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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Devatenáct mší svatých

Z úst jednoho významného teoretika pastorace vzešla výtka, že
sloužení dvou mší ve všední den v našem kostele je zbytečné
„mrhání kněžským časem“. Jiný významný církevní činitel
hovoří o tom, že je v Praze zbytečný „bohoslužebný komfort“.
Co k tomu říci?
Jde o stanovení priorit. Buď je církev především spolek, ve
kterém se lidé sbratřují, setkávají, podělují se o své zkušenosti
a zakoušejí příjemné zážitky, nebo je církev mystické tělo Kristovo. Do něj je člověk včleněn křtem a v něm spoluslaví jedinou oběť Nového zákona, která se bezezbytku zpřítomňuje v
každé eucharistické bohoslužbě. Byl to právě onen tolik vzývaný
Druhý vatikánský koncil, který stvrdil, že Eucharistie je „fons et
culmen“ tedy „pramen a vrchol“ všeho, co se v církvi koná. Z ní
jako ze životodárné mízy všechno vychází a k ní se opět všechno
navrací. Jakákoli aktivita v církvi, která na tento fundamentální zdroj není napojena, je mlácením prázdné slámy. Smyslem
duchovního pokroku také v naší farnosti je dospět od navyklé
„docházky“ na bohoslužbu k lásce k liturgii. Pak by věřícímu
nestačila jen nedělní mše, někdy navíc zatížená vyrušováním a nekázní. Vyhledával by i ty
všednodenní půlhodinové, soustředěné, neokrádající o tak drahocenný čas, vyhrazený jinak
čemukoli jinému, ovšemže důležitějšímu. Občas se ve všední dny dokonce objevují cikánské
děti, které samy od sebe spontánně přicházejí, a je jen škoda, že nezakoušejí soustavné vedení
k tomu, co samy intuitivně cítí. Naše děti tam ale nejsou.
Koncilová zásada o prameni a vrcholu platí pro všechna setkávání a skupiny, které se ve farnosti
setkávají. Jsem tomu rád, že například většina účastníků čtvrtečních biblických hodin je nejprve
účastná mše sv. a teprve poté se odebere na faru, takže rozbor Božího slova je rozvinutím toho,
co bylo předtím zakoušeno v Eucharistii. A tak by to mělo platit pro všechny ostatní aktivity.
Těch mší sv. je v naší farnosti v zásadě devatenáct týdně. Je to málo nebo hodně? V pondělí
až čtvrtek ranní 7:30 i večerní v 17:30, v pátek kromě toho ještě v 15:00 na Palatě a v 17:00 u
sv. Gabriela tradiční tridentská. V sobotu ranní v 7:30 a pak večerní v 17:30 s nedělní platností. Nedělních je celkem pět: 8:00 – tzv. „babičky“, 9:30 – od zděděného stavu „džungle“ snad
již do uspokojivější podoby se vyvíjející, 11:15 svatogabrielská – pro ty, kteří si rádi přispí a
nepovažují nedělní polední oběd ve 12:00 za neměnné dogma, 17:00 – svatogabrielská tridentská pro věřící, z nichž někteří jsou třeba poněkud svérázní, ale právě oni svou soustředěností
vlastní a obzvláště svých dětí při nehappeningové liturgii mohou být vzorem (kdo nevěří, ať
tam běží), a konečně 18:00 – tu lze pracovně nazvat „údolí stínu smrti“, kde se nezpívá a neodpovídá, ačkoli potenciál často mladých návštěvníků je jinak značný. Je zřejmě třeba se jich ujmout a je to nadějné, neboť již byl například odstraněn zlozvyk, kdy po závěrečném požehnání
dobrá třetina kostela překotně „vystřelila“ ven, zatímco za sledování přísným zrakem zpívajícího celebranta si již něco takového troufnou jen ti nejotrlejší.
Slavení Eucharistie se tak musí bezpodmínečně stát oním „fons et culmen“, jinak jsou všechny
P. Stanislav
pastorační plány a prognózy v naší farnosti zbytečné.				
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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
Příprava na biřmování - P. Stanislav
pondělí od 18:30 - 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

Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
modlitby a oběd)
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
Nejbližší schůzka bude 25.1. od 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 16.12. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla zahájena 15.9.
Katechumenát dospělých - individuální
přípravu vedou P. Jerzy a P. Stanislav

farář:
P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 / 257 317 652 / gapski@centrum.cz
výpomocný duchovní: P. Stanislav Přibyl : tel. 605 830 201 / 257 317 652 / standa.pribyl@volny.cz
rektor kostela sv. Gabriela

výpomocný duchovní: P. Jan Gerndt: 739 484 835 / jan.gerndt@centrum.cz

rektor kostela sv. Jana Nepomuckého (V. Chuchle), rektor kostela P. Marie (M.Chuchle)

Sponzorské dary:
Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100.
Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.
			
