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2009ÚŘEDNÍ HODINY

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle: 8:00 9:30 18:00 11:15  sv. Gabriel
Po-So: 7:30 17:30                     pátek 15:00  Palata

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
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ZZZZZAČÁTEKAČÁTEKAČÁTEKAČÁTEKAČÁTEK     RANNÍCHRANNÍCHRANNÍCHRANNÍCHRANNÍCH     BOHOSLUŽEBBOHOSLUŽEBBOHOSLUŽEBBOHOSLUŽEBBOHOSLUŽEB     VEVEVEVEVE     VŠEDNÍVŠEDNÍVŠEDNÍVŠEDNÍVŠEDNÍ     DNYDNYDNYDNYDNY

se na základě průzkumu veřejného mínění, který byl součástí voleb do pastorační rady, posouváposouváposouváposouváposouvá
splatností od 2. ledna 2009 na 7.30 hod.splatností od 2. ledna 2009 na 7.30 hod.splatností od 2. ledna 2009 na 7.30 hod.splatností od 2. ledna 2009 na 7.30 hod.splatností od 2. ledna 2009 na 7.30 hod.

Ranní mše sv. budou vzimním období přesunuty do Ranní mše sv. budou vzimním období přesunuty do Ranní mše sv. budou vzimním období přesunuty do Ranní mše sv. budou vzimním období přesunuty do Ranní mše sv. budou vzimním období přesunuty do vytápěné vytápěné vytápěné vytápěné vytápěné křestní kaplekřestní kaplekřestní kaplekřestní kaplekřestní kaple..... Kpřístupu do kaple bude Kpřístupu do kaple bude Kpřístupu do kaple bude Kpřístupu do kaple bude Kpřístupu do kaple bude
využíván boční vchod kostela (od parku), kněmuž byl zásluhou MČ Praha 5 vybudován chodníček.využíván boční vchod kostela (od parku), kněmuž byl zásluhou MČ Praha 5 vybudován chodníček.využíván boční vchod kostela (od parku), kněmuž byl zásluhou MČ Praha 5 vybudován chodníček.využíván boční vchod kostela (od parku), kněmuž byl zásluhou MČ Praha 5 vybudován chodníček.využíván boční vchod kostela (od parku), kněmuž byl zásluhou MČ Praha 5 vybudován chodníček.

KONTAKT S KNĚZEM

úterý: 8:00 -  11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA

Neděle: - ráno 7:30 –  7:55 9:00 – 9:25
- večer17:30 –17:55

Všední dny: - večer17:00 – 17:25
Jindy: - po individuální dohodě.

31.1. sobota Památka sv. Jana Boska, kněze
den otevřených dveří vbazilice sv. Václava na Smíchově

1.2.1.2.1.2.1.2.1.2. neděleneděleneděleneděleneděle 4. neděle v mezidobí4. neděle v mezidobí4. neděle v mezidobí4. neděle v mezidobí4. neděle v mezidobí; večerní mši sv. doprovodí sbor Cantus Amici; večerní mši sv. doprovodí sbor Cantus Amici; večerní mši sv. doprovodí sbor Cantus Amici; večerní mši sv. doprovodí sbor Cantus Amici; večerní mši sv. doprovodí sbor Cantus Amici
2.2. pondělí Svátek Uvedení Páně do chrámu
3.2. úterý sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
4.2. úterý od 19 hod. na faře setkání sHostem měsíce – P. Milošem Szabem
5.2. čtvrtek Památka sv. Agáty, panny a mučednice
6.2. pátek Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
8.2.8.2.8.2.8.2.8.2. neděleneděleneděleneděleneděle 5. nedělevmezidobí; od 16 hod. promítání filmu Veliké ticho (farní sál)5. nedělevmezidobí; od 16 hod. promítání filmu Veliké ticho (farní sál)5. nedělevmezidobí; od 16 hod. promítání filmu Veliké ticho (farní sál)5. nedělevmezidobí; od 16 hod. promítání filmu Veliké ticho (farní sál)5. nedělevmezidobí; od 16 hod. promítání filmu Veliké ticho (farní sál)

10.2. úterý Památka sv. Scholastiky, panny
11.2. středa Panny Marie Lurdské - Světový den nemocných
15.2.15.2.15.2.15.2.15.2. neděleneděleneděleneděleneděle 6. neděle v mezidobí; při mši sv. v 18 hod. udělování svátosti nemocných6. neděle v mezidobí; při mši sv. v 18 hod. udělování svátosti nemocných6. neděle v mezidobí; při mši sv. v 18 hod. udělování svátosti nemocných6. neděle v mezidobí; při mši sv. v 18 hod. udělování svátosti nemocných6. neděle v mezidobí; při mši sv. v 18 hod. udělování svátosti nemocných

od 19.15 setkání pastorační rady
20.2. pátek od 19 hod. zahájení přípravy kbiřmování (farní sál)
22.2.22.2.22.2.22.2.22.2. neděleneděleneděleneděleneděle 7. nedělevmezidobí; koná se sbírka „Haléř sv. Petra“7. nedělevmezidobí; koná se sbírka „Haléř sv. Petra“7. nedělevmezidobí; koná se sbírka „Haléř sv. Petra“7. nedělevmezidobí; koná se sbírka „Haléř sv. Petra“7. nedělevmezidobí; koná se sbírka „Haléř sv. Petra“

vnásledujícím týdnu jarní prázdniny – odpadá výuka náboženství
23.2. pondělí Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
24.2. úterý v 18:30 schůzka redakční rady Zpravodaje
25.2. středa Popeleční středa – den přísného postu

1.3.1.3.1.3.1.3.1.3. neděleneděleneděleneděleneděle 1. neděle postní1. neděle postní1. neděle postní1. neděle postní1. neděle postní

SSSSSVÁTOSTVÁTOSTVÁTOSTVÁTOSTVÁTOST     NEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCH

Světový den nemocných, který již tradičně připadá na den
památky Panny Marie Lurdské 11.února, bývá mnohde spjatý
sudělováním svátosti pomazání nemocných. Není proto na
škodu připomenout si krátce něco o jejím původu, způsobu
udělování a také o jejím významu pro křes�anský život.

Svátost nemocných se řadí, spolu se svátostí smíření, mezi svátosti
uzdravující. Protože existence nemoci, utrpení a smrti patřila od dob
prvního hříchu k palčivým otázkám lidského života, bylo vdějinách
spásy právě uzdravování vnímáno jako jedno ze znamení příchodu
Mesiáše. Když se Janovi poslové ptali Ježíše, kdo vlastně je, doporučil
jim pouze, aby si povšimli, že „nemocní jsou uzdravováni“. Ježíš však za
svého veřejného působení zdaleka neuzdravil všechny nemocné, dokonce

naopak sám přijal naše nemoci a bolesti (Iz 53, 4), protože přišel uzdravit svět především z hříchu.
Svátost pomazání má na prvním místě sloužit jako zvláštní duchovní posila pro ty, kdo

jsou celkově oslabeni nemocí. Její původ je v Písmu sv. naznačen už v Markově evangeliu:
učedníci „vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali
je“ (Mk 6, 13) a po Ježíšově zmrtvýchvstání je věřícím dokonce přislíbeno, že budou „na
nemocné vkládat ruce, a uzdraví se“ (Mk 16, 18). Praxe svátostného pomazání je ale především
odvozována od zmínky v listu sv. Jakuba: „Je někdo z vás nemocný? A� si zavolá představené
církevní obce a ti a� se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; modlitba spojená
s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu
odpuštěno“ (Jak 5,14-15). Pomazání nemocných se může udělovat, kdykoli se věřící ocitne
třeba i vzdáleně pro nemoc nebo stáří v nebezpečí života. Svátost se uděluje tak, že biskup
nebo kněz nejprve mlčky vkládá ruce na nemocného a modlí se za něho. Potom nemocného
pomaže patřičně posvěceným olejem na čele a na rukou a říká při tom: „Skrze toto svaté
pomazání a� tě Pán pro své milosrdenství posílí milostí Ducha svatého, a� tě vysvobodí z
hříchů, a� tě zachrání a posilní.“

Člověk dostává ve svátosti nemocných především zvláštní dar Ducha svatého, který přináší
útěchu, pokoj i odvahu k překonání potíží, které vážná nemoc nebo slabost stáří působí
(např. malomyslnost, úzkost). To někdy vede i ke zjevnému tělesnému zotavení. Svátostná
milost dále člověku pomáhá spojit své utrpení důvěrněji s utrpením Kristovým a najít vněm
tak nový smysl: účast na spáse světa.

Tam, kde je svátost nemocných udělována jako bezprostřední příprava na smrt, nabývá nového
významu také přijetí eucharistie jako „pokrmu na cestu“. Eucharistie se pak stává svátostí přechodu
ze smrti do života, ztohoto světa k Otci.          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 centrum fara

Rehabilitační cvičení pro ženyRehabilitační cvičení pro ženyRehabilitační cvičení pro ženyRehabilitační cvičení pro ženyRehabilitační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál

Společenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
spolcovni.usmev.cz
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

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

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)
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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 15.2. v 19:15, na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 24.2. 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

Příprava na biřmováníPříprava na biřmováníPříprava na biřmováníPříprava na biřmováníPříprava na biřmování
bude zahájena vpátek 20. února v 19 hod.vpátek 20. února v 19 hod.vpátek 20. února v 19 hod.vpátek 20. února v 19 hod.vpátek 20. února v 19 hod. na
faře. Předpokládaný termín udělování svátosti
biřmování vnašem kostele je 17. 5. 2009.17. 5. 2009.17. 5. 2009.17. 5. 2009.17. 5. 2009.

2. Bohoslužba slova     
Milé děti,
Loudalka si od minule pamatuje, že na začátku mše sv. je potřeba se smířit a litovat svých chyb,
abychom se mohli radostně sPánem Ježíšem setkat. Potkáváme se sním tak, že čteme zBible. „To je
nějaké divné setkání,“ řekla Loudalka, „jenom si o Pánu Ježíši číst.“ Ale nakonec pochopila, že to
může být všechno jinak.

Loudalčin ta�ka totiž odjel do práce na dlouhou dobu pryč. Bylo jim doma smutno. Ale včera
přinesl poštovní doručovatel krásný dopis. Na obálce byla napsána adresa: Moje Loudalka Loudalová,
Želví ulice 15. Loudalka začala skákat radostí: „Mamko, já jsem dostala dopis, ten je pro mě. Hurá!“
A otevřely ho spolu smamkou a uvnitř bylo napsáno: „Milá Loudalko, mám tě moc rád. Bu	
hodná a poslouchej maminku. Už se na vás všechny těším, až se zase uvidíme. Velkou pusu Ti
posílá tvůj ta�ka.“

Želvička svelikou radostí řekla: „To je prima, ten dopis. I když je ta�ka vpráci, je tu vlastně
snámi.“ A dala na dopis pusu. Ta samozřejmě neplatila tomu papíru, ale přímo ta�kovi.

Maminka jí řekla: „A takhle to je také, když čteme zBible. Bible je takový krásný dopis Pána
Boha, našeho Otce, nám lidem, jeho dětem. Pán Bůh nám vBibli říká, že nás má rád, že máme být
hodní a že se na nás taky těší. Když zBible čteme při mši svaté, tak Pán Ježíš knám mluví a je
snámi.“ Loudalka se ještě mamky zeptala: „A je náš pan farář normální, když dává pusu Bibli?“
Maminka řekla: „Neboj se, je normální. Jako tys dala pusu na tatínkův dopis a ta pusa platila přímo
ta�kovi, tak i když kněz dává pusu Bibli, tak to platí samotnému Pánu Bohu, který snámi zBible
mluví.“  (se svolením autora přejato od olomouckých dominikánů, www.loudalka.op.cz)

PPPPPRŮVODCERŮVODCERŮVODCERŮVODCERŮVODCE     MŠÍMŠÍMŠÍMŠÍMŠÍ     SVSVSVSVSV. . . . . PROPROPROPROPRO     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI

Na tomto místě otiskneme na pokračování průvodce mší sv. pro děti, kde jednotlivé části budou přiblíženy
na příbězích malých želviček.

ÚÚÚÚÚNOROVÝNOROVÝNOROVÝNOROVÝNOROVÝ     KALENDÁŘKALENDÁŘKALENDÁŘKALENDÁŘKALENDÁŘ

Doufejme, že většina lidí nezapomněla, že počátkem února slavíme HromniceHromniceHromniceHromniceHromnice. Asi od 11.století se vtento
den před mší svatou světily svíčky – hromničky. Používaly se jako ochrana před bouřkou a jinými kalamitami.
Je zajímavé, že Hromnice zmizely zobčanského kalendáře vr. 1984 přesto, že ktomuto dni se váže řada
průpovídek a přísloví. Vsoučasné době se do kalendáře navracejí. Slavení Hromnic má však hlubší význam.
Vcírkevním kalendáři jde o svátek Uvedení Páně do chrámu, dříve označovaný jako svátek Očiš�ování
Panny Marie. Jde o událost, kdy Maria přinesla svého syna 40. den po narození do jeruzalémského chrámu,
aby jej zasvětila Bohu. Simeon, který byl sAnnou svědkem této události, nazval Ježíše „světlem kosvícení
národů“. Připomínkou těchto slov pak byl právě světelný průvod a žehnání svící. Přestože doba vánoční
končívá již svátkem Křtu Páně, až do Hromnic mohou být vkostelích vystaveny betlémy.
Únor je vlidové tradici znám jako doba masopustu. Toto období trvá od svátku Tří králů do Popeleční
středy. Vyvrcholí vposlední tři dny před Popeleční středou, tzn. masopustní nedělí, pondělím a úterým.
Úterý bývalo vrcholem masopustu, ale zároveň jeho ukončením.
Popeleční středaPopeleční středaPopeleční středaPopeleční středaPopeleční středa, den přísného postu, je zároveň prvním dnem 40 ti denní postní doby. Lidově je také
nazývána „škaredou středou“. Popeleční středa upozorňuje na pomíjivost světa, upozorňuje věřící, aby si
uspořádali hodnoty vživotě a oživili vztah kBohu. Člověk by si měl uvědomit, že potřeby bližních jsou
důležitější než naše, někdy sobecké, zájmy.
Apoštol sv. Matěj.Apoštol sv. Matěj.Apoštol sv. Matěj.Apoštol sv. Matěj.Apoštol sv. Matěj. Vúnoru vzpomínáme též několik svatých mučedníků. Dříve mezi ně patřil také mezi
lidem velice známý a oslavovaný sv. Matěj. Lidová tvořivost kjeho svátku vytvořila celou řadu přísloví. Byl
spolu sdvanácti apoštoly očitým svědkem celého Ježíšova působení (Sk 1, 21). Po ukřižování a zmrtvýchvstání
Ježíšově byl zvolen za apoštola místo Jidáše. O jeho dalším životě nemáme věrohodné zprávy. Tradice hovoří
o jeho působení vEtiopii. Kolem roku 63 byl prý od pohanů kamenován a s�at sekerou. Jeho ostatky jsou
uchovány vŘímě a vTrevíru. Vnovém Římském kalendáři byl svátek sv. Matěje přeložen způvodního data
24. února na 14. květen.        ZH       ZH       ZH       ZH       ZH
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UUUUUDRŽUJTEDRŽUJTEDRŽUJTEDRŽUJTEDRŽUJTE     POŘÁDEKPOŘÁDEKPOŘÁDEKPOŘÁDEKPOŘÁDEK     NANANANANA     FAŘEFAŘEFAŘEFAŘEFAŘE

Prosíme, neodkládejte nepotřebné věci na faře bez vědomí pastorační asistentky (J. Durdisové) nebo
faráře. Opravdu nemůžeme shromaž�ovat na faře nepotřebné věci."
Pokud se chcete zbavit ještě zachovalých věcí (oblečení i různé nádobí) navštivte DIAKONII - adresa: Za
Hládkovem 4, Praha 6, jsou tam denně od 13-18 hod. Tel.233 355 444. Věci nabízejí, bu	 přímo
na místě zájemcům, jinak je odvážejí do Broumova, kde je třídí a pak rozesílají. Do ulice Za Hládkovem se
snadno dostanete ze Smíchova autobusem č. 217, vystoupíte, když přejedete Strahovský kopec, Na Malovánce,
a jdete směrem po tramvaji dolů kulici Patočkově, a je to 3. ulice vlevo (rovnoběžná sPatočkovou). Pokud
jedete autem, je nutné vjet druhou ulicí vlevo, protože ul. Za Hládkovem je jednosměrná. Važme si, žeVažme si, žeVažme si, žeVažme si, žeVažme si, že
máme konečně farní prostory, kde se můžeme scházet.máme konečně farní prostory, kde se můžeme scházet.máme konečně farní prostory, kde se můžeme scházet.máme konečně farní prostory, kde se můžeme scházet.máme konečně farní prostory, kde se můžeme scházet.

ŽŽŽŽŽIVOTIVOTIVOTIVOTIVOT, , , , , MOZAIKAMOZAIKAMOZAIKAMOZAIKAMOZAIKA     NADĚJÍNADĚJÍNADĚJÍNADĚJÍNADĚJÍ

Jednoho deštivého dne jsem byla pozvána na návštěvu k přátelům, kteří mají malého chlapečka.
Hošík si hrál v pokoji se stavebnicí. Po chvilce se ke mně obrátil a řekl: „Podívej, teto, co jsem
postavil!“ Vstávám odstolu a prohlížím si mozaiku z malých a velkých kostek. Pod jeho ručkami
vyrůstají velká města a ulice, mozaika podivných tvarů.
Při pohoštění, kávě a koláčích, si vyprávíme o tom, co každého z nás potkalo, protože jsme se dlouho
neviděli. Přiblížil se podvečer a kamarádka mne doprovází domů. Obě se shodujeme v názoru, že
vdnešní době je velmi málo radosti a naděje. Tato slova jako by lidem vymizela ze slovníku i z mysli.
Člověku se bez naděje a radosti žije špatně. Když jsem zůstala sama v pokoji, opět se mi vynořila
vzpomínka nachlapcovu hru. Dítě, aniž o tom vědělo, mne přivedlo k hlubokému zamyšlení. Vždy�
život každého z nás je také mozaika z malých a velkých kostek, smutných i veselých barev. Mnohokrát
tu pomyslnou stavbu života rozboříme nedbalostí a lhostejností nejen sobě, ale často i jiným. Častokrát
do této mozaiky přidáváme kostky bolesti a smutku. Musíme se snažit, abychom dokázali stavbu
života obohatit o větší množství barevných kostek lásky, naděje a radosti.           (Ilona Bozděchová)          (Ilona Bozděchová)          (Ilona Bozděchová)          (Ilona Bozděchová)          (Ilona Bozděchová)

PPPPPOPELEČNÍOPELEČNÍOPELEČNÍOPELEČNÍOPELEČNÍ     STŘEDASTŘEDASTŘEDASTŘEDASTŘEDA

kterou vstoupíme 25. února25. února25. února25. února25. února do období čtyřicetidenní přípravy na velikonoční svátky, je dnem přísného
postu. Přísný půst zahrnuje půst újmy vjídle (tj. najíst se během dne pouze jednou dosyta) a půst
zdrženlivosti od masa. Půst újmy zavazuje katolické křes�any od 18 do 60 let, půst od masa od 14 let.

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     KŘÍŽOVÉKŘÍŽOVÉKŘÍŽOVÉKŘÍŽOVÉKŘÍŽOVÉ     CESTYCESTYCESTYCESTYCESTY

Pobožnost křížové cesty se bude vpostní době tradičně konat každou postní neděli od 17 hodin
vkostele sv. Václava.

VTVTVTVTVTŘÍKRÁLOVÉŘÍKRÁLOVÉŘÍKRÁLOVÉŘÍKRÁLOVÉŘÍKRÁLOVÉ     SBÍRCESBÍRCESBÍRCESBÍRCESBÍRCE

se letos podařilo našim koledníkům vybrat celkem 24.898,- Kč, tedy asi 80 % loňské částky. Vkasičkách
koledníků zrodiny Šustrovy, která za naši farnost vybírala před kostelem sv. Václava na Smíchově (ale
také před kostelem sv. Václava ve Všenorech), zanechali štědří dárci celkem 15.122,- Kč. Další malí
koledníčci se svými maminkami (převážně zMC Venoušek) vybrali na smíchovských ulicích 4.920,-
Kč, koledníci zCampamenta 4.241,- Kč a rodina Ilievových 615,- Kč. Všem našim koledníkům,
stejně jako všem dárcům, patří náš srdečný dík. Letos se koledovalo opravdu vpořádných mrazech!
Bude-li část vybraných prostředků poukázána na sociální projekty zpět do farností, podpoříme opět
touto cestou m.j. misii manželů Baldínských vTanzánii.          pb         pb         pb         pb         pb

TTTTTŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁ     SBÍRKASBÍRKASBÍRKASBÍRKASBÍRKA

Středa 7.1.2009 kolem 10:30 hod. - dva
Kašparové, dva Melicharové a jeden
Baltazar vyráží v10stupňovém mrazu, za
zpěvu koled „Já malý přicházím …“ a
„My tři králové …“, koledovat do ulic
Smíchova. Kasičky se pomalu plní,
někteří kolemjdoucí děti obdivují a
přispívají, jiní se otáčejí a dělají, že
nevidí. Zima je opravdu velká a
„Králíčci“ stateční. Jeden zKašparů
pláče, že mu je zima, krizi však
překonává a koleduje ještě chvilku. Po
hodině a čtvrt už je přeci jen vhodná
doba na uchýlení se do teplých prostor
fary a zahřátí zmrzlých nožiček. Přes
všechnu zimu hřeje Králíčky pocit, že

přispívají na dobrou věc a těší na koledování vpříštím roce.      M.T.     M.T.     M.T.     M.T.     M.T.

