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Únor

2011
ÚŘEDNÍ HODINY

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

POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ A HLUBOČEPSKÉ FARNOSTI

Neděle: 8:00 9:30 18:00 sv. Václav |11:15 sv. Gabriel|8:3010:15 Zlíchov|16:00 sv. Vavřinec
(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)|Pátek 15:00  Palata|Středa 18:00 Zlíchov (po mši je adorace)
Po-So: 7:30 17:30 sv. Václav |1.sobota 15:00 Velká Chuchle

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM

KONTAKT S KNĚZEM

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

PŘÍLEŽITOST K  PŘIJETÍ 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.
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BBBBBÍLÝÍLÝÍLÝÍLÝÍLÝ     ÚNORÚNORÚNORÚNORÚNOR

Měsíc únor, druhý měsíc nového roku, přichází se
starobylým svátkem Uvedení Páně do chrámu neboli
Hromnic. Čtyřicátý den po narození Ježíše v Betlémě,
Maria s Josefem putují do jeruzalémského chrámu,
aby splnili předpisy Mojžíšova zákona a obětovali
stanovenou obě� za matku dítěte na očištění a za
prvorozeného syna zaplatili určený obnos pěti šekelů.
Prvorození synové patřili zvláštním způsobem Bohu
a museli být vykupováni.

Tento svátek kdysi uzavíral vánoční období a připomíná nám znovu Ježíšovo narození a
jeho vstup do společenství Izraele. Rozžaté svíce, které symbolizují Pána – Dítě nesené
do chrámu, ukazují, že On je světlo, které přichází na svět, aby osvítilo každého člověka.
Je to Světlo, které tma nepohltila a které bude k osvícení pohanům a k slávě izraelského
lidu. Bude ale také „Znamením odporu“, jak o Ježíši prorokuje stařec Simon. Jeho
příchod způsobí, že mnozí v Izraeli padnou a mnozí povstanou. Srdce Matky pronikne
meč bolesti, aby vyšla najevo pravda ukrytá v lidských srdcích.
Maria pro toto Světlo obětovala celý svůj život. Když se zjevila 11. února 1858 v Lurdech,
jak nám připomíná její památka z 11. února, pomohla upevnit uprostřed temného
století ateismu víru v Krista, v Církev a také v autoritu papeže. Její mateřská rada zní i
pro nás: „konat pokání a modlit se růženec“.    P. Bonaventura   P. Bonaventura   P. Bonaventura   P. Bonaventura   P. Bonaventura

NNNNNOVÝOVÝOVÝOVÝOVÝ     ROKROKROKROKROK

Vstoupili jsme do nového roku a nevíme, jaký bude. Předem jsme však přesvědčeni, že
špatný. Politici nestojí za nic, ekonomika se propadá, všude se lže a krade, špatní jsou
lékaři, hasiči, železničáři, policisté a můžeme dosadit libovolné profese. To my bychom
to vedli jinak, samozřejmě lépe. Ale ruku na srdce! Jak se vám daří k všeobecné spokojenosti
fungovat ve vlastní rodině? Někdy to skřípe, dojde k výbuchu i ke krizi. Nemohou se
dohodnout sourozenci, rodiče s dětmi, špatně jsme investovali do financí i vztahů. Jak
blahodárná je ve všech těchto případech víra v Boha, jaké bohatství je naděje a jistota v
Boží věrnost. O tuto záštitu jsou ochuzeni všichni ti, kteří v Boha nevěří. My víme, kam
se máme obrátit a prosit,vždy� ve svých modlitbách prosíme za své nejbližší a přátele.
Zkusme se také pomodlit za ty, kteří vládnou naší zemi, vyprošujme pro ně dary Ducha
svatého a přímluvu Panny Marie. Nic většího pro ně udělat nemůžeme.                                    HKHKHKHKHK

30.1. neděle 4. neděle v mezidobí
při večerní mši sv. v 18 hod. zazní Missa solemnis A dur od A. Foerstera
v podání sboru Cantus Amici (řídí L. Dobrodinský, varhany V. Vála)

31.1. pondělí Památka sv. Jana Boska, kněze
2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. středastředastředastředastředa Svátek Uvedení Páně do chrámuSvátek Uvedení Páně do chrámuSvátek Uvedení Páně do chrámuSvátek Uvedení Páně do chrámuSvátek Uvedení Páně do chrámu
3.2. čtvrtek sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
4.2. pátek 1. pátek v měsíci – příležitost k tiché adoraci v kapli do 23 hod.
5.2. sobota Památka sv. Agáty, panny a mučednice
6.2. neděle 5. neděle v mezidobí