Farní www stránky: Adresa: www.farnostsmichov.cz Vše, co chcete na stránky umístit (příspěvky, fotografie, atd.) posílejte na adresu: jakub.suchel@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!

Mikulášská 2014

odkaz na divadelko : www.divadlorybka.cz

Zveme vás v předvečer svátku sv. Mikuláše v pá 5.12. v
18:00 na faru. Na programu bude loutkové představení Sůl
nad zlato v podání divadla Rybka a mikulášská nadílka.
Představení bude trvat asi půl hodiny a je určeno pro malé
diváky od 3 let (dobrovolný příspěvek cca 50Kč). Můžete
pozvat kamarády, babičky, dědečky. V sakristii kostela se
prosím zájemci o mikulášský balíček zapisujte do archu
(doporučená cena 50Kč). Těšíme se na vás!
Lisých

Gospelové vánoce 10.12. 2014 v 19:30 u sv. Václava

Roderic Giles & Grace (USA)
Roderick Giles - Director, Tenor, VaShawn Sampson - Piano, April
Archer - Soprano, Nischka Higginbotham - Alto, Crystal Brooks Soprano, Jeremiah Hicks – Tenor
Repertoárový list Tour 2014:
Joshua Fought The Battle of Jericho, Oh When The Saints Go
Marchin In, Let The Church Say Amen, Swing Low Sweet Charriot, Joy to the World, Go Tell it on the Mountain, Old Time Religion, Khumbaya, Steal Away, Lord I wont to be a Christian, Oh
Happy Day

Pozvánka na Adventní rekolekci

Adventní rekolekce se uskuteční v sobotu 13.12. v čase 9 -12 ve velkém sále na faře, pak bude
následovat mše sv. Rekolekci povede P. Ladislav Nosek.

Ministrantské schůzky

Vážení rodiče, milé děti, na základě několika podnětů jsme se rozhodli navázat na loňské ministrantské schůzky. Rádi bychom pozvali všechny děti a dospívající, kteří by o takováto setkání
měli zájem.Bude připraven 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. Setkání budou probíhat 1x měsíčně v neděli, v prosinci to bude 14.12., vždy od 15:30
cca do 17:00 – 17:30. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na mě obrátit prostřednictvím
e-mailu (martin.kos@hotmail.com) nebo mi zanechte vzkaz v sakristii v našem kostele. Martin Kos

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.

Adventní kalendář

Milí rodiče, při bohoslužbě na 1. adventní neděli děti obdrží/obdržely 2
listy papírového “adventního kalendáře”. Aktivita spočívá v postupném nalepování střípků hvězdy na základní šablonu. Pokud se k vám materiály nedostaly a máte o ně zájem, jsou k dispozici na www.deti.vira.cz.
Cílem této aktivity není pouze klasický rituál zkrácení čekání na Vánoce, ale
nabídka setkání s Božím slovem a skrze ně prohloubení vztahu s Bohem.
Na každý den je kromě “střípku” k nalepení přichystán také biblický citát
vycházející z liturgických čtení doby adventní (cyklu B). Jelikož Boží slovo
je pro každého, můžete ideálně tuto aktivitu prožívat v rodinném kruhu a

3

je jen na vaší fantazii, jak tento úkol do vašich adventních dní zakomponujete :) A na závěr
prosíme o Vaši spolupráci! Zveme děti k tomu, aby citát, který je za celý týden nejvíce osloví
(může jich být i víc), výtvarně zpracovaly (stačí nakreslit obrázek) a své dílo s sebou přinesly
vždy na adventní nedění mši svatou v 9:30. Hotovou a vybarvenou hvězdu pak mohou přinést
na štědrovečerní mši svatou v 16 hodin.				
Gabriela Suchlová

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

Zápis ze schůzky Pastorační rady farnosti 23.11.2014
Přítomni:
		
Omluven:

