Vánoce
2013

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Co jsou to Vánoce?

Mnoho lidí odpoví, že jsou to svátky míru, radosti, štědrosti, svátky
rodinné pohody a také svátky dětí.
Ale odkud se bere tento mír, radost, štědrost a pohoda?
Vánoce jsou svátky toho, co by
lidé rádi měli, ale čeho se jim nedostává. Pragmatické smýšlení
odsunulo „Ježíška“ stranou, jako
iluzi. Kolik lidí ještě zasedá ke
štědrovečernímu stolu s vědomím,
že vánoční sváteční pohoda se
nezakládá na iluzi, ale na skutečné události, která zásadně změnila běh lidských dějin? Právě
proto, aby se lidem vrátily ty vytoužené hodnoty – mír, radost a dobrota srdce, Bůh se stal
„Bohem s námi“, sestoupil mezi nás v té lidsky nejskromnější a nejprostší podobě, přišel, aby
obnovil původní přátelství mezi Bohem a člověkem.
„Nebojte se!“ oslovil anděl pastýře. Vybral si právě tyto prosťáčky nejen proto, že to byli jediní
lidé, kteří ponocovali, ale také proto, že skýtali předpoklad, že nebudou o této zprávě nejdříve
kriticky rozumovat, nýbrž opravdu uvěří neobyčejnému poselství, určenému všem lidem, že se
narodil vytoužený a očekávaný Spasitel.
Je na nás, abychom ho světu názorně představili v jeho pravé podobě, ukazovali všem kolem
sebe ty jeho vlastnosti, které jsme jako lidé schopni převzít a představit: jeho nebojácnost
být zcela jiný než okolní svět a vynikat zřetelně v prostotě a pokorné nenáročnosti, ochotě a
připravenosti sloužit a obětovat se s láskou bezvýhradně pro druhé, vlastní rodinou počínaje.
Tato nebojácnost pramení z bezmezné důvěry v Toho, který nás svým jménem do světa posílá.
Tak jako se Bůh obdivuhodným způsobem za všech okolností postaral o svého Syna, který se
stal člověkem, tak se postará i o každého, kdo přijal jeho pozvání a chce být zde mezi lidmi
pokračovatelem v jeho poslání. Vánoční pokoj, radost a velkodušnost chce v naši srdcích a
P. Jerzy
našich domovech přebývat po celý rok. To nejsou abstraktní pojmy. To je Bůh sám.

Přejeme Vám
požehnané, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, 		
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2014
Farnost u kostela sv. Václava Praha-Smíchov
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Pravidelný program farnosti

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Farní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství starších rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Pěvecký sbor - zkoušky
pondělí od 19:00 - u sv. Ignáce, sál č. 24
Rekreační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Modlitební 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 mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti
na smichovske.spolco.cz
farář: 			
farní vikář: 		
rektor kostela sv. Gabriela:

Příprava na biřmování pod vedením P. Mariusze
středa 18:30 na faře
Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
modlitby)
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek od 18:15 - velký sál na faře
Čtvrteční modlitební večery
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
Modlitba sv. Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod.
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.

Farní pastorační rada
ustavující schůzka bude 12.1 od 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 7.1. v 18:30, farní kancel.
Výuka dětí - náboženství

Pravidelná výuka zahájena 16.9., rozpis ve vývěsce

Katechumenát dospělých - individuální
přípravu vedou P. Jerzy a P. Mariusz

P. Jerzy Gapski : tel: 257 317 652 /724 324 555 /gapski@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda : tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
P. Stanislav Přibyl : tel. 241 416 252 / 605 830 201

Sponzorské dary:		
Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100.
			
Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.
			
Farní www stránky:
Adresa je: www.farnostsmichov.cz Své příspěvky, fotografie, 		
			
aktuality a vše, co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu:
			vojtech.skacha@seznam.cz
Farní Zpravodaj:		
Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, 		
			
fotografie, zasílejte na: prispevky@volny.cz Uzávěrka je vždy 20.
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.
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Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” hledáme dobrovolníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené suroviny,
a po skončení umyjí nádobí a uklidí v sále. Jinými slovy - budou
“držet služby”. Zároveň připomínáme, že kafe NENÍ placeno ze
sbírek, takže Váš drobný příspěvek vděčně uvítáme!