10.2. čtvrtek Památka sv. Scholastiky, panny
11.2. pátek Panny Marie Lurdské - Světový den nemocných
13.2. neděle 6. neděle v mezidobí

v 11.15 bude u sv. Gabriela sloužit mši sv. otec biskup Karel Herbst
20.2. neděle 7. neděle v mezidobí; koná se sbírka „Haléř sv. Petra“

při mši sv. v 18 hod. bude udělována svátost nemocných
od 19.15 setkání pastorační rady

22.2.22.2.22.2.22.2.22.2. úterýúterýúterýúterýúterý Svátek Stolce sv. Petra, apoštolaSvátek Stolce sv. Petra, apoštolaSvátek Stolce sv. Petra, apoštolaSvátek Stolce sv. Petra, apoštolaSvátek Stolce sv. Petra, apoštola
23.2. středa Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
27.2. neděle 8. neděle v mezidobí

V NEDĚLI 13. ÚNORA V 11:15 HODIN BUDE V KOSTELE SV.
GABRIELA SLOUŽENA SVĚTÍCÍM BISKUPEM PRAŽSKÝM

MONS. KARLEM HERBSTEM, SDB.
PONTIFIKÁLNÍ MŠE U PŘÍLEŽITOSTI 120.VÝROČÍ

VYSVĚCENÍ KOSTELA ZVĚSTOVÁNÍ PANNĚ MARII
(SV. GABRIELA) HOLEČKOVA 10, SMÍCHOV
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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.....

Mateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské  centrum

(součástí setkání je cca půlhodinka společné modlitby)

Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina pod vedením P. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. Stanislava
čtvrtek od 18:15 - velký sál na faře

Modlitba RůženceModlitba RůženceModlitba RůženceModlitba RůženceModlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.

Pravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. 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 20.2. v 19:15, na faře

Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 22.1. v 18:30, farní kancelář

Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka, rozpis ve vývěsce, zahájeno 29.9.

Katechumenát dospělých Katechumenát dospělých Katechumenát dospělých Katechumenát dospělých Katechumenát dospělých - individuální příprava
pod vedením P. Petra a P. MariuszeP. Petra a P. MariuszeP. Petra a P. MariuszeP. Petra a P. MariuszeP. Petra a P. Mariusze

administrátor:administrátor:administrátor:administrátor:administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
farní vikář:farní vikář:farní vikář:farní vikář:farní vikář: P. Mariusz Przygoda / tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
výpomocný duchovní:výpomocný duchovní:výpomocný duchovní:výpomocný duchovní:výpomocný duchovní: P.Bonaventura Josef Rosa OFMConv. / tel. 739 389 247
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

SponzorskéSponzorskéSponzorskéSponzorskéSponzorské Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní
dary:dary:dary:dary:dary: symbol platby uveïte číslo dárce, které vám přidělí farář.

Číslo bankovního účtu hlubočepské farnosti je 120552379/0800.

Farní wwwFarní wwwFarní wwwFarní wwwFarní www Adresa je:  www.farnostsmichov.czwww.farnostsmichov.czwww.farnostsmichov.czwww.farnostsmichov.czwww.farnostsmichov.cz  Své příspěvky, fotografie, aktuality a vše,
stránky:stránky:stránky:stránky:stránky: co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu:  vojtech.skacha@seznam.cz

FarníFarníFarníFarníFarní Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie,  zasílejte
Zpravodaj:Zpravodaj:Zpravodaj:Zpravodaj:Zpravodaj: 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.

FarníFarníFarníFarníFarní Knihovna je ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní mši sv. v 9:30 (tedy v
knihovna:knihovna:knihovna:knihovna:knihovna: 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.
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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 (721 148 091)

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

Pěvecký sbor - zkouškyPěvecký sbor - zkouškyPěvecký sbor - zkouškyPěvecký sbor - zkouškyPěvecký sbor - zkoušky
pondělí 18:30 - 21:00 u sv. Ignáce, sál č. 24

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

Modlitební společenství za obrácení národaModlitební společenství za obrácení národaModlitební společenství za obrácení národaModlitební společenství za obrácení národaModlitební společenství za obrácení národa
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské centrum
kdo se nemůže zúčastnit, může se spojit v modlitbě
v uvedený čas, nebo každý den od 20:00

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

PPPPPODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍODĚKOVÁNÍ     KOLEDNÍKŮMKOLEDNÍKŮMKOLEDNÍKŮMKOLEDNÍKŮMKOLEDNÍKŮM

Děkujeme všem, kteří letos pilně koledovali, v mrazech a sněhu a
dokázali vybrat na užitečné projekty!