P. Gapski, P. Přibyl, F. Nedbal, P. Chvátal, J. Suchel,
H. Svobodová, J. Durdisová, T. Lokajíčková
J. Macek

Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Příprava Pastoračního plánu na léta 2014-2019. Plán bude zveřejněn ve vánočním čísle
Zpravodaje.
2) Setkání Taizé – uskuteční se od 29.12.2014 do 2.1.2015 v Praze. Přípravný tým pracuje na
organizaci v naší farnosti. Hledáme naléhavě ochotné farníky, kteří by mohli poskytnout
ubytování - je třeba ubytovat 200 lidí. Lidé, ochotní jakkoli pomoci při náročné organizaci
celé akce, se mohou hlásit u pana Chvátala.
3) Odpověď na návrh, aby farnost adoptovala nějakého člověka/rodinu z Iráku, Sýrie: řešeno
v rámci Arcidiecézní charity, naše farnost se připojila ke společné sbírce příspěvkem 		
20.823,- Kč. Po zjištění podrobností byla toto jedině možná cesta, jak pomoci tamním li
dem tak, aby se pomoc nedostala do cizích rukou.
4) Charitativní akce pro děti: naše farnost se zapojí do vánoční pomoci dětem ze sociálně
slabých rodin ve spolupráci s Úřadem městské části Prahy 5. Radnice dodá přehled 		
potřebných dětí a farníci jim budou moci koupit vytoužený dárek. Podrobnosti budou 		
oznámeny.
5) Opravy kostela: je nutné pokračovat v opravě střechy, dále je třeba opravit schody ke 		
kostelu a sokl kostela. Vše organizačně i finančně náročné.
6) Návrh navázat užší spolupráci Úřadem městské části Prahy 5. Spolupráce by mohla být na
různých úrovních (oblast kultury, sociální a mediální oblast, podíl na spolufinancování
oprav vnějšku kostela a jeho okolí).
7) Bohoslužby o prázdninách: všední dny jako dosud (střídavě), v neděli budou 2 mše sv.,
a to v 8 hodin ráno a v 18 hodin večer. Vycházíme tím vstříc starším lidem, kteří o prázdninách většinou zůstávají v Praze, zatímco děti bývají mimo Prahu. T. Lokajíčková nahlásí
do centra Concordia, aby vyšlo v tištěném přehledu bohoslužeb v Praze.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 25. 1. 2015 od 19:15
Zapsala: HS
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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 mši

První zastupitelstvo je za námi

Když se 21.11., v jednu hodinu po půlnoci ubírali zastupitelé a radní
nocí do svých domovů, mnozí jistě přemítali o tom, zda si zrovna tohle
představovali, když uvažovali o své kandidatuře. Nekonečný maraton
voleb, mnohdy nesrozumitelné slovní souboje a protiřečící si návrhy.
Často záměrné nepochopení argumentace protistrany nesené mentalitou “my a oni”. Je zřejmé, že volby nově rozdaly karty, aniž zahladily
staré křivdy.
Starosta i radní však byli zvoleni a byly obsazeny výbory. Nový starosta,
MUDr. Radek Klíma, si od vyhrocené atmosféry jednání udržel žádoucí
odstup. Mluvil střídmě a k věci a nenechal se předčasně vtáhnout do
sporů. Snad si tento přístup zachová i do budoucna, válcovací starostové zde již byli a nemáme
na ně dobrou vzpomínku. Schopnosti nových radních teprve poznáme. Bez stranické zaujatosti
s radostí konstatuji, že představení našeho “farního radního”, pana Mgr. Víta Šolleho, který má
na starosti především školství, působilo nejlepším dojmem. Bylo krátké, s jasnou strukturou
vyjádření a trefnou zkratkou, popisují cíl jeho programu. Učitel se nezapře.
Byly obsazeny výbory zastupitelstva, komise rady budou sestaveny následně. Možnost prosazovat své nápady ke společnému dobru je tu. Jedná se na jednu stranu o úkoly odborné, protože
každý člen výboru nebo komise chce uplatnit svou profesi nebo znalost. Ještě důležitější úkol
však spočívá v kultivaci politické části výkonu samosprávy obce. Ta je již léta paralyzována
vnitřní nesnášenlivostí. Víme, že demokratický systém není dokonalý a jeho kvalita závisí do
značné míry na osobním přístupu těch, kteří v jeho rámci rozhodují a pracují. V tomto úkolu,
který vyžaduje také trpělivost a dobrou vůli nám může být inspirací příklad sv. Prokopa, který
podle legendy zapřáhl do pluhu ďábla. Fungovat to ovšem mohlo jenom díky tomu, že Prokop
byl svatý. Není třeba brát legendu doslova, ale za určitou úvahu její poselství stojí. Josef Cuhra
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Úloha Boha v mé práci.

Při četbě evangelií, která zaznamenávají život Pána Ježíše Krista tady na zemi, zjišťuji, že až
2/3 těchto záznamů se týkají uzdravování nemocných. Pán Ježíš uzdravoval všude, kam přišel.
Jsou mezi věřícími názory, že stejně i dnes by v Církvi měly existovat podobné projevy. Někteří
věřící tvrdí, že člověk, který věří v Boha, by neměl mít zapotřebí lékařské a tedy mé pomoci.
Je důležitá jak důsledná prevence všech rizikových faktorů, ať už je to včasný záchyt rakoviny tlustého střeva, tak i záchyt rakoviny kůže či u mužů rakoviny prostaty a u žen rakoviny
děložního hrdla. Také je velmi důležitá včasná a důsledná léčba, ať už onemocnění rakoviny,
tak i civilizačních nemocí, které jsou na vzestupu např. ischemická nemoc srdeční, hypertenze,
cukrovky a poruchy metabolizmu tuků. Toto vše vyžaduje spolupráci pacienta s lékařem. V mé
praxi se někdy i setkávám s těžce nemocnými lidmi, kde i současné vědecké pokroky nedokáží
těmto lidem pomoci. Velