Vánoce
2014

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Člověčenství naše …

V Katechismu katolické církve (KKC) čteme v čl.
563: Ať už jako pastýři nebo mudrci, zde na zemi se
nemůžeme setkat s Bohem, leč že poklekneme před
betlémskými jeslemi a budeme se mu klanět, skrytému ve slabém dítěti.
Tato teze zahrnuje tajemství Kristova plného
člověčenství, které jediné je skutečnou styčnou rovinou pro naše setkání, ba spojení s Bohem. Proto
slavíme Vánoce jako den, kdy přišlo spasení.
Jeden dnes už zesnulý kněz s oblibou opakoval:
Pán Ježíš nás ani tolik nepoučoval, co máme dělat a
jako to máme dělat, ale prostě nám to sám na sobě
předvedl! Tajemství mnohého výchovného úspěchu
tkví také v příkladu, který je důraznější pobídkou,
než mnohá vysvětlování, neustále opakovaná a proto časem neúčinná napomínání, zdvižené
prsty a tak dále.
Vánoce jsou svátky lásky, svátky, kdy se snažíme aspoň trochu překlenout vzájemné nevyřešené
spory a disharmonie. Je to naše odpověď na skutečnost, že Bůh je láska, a že tato Láska sestoupila s nebe s královského trůnu. Máme na mysli nejen všeobjímající nadpřirozenou lásku
nestvořeného Boha, ale i skutečně plně lidskou lásku Ježíše z Nazareta.
Nejen narození, skrytý a veřejný život Páně, ale i jeho pozdější smrtelný zápas v Getsemanech,
se zoufalstvím hraničící výkřik Bože můj, proč jsi mě opustil? nás výmluvně přesvědčuje, že za
nás umírá a nás vykupuje Kristus jako člověk. Uznáme-li tuto skutečnost, musíme nutně uznat
i důležitost jeho lidské lásky, která byla hnací silou celého jeho vykupitelského díla. Proto za nás
Kristus přinášel tolik obětí, proto byl pronásledován, proto trpěl a umřel, proto nás učila svaté
nejvznešenější vědě, proto ustanovil svátosti, protože nás jako člověk opravdově miloval. Ano,
miloval nás beze vší pochybnosti jako Bůh, ale miloval nás i jako člověk. A právě v tom vidíme
nejvyšší projev lásky Boží, že nás miluje láskou lidskou, nám tak blízkou, přístupnou pochopitelnou: zdá se nám, že je tak „schopnější“ pochopit naše zájmy a potřeby a svým kouzlem nás
tak oslňuje a dojímá, že téměř zapomínáme na jeho lásku božskou.
Člověčenství Kristovo konečně nejednou zdůrazňuje i sv. Pavel: Je totiž jenom jediný prostředník
mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíše, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny“ (1
Tim 2,5). Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Naopak!
Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu (Žid,
4,15). Ať jsou naše duše tak čisté, aby mohly naplno přijmout tuto čistou Kristovu lásku!
						Žehná Vám		 P. Jan Gerndt

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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Pořad mší sv. o Vánočních svátcích 2014
Kostel sv. Václava Praha 5 - Smíchov
Středa 24. 12. - Štědrý den
7:30 rorátní mše sv.
16:00 pro rodiny s dětmi
24:00 půlnoční sv. Václav
24:00 půlnoční sv. Gabriel
Pátek 26. 12. 2014 - sv. Štěpána
8:00 mše sv.
9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
18:00 mše sv.

Čtvrtek 25. 12. - Boží hod vánoční
8:00 mše sv.
9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
16:00 Koncert Česká Vánoční mše - Jan
Jakub Ryba
18:00 mše sv.
Neděle 28. 12. 2014 - Svátek Svaté Rodiny
8:00 mše sv. s obnovou manželského slibu
9:30 mše sv. s obnovou manželského slibu
18:00 mše sv. s obnovou manželského slibu

Středa 31. 12. 2014 - sv. Silvestra
7:30 mše sv.
16:00 děkovná mše svatá na závěr roku

Čtvrtek 1. 1 .2015 Nový Rok
8:00 mše sv.
9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
18:00 mše sv.
Úterý 6. 1. 2015 Slavnost Zjevení Páně
Neděle 11.1. Slavnost Křtu Páně
7:30 mše sv.
8:00 mše sv.
17:30 mše sv.
9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
18:00 mše sv., při mši provede sbor Ignis
Všechny ostatní dny podle pravidelného pořádku.
Rybovu Českou mši vánoční

Kající bohoslužba

V pondělí 22.12. od 17 hod bude u sv. Václava kající bohoslužba, během které bude i příležitost
ke svátosti smíření (budou obsazeny všechny 4 zpovědnice). Využijte prosím tuto nabídku před
vánočními svátky.

Předvánoční vyrábění 22.12.

Zveme všechny děti k předvánočnímu setkání s vyráběním ozdob na
vánoční stromečky v našem kostele. Setkání se uskuteční 22. 12. od 10
do 15 h ve farním sále. Vyrábět budeme korálkové hvězdy a papírové
řetězy, v pravý čas si za pomoci dětí uvaříme jednoduchý oběd. Z důvodu
obstarání surovin a materiálu prosím alespoň o předběžné nahlášení
účasti dětí na e-mail: gabesuch@gmail.com Případné další dotazy ráda
zodpovím. Na setkání se těší					
Gabriela Suchlová

Pozvání pro manžele 21.1.

Zveme manžele všeho věku na již tradiční středeční setkání s modlitbou a dokumentárním filmem s duchovní tématikou. Tentokrát budeme
promítat a sdílet film o Janu Pavlu II “V Božím milosrdenství nalezne
svět pokoj”. Není-li ve vašich možnostech přijít v páru, jsou vítány i
“polovičky” :) Setkání se uskuteční ve středu 21. 1. 2015 od 19:30 ve
farním sále. Srdečně zvou 			
Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Pozvánka pro děti 1.2.2015

Zveme děti na farní vyrábění hromniček. Setkání se uskuteční v neděli 1. 2. 2015 od 14:30 do 17
h ve farním sále. Po krátké katechezi budeme vyrábět svíčky hromničky metodou namáčení. Z
pomůcek je vhodné přinést zástěru, případně také úzkou vyšší skleničku (např. od oliv).
Na setkání se těší							
Gabriela Suchlová
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Tříkrálový přechod Brd

Temnotou zimní noci opět zazáří světlo ohně. Zveme všechny dobrodruhy na tradiční Tříkrálový
noční přechod Brd. Uskuteční se v noci z 9. na 10. ledna 2015. 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 ve 23 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

Milé sestry a bratři,

ráda bych tímto navázala na úvodník P. Stanislava z prosincového čísla Zpravodaje. Už delší
dobu je i pro mě záhadou, kam se z naší farnosti vytratil život. Přitom každá mše sv. pro nás
může být setkáním se Zdrojem života, Pramenem radosti – ne nějakého povrchního citu, ale
hluboké radosti z daru vykoupení. Žijeme ve svobodě, v relativním blahobytu, a byť je vždy na
co si stěžovat, nic nám nechybí. Máme totiž Krista, vtěleného živého Boha, který v otevřeném
srdci má moc dělat zázraky. Myslím, že žádá jediné – vyjít ze sebe a chtít žít pro Něho. Často
jsme ochotni pro prosazení svojí myšlenky, svého záměru obětovat spoustu energie a času,
děláme to se stejným nasazením pro „Boží myšlenku“? Kdo je tady vlastně Pánem?
A nakonec malé povzbuzení pro naše pastýře. Budeme vděční, když nám ukážete, že vztah s
Kristem je zdrojem Života, Radosti a Lásky. I Pán Ježíš poučoval a na druhé hleděl s láskou. GS

Ohlédnutí za Adventním vyráběním

Na 1. adventní neděli jsme se s dětmi a některými rodiči sešli ve farním sále k již tradičnímu
Adventnímu vyrábění. Po úvodním slovu manželů Baldínských jsme za příjemné atmosféry
celé odpoledne tvořili. Děti i dospělí s velkým nasazením navlékali korálky, vybarvovali, lepili,
zdobili svíčky, a komu docházely síly, mohl se dosyta občerstvit. Výrobky bylo možné během
adventní doby zakoupit u východu z kostela a přispět tak na činnost Misijní banky ubožáků.
Všem kdo jste tuto činnost podpořili ať už výrobou nebo finančním příspěvkem, upřímně
děkujeme a manželům Baldínským přejeme vše dobré a Boží požehnání do jejich dalšího misijního úsilí.									 GS

Adventní duchovní obnova

V sobotu 13.12. se ve farním sále sešlo 26 statečných na tradiční adventní rekolekci, kterou vedl
P. Ladislav Nosek od sv. Ignáce. Velice zajímavé téma o potřebě objevování vlastního nitra, jeho
přijetí. Odmítnout budovat falešné Já, přestat se honit za výkony a uznáním lidí, a začít žít svůj
život s Bohem. Téma bylo diskutováno z mnoha různých pohledů. Autor rekolekce vycházel z
knih, které se objevily v letošní nabídce dobrých knihkupectví:
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David G. Benner - Dar být
sám sebou (Návrat domů,
2014)
Timothy Keller - Svoboda
sebezapomnění (Triton,
2014)
Deborah S. Peguesová Jak zkrotit svůj jazyk za 30
dní (Návrat domů, 2014)