LLLLLUŠŤOVKAUŠŤOVKAUŠŤOVKAUŠŤOVKAUŠŤOVKA

Ahoj děti, víte, že některá místa v Bibli jsou docela napínavá dobrodružná četba? Tip na jedno takové
místo najdete v luštěnce:
1) Najděte podle odkazů biblické verše a vždy 1.písmeno verše doplňte do tabulky, dozvíte se,
v které biblické knize hledat:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Dt    |Sk   |Ž     |1K   |Iz    |Ez    |L     |Kaz |Mk |J    |Gn   |Jr   |Ex   |Si     |
|16,13|28,16|68,35|12,12|60,7|10,18|10,40|2,4  |11,7|6,68|26,24|21,6|12,34|31,17|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       |       |       |      |      |       |      |    |      |     |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Musíte použít ekumenický překlad Bible.)
2) Projděte si v kalendáři měsíc  srpen. Den, kdy má svátek sv. Monika, je číslem kapitoly a zároveň
i číslem  verše, kde můžete začít číst.
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ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     SESESESESE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍ     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 9.1.2011 9.1.2011 9.1.2011 9.1.2011 9.1.2011

Přítomni: P.Petr Bouška, F. Nedbal, T. Lokajíčková, A. Zelinková
J. Durdisová, V. Škácha, J.Macek, K. Voleková

Body jednání, návrhy a usnesení

- návrhy lokalit pro farní letní dovolenou
- termíny farních akcí pro rok 2011
- předběžné plánování  programu Noci kostelů
- možnosti aktualizace a vylepšení farního letáku pro turisty

- Příští zasedání pastorační rady se bude konat 20.2.2011. Zapsal      Vojtěch Škácha     Vojtěch Škácha     Vojtěch Škácha     Vojtěch Škácha     Vojtěch Škácha

UUUUUDÍLENÍDÍLENÍDÍLENÍDÍLENÍDÍLENÍ     SVÁTOSTISVÁTOSTISVÁTOSTISVÁTOSTISVÁTOSTI     NEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCHNEMOCNÝCH

„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).

Ježíš je blízko všem trpícím. Za svého pozemského působení věnoval nemocným velkou pozornost.
Soucítil s nimi, uzdravoval je, dovolil, aby se ho dotýkali. I dnes se nás nadále „dotýká“ - svátostmi,
kterými uzdravuje lidské duše i tělo.

Cílem svátosti pomazání nemocných je udělit zvláštní milost křes�anovi, který zakouší těžkosti
v důsledku závažné nemoci nebo stáří, protože právě tehdy poci�uje vlastní bezmocnost, ohroženost,
někdy i konečnost pozemského života. Tato svátost dodává nemocnému útěchu, pokoj a odvahu
(viz. KKC).

Letos bude svátost nemocných v kostele sv. Václava udělována v neděli 20. 2. 2011 při večerní
mši sv. v 18 hodin. Všechny zájemce, tedy ty, kteří nesou obtíže spojené s vážnou nemocí či vyšším
věkem, prosíme, aby se předem přihlásili v sakristii.

Je vhodné, aby přijetí svátosti nemocných v blízké době předcházela svatá zpověï (předpokladem
k přijetí je být v milosti posvěcující – podobně jako při přijímání eucharistie).

