na podporu
těchto projektů:
1. Dům Gloria – Praha 5, Hlubočepy: vybavení nově otevřeného azylového
domu pro matky sdětmi a týdenního stacionáře pro seniory.
2. Migrační centrum Praha – vybudování nových prostor specializované
poradny pro migranty a uprchlíky.
3. Vyšší odborná škola vBidaru, Indie – příspěvek na výstavbu školy
voblasti, kde ADCH Praha podporuje také chudé děti vprojektu Adopce
na dálku®.
Mše svatá, kterou bude pro koledníky a další organizátory sbírky sloužit pan kardinál Vlk s účastí
pana biskupa Herbsta, bude opět v Sále kardinála Berana na arcibiskupství v neděli 4. ledna ve
14.30 hod. Po mši svaté bude připraveno tradiční občerstvení.
Ochotní koledníci se mohou hlásit vkostele nebo na faře. Čím dříve, tím lépe!
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9.30
18.00
spožehnáním pro manžele

9.30

18.00

kostel je otevřen denně vdopoledních hodinách (25. a 26.12. i odpoledne)
jesličky jsou přístupné mimo čas bohoslužeb

FILIÁLNÍ

KOSTEL SV.

Středa 24.12.2008:
Neděle 28.12.2008:

PŘIJĎTE

GABRIELA (HOLEČKOVA

UL.)

Štědrý den
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

ZPÍVAT A HRÁT DO

24.00
11:15

HUDEBNÍ SKUPINKY!!

Milí mladí zpěváci a muzikanti!
Rádi bychom Vás přivítali mezi sebou v naší
hudební skupince. Pokud rádi zpíváte nebo k
tomu hrajete i na hudební nástroj, který by
mohl v naší “rytmice” najít své uplatnění a
chcete s námi chválit Pána právě tímto
způsobem, (a nebo jste nad tím zatím takto
nepřemýšleli a tato hudba se Vám prostě jen
líbí), ozvěte se na níže uvedené kontakty a můžete se přijít podívat na naši zkoušku – scházíme se v
pátek, vždy od 17h na faře za kostelem.
Není nutné (i když by to bylo lepší), abyste měli čas s námi zpívat každou neděli („dětská“ mše
sv. od 9.30h), ale zároveň jednou za tři týdny už je málo.
Důležitá informace: tato nabídka je určena pouze chlapcům a dívkám (by i čerstvě) náctiletým a
mládeži do 20-ti let věku. Všem ostatním zájemcům se omlouvám za toto věkové omezení, ale je
potřeba čas od času hudební skupinku „omladit“ a tím zachovat její pokračování pro další léta,
desetiletí,..:-)
Těšíme se na Vás a řekněte o této možnosti i svým kamarádům a známým! Za hudební skupinku
luk.soucek@seznam.cz
tel.:728663074
při kostele sv. Václava na Smíchově Lukáš Souček
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VÍTĚZNÉ

ČEKÁNÍ

Náš život se skládá z mnoha čekání. Všechna mají svůj cíl. Když se
hlouběji zabýváme jejich smyslem, mohli bychom si je rozdělit doněkolika
skupin. První jsou malá, běžná čekání, třeba v obchodě nebo na dopravní
prostředek. Druhá většinou všichni vyhledáváme. Vždycky předcházejí
příjemným zážitkům, jako jsou koncerty, divadelní představení, milé
návštěvy. Třetí vyžadují přípravu, protože při nich jde o naši spolupráci
sdruhými lidmi, třeba důležitá pracovní jednání. Čtvrtá ovlivňují náš
život. Tehdy se rozhodujeme pro důležité kroky, které určují směr naší životní cesty. Jedná se třeba
ostudium na škole, vstup do manželství nebo dobrovolnou volbu zasvěceného života. Pátá mají pro
nás největší a nejhlubší význam. Jde o čekání na Boha. Už od pradávna lidé toužili po jeho přízni.
Židé s nadějí vyhlíželi Mesiáše. My křes ané víme, že on už přišel na svět před dvěma tisíci lety. Ježíš
Kristus je tady stále přítomný skrze nás, kteří v něho věříme. On čeká na všechny lidi každý den.
Vůbec nikoho ze své lásky nevylučuje. Důkazem této pravdy jsou slova, která sám řekl: „Já jsem s
Ilona Bozděchová
vámi po všechny dny až do skonání světa.“

P OZVÁNKA
Společenství animátorů a další mládeže zve na modlitbu chval vprostorách sálu
smíchovské fary (na Andělu) při kostele sv. Václava. Charakter modlitby je
ovlivněn charismatickou obnovou, takže si např. zazpíváme celou řadu živých
duchovních písní, nechybí však také prostor pro meditaci. Modlitba začíná ve
20:00, prosíme však příchozí, aby byli přítomni v sále nejpozději v 19:45. Konec
bývá kolem 21:15. Těšíme se na setkání s Vámi ve společenství Krista! Můžete
k nám zavítat v tyto termíny: 11. 12. 2008, 8. 1. 2009, 11. 1. 2009, 5. 2. 2009, 19.
2. 2009 a další budou brzy následovat! Také je možné najít info na: www.signaly.cz/ctvrtecni-chvaly