Pořad mší svatých o vánočních svátcích 2013

Kostel sv. Václava Praha 5 - Smíchov
Úterý 24. 12. 2013 - Štědrý den
7:30 rorátní mše sv.			
24:00 půlnoční sv. Václav
16:00 pro rodiny s dětmi			
24:00 půlnoční sv. Gabriel
Středa 25. 12. 2013 - Boží hod vánoční
kostel bude otevřen po celý den !
8:00
9:30 pro rodiny s dětmi
16:00 Koncert Česká Vánoční mše - Jan Jakub Ryba
18:00
Čtvrtek 26. 12. 2013 - sv. Štěpána
Neděle 29. 12. 2012 Svátek Svaté Rodiny
kostel bude otevřen po celý den !
8:00 mše sv. s obnovou manželského slibu
8:00
9:30 mše sv. s obnovou manželského slibu
9:30 pro rodiny s dětmi
18:00 mše sv. s obnovou manželského slibu
18:00
Úterý 31.12.2013
7:30
16:00 děkovná mše svatá na závěr roku
Pondělí 6. 1. 2014 Slavnost Zjevení Páně
7:30
17:30

Středa 1. 1 .2014 Nový Rok
8:00
9:30 pro rodiny s dětmi
18:00

Zápis z voleb do Pastorační rady farnosti 15. 12. 2013
Přítomni:
		

P. Gapski, J. Macek, F. Nedbal, J.Brázda, K.Macková,
M.Brázdová, J.May, P.Nedbalová, J.Rillová, M.Lokajíček

Body jednání, návrhy a usnesení:
Volby proběhly dle stanov, v pořádku a bez incidentů a stížností
Odevzdaných hlasovacích lístků 311, neplatných 9, platných 302
Pořadí kandidátů: 1. H.Svobodová 146 hlasů, 2. P.Chvátal 141 hlasů, 3. J.Suchel 137
hlasů, 4. J.Holeček 123 hlasů, 5. M.Kos 117 hlasů, J.Žemlová 115 hlasů
4)
Všichni kandidáti byli telefonicky vyrozumění o výsledku voleb
5)
První 3 kandidáti v pořadí přijali mandát
6)
Další kandidáty vyzval P. Gapski k úzké spolupráci s PR
7)
Podle stanov P. Gapski najmenuje zbývající 3 členy rady dle svého uvážení
Termín schůzky nové pastorační rady bude 12.1.2014 od 19:15			
Zapsal: FN
1)
2)
3)

Tříkrálový přechod Brd

Temnotou zimní noci opět zazáří světlo ohně. Zveme všechny dobrodruhy na tradiční Tříkrálový
noční přechod Brd. Uskuteční se v noci z 10. a 11. ledna 2014. Sraz v 17:30-18:00 u kostela
sv. Maří Magdaleny na Skalce nad Mníškem pod Brdy. Trasa pochodu vede po hřebenovce k
rozcestí U Šraňku, kde bude zastávka u ohně a občerstvení. Dále je možno jít kratšími cestami
do Řevnic nebo do Dobřichovic, či zvolit delší variantu a jít pěšky až do Zbraslavi. Návrat do
Prahy z kratší cesty je zhruba v 11 hodin, při cestě až do Zbraslavi se vracíme kolem 2 hodiny
po půlnoci. Těšíme se na vás,
138. oddíl skautek Modrý Klíč a 138. oddíl skautů Černý Šíp, Praha 5. Josef Cuhra
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Poděkování Misijní banky za sbírku pro Tanzánii.