MMMMMODLITEBNÍODLITEBNÍODLITEBNÍODLITEBNÍODLITEBNÍ     SPOLEČENSTVÍSPOLEČENSTVÍSPOLEČENSTVÍSPOLEČENSTVÍSPOLEČENSTVÍ     ZAZAZAZAZA     UZDRAVENÍUZDRAVENÍUZDRAVENÍUZDRAVENÍUZDRAVENÍ     AAAAA     OBRÁCENÍOBRÁCENÍOBRÁCENÍOBRÁCENÍOBRÁCENÍ     ČESKÉHOČESKÉHOČESKÉHOČESKÉHOČESKÉHO     NÁRODANÁRODANÁRODANÁRODANÁRODA

V našem každodenním životě se čas od času setkáváme s věcmi, které se nás dotýkají. Ty příjemné
těší naše srdce a jsou radostí našich duší, a ty druhé, které se nám vůbec nelíbí, bychom velmi rádi
změnili, ale nevíme jak a cítíme se bezmocní.
Je to jen iluze, že s tím nemůžeme nic udělat – my máme tu moc změnit věci k lepšímu. Záleží to
pouze na našem rozhodnutí. Tím, že změníme své myšlení, své konání. Pomáhat měnit svět k lepšímu
skrze moc modlitby k Bohu, k Ježíši Kristu, k Duchu svatému, k Panně Marii.
On má tu moc proměnit nás, naše životy, tento svět, a tak se modleme za uzdravení a obrácení našeho
národa, naší vlasti a nás samotných. Ze své zkušenosti dobře vím, že každá změna bolí, a proto se
všech změn v životě bojíme. Proto se modleme, abychom Bohu dovolili tyto změny v našem životě
provést, a v modlitbě prosme:
1. Za uzdravení vztahu a obnovení úcty k Bohu, k sobě navzájem, k sobě samým, k národu a k této

zemi, na které žijeme.
2. Za kněze, církev a sjednocení křes�anů na celém světě.
3. Za uzdravení našich vnitřních zranění, zranění našich srdcí, našich duší a našich nemocí.
4. Za uzdravení vztahů v rodinách, na pracovištích v naší zemi a ve světě, aby láska ovládala naše činy.
5. Za uzdravení konfliktů mezi lékaři a vládou – prosme Pána Ježíše o uzdravení současného stavu.
Prosme Pána Ježíše, aby vstoupil do našeho života, do našich srdcí. Jeho láskou si můžeme být jisti.
On to jednou provždy dokázal svou obětí, ale co my, co naše láska k Ježíši, k Bohu, k modlitbě, co
naše víra, co naše činy? Žijeme podle Evangelia? Modleme se za to, abychom to dokázali. Aby byla
posílena naše víra a láska. Modleme se za vše, co do života potřebujeme. Modleme se tedy i za své
vlastní obrácení.
Srdečně vás zvu na pravidelná setkání, která se konají vždy v úterý po mši sv. v 18:15 na smíchovskéSrdečně vás zvu na pravidelná setkání, která se konají vždy v úterý po mši sv. v 18:15 na smíchovskéSrdečně vás zvu na pravidelná setkání, která se konají vždy v úterý po mši sv. v 18:15 na smíchovskéSrdečně vás zvu na pravidelná setkání, která se konají vždy v úterý po mši sv. v 18:15 na smíchovskéSrdečně vás zvu na pravidelná setkání, která se konají vždy v úterý po mši sv. v 18:15 na smíchovské
faře. Ty, kteří se nemohou setkání zúčastnit, prosím, aby se s námi spojili v modlitbě v danoufaře. Ty, kteří se nemohou setkání zúčastnit, prosím, aby se s námi spojili v modlitbě v danoufaře. Ty, kteří se nemohou setkání zúčastnit, prosím, aby se s námi spojili v modlitbě v danoufaře. Ty, kteří se nemohou setkání zúčastnit, prosím, aby se s námi spojili v modlitbě v danoufaře. Ty, kteří se nemohou setkání zúčastnit, prosím, aby se s námi spojili v modlitbě v danou
hodinu (v 18:15) nebo každý den ve 20:00 za úmysly výše uvedené.hodinu (v 18:15) nebo každý den ve 20:00 za úmysly výše uvedené.hodinu (v 18:15) nebo každý den ve 20:00 za úmysly výše uvedené.hodinu (v 18:15) nebo každý den ve 20:00 za úmysly výše uvedené.hodinu (v 18:15) nebo každý den ve 20:00 za úmysly výše uvedené. S pozdravem            Jiří Benda           Jiří Benda           Jiří Benda           Jiří Benda           Jiří Benda

tel.: 274867142, 271961817

ČČČČČÍMÍMÍMÍMÍM     TOTOTOTOTO     JEJEJEJEJE, , , , , ŽEŽEŽEŽEŽE     JSTEJSTEJSTEJSTEJSTE     TAKTAKTAKTAKTAK     KLIDNÝKLIDNÝKLIDNÝKLIDNÝKLIDNÝ?????
To je název knihy rozhovorů s knězem Václavem Dvořákem, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
P. Dvořák odpovídá na otázky Jana Mazance týkající se jeho mládí, okupace, pobytu v komunistickém
vězení, o pozdější činnosti v podzemní církvi, o skautech i o jeho působení jako generálního vikáře
Českobudějovické diecéze. Líčí svou životní pou� bez patosu, bez pozlátka, někdy až drsně. Ve všech
situacích je však stále napojen na Boha.