Pastorační plán farnosti sv. Václava na rok 2015

Milí farníci a čtenáři Zpravodaje,
v říjnovém čísle jsme vás informovali o základních bodech pětiletého Pastoračního plánu Arcidiecéze pražské, vydaného v červnu letošního roku. První rok tohoto plánu se ponese v duchu hlásání evangelia, k němuž jsme všichni povoláni svým křtem: „Vy však jste rod vyvolený,
královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké
věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu“ (1 Petr 2,9).
Svatý otec Benedikt XVI přivítal v Římě v roce 2006 zástupce církevních hnutí a komunit
těmito slovy: „Není nic krásnějšího, než být zasaženi, překvapeni evangeliem, Kristem. A není
nic krásnějšího, než poznávat ho a sdělovat druhým přátelství s ním, s Kristem.“ K tomu je
potřeba osobního rozhodnutí pro život víry, život s Bohem a stálé udržování touhy po jeho
prohlubování.
Bezpochyby zásadním pramenem křesťanského života je Kristovo evangelium, které vede k
účasti na svátostném životě farnosti/církve. Dále také naše farní společenství nabízí navazující
aktivity a možnosti setkávání pro ty, kdo svůj duchovní život touží sdílet a prohlubovat. Informace „kde, kam, kdy, jak“ najdete níže v textu. Neváhejte a nebojte se mezi nás přijít.
								

P. Jerzy Gapski, farář

Pořad bohoslužeb ve smíchovské farnosti
sv. Václav

sv. Gabriel

Pondělí

7:30

17:30

Úterý

7:30

17:30

Středa

7:30

17:30

Čtvrtek

7:30

17:30

Pátek

7:30

17:30

Sobota

7:30

17:30

Neděle
8:00
9:30*
18:00
11:15
* se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi
** tridentský ritus

17:00**

Palata

15:00

17:00**

Kontakty

Farář u sv. Václava:
P. ThMgr. Jerzy Gapski, gapski@centrum.cz, 724 324 555
Rektor u sv. Gabriela:
P. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JC.D, standa.pribyl@volny.cz,
			605 830 201
Rektor u sv. Jana Nepomuckého: P. Mgr. Jan Gerndt jan.gerndt@centrum.cz 739 484 835

Kontakt s knězem
úterý 		
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8:00 – 11:00 (kromě 3. úterý v měsíci), jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb

Úřední hodiny

pondělí – pátek 		

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
8:00 – 12:00

Příležitost k přijetí svátosti smíření

neděle: 			
7:30 – 7:55, 9:00 – 9:25, 17:30 – 17:55
všední dny: 		
17:00 – 17:25
jindy po individuální dohodě

Pastorační rada farnosti

Schází se podle potřeby, obvykle 1x měsíčně. Datum je uvedeno ve Zpravodaji a v ohláškách.
Probírá témata týkající se života naší farnosti a podněty a připomínky farníků. Připomínky
předávejte osobně nebo na uvedené kontakty členům rady.
předseda:

P. Jerzy Gapski

gapski@centrum.cz

724 324 555

zvolení členové:

Petr Chvátal

pdchvatal@seznam.cz

724 049 033

Helena Svobodová

helusa.svobodova@seznam.cz 724 500 152

jmenovaní členové: Tereza Lokajíčková

další členové:

terlok@gmail.com

603 930 579

František Nedbal

mozkove@centrum.cz

724 986 993

Jan Macek

jan.macek@atlas.cz

606 052 675

P. Stanislav Přibyl

standa.pribyl@volny.cz

605 830 201

P. Jan Gerndt

jan.gerndt@centrum.cz

739 484 835

Jana Durdisová

bumbacil@email.cz

721 148 091

Gabriela Suchlová

gabesuch@gmail.com

603 776 254

Ekonomická rada farnosti

Jan Macek (606 052 675), Olga Auerspergerová (603 888 280)

Kostelníci

Jana Durdisová 		
Jan May 			
Simona Kolmanová

721 148 091
602 820 551
724 521 483

Akolyté a sv. přijímání pro nemocné

Akolyta je řádně vyškolený a biskupem ustanovený pomocník jak pro rozdávání svatého
přijímání na bohoslužbách, tak pro přinášení sv. přijímání nemocným farníkům. Akolyty pro
farnost vybírá farář, schvaluje biskup.
V naší farnosti jsou ustanovení tito akolyté: Petr Chvátal, Karel Kašpárek
Osoby pověřené z AP: Jan Macek, František Nedbal, Jan Rill, Richard Schmitt, Václav Šustr,
Jakub Holeček Petr Ježek, Miloš Lokajíček, Olga Vepřeková, Tereza Lokajíčková, Jana Durdisová, Radmila Habánová.
Pokud potřebujete pro nemocného zajistit sv. přijímání, obracejte se na P. Jerzyho (724 324 555)

Varhaníci

Služby varhaníků na bohoslužbách a jiných obřadech rozděluje regenschori vždy v předchozím
měsíci. V našem kostele varhanickou službu vykonávají:
Václav Vála, Petr Habán, Veronika Zemanová, Miloslav Šimek
Zodpovědná osoba:
Václav Vála		
vala@szdc.cz		
604 173 714
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Aranžování květin

O květinovou výzdobu kostela se dlouhodobě obětavě stará paní Jarmila Paterová.

Příprava rodičů před křtem dětí

Koná farář nebo jiný duchovní na základě domluvy se zájemci.

Příprava na přijetí svátosti křtu v dospělosti

středa 			
18:30 (farní kancelář)
Období přípravy (katechumenát) má napomoci nejen k osvojení informací podstatných pro
křesťanský život z víry, ale také k postupnému pronikání katechumena do osobní i společné
modlitby a k jeho pozvolnému začleňování do společenství věřících. Křest dospělých bývá
udělován o Velikonoční vigilii.
Zodpovědná osoba:
P. ThMgr. Jerzy Gapski
gapski@centrum.cz
724 324 555

Příprava na první sv. přijímání

Probíhá v rámci výuky náboženství (2. skupina)

Příprava na přijetí svátosti biřmování

pondělí 			
18:30 (fara)
Dolní věková hranice pro přijetí svátosti biřmování je 15 let, horní hranice stanovena není a na
přípravě rádi uvítáme jako obvykle i dříve narozené, kteří tuto svátost „křesťanské dospělosti“
z nějakého důvodu doposud nepřijali.
Zodpovědná osoba:
P. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JC.D,
					standa.pribyl@volny.cz		605 830 201

Příprava na přijetí svátosti manželství
Farář nebo jiný duchovní po domluvě.

Výuka náboženství

Děti jsou rozčleněny podle věku, výuka probíhá ve farním sále.
1. skupina:

předškoláci

neotevřena

2. skupina:

příprava k 1. sv. přijímání

pondělí 15:00-16:00

Radmila Habánová

3. skupina:

6 – 9 let

středa 16:00-17:00

Radmila Habánová

4. skupina:

9 – 12 let

středa 14:45-15:45

Radmila Habánová

5. skupina:

12 – 15 let

středa 17:15-18:15

Radmila Habánová

6. skupina: 15 a více let
čtvrtek 18:00-19:00*
P. Stanislav Přibyl
* sloučena s biblickou hodinou
Zodpovědná osoba:
Radmila Habánová
radkahab@gmail.com
603 872 524

Ministrantské schůzky

neděle 			
15:30 – 17:30 (1x měsíčně – nejbližší termín 18. 1. 2015, dále bude
			
upřesněno v únorovém čísle Zpravodaje)
Setkávání pro děti a dospívající, kteří slouží nebo by chtěli sloužit u oltáře. Připraven je program s hrami s náboženskou tématikou, nahlédneme do kostela a ukážeme si, jak se správně
chovat u oltáře i mimo něj. Bude-li hezké počasí, podíváme se i do našeho hlavního města na
kostely a památky, které jsou nedílnou součástí naší křesťanské historie.
Zodpovědná osoba:
Martin Koś
martin.kos@hotmail.com		
736 417 454

Biblická hodina

čtvrtek 			
18:15 – 19:00 (farní sál)
Zodpovědná osoba:
P. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JC.D
					standa.pribyl@volny.cz		605 830 201
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Pobožnost křížové cesty

V době postní každou neděli od 17:00 v kostele sv. Václava, na Velký pátek v 15:00.
Křížová cesta pro děti – na Velký pátek v 9:30

Májové pobožnosti

Konají se během května od pondělí do pátku po večerní mši svaté.

Modlitba růžence

čtvrtek, pátek		
17:00 (kostel sv. Václava)
Modlitba, při které s Pannou Marií rozjímáme o životních událostech Ježíšova i jejího života,
modlitba, která nás může doprovázet i naším životem. Maria nás učí poznávat Ježíše a vede nás
k němu. Více informací na www.maria.cz

Společná páteční adorace

Každý pátek po večerní mši sv. následuje společná adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní.