Jako každoročně tak i letos děkujeme všem rodičům, zvláště
pak rodině Zelinkových, za jejich organizační přípravu, a také
dětem, kteří se svojí rukodělnou účastí podíleli na přípravě
letošní adventní sbírky. Při 1. a 2. neděli adventní jsme tak
mohli nabídnout zájemcům, za dobrovolný příspěvek na
práci Misijní banky ubožáků v Tanzánii, barevné hvězdy a
přáníčka, malované svícny i svícínky ve skořápkách a jiné
dětské výtvory. Výnosem sbírky, který letos činí 16.900,- Kč
(= 1.437.000,- TZS) bychom rádi podělili několik afrických
osamělých maminek, které pečují samy o své děti. Tak bychom vylepšili jejich úroveň bydlení (molitanové matrace,
teplé pokrývky a svetry, hrnce na vaření, plastové kbelíky
na vodu). U jedné z nich jménem Kiliyana Kasonso (20) bychom rádi přispěli na uzavření svatby s otcem jejího dítěte Filiberti Chambo (23) v místním kostele v Kamsamba, kde leží
i naše misijní rozvojová stanice Allamano Agape. Podobně
potřebných lidí je kolem naší misie mnoho. Potřebovali by
především bydlet lépe, a to ne jen v chatrčích ze slámy a bláta jako dosud. Žel, ten nejjednodušší
domek z pálených cihel v tak vzdáleném vesnickém kraji nelze pořídit pod 5.000.000,- TZS.
Každá pomoc těmto lidem je ale velice potřebná, a proto se už nyní těšíme na příští společnou
farní akci, která utváří srdce náš všech. Děkujeme za naše společné africké přátele.
				Vaši Mirjam a Pavel Baldínských agapembu@volny.cz

Biblické hodiny

I letošní témata jsou zajímavá! Účast by mohla být hojnější. Hodiny jsou vždy věnovány ucelenému tématu, takže není třeba se obávat, že neznám předchozí nebo následující souvislosti.
Přijďte se alespoň “zkušebně” podívat, třeba se i Vám zalíbí obsah a styl přednášek.
FN

Tříkrálové koledování 2014

S vánoční dobou se i letos blíží tradiční „Tříkrálová sbírka“ organizovaná Arcidiecézní charitou. Ze získaných
finančních prostředků mají být tentokrát podpořeny tyto
sociální projekty:
1. Azylový dům sv. Terezie v Praze 8
2. Pomoc rodinám v nouzi
3. Pomoc zdravotně postiženým
4. Nemocnice v Ugandě
V naší farnosti se do koledování opět zapojí skupinky
dětí z výuky náboženství, ale obracíme se i na vás ostatní:
pokud byste s koledováním mohli pomoci Vy nebo Vaše děti, velmi to uvítáme, a v tom případě
se prosíme ozvěte na email radkahab@gmail.com.
V pražské arcidiecézi proběhne Tříkrálová sbírka v roce 2014 od čtvrtka 2. ledna do neděle 12.
ledna. Věříme, že s Vaší pomocí bude sbírka ještě úspěšnější, než ty, které se konaly v minulých
letech. Můžeme tak společně pomoci těm, kteří to potřebují. Petr Chvátal
Všichni, kteří se Tříkrálové sbírky zúčastní, (vč. rodičů dětí, které budou koledovat) jsou
zváni v neděli 5. ledna 2014: Ve 13 hodin: na občerstvení do Arcibiskupského paláce v Praze
(Hradčanské náměstí); Ve 14.45 hodin: na Tříkrálovou bohoslužbu slova v katedrále sv. Víta;
V 15.30 hodin: na požehnání koledníkům otcem kardinálem Dukou z balkónu arcibiskupského
paláce a na následný průvod tří králů na velbloudech (z arcibiskupského paláce na Loretu).
									 Petr Chvátal
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Radujte se!