„V base jsem nejvíc cítil, že Bůh je se mnou teï a tady a že se mnou vždycky bude a říkal jsem:
„Hele, Pane Bože, teï jsem v tomhle srabu. Doléhá to na mne. Prosím Tě, vem to do svejch rukou
a řeš to za mne. Jen mi dej sílu, abych Ti pomohl.“ Z mnoha zkušeností víme, že On to do svých
rukou vezme. Nám stačí říct: „Ano, já s Tebou chci spolupracovat.“ Není třeba plýtvat slovy. Musíme
jen vytvořit atmosféru důvěrnosti s Bohem.“

I přes svých 87 let byl stále čilý, s moderním uvažováním a má čtenářům co říci.       HK      HK      HK      HK      HK

OOOOOSLOVENÍSLOVENÍSLOVENÍSLOVENÍSLOVENÍ     AAAAA     VZTAHYVZTAHYVZTAHYVZTAHYVZTAHY

Lidé se už od pradávna oslovovali jménem. Velice dobře si uvědomovali jeho symboliku a sílu.
Prvotní motivací k výběru byla touha po dosažení dobrých vlastností, nebo nějaký tělesný znak.
Později se stali vzorem bájní hrdinové či světci. Dnes si je volíme podle kalendáře, i když obě
uvedené možnosti svůj význam neztratily. Nazývání jménem, zvláště zdrobnělým, svědčí o velmi
dobrém vztahu k člověku. Naše společné soužití ovlivňuje životní styl každého z nás. Prosazování
násilí, nadřazenosti a pohrdání druhými lidmi se projevuje také na způsobech oslovení. Často se
užívají nadávky, nebo jen zájmeno třetí osoby. Náprava je možná pouze pokorným zamyšlením nad
sebou, které vede k přiznání hodnoty a důstojnosti ostatních.
Dějiny nám však ukazují, že také v duchovní oblasti platí pro dobré vztahy podobná pravidla. Lidé
dávali svým starověkým modlám různá jména. Židé i my křes�ané vyznáváme jednoho Boha. Oni se
však bojí vyslovit Jeho jméno, protože věří, že by zemřeli. Nás Jeho syn Ježíš učí, že Bůh je naším
milujícím otcem, který všechny svoje děti volá jménem. To je jasná odpověï na otázku, proč nemáme
užívat hrubá a nevhodná oslovení. Vědomým uznáním a přijetím této pravdy můžeme přispět
k obnovení dobrých vztahů mezi všemi lidmi.           (Ilona Bozděchová)          (Ilona Bozděchová)          (Ilona Bozděchová)          (Ilona Bozděchová)          (Ilona Bozděchová)

Vážení farníci! Jistě vám neuniklo, že obsah tohoto Zpravodaje je poněkud "řídký". Ano, zpráv z farnosti je stále
méně, ačkoli farní program je relativně bohatý, vy žijete ve městě, kde se neustále něco děje, jistě nesedíte doma.
Jezdíte po republice i do zahraničí. Ale proč se nesvěříte se svými postřehy, poznatky, návrhy, co bychom mohli
dělat lépe? Proč nenapíšete pár řádek o knížce, která vás zaujala, divadelním představení, které vás potěšilo,
koncertu, který vás nadchl? Uzávěrka je každý měsíc, 20. Zkuste to!
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V TV TV TV TV TŘÍKRÁLOVÉŘÍKRÁLOVÉŘÍKRÁLOVÉŘÍKRÁLOVÉŘÍKRÁLOVÉ     SBÍRCESBÍRCESBÍRCESBÍRCESBÍRCE

se letos podařilo našim koledníkům vybrat celkem 33 796,- Kč, tedy o 10 tisíc korun více než před
rokem. Všem koledníkům srdečně děkujeme za vynaložené úsilí pro dobrou věc!