Pobožnost na první pátek v měsíci, eucharistický výstav

Každý první pátek v měsíci je po mši svaté prvopáteční pobožnost a možnost adorace před
vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní do 20 hod.

Pobožnost na první sobotu v měsíci

Po mši svaté krátká adorace a modlitby za rodiny, kněze a duchovní povolání.

Společenství ve farnosti

Společenství starších rodičů

neděle			
17:00 – 18:30 (farní sál)
Sdílení a společná modlitba, příprava a pomoc při farních akcích.
Zodpovědná osoba:
František Nedbal		
mozkove@centrum.cz

Pondělní společenství

724 986 993

pondělí			
18:30 – 20:00 (farní sál)
Modlitba, četba Písma svatého, témata k prohloubení duchovního života, Korunka k Božímu
milosrdenství.
Zodpovědná osoba:
Jaroslava Přibylová
jarinka60@gmail.com
733 365 391

Setkávání manželů

středa 1x měs. 19:30 – 21:30 (farní sál) nejbližší termín 21. 1. 2015, dále info ve Zpravodaji
Nabízíme manželům všeho věku možnost setkání při modlitbě, promítání dokumentárního
filmu s duchovní tématikou a dle zájmu následné sdílení.
Zodpovědná osoba:
Gabriela Suchlová
gabesuch@gmail.com
603 776 254

Společenství chval

čtvrtek			
19:30 – 21:00 (farní sál)
Jsme otevřené společenství, a proto zveme každého, kdo se chce přijít s námi modlit, chválit a
přebývat v přítomnosti Pána. Více informací na www.vecerychval.cz
Zodpovědná osoba:
Martin Janoušek		
janousekmar@seznam.cz

Společenství maminek s dětmi – venoušek

čtvrtek			9:30-12:30 (herna)
Začínáme modlitbou chval, díků a proseb s rozjímáním nedělního evangelia, následuje hudební (příp. výtvarný) program s dětmi a setkání končí jednoduchým společným obědem.
Zodpovědná osoba:
Milena Lisá		
lisych@volny.cz		
776 465 696
			
Gabriela Suchlová
gabesuch@gmail.com
603 776 254

Rekreační cvičení pro ženy
úterý			

cca 18:15 – 19:15 (farní sál)
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Zodpovědná osoba:

Pěvecký sbor ignis

Věra Veselková 		

776 338 770

pondělí			
19:00 – 21:00 (kostel sv. Ignáce, sál č. 24)
Po mnoho desítek let nebyl u sv. Václava sbor. Nyní se klasické hudbě již 4 roky věnuje sbor Ignis, který tvoří farníci od sv. Václava a od sv. Ignáce. Od loňska máme i skvělou paní dirigentku,
která nám opravdu nic neodpustí. Je nás cca 25 stálých členů, při vystoupeních se nás sejde i
více. Pro velká díla to je ale stále málo. Potřebovali bychom naplnit stav na cca 35-45 členů,
aby vystoupení nebylo závislé na tom, jestli se sejdou klíčové hlasy. Hledáme tedy všechny soprány, tenory, alty, basy – všechny, kteří mají radost ze zpěvu, hledají společnost milých a pro
zpěv zapálených lidí, všechny, kteří chtějí ozdobit liturgii. Není právě zpěv ve sboru vaše role
ve farním společenství?
Zodpovědná osoba:
Milena Stricevic Zoláreková, stricmil@yahoo.com
			
Tereza Lokajíčková
terlok@gmail.com,
603 930 579

Farní knihovna

neděle			
10:40 – 11:45 (farní sál)
Knihy se půjčují při kávě po druhé nedělní mši sv. v 9:30.
Zodpovědná osoba:
Jan Macek
jan.macek@atlas.cz		

Farní káva

606 052 675

neděle			
9:00 a 10:30 vždy po dopoledních bohoslužbách (farní sál)
Zodpovědná osoba 9:00: Jarmila Paterová
Zodpovědná osoba 10:30: Tereza Lokajíčková
terlok@gmail.com,
603 930 579

Farní zpravodaj

Farní časopis vychází jednou měsíčně (+ samostatné vánoční číslo) a přináší nejen pravidelné
informace ze života farnosti, přehled aktivit, termíny setkání a příprav ke svátostem, ale také
kalendář, duchovní úvahy a jiné zajímavosti.
Zodpovědná osoba:
František Nedbal		
prispevky@volny.cz
724 986 993