TTTTTÝDENÝDENÝDENÝDENÝDEN     MODLITEBMODLITEBMODLITEBMODLITEBMODLITEB     ZAZAZAZAZA     JEDNOTUJEDNOTUJEDNOTUJEDNOTUJEDNOTU     KŘESŤANŮKŘESŤANŮKŘESŤANŮKŘESŤANŮKŘESŤANŮ

V rámci letošního Týdne modliteb za jednotu křes�anů jsem se zúčastnil ekumenického shromáždění
v modlitebně Církve bratrské v novoměstské Soukenické ulici. Tato bohoslužba byla podpořena
velmi reprezentativní účastí našich biskupů v čele s kardinálem Vlkem a metropolitou-předsedou
ČBK Graubnerem. Hojně byli zastoupeni i čelní představitele ostatních křes�anských církví jako
řeckokatolické, československé husitské, českobratrské evangelické, starokotatolické, luterské, bratrské,
adventistické a jiných. Během důstojné a pěvecky bohatě podpořené liturgie této slavností bohoslužby
bylo možné vnímat šíři a záběr většiny křes�anských tradic. Jak ve své promluvě zdůraznil arcibiskup
Graubner, společná všem křes�anům by měla být zejména láska k Ježíši Kristu. A kardinál Vlk
navázal, že nás spojuje nejen jeden křest, ale i modlitba Páně a Credo. Žel dle mého názoru účast
Božího lidu (i z naší farnosti) neodpovídala významu této interdominační akce. Jak vyzdvihl 2. vatikánský
koncil a zdůrazňoval vždy i blahé paměti papež Jan Pavel II., touha po jednotě křes�anů, modlitby za
ni a komunikace a setkávání mezi křes�any navzájem “zdola” by mělo být vlastní v první řadě právě
nám laikům-Božímu lidu. Myslím, že máme v tomto směru stále co dohánět.     Jakub Holeček    Jakub Holeček    Jakub Holeček    Jakub Holeček    Jakub Holeček

TTTTTAKÉAKÉAKÉAKÉAKÉ     JSTEJSTEJSTEJSTEJSTE     NESPOKOJENINESPOKOJENINESPOKOJENINESPOKOJENINESPOKOJENI?????
Často slyšíme kolem sebe nespokojenost se situací ve světě, vnaší zemi, nespokojenost srozhodováním
našich politiků….. Uvědomujeme si vůbec, jakou moc máme vmodlitbě? Matice Cyrilometodějská
vyhlásila na dobu neurčitou nepřetržitou modlitbu. Myslím, že bude dobré se připojit.
Modlitba za český národModlitba za český národModlitba za český národModlitba za český národModlitba za český národ
Za obrácení českého národa a návrat ke kořenům víry. Za dary Ducha sv. pro českou církevníZa obrácení českého národa a návrat ke kořenům víry. Za dary Ducha sv. pro českou církevníZa obrácení českého národa a návrat ke kořenům víry. Za dary Ducha sv. pro českou církevníZa obrácení českého národa a návrat ke kořenům víry. Za dary Ducha sv. pro českou církevníZa obrácení českého národa a návrat ke kořenům víry. Za dary Ducha sv. pro českou církevní
hierarchii, zasvěcené osoby a pracovníky, sloužící vcírkvi.  Za moudrost pro politiky, aby neschvalovalihierarchii, zasvěcené osoby a pracovníky, sloužící vcírkvi.  Za moudrost pro politiky, aby neschvalovalihierarchii, zasvěcené osoby a pracovníky, sloužící vcírkvi.  Za moudrost pro politiky, aby neschvalovalihierarchii, zasvěcené osoby a pracovníky, sloužící vcírkvi.  Za moudrost pro politiky, aby neschvalovalihierarchii, zasvěcené osoby a pracovníky, sloužící vcírkvi.  Za moudrost pro politiky, aby neschvalovali
zákony, odporující zákonům Božím. Za křesanskou morálku pro osoby voblasti podnikání, ekonomikyzákony, odporující zákonům Božím. Za křesanskou morálku pro osoby voblasti podnikání, ekonomikyzákony, odporující zákonům Božím. Za křesanskou morálku pro osoby voblasti podnikání, ekonomikyzákony, odporující zákonům Božím. Za křesanskou morálku pro osoby voblasti podnikání, ekonomikyzákony, odporující zákonům Božím. Za křesanskou morálku pro osoby voblasti podnikání, ekonomiky
a financí, voblasti kultury a umění. Za pravdomluvnost a čestnost pro pracovníky ve sdělovacícha financí, voblasti kultury a umění. Za pravdomluvnost a čestnost pro pracovníky ve sdělovacícha financí, voblasti kultury a umění. Za pravdomluvnost a čestnost pro pracovníky ve sdělovacícha financí, voblasti kultury a umění. Za pravdomluvnost a čestnost pro pracovníky ve sdělovacícha financí, voblasti kultury a umění. Za pravdomluvnost a čestnost pro pracovníky ve sdělovacích
prostředcích. Za lékaře a zdravotnický i ošetřovatelský personál, za zastavení potratů a všech praktik,prostředcích. Za lékaře a zdravotnický i ošetřovatelský personál, za zastavení potratů a všech praktik,prostředcích. Za lékaře a zdravotnický i ošetřovatelský personál, za zastavení potratů a všech praktik,prostředcích. Za lékaře a zdravotnický i ošetřovatelský personál, za zastavení potratů a všech praktik,prostředcích. Za lékaře a zdravotnický i ošetřovatelský personál, za zastavení potratů a všech praktik,
vedoucích kzabíjení nenarozených dětí. Za přijímání svátostí umírajícími a za duše vočistci. Zavedoucích kzabíjení nenarozených dětí. Za přijímání svátostí umírajícími a za duše vočistci. Zavedoucích kzabíjení nenarozených dětí. Za přijímání svátostí umírajícími a za duše vočistci. Zavedoucích kzabíjení nenarozených dětí. Za přijímání svátostí umírajícími a za duše vočistci. Zavedoucích kzabíjení nenarozených dětí. Za přijímání svátostí umírajícími a za duše vočistci. Za
naše rodiny a rody, za uzdravení rodových kořenů. Za učitele, vychovatele, za čistotu dětí a mládeže,naše rodiny a rody, za uzdravení rodových kořenů. Za učitele, vychovatele, za čistotu dětí a mládeže,naše rodiny a rody, za uzdravení rodových kořenů. Za učitele, vychovatele, za čistotu dětí a mládeže,naše rodiny a rody, za uzdravení rodových kořenů. Za učitele, vychovatele, za čistotu dětí a mládeže,naše rodiny a rody, za uzdravení rodových kořenů. Za učitele, vychovatele, za čistotu dětí a mládeže,
za návrat mravnosti. Za všechny svázané a zotročené duše.za návrat mravnosti. Za všechny svázané a zotročené duše.za návrat mravnosti. Za všechny svázané a zotročené duše.za návrat mravnosti. Za všechny svázané a zotročené duše.za návrat mravnosti. Za všechny svázané a zotročené duše.
Modlitba má být nepřetržitá (tedy i vnoci), dlouhodobá a vytrvalá, alespoň půl hodiny. Je možné se
modlit růženec, křížovou cestu, litanie, duchovní zamyšlení, záleží na každém, co si zvolí. Na e-mailu:
modlitba@maticecm.czmodlitba@maticecm.czmodlitba@maticecm.czmodlitba@maticecm.czmodlitba@maticecm.cz, se lze podrobněji informovat. Autoři dělají rozpis této modlitební služby.
Myslím však, že rozpis na každou půlhodinu dne i noci bude obsazen, a že je důležité pomodlit se
kdykoliv na tyto úmysly.    M.M.
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„H„H„H„H„HOSTOSTOSTOSTOST ( ( ( ( (ZZZZZ) ) ) ) ) MĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCE“ “ “ “ “ OOOOO     SVÁTOSTISVÁTOSTISVÁTOSTISVÁTOSTISVÁTOSTI     SMÍŘENÍSMÍŘENÍSMÍŘENÍSMÍŘENÍSMÍŘENÍ