PODĚKOVÁNÍ MISIJNÍ BANKY ZA ADVENTNÍ SBÍRKU PRO TANZÁNII.....
Jako každoročně bychom i letos rádi poděkovali všem dětem
i dospělým, kteří se podíleli na adventní sbírce za aktivního
náčelnictví maminek i tatínků. Tak bylo možné nabídnout
za dobrovolný příspěvek na práci Misijní banky ubožáků
v Tanzánii pohlednice, zvonečky, malované hrnečky, svícny,
barevné anděly. Příležitost ke skutkům milosrdenství
proběhla během dvou adventních nedělí. Celkový výnos
sbírky, který činil 17.100,- Kč bychom rádi, jako obvykle,
využili jak na adresnou pomoc lidem v okolních vesnicích
naší misijní stanice Allamano Agape v Kamsamba. Těšíme
se opět na příští velkou dětskou tvořivost, která formuje
srdce malých i velkých. Děkujeme za naše společné africké
přátele.  Vaši Pavel a Mirjam Baldínských Vaši Pavel a Mirjam Baldínských Vaši Pavel a Mirjam Baldínských Vaši Pavel a Mirjam Baldínských Vaši Pavel a Mirjam Baldínských

V Katolickém týdeníku 5/2011 vyšla čtyřstránková barevná
příloha věnovaná činnosti Misijní banky ubožáků. Čtenáři
našeho Zpravodaje sice většinu z uveřejněných informací

znají „z první ruky“, ale přesto doporučujeme ! (fotografie jsou barevné a písmo větší)      FNFNFNFNFN

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     DOVOLENÁDOVOLENÁDOVOLENÁDOVOLENÁDOVOLENÁ 2011 2011 2011 2011 2011
Letošní farní dovolená se uskuteční v termínu 30.7.-6.8.2011 v areálu premonstrátského kláštera v
Želivi (podrobnější informace o objektu a jeho okolí získáte na internetových stránkách http://
zeliv.eu). Místo by mělo být opět vhodné pro rekreaci těla i duše. Podrobný program pobytu předem
plánován není, vše bude záležet na zájmu a iniciativě účastníků. Nicméně vyrazíme během pobytu asi
alespoň na jeden společný výlet do okolí a některý večer můžeme věnovat společné diskuzi nad
nějakým tématem či přednášce. Pro děti bývá v rámci pobytu obvykle připravena hra. Každý den bývá
také možnost účasti na mši svaté. Všichni farníci a jejich přátelé jsou srdečně zváni!       pbpbpbpbpb

Ceny za ubytování s plnou penzí jsou následující (dospělý / dítě od 3 do 15-ti let) vč. rekreačního
poplatku obci: apartmán - včetně soc.zařízení: 522,- Kč / 340,- Kč dvoulůžkový - společné soc.
zařízení: 462,- Kč / 340,- Kč vícelůžkový - společné soc. zařízení: 392,- Kč / 340,- Kč.
Rodiny s více dětmi ( 3 a více ) platí za každé dítě 320,-Kč Děti do 3 let jsou zdarma - bez nároku na
lůžko a stravu. Zájemce o farní dovolenou prosíme o přihlášení v sakristii kostela do konce března aZájemce o farní dovolenou prosíme o přihlášení v sakristii kostela do konce března aZájemce o farní dovolenou prosíme o přihlášení v sakristii kostela do konce března aZájemce o farní dovolenou prosíme o přihlášení v sakristii kostela do konce března aZájemce o farní dovolenou prosíme o přihlášení v sakristii kostela do konce března a
zaplacení zálohy (1000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě).zaplacení zálohy (1000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě).zaplacení zálohy (1000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě).zaplacení zálohy (1000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě).zaplacení zálohy (1000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě).

PPPPPŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVAŘÍPRAVA     NANANANANA     BIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍBIŘMOVÁNÍ

byla zahájena v pátek 14. ledna v 19 hod. na faře (sešlo se 5 zájemců). Dolní věková hranice pro
přijetí svátosti biřmování je 14 let, horní stanovena není a na přípravě rádi uvítáme jako obvykle
i dříve narozené, kteří tuto svátost „křes�anské dospělosti“ z nějakého důvodu doposud nepřijali.
Pokud by se našli ještě další zájemci, nech� se urychleně přihlásí v sakristii nebo na faře. Svátost
biřmování udělí biskup Herbst u sv. Václava 22. 5. 2011.