Webové stránky

www.farnostsmichov.cz
Webové stránky obsahují aktuální zpravodajství z farnosti, kontakty, přehled bohoslužeb,
rozpis jednotlivých společenství, archiv farních Zpravodajů, ale také citát na každý den.
Zodpovědná osoba:
Jakub Suchel		
jakub.suchel@seznam.cz 777 910 557

Farní charita

V naší farnosti nemáme dostatek finančních prostředků ani lidských zdrojů, abychom mohli
zajistit plnohodnotnou farní charitu, která by byla otevřena i potřebám mimo farnost. To ale
neznamená, že nemůžeme dělat nic. Možná jsou mezi námi lidé (jednotlivci nebo rodiny), kteří
potřebují finanční podporu nebo jinou pomoc, ale my o nich nevíme. Pokud znáte někoho takového, dejte nám to prosím, vědět. A třeba jsou mezi námi i tací, kteří by rádi pomáhali (osobní
pomocí, odbornou radou, věcnou či finanční podporou) a rozdávali tak radost kolem sebe.
Letos před Vánoci nám se podařilo ve spolupráci s Městským úřadem Prahy 5 narychlo zorganizovat koupi dárků pro děti ze sociálně slabých rodin, pro které to možná bude jediný dárek
pod stromečkem. Tuto akci bychom rádi uskutečňovali pravidelně.
Zodpovědná osoba:
Petr Chvátal
pdchvatal@seznam.cz 		
724 049 033
			
Helena Svobodová helusa.svobodova@seznam.cz
724 500 152

Samostatné akce a aktivity
Farní odpoledne

sobota 			
21. 11. 2015 v 15:00
Setkání všech generací farního společenství, tradiční tombola, koutek deskových her i dětský
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koutek a k tomu všemu bude jako vždy i něco dobrého na zub (budeme moc rádi, když alespoň
někteří z farníků přinesou ke společnému občerstvení také něco z vlastních kuchyní).
Zodpovědná osoba:
František Nedbal 		
mozkove@centrum.cz
724 986 993

Staročeské roráty

pondělí – sobota		
7:30 (kostel sv. Václava)
Při ranních bohoslužbách v 7:30 ve všední dny a v soboty doby adventní zpíváme již mnoho let
staročeské roráty. Mše sv. jsou u bočního mariánského oltáře.

Setkání taizé praha 2014

29. 12. 2014 – 2. 1. 2015
V pořadí již 37. evropské setkání mladých se koná na přelomu roku v Praze. Křesťané z různých
koutů Evropy budou na několik dnů potřebovat rodiny, kde mohou přespat a dostanou snídani,
Stejně jako farnosti, kde se mohou scházet ke společné ranní či večerní modlitbě. Vyvrcholením bude společné vítání nového roku 2015. Farníci ochotní se v těchto dnech postarat o
malou či větší skupinku mládeže, stejně jako ti, kteří chtějí nabídnout službu v kostele, nechť se
hlásí farnímu koordinátorovi.
Zodpovědná osoba:
Petr Chvátal 		
pdchvatal@seznam.cz
724 049 033

Tříkrálová sbírka

1. – 14. ledna 2015
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky
koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka
probíhá.
Zodpovědná osoba:
Petr Chvátal 		
pdchvatal@seznam.cz
724 049 033

Vyrábění hromniček s dětmi

neděle			
1. 2. 2015
Setkání s katechezí a následným vyráběním hromniček původní metodou namáčení v horkém
vosku.
Zodpovědná osoba:
Gabriela Suchlová
gabesuch@gmail.com
603 776 254

Postní duchovní obnova
sobota 			

Noc kostelů

21. 3. 2015 od 9:00

pátek			
29. 5. 2015
Nadnárodní ekumenická akce otevřených křesťanských chrámů. V rámci jedné noci spolu s
dalšími stovkami kostelů v okolí nabídnou návštěvníkům duchovní i kulturní program i naše
kostely sv. Václava a sv. Gabriela
Zodpovědná osoba:
Petr Chvátal		
pdchvatal@seznam.cz
724 049 033

Vyrábění růženců s dětmi

sobota			
konec září/začátek října 2015 (bude upřesněno ve Zpravodaji)
Setkání s katechezí, modlitbou a následným vyráběním růženců. Růžence budou v neděli při
mši sv. v 9:30 požehnány a rozdány dětmi účastníkům bohoslužby s prosbou, aby se lidé za děti
ve farnosti modlili.
Zodpovědná osoba:
Gabriela Suchlová
gabesuch@gmail.com
603 776 254