Vúnoru, stejně jako každý jiný neprázdninový měsíc, se můžete těšit na další setkání zcyklu „Host
(z) měsíce“. Ve středu 4. února od devatenácti hodin nás poctí svou návštěvou P. Mgr. ICLic. Miloš
Szabo stématem „Smíření je víc než zpově	“. P. Miloš Szabo absolvoval Teologickou fakultu
Komenského univerzity ve slovenské Bratislavě a Katolickou univerzitu v polském Lublině, kde
vystudoval kanonické právo. Pokněžském svěcení působil na Slovensku, kde zastával nově zřízený
úřad ředitele Diecézního školního úřadu. Od roku 1995 působí v České republice, v současné
době v Praze 3 na Žižkově. Pracuje v týmu Posttraumatické intervenční péče pro Policii ČR v Praze. Je
autorem několika publikací mimo jiné i knihy stématem svátosti smíření „Zpově	? Ne! Nechci,
neumím, nezvládnu to!“. O zpovědi jsme toho jistě vyslechli již mnoho. Náš host se však tímto
tématem nějakou dobu zabývá. Snad se tedy nakonec najde přeci jen něco nového a podnětného
pro Váš duchovní život. Informace ksetkání naleznete také na farním webu či ve vývěsce kostela.
Těšíme se na Vaši návštěvu, Vaše Smíchovské společenství mládeže.     mta    mta    mta    mta    mta
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Vlednovém Zpravodaji jste si mohli přečíst 1. část článku o adventní rekolekci, o obrácení sv. Pavla
(Sk 9,1-31). Dnes bych ráda napsala více i o druhé přednášce P. Wasserbauera.

Apoštolská cesta sv. Pavla do Makedonie a Řecka (Sk 16, 11-15)
Hned vprvním verši úryvku čteme, že cesta zTroady pokračuje velmi rychle. Pavel se totiž nechává
vést Duchem svatým, jeho snaha je požehnaná. Původně měl namířeno jinam, ale bez váhání je
ochoten uposlechnout Boží hlas a od svých plánů ustoupit. Proč jsou naše cesty často zbytečněProč jsou naše cesty často zbytečněProč jsou naše cesty často zbytečněProč jsou naše cesty často zbytečněProč jsou naše cesty často zbytečně
komplikované? Možná i proto, že si jejich trasy chceme určovat především sami.komplikované? Možná i proto, že si jejich trasy chceme určovat především sami.komplikované? Možná i proto, že si jejich trasy chceme určovat především sami.komplikované? Možná i proto, že si jejich trasy chceme určovat především sami.komplikované? Možná i proto, že si jejich trasy chceme určovat především sami. Dále čteme, že Pavel
ve Filipech sám vyhledává lidi, ke kterým bude hovořit, vychází za bránu, hledá modlitebnu (v.13). IIIII
nás Bůh hledá a chce oslovit nás Bůh hledá a chce oslovit nás Bůh hledá a chce oslovit nás Bůh hledá a chce oslovit nás Bůh hledá a chce oslovit (např. při modlitbě), našemu setkání sním předchází vždy jeho iniciativa.
U řeky za městem se Pavel setkává se ženami, mluví k nim a ony se tak stávají vstupní branou
evangelia do Evropy. Mezi ženami je konkrétně zmíněna obchodnice Lydie (v.13,14). Je to 1. evropská
křes�anka, o níž se zPísma dovídáme. Vtěchto verších můžeme velmi názorně vnímat spolupráci
Boha sčlověkem:
- Pavel „hovoří“, dává se Bohu ochotně kdispozici
- Lydie touží poznat pravdu a smysl života, naslouchá, očekává
-  Bůh působí (nejprve posílá Pavla hlásat, pak otvírá srdce Lydie)
Slovo „otevřít“ je u sv. Lukáše použito i pro 1. porod ženy: „…vše, co je mužského rodu a otvírá život
matky…“ (Lk 2,23). Pán „otvírá“ srdce Lydie, aby se vní a zní mohl narodit. Každý z nás je nástrojem
vBoží ruce. Necháváme se „použít“? Nasloucháme, toužíme ve svém nitru slyšet Boží hlas? Je našeNecháváme se „použít“? Nasloucháme, toužíme ve svém nitru slyšet Boží hlas? Je našeNecháváme se „použít“? Nasloucháme, toužíme ve svém nitru slyšet Boží hlas? Je našeNecháváme se „použít“? Nasloucháme, toužíme ve svém nitru slyšet Boží hlas? Je našeNecháváme se „použít“? Nasloucháme, toužíme ve svém nitru slyšet Boží hlas? Je naše
srdce otevřené?srdce otevřené?srdce otevřené?srdce otevřené?srdce otevřené? (Dovolili jsme Bohu, aby je otevřel, aby se vněm narodil?)
Lydie pozorně naslouchala, obrátila se, nechává se pokřtít. A stává se svědkem i pro své okolí. Změna,
která se sní /v ní udála, je velmi zřetelná. Inspiruje a zve knásledování, proto jsou pokřtěni také
všichni zjejího domu (v.15).
Lydie může být příkladem a vzorem nám všem i dnes. Svou víru ihned dosvědčuje praktickými
skutky. Zve Pavla a jeho druhy, nabízí jim svůj dům, pohostinnost a zázemí (v.15). Uní se později
Pavel a Silas setkávají sostatními křes�any po svém propuštění zvězení (Sk 16,40), v jejím domě se
schází církev. Vprvních staletích měly rodiny pro šíření křes�anství zásadní význam.
A jak leží potřeby církve a jejích služebníků kněží na srdci nám? Jsme ochotni nabídnout jimA jak leží potřeby církve a jejích služebníků kněží na srdci nám? Jsme ochotni nabídnout jimA jak leží potřeby církve a jejích služebníků kněží na srdci nám? Jsme ochotni nabídnout jimA jak leží potřeby církve a jejích služebníků kněží na srdci nám? Jsme ochotni nabídnout jimA jak leží potřeby církve a jejích služebníků kněží na srdci nám? Jsme ochotni nabídnout jim
pohostinnost, pomoc, přátelství, zájem, nebo jen kritizujeme, když pak třeba pod tíhou všech možnýchpohostinnost, pomoc, přátelství, zájem, nebo jen kritizujeme, když pak třeba pod tíhou všech možnýchpohostinnost, pomoc, přátelství, zájem, nebo jen kritizujeme, když pak třeba pod tíhou všech možnýchpohostinnost, pomoc, přátelství, zájem, nebo jen kritizujeme, když pak třeba pod tíhou všech možnýchpohostinnost, pomoc, přátelství, zájem, nebo jen kritizujeme, když pak třeba pod tíhou všech možných
problémů odejdou ze služby? problémů odejdou ze služby? problémů odejdou ze služby? problémů odejdou ze služby? problémů odejdou ze služby? Nezapomínejme na to, že „všichni jsme jedno Tělo, spojil nás Ježíš…“.
Proto nám nejen vtomto roce přeji:
- srdce otevřená pro Boží hlas i pro potřeby bližních
- živou víru, která bude pro okolí přímo nakažlivá
- radost zBoží lásky a ochotu rozdávat ji všude kolem sebe.
A otci Wasserbauerovi děkuji jménem celé farnosti za krásnou a podnětnou adventní rekolekci.  A otci Wasserbauerovi děkuji jménem celé farnosti za krásnou a podnětnou adventní rekolekci.  A otci Wasserbauerovi děkuji jménem celé farnosti za krásnou a podnětnou adventní rekolekci.  A otci Wasserbauerovi děkuji jménem celé farnosti za krásnou a podnětnou adventní rekolekci.  A otci Wasserbauerovi děkuji jménem celé farnosti za krásnou a podnětnou adventní rekolekci.  (vz)(vz)(vz)(vz)(vz)

UUUUUDĚLOVÁNÍDĚLOVÁNÍDĚLOVÁNÍDĚLOVÁNÍDĚLOVÁNÍ     SVÁTOSTISVÁTOSTISVÁTOSTISVÁTOSTISVÁTOSTI     NEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCH

V neděli 15. únoraV neděli 15. únoraV neděli 15. únoraV neděli 15. únoraV neděli 15. února (tedy nejbližší neděli po Světovém dnu nemocných), bude při večerní
mši sv. v18 hodin možnost přijmout svátost nemocných.     Svátost nemocných lze přijmout
vsouvislosti svážným onemocněním nebo zdůvodu pokročilejšího věku. Je vhodné,
aby přijetí této svátosti vblízké době předcházela také svatá zpově	 (předpokladem
kpřijetí svátosti nemocných je být vmilosti posvěcující – podobně, jako při přijímání
eucharistie). Zájemci o udělení svátosti nemocných se předem přihlásí vsakristii.