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám radujte se. Vaše mírnost ať je známa všem lidem.
Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte
své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit Vaše srdce i mysl v
Kristu Ježíši.“
Doba adventní se pomalu blíží ke svému vrcholu a tak bylo moc milé povzbuzení při sobotní
Obnově s P.M. Kuzniarem. Mluvil o tradici Adventu, která získala nynější formu v 16. stol. Advent nemá takovou symboliku jako doba postní – tedy půst. Je to doba radostného očekávání,
uvědomování si, že Bůh je přítomen a působí v našich životech, že znovu čekáme na příchod
Pána dějin. Náš vztah k Ježíši má být vztahem důvěry, musíme na něm pracovat, protože ten
vztah má dynamiku, my se měníme a s ním i vztah s Kristem. On chce stále prožívat náš život a
jeho změny s námi. Jeho obraz v nás se tedy musí proto obnovovat! Radost z našich srdcí však
vyprchává, pokud není sdílena s ostatními lidmi. Okolní svět, pokud zůstáváme sami, působí
jako jed. Důsledkem je pesimismus, smutek. Samozřejmě jsou situace, kdy nás trápí těžkosti
a kříže života, protože city nelze zakázat. Musíme se ale naučit pracovat s city, abychom nepodléhali negativním pohledům na svět. V těchto chvílích nám pomůže vnímání krásy přírody
a všeho stvořeného kolem nás… Sami pak rozhodujeme, kam zaměříme svůj pohled, a jestli
odpovíme na Ježíšovu touhu jít životem s radostí v srdci. Radostí z toho, že jsme milovaní…, že
jsme stvoření z lásky a pro lásku, že máme radost a víme, že Bůh chce jen naše dobro.
Takové zamyšlení je důležité právě v dnešní době, kdy na nás okolní svět působí destruktivně,
a měla jsem dojem, že věřící z naší farnosti dali přednost předvánočnímu „šílenství“, které
zachvacuje okolní svět, protože se nás sešlo méně než v loňském roce. Ježíš, ten milující Otec
čeká na nás, na naši odpověď, čeká se svými dary, a my se necháváme strhnout okolním světem
v honbě za materiálními dobry. Pohleďme na své postoje alespoň v posledním týdnu adventu a
stávejme se posly radosti a naděje, vyzařujme kolem sebe jas Boží lásky nejen umělými světly,
ale radostí a světlem, tryskajícím z našich srdcí.					
MM

Více se modli!

Když se začnu modlit, tak okamžitě vím, jak málo se modlím, jak nedostatečně, jak by bylo
modlení daleko více třeba. Však si pamatuji, jak mi řekl:
„Více se modli!“
Modlení je vlastně neskutečná výsada, je to komunikace s Bohem, prodlévání s ním, ať už má
jakoukoli formu. Jakkoli asi můžeme říct, že Bůh v nás a s námi prodlévá stejně, není to stejné
jako v modlitbě, kde se k němu i my vztahujeme, vědomě a aktivně hlásíme, v aktu modlitby jej
vyznáváme, ztvrzujeme v jeho nekonečné nadřazenosti a sebe tím klademe na své pravé místo.
A nejen to. Vždy jsem cítil, že naše snahy a touhy, naše boje za něco snad dobrého, že potřebují
posilu od Boha, že potřebují jeho přímluvu a pomoc, že se musí promodlit. Ale kdo to udělá?
Možná, že tato potřeba je méně naléhavá ve společenství věřících, kteří se za „své věci“, společné
i osobní, modlí společně či jednotlivě. Ale jak tomu je ve společenství nevěřících, mezi kterými
se jeden stal Kristovcem? Zde je na něm velká odpovědnost, jeho to ještě více zavazuje ke
zbožnosti a modlení. Je možné, že Bůh jej povolal mezi své hlavně proto, aby skrze něho mohl
více s nimi prodlévat a mezi nimi působit.
Proto je věřící laik mezi nevěřícími kýmsi, jako je kněz mezi věřícími. Modlí se a očisťuje, snaží
se a prosí nejen za sebe, ale i za druhé. I zde se ukazuje důležitost pojmu zástupnosti.
Takto je skrze něj a boží aktivitu v něm ustavena mezi nevěřícími církev, jako kdysi v hrstce
věřících mezi pohany v Korintu či Efezu.
Nepíši to kvůli tomu, že bych chtěl sebe či kohokoli jiného vyvyšovat mezi jeho vrstevníky.
Chci jen sám sobě i pro vás pojmenovat odpovědnost, břímě a úkol, který každý máme ve svém
společenství.
A tak se modlete, milí bratři a sestry v Kristu, modlete se, protože to za vás nikdo neudělá.
Modlete se a věřte, že jste tím Bohu milí a lidem i sami sobě jste tak nejvíce nápomocní, v
některých případech i více, než kdybyste se o něco snažili fyzicky. 		
V. Skalla
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Plody Vánoc

Mnozí lidé říkají, že nemají Vánoce rádi kvůli shonu a nervozitě. Když však nastanou, jsou
schopni alespoň jednou za rok změnit své pořadí hodnot. Chodí do kostelů a muzeí na výstavy
betlémů, poslouchají koncerty duchovní hudby, zpívají koledy včetně té nejznámější “Narodil
se Kristus Pán”. Jakmile svátky skončí, vrátí se zase do vyjetých kolejí. Bůh má v jejich srdcích
místo jen několik dní.
My křesťané víme a věříme, že se Ježíš skutečně narodil v Betlémě. Je dokázáno, že opravdu žil.
Jeho narození není jenom fyzický začátek nového života. Přináší trvalé a pravé plody Vánoc. Je
to naplnění touhy po harmonii a dobru. Dosáhneme ji upřímnou změnou svého života. Nejde
to najednou, ale po malých krocích. Toto úsilí můžeme přirovnat k práci zahradníka, který
zasadil malý stromek. Musí se o něj dlouho a správně starat, aby rostl a postupně přinášel stále
více dobrého ovoce. Hojná úroda je zaslouženou odměnou.
Stejné je to i v životě každého člověka. Naše upřímná snaha přináší trvalé plody vánoc, kterými
jsou: radost, naděje štěstí a láska. Toto sladké ovoce se nesklízí jednou za rok, ale po celý život
bez ohledu na roční období. 					
Ilona Bozděchová

Ikonoklasmus a musiko-klasmus

Trvalo to téměř osmset let, než se církev definitivně sjednotila v otázce možnosti a správnosti
zobrazování Krista a jeho svatých. Stalo se tak až na sedmém ekumenickém koncilu, druhém
nicejském, roku 787. Sněm schválil „svaté ikony, malované barvami a pořízené z drobných
kamenů a jiného k tomu způsobilého materiálu, jako ikony Pána a Boha a Spasitele našeho,
Ježíše Krista a neposkvrněné vládkyně naší svaté Bohorodice, jakož i svatých andělů a všech
svatých a ctihodných mužů.“ Bylo to době, kdy došlo k ukončení obrazoboreckých (ikonoklastických) bojů. Ty napáchaly na křesťanském umění nezměrné škody, takže se z předchozího období uchovaly pouze dvě ikony, uchráněné v klášteře svaté Kateřiny na Sinaji. Tak se paradoxně
ve větší míře zachovalo dědictví daleko starších nástěnných fresek v římských katakombách.
Rezervovanost vůči výtvarnému umění nacházíme i ve středověku, například u nejproslulejšího
z cisterciáckých řeholníků, svatého Bernarda z Clairvaux. Stačí vstoupit do některého z cisterciáckých klášterních kostelů a uvnitř vidíme strohost, jejíž smysl má spočívat především
v tom, aby nic nenarušovalo zbožné soustředění věřících. Je tomu tak například v Tišnově,
kde zvenčí vidíme mimořádně zdobný portál, nazvaný Porta coeli (Brána nebes), avšak uvnitř
kostela vládne střídmá prostota. Ke zběsilé formě praxe ikonoklasmu se v 16. století navrátilo
kalvinistické křídlo protestantské reformace, což zasáhlo v době vlády „zimního krále“ Friedricha Falckého také naši katedrálu svatého Víta, jejíž vybavení bylo tehdy doslova „rozflákáno“. A
nedosti na tom: zejména v zemích na západ od nás se stalo falešné chápání koncilové liturgické
reformy v 60. a 70. letech 20. století záminkou pro likvidaci soch a obrazů, pálení ornátů a
dalších barbarských činů, plynoucích z přesvědčení, že v předcházejících staletích bylo v církvi
všechno špatně, a teprve my jsme pochopili, jak to všechno má být.
S hudebním vyjádřením zbožnosti tomu však bylo od samého počátku jinak. Již v Pavlově listu
Efezským čteme výzvu: „Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně;
zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce.“ (Ef 5,19) Hudební prožitek měl mimořádný význam
v době citového vzepětí svatého Augustina, spjatého s jeho obrácením: „Jak jsem plakal při
písních a hymnech Tvých, nesmírně dojat líbezným hlasem Tvé pějící církve! Ty zpěvy vnikaly v uši mé, a do mého srdce prýštila zčištěná pravda, z níž vzplanul mocný oheň zbožnosti
a proudily slzy, a mně bylo tak dobře!“ (Confessiones 9,6) Někdy může být hudební projev
při liturgii úsporný, vlastně na pomezí zpěvu a recitace, například když se společně recitují
žalmy na jednotné výšce tónu, čili „recto tono“, což si pochvaloval týž hudbymilovný Augustin.
Skutečného hudbo-borectví se pak církev dočkala opět v kalvinistickém prostředí. Helvetská
konfese praví: „Tak zvaný gregoriánský zpěv má v sobě velmi mnoho nesmyslného, takže jest
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po zásluze zavržen od našich i od řady jiných církví.“ (Confessio helvetica secunda 23,4) Ty
nejpřísnější církve tohoto směru zrušily i varhanní hudbu.
Je zřejmé, že jak výtvarné umění, tak i hudební projev může zplanět. Pokud církev otevře možnost
zobrazovat Krista a jeho pozemské svědky, pak riskuje i kýč. Je však plošný zákaz výtvarného
projevu řešením? A totéž platí pro hudební vyjádření vztahu k Bohu. Zejména po Druhém
vatikánském koncilu je katolická církev zcela jistě místem toho nejrozmanitějšího hudebního
projevu, jaký si lze jen představit. Je zde často o co hlučnější, o to bezobsažnější sacropop. V
jednotném kancionálu českých a moravských diecézí pak najdeme nejednu textově i hudebně
vyčpělou píseň. Ale povyšovat se nad juchajícími mládežníky, kteří upřednostňují prvé, a nad
kostelními babičkami, kteří se vyžívají ve druhém? Za těchto okolností však jistě nemůže být
nepatřičné, pokud kostelní sbory provádějí při liturgii také tradiční repertoár, ať gregoriánský
chorál, ať renesanční polyfonii, ať „figurální mše“ z pozdějšího období. Těžko být soudcem o tak
niterné záležitosti, jakou je otázka, co koho k Bohu přivádí nebo od něj naopak odvádí. P. Stanislav

Schůzky ministrantů

Od října se konají “pravidelné” schůzky ministrantů vždy první sobotu v měsíci po ranní mši
sv. v kostele a na faře, pod vedením otce Jerzyho.
Prosíme rodiče, aby si termíny s předstihem zanesli do rodinných kalendářů a své děti posílali,
nebo ještě lépe doprovodili a sami se zúčastnili! Nacvičujeme službu při “obyčejné” i slavné
mši sv., posilujeme znalosti a vylepšujeme “zastupitelnost”. Součástí by měl být i nácvik čtení a
získání jistoty při pohybu kolem oltáře. Přijďte v lednu i vy!				
FN