Adventní duchovní obnova
Sobota 			

12. 12. 2015 od 9:00

Adventní vyrábění
neděle		

Krista Krále nebo 1. adventní neděle 2015 (bude upřesněno ve Zpravodaji)
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Setkání začíná krátkým povídáním manželů Baldínských o činnosti Misijní banky ubožáků
a o využití prostředků z prodeje dětských výrobků z předchozího roku. Následuje vyrábění
různých drobných dekoračních vánočních předmětů, které jsou následně nabízeny za dobrovolný příspěvek před a po nedělních bohoslužbách v adventní době.
Zodpovědná osoba:
Gabriela Suchlová
gabesuch@gmail.com
603 776 254

Farní pouť

květen nebo červen 2015 (bude upřesněno v dalších číslech Zpravodaje)
Pouť se koná každoročně a je určena pro farníky všech věkových kategorií. Většinou se jedná o
jednodenní autobusový poutní zájezd na poutní místa v Čechách, spojený i s návštěvou okolních historicky zajímavých míst. V minulosti jsme ale pořádali i vícedenní zájezdy do okolních
zemí (Polsko, Rakousko).
Zodpovědná osoba:
Jan Macek 		
jan.macek@atlas.cz
606 052 675

Farní výlet

září 2015 (bude upřesněno v dalších číslech Zpravodaje)
Výlet je akcí pro sportovněji založené farníky. Jezdíme obvykle vlakem do míst s pěknou
přírodou v širším okolí Prahy, pěšky ujdeme asi 10-15 km. Několikrát jsme tuto akci spojili i s
návštěvou kněží, kteří dříve působili v naší farnosti, ale není to pravidlem.
Zodpovědná osoba:
Jan Macek 		
jan.macek@atlas.cz
606 052 675

Farní dovolená

červenec/srpen 2015
Každoročně pořádaná akce v době letních prázdnin. Účastní se zejména rodiny s dětmi, ale
vítáme i další zájemce všech generací. Zpravidla bývá v období na přelomu července a srpna.
Termín a místo bude upřesněno ve farním Zpravodaji.
Zodpovědná osoba:
Jakub Suchel		
jakub.suchel@seznam.cz 777 910 557

Poutní mše sv. u sv. jana v radlicích
Sobota 			

16. 5. 2015 v 15:00

Dušičková mše sv. na malvazinkách

Neděle 			
1. 11. 2015 v15:00
V kostele sv. Filipa a Jakuba na hřbitově na Malvazinkách se každý rok v dušičkovém oktávu
koná mše svatá s následným průvodem na hřbitov a modlitbou růžence.

Důležité události ve farnosti

Obnova manželských slibů			
28. 12. 2014 (8:00, 9:30, 18:00)
Společné udělení svátosti nemocných
11. 2. 2015 při mši sv. v 7:30 a v 17:30
Duchovní obnova před Velikonocemi
21.3. 2015 od 9:00
Kající bohoslužba před Velikonocemi
30. 3. 2015 od 17:00
Křest dospělých				
4. 4. 2015 ve 20:00
První svaté přijímání dětí			
7. 6. 2015 v 9:30
Biřmování				
31. 5. 2015 při mši sv. v 9:30, biskup Karel Herbst
130 let od posvěcení kostela		
27. 9. 2015 v 9:30, kardinál Dominik Duka
Adventní duchovní obnova 		
12.12. 2015 od 9 hod
Kající bohoslužba před Vánocemi		
21. 12. 2015 od17:00
Z výše uvedených údajů je patrné, že nabídka duchovních služeb, programů a akcí, včetně
společenských aktivit, je bohatá. Budeme rádi, když naše počty porostou, všude je otevřeno
všem. „Kdo žízníte, pojďte k vodám...“ – naše farnost nabízí „moře aktivit“ a díky našim kněžím
máme eucharistického Krista stále ve svém středu.
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Kněz

Jestliže kněz káže více než deset minut, je mluvka.
Jestliže káže krátce, nemá co říci.
Jestliže káže hlasitě, je to křikloun a na všechny se zlobí.
Jestliže nekáže hlasitě, ničemu není rozumět.
Jestliže navštěvuje věřící, poletuje sem a tam a nikdy není v úřadě.
Jestliže zůstává doma, nenavštěvuje rodiny a stahuje se do sebe.
Jestliže poslouchá ve zpovědnici, co říkají kajícníci, natahuje to.
Jestliže zpovídá rychle, není schopen druhému naslouchat.
Jestliže začíná sloužit mši včas, jdou mu hodinky napřed.
Jestliže má malé zpoždění, všichni kvůli němu ztrácejí čas.
Jestliže zkrášluje kostel, vyhazuje zbytečně peníze.
Jestliže to nedělá, nechává všechno zpustnout.
Jestliže mluví s nějakou ženou, hned se vymýšlí milostný románek.
Jestliže má rád lidi, je to proto, že je nezná…
Jestliže je mladý, nemá zkušenost.
Jestliže je starý, nepřizpůsobuje se době.
Jestliže zemře…
už tu není, kdo by ho nahradil!				
Z italského originálu přeložil S. P.