FFFFFILMILMILMILMILM V V V V VELKÉELKÉELKÉELKÉELKÉ     TICHOTICHOTICHOTICHOTICHO

Zveme Vás na promítání filmu Velké ticho v neděli 8. února v 16 hodin na faře.
V roce 1984 požádal německý režisér Philip Gröning mnichy ve Velké Kartouze, zda by mohl

natočit film o jejich životě. Na kladnou odpově	 musel čekat dlouho, film nakonec vznikl až 17 let
poté. Výsledek jeho šestiměsíčního pobytu zachycuje téměř tříhodinový snímek, bez jakékoliv scénické
hudby a až na výjimky beze slov. Jde o intimní vyobrazení každodenního života kartuziánských
mnichů vysoko v odlehlém cípu francouzských Alp. Režisér se snažil vystihnout pokojnou atmosféru
a hluboké ticho, rytmizované pravidelnými modlitbami a činnostmi, ve kterém už skoro tisíc let žijí.
Film není v českém znění, ale je kněmu k dispozici tištěný překlad (ve skutečnosti jde jen o pár
stránek, nebo� film je opravdu o tichu). Gröningův snímek Velké ticho ohromil vroce 2005 benátský
festival, kde byl uveden mimo soutěž. Po filmových cenách na několika festivalech (Toronto, Rotter-
dam, Sundance) přišlo i ocenění za nejlepší evropský dokument. Podrobnou recenzi filmu si můžete
přečíst na http://www.nostalghia.cz/dvd/txt/velke_ticho_ger.php

JJJJJARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET     PROPROPROPROPRO     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI, , , , , MLÁDEŽMLÁDEŽMLÁDEŽMLÁDEŽMLÁDEŽ     IIIII     PROPROPROPROPRO     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI     SSSSSRODIČIRODIČIRODIČIRODIČIRODIČI     VVVVVSOBOTUSOBOTUSOBOTUSOBOTUSOBOTU 21. 21. 21. 21. 21.BŘEZNABŘEZNABŘEZNABŘEZNABŘEZNA 09 09 09 09 09

Výlet do skanzenu v Přerově nad Labem, trasa cca. 8 km.
První skanzen na světě vznikl v roce 1891 ve Stockholmu. Tehdy populární národopisné výstavy pak řadu
zemí inspirovali ke vzniku podobných zařízení. Zdejší skanzen, čtvrtý v Evropě, vznikl v Přerově nad Labem
na konci 19. století z iniciativy majitele přerovského panství, jímž byl příslušník toskánské větve Habsburků,
mořeplavec a etnograf arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský. Ten nechal upravit stavbu z počátku 18. století,
bývalou panskou kovárnu a rychtu, na ”staročeskou chalupu“ a vybavit ji národopisnými předměty,
pocházejícími z obce a okolí.
Sraz v9:20 na Masarykově nádraží u pokladen. Ssebou: 90,-Kč, svačinu, pití, dobré boty, pláštěnku. Návrat
kolem 17:45 na Hlavní nádraží. (Vlak by měl jet zesměru Lysá nad Labem.)   o.s. Bét-el, www.bet-el.signaly.cz

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     POSTNÍPOSTNÍPOSTNÍPOSTNÍPOSTNÍ     REKOLEKCIREKOLEKCIREKOLEKCIREKOLEKCIREKOLEKCI

Vsobotu 21. březnaVsobotu 21. březnaVsobotu 21. březnaVsobotu 21. březnaVsobotu 21. března, tedy před 4. nedělí postní, je na faře plánována postní duchovní obnova pod
vedením P. Ondřeje PávkaP. Ondřeje PávkaP. Ondřeje PávkaP. Ondřeje PávkaP. Ondřeje Pávka. Na programu budou dvě přednášky, příležitost kosobnímu ztišení a
kpřijetí svátosti smíření, na závěr pak mše svatá vkostele (kolem poledne). Všichni farníci jsou
srdečně zváni.

PPPPPŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVA     NANANANANA     BIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍ

bude zahájena vpátek 20. února v 19 hod.vpátek 20. února v 19 hod.vpátek 20. února v 19 hod.vpátek 20. února v 19 hod.vpátek 20. února v 19 hod. na faře. Dolní věková hranice pro přijetí svátosti biřmování
je 14 let, horní samozřejmě stanovena není a na přípravě rádi uvítáme i dříve narozené, kteří tuto
svátost „křes�anské dospělosti“ znějakého důvodu doposud nepřijali. Budeme rádi, když se nám
zájemci předem přihlásí vsakristii nebo na faře. Předpokládaný termín udělování svátosti biřmování
vnašem kostele (panem biskupem Herbstem) je 17. 5. 2009.17. 5. 2009.17. 5. 2009.17. 5. 2009.17. 5. 2009.