HHHHHUDBAUDBAUDBAUDBAUDBA     JAKOJAKOJAKOJAKOJAKO     SVĚDECTVÍSVĚDECTVÍSVĚDECTVÍSVĚDECTVÍSVĚDECTVÍ     VÍRYVÍRYVÍRYVÍRYVÍRY

Na jednom z abonentních koncertů České filharmonie zaznělo Dvořákovo velkolepé dílo, Stabat
Mater. Jak známo, Antonín Dvořák byl hluboce věřící člověk, katolík. Mezi jeho duchovními skladbami
má Stabat Mater mimořádné postavení ze dvou důvodů. První důvod je velmi osobní: Dvořák touto
skladbou reagoval na tragické období svého života, kdy v průběhu dvou let zemřely jeho první tři děti
a manželé zůstali sami (naštěstí ne na dlouho, poté měli ještě šest dalších dětí). Druhým důvodem,
proč má Stabat Mater významné místo v Dvořákově díle i životě, je to, že právě tato skladba vzbudila
velký ohlas v Anglii a otevřela tak Dvořákovi bránu k velikým světovým úspěchům.
Jedná se o vokálně instrumentální skladbu pro 4 sólové hlasy, smíšený sbor a orchestr, zhudebňující
slavnou středověkou sekvenci pravděpodobně od italského františkána Jacopone da Todi „Stála
Matka bolestivá“, líčící ve dvaceti tříveršových slokách utrpení Panny Marie pod křížem. Síla Dvořákovy
hudby svědčí o hloubce sjednocení jeho bolesti nad ztrátou dětí s bolestí Matky Boží.
Na koncertě, na kterém jsem byla, zazněla skladba v jednom kuse bez přestávky s opravdu strhujícím
účinkem. Po závěrečném Amen zůstali všichni účinkující včetně dirigenta úplně bez hnutí, v nabité
Dvořákově síni Rudolfína by snad bylo slyšet spadnout špendlík. Po půl minutě ticha, které by se
dalo krájet, se teprve strhl bouřlivý potlesk. Umění je opravdu Boží dar.       RHb      RHb      RHb      RHb      RHb

ZZZZZAAAAA P. R P. R P. R P. R P. RABANEMABANEMABANEMABANEMABANEM

V noci po slavnosti Zjevení Páně roku
2011 zemřel v Liberecké nemocnici Doc.
PhDr. Ing. Miloš Raban, Th.D. V roce
1978 odjel jako pracovník výzkumného
ústavu v Praze na služební cestu, ze které
se nevrátil. Přes Vídeň emigroval do
Říma. V listopadu 1985 byl vysvěcen
na kněze a to s určením pro litoměřickou
diecézi. Pracoval jako kaplan v SRN a
jako letištní kaplan na letišti ve Frankfurtu
nad Mohanem. Od roku 1990 byl
farářem ve farnosti Raspenava a

administrátor excurrendo farností Hejnice a Mníšek u Liberce. Zasloužil se o rekonstrukci poutní
baziliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích (http://cs.wikipedia.org/wiki/Hejnice) a přilehlého
františkánského kláštera, v němž založil Mezinárodní centrum duchovní obnovy (http://www.mcdo.cz/
), jehož byl i ředitelem. Zachránil tak téměř zničený františkánský klášter a poutní baziliku.
V tomto centru se na seminářích a školicích pobytech scházejí vědci, politici, ale také manažeři firem
nebo umělci. Asi před čtyřmi lety jsme v MCDO rovněž pobývali s manželkou na semináři, věnovaném
manželskému poradenství. Manželka se aktivně účastnila každodennímu programu, zatímco já jsem
volný čas věnoval turistice po okolí. Vedle krásné jizerské přírody, úchvatných výhledu z okolních hor
a nepopiratelnému geniu loci celé oblasti mě oslovil prvotřídní uživatelský servis a evropská úroveň
právě v MCDO.
Opulentní stravování, luxusní hotelové ubytování, za které by se nemusel stydět ani Waldorf Astoria
v Novém Yorku. To vše v hluboce duchovních klášterních prostorách, v sousedství mariánské baziliky
„Mater formosa“ – Sličné matky.
Doufejme, že model i pro další podobné projekty soužití církevní a profánní sféry v třetím tisíciletí.
Nebo třeba alespoň tip na další farní dovolenou?      Jakub Holeček     Jakub Holeček     Jakub Holeček     Jakub Holeček     Jakub Holeček