Okénko sv. Gabriela

Rektor kostela:
P. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D, JC.D, tel.: 605 830 201;
e-mail: standa.pribyl@volny.cz
číslo účtu Duchovní správy u sv. Gabriela:
08292191437 / 0800
Společnost přátel beuronského umění a Nadační fond MALAKIM:
Mgr. Monica Bubna-Litic (Šebová), tel: 777 221 950;
e-mail: sebova@orlice.cz, www.beuron.cz
číslo účtu Společnosti přátel beuronského umění: 6668718001 / 5500
číslo účtu Nadačního fondu MALAKIM: 		
7452142001 / 5500
Zástupce pro tradiční liturgii:
Robert Školoud, tel.: 728 753 021; e-mail: robert.skoloud@gmail.com
ne 21. 12.
čt 1.1.
11.15 mše sv. ze 4. neděle adventní
17.00 mše sv. (trid.) z Oktávu Narození Páně
17.00 mše sv. (trid.) ze Čtvrté neděle adventní pá 2. 1.
st. 24. 12.
17.00 mše sv. (trid.) s pobožností „prvního
24.00 mše sv. z vigilie slavnosti Narození Páně; pátku
formulář „v noci“
ne 4. 1.
pá 26. 12.
11.15 mše sv. z 2. neděle po Narození Páně
17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Štěpána, 17.00 mše sv. (trid.) ze svátku Nejsvětějšího
prvomučedníka
Jména Ježíš
ne 28. 12.
út 6. 1.
11.15 mše sv. ze svátku Svaté Rodiny Ježíše, 17.00 mše sv. (trid.) ze svátku Zjevení Páně
Marie a Josefa
17.00 mše sv. (trid.) z neděle mezi oktávem pá 9. 1.
17.00 mše sv. (trid.) z férie
vánočním (svátek Mláďátek)
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

9:30

18:00

sv. Václav

(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.		

Neděle: 11:15
Pátek:		
Pátek 		

17:00
17:00
15:00

Úřední hodiny

sv. Gabriel
sv. Gabriel
Palata

(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.

Významné dny, svátky a farní program

21.12. neděle
4. neděle adventní
24.12. středa
Štědrý den
25.12. čtvrtek
Slavnost narození Páně
26.12. pátek
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
27.12. sobota
Svátek sv. Jana Evangelisty
28.12. neděle
Svátek sv. Rodiny
29.12. pondělí příjezd poutníků Taizé
31.12. středa
sv. Silvestr
1.1. čtvrtek
Slavnost Panny Marie, Matky Boží, rozloučení s poutníky Taizé
4.1. neděle
2. neděle vánoční
6.1. úterý
Slavnost Zjevení Páně
11.1. neděle
Slavnost Křtu Páně18:00, při mši sv. v 18 hod. provede sbor Ignis Rybovu
			
Českou mši vánoční
Pozvání na staročeské roráty
Při ranních bohoslužbách ve všední dny a v soboty zpíváme již mnoho let staročeské
roráty. Mše jsou u bočního, mariánského oltáře.
Kající bohoslužba
V pondělí 22.12. od 17 hod buse u sv. Václava kající bohoslužba, během které bude i příležitost
ke svátosti smíření (budou obsazeny všechny 4 zpovědnice). Využijte prosím tuto nabídku před
vánočními svátky.
Bach-Collegium Praha Vás zve na koncert:
čtvrtek 25. prosince 2014 v 16.00, kostel sv. Václava na Smíchově, Nám. 14. října, Praha 5
Jakub Jan Ryba (1765 - 1815)
Česká mše vánoční “Hej mistře...”
Účinkuje:
Komorní sbor a orchestr Bach-Collegia Praha
Markéta Mátlová - soprán, Tereza Roglová - alt, Jaroslav Kovacs - tenor, Radek Krejčí - bas
Varhany: Miroslav Navrátil, Dirigent: Jiří Mátl
Sbor IGNIS Vás zve na mši sv. 11.1.2014 v 18:00
při které provede Českou mši vánoční “Hej mistře...” J.J. Ryby
Varhany: Václav Vála, Dirigent: Milena Stricević
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, P. J. Gerndt, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 500 ks
neprodejné