U

SESTER

MARIINÝCH

Ráda bych se zmínila o setkání těch, kteří patří kPanně Marii Schönstattské a
do okruhu putovních svatyněk. Sešli jsme se 17. listopadu 2008 vdomácí kapli
Schönstattských sester Mariiných. (Pro ty, kteří nevědí, kde bydlí, uvádím jejich
adresu: Nad Koulkou 11, Praha 5 – Smíchov, 150 00, tel.č. 251555523).
Sestry měly setkání dobře připravené. Obzvláště mě zaujalo kázání
RNDr. P. Vladimíra Kalíka, plné lásky kBohu i klidem. Děkuji sestře M.
Markétě a sestře M. Cyrile za jejich milé přijetí a sestře M. Bernadettě také
za její vyprávění, které nás povzbudilo vduchovním snažení. Sestry nám
oznámily, že pojedou na biskupské svěcení Mons. Jana Baxanta, abychom
se snimi duchovně dne 22.11. spojili a připojili se kjejich modlitbám za
něho. Také jsme popřáli symbolicky zakladateli Schönstattského hnutí P.
Josefu Kentenichovi k123. narozeninám.
Vprůběhu večera nám bylo také sděleno, že bychom mohli společně darovat otci biskupovi
Baxantovi kjeho svěcení milostný obraz Třikrát Podivuhodné Matky a Vítězné Královny Schönstattské
(stejný jako máme vsakristii – stím rozdílem, že je vosmihranném rámu stejném jako vschönstattských
svatyňkách).
Ještě jednou bych chtěla vzdát díky Bohu a sestrám za opravdu krásné setkání a již se všichni těšíme na
příští setkání, které se má uskutečnit 15.12.2008 - v16.30 hod. růženec a poté následuje mše svatá.
Nakonec bych Vám ráda sdělila pozvání sester na zpívání u jesliček vjejich domácí kapli dne 29. prosince t.r.
v15 hod. Děti a si vezmou zvonečky nebo rolničky. Všichni jste srdečně zváni a sestry se na Vás těší. N.P.
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„HOST (Z)

MĚSÍCE“ O TOM, CO JE MODLITBA

Opět Vás srdečně zveme na příští setkání zcyklu „Host (z) měsíce“.
Tentokráte přijal naše pozvání P. Mgr. Filip Rathouský, OFM stématem
„Co je a co není modlitba“. Setkání se koná ve farním sále ve středu 3.
prosince. Tentokráte však až od 19:20.
P. Filip Rathouský se narodil vroce 1971. Po vyučení truhlářem vstoupil
vdevatenácti letech do františkánského řádu. Poté vystudoval gymnázium vBrně
a teologii vPraze. Kněžské svěcení přijal vroce 2002. Nyní působí jako farní
vikář u Panny Marie Sněžné vPraze. Je znám jako velmi zdatný kazatel.
Položíme si otázku kdy, jak a čím se můžeme modlit; jak se dá poznat, že to, co považujeme za
modlitbu, je ještě modlitba. To vše ze zkušeného pohledu našeho hosta. Toto téma bude odrazovým
můstkem. Nechte se překvapit, kam až se dostaneme.
Vnovém kalendářním roce budou samozřejmě pravidelná otevřená setkání pokračovat. Hned zkraje
ledna se můžete těšit na laickou ekumenickou komunitu Sant’Egidio založenou vroce 1968 v Římě
a večer věnovaný zejména její charitativní pomoci pražským bezdomovcům.
Informace ksetkání naleznete také na farním webu či ve vývěsce kostela. Těšíme se na Vaši návštěvu,
mta
Vaše Smíchovské společenství mládeže.

POZVÁNÍ

NA RORÁTY

Vadventní době budou, stejně jako vminulých letech, ranní mše sv. ve všední dny slouženy
uoltáře Panny Marie a budeme při nich zpívat staročeské roráty. Všichni jsou srdečně zváni
kúčasti.

ADVENTNÍ

SOBOTY S BEURONSKÝM UMĚNÍM

Společnost přátel beuronského umění pořádá po roce adventní soboty s beuronským uměním.
Zprogramu:
6. 12. 2008 v 15.00 Prohlídka kostela sv. Gabriela svýkladem
(Mgr. Monica Šebová, předsedkyně Společnosti přátel beuronského umění)
13. 12. 2008 v 15.00 Svatogabrielský evangeliář na diapozitivech
Nejzdařilejšídílo sester benediktinek z opatství sv. Gabriela. Na 37 nesvázanýchpergamenových
listech jsou malby s texty sledující církevní rok. Evangeliářje uložen v Diecézním muzeu vGrazu.
(PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.,Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních vědUK)
Místo konání: Kostel sv. Gabriela, Holečkova 10, Praha 5-Smíchov

ÚKLIDOVÁ

BRIGÁDA V KOSTELE
Vsobotu 13.12. po ranní mši sv. (tedy cca od 8.15) se vkostele uskuteční dopolední úklidová brigáda.
Prosíme ochotné farníky opomoc.

PŘEDVÁNOČNÍ

DUCHOVNÍ OBNOVA
je plánována vsobotu 20. 12. od 9 hodin na faře pod vedením P.Ing. Zdenka Wasserbauera, Th.D.,
spirituála Arcibiskupského semináře v Praze. Bude se zabývat postavou apoštola Pavla, ale samozřejmě
také naším vztahem kBohu a přípravou na slavnost Ježíšova narození.

KAJÍCÍ

BOHOSLUŽBA

srozšířenou možností přijetí svátosti smíření se uskuteční vpondělí 22.12. od 17.30 hod. (místo
večerní mše svaté).
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