Nabídka pouti do Fátimy a Santiago de Compostela

Pouť nabízí CK Palomino (www.palomino.cz, tel. 244 404 239, 728 237 282, 728 361
728), V Rohu 725/12, 142 00 Praha 4
Program:
1.den –odlet z Prahy v podvečerních hodinách, přílet do Lisabonu, transfer na ubytování do
Fátimy, ubytování, nocleh
2.den - Fátima - nejvýznamnější poutní místo Portugalska, Křížová cesta, návštěva domů
pasáčků, individuální program, účast na modlitbě Růžence, večeře, nocleh
3.den –Lisabon – katedrála, hrad sv. Jiří, rodný dům sv. Antonína, panteon sv. Engrácie, diamantový dům, chrám sv. Vincence, klášter sv. Jeronýma postavený na příkaz krále Emanuela I
v manuelském slohu, večeře, nocleh
4.den - Fátima – Igreja da Santissima Trindade – poutní bazilika z roku 2007, novoklasicistní
bazilika s ostatky vizionářů Jacinty, Lucie a Františka, večeře, nocleh
5.den – po snídani odjezd do Santiago de Compostely, prohlídka historického centra, ubytování, večeře, nocleh
6.den – Santiago de Compostela – mše svatá, návštěva katedrálního muzea a klenotnice,
dokončení prohlídky historického centra, ubytování, večeře, nocleh
7.den – po snídani odjezd do univerzitního města Coimbra, prohlídka historické části města,
návštěva kláštera spjatého s životem sestry Lucie dos Santos, návrat do Fátimy, modlitba
Růžence, večeře, nocleh
8.den – snídaně, v dopoledních hodinách odjezd na letiště do Lisabonu, přílet do Prahy v
podvečerních hodinách
Termíny: 19.06. – 26.06.2014 a 24.10. – 31.10.2014 Cena: 17.900,- Kč
Cena zahrnuje: letenku Praha – Lisabon – Praha, letištní poplatky, 7x ubytování ve 2-3
lůžkových pokojích včetně polopenze /5x Fátima, 2x Santiago de Compostela/, transfery, autobusová doprava po území Portugalska a Španělska, kompletní pojištění, služby průvodce Cena
nezahrnuje: vstupy cca 35 EUR. V případě více zájemců by bylo možné uspořádat pouť jako
farní akci.

Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

9:30

18:00

sv. Václav

Neděle: 11:15

17:00

sv. Gabriel

Pátek

Palata		

(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)

Po-So:

7:30		

17:30

sv. Václav

Kontakt s knězem 			

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

15:00

Úřední hodiny

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 12:00

Příležitost k přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle: 		
		
Všední dny:
Jindy: 		

- ráno
7:30 – 7:55
9:00 – 9:25
- večer 17:30 – 17:55
- večer 17:00 – 17:25
- po individuální dohodě.

22.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
31.12.
1.1.
5.1.
6.1.
12.1.

4. neděle adventní
Štědrý den
Boží Hod Vánoční
Svátek sv. Štěpána
Svátek sv. Jana, apoštola
Svátek sv. Mláďátek
Svátek sv. Rodiny
konec občanského roku, v 16 hod. děkovná mše sv.
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
2. neděle vánoční
Slavnost Zjevení Páně
Křest Páně

Významné dny, svátky a farní program
neděle
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
úterý
středa
neděle
pondělí
neděle

Hudba u sv. Václava

Klasická Rybova mše
Ve středu 25.12. od 16 hod. zazní tradiční česká mše vánoční J.J. Ryby jako obvykle v podání
souboru Bachcollegium.
Městská část Praha 5
Vás zve na

NOVOROČNÍ KONCERT
v pondělí 30. prosince 2013 v 18.30
v kostele sv. Václava, Praha 5
Účinkují:
Yoshimi Oshima (Japonsko) – flétna
Bohuslav Matoušek – housle
Jaroslav Tůma – varhany a cembalo
Josef Somr – umělecký přednes
Na programu skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, J. Bonneta,
texty A. Schweitzera, J. J. Ryby, aj.
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. J. Gapski, P. S. Přibyl, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 450 ks
neprodejné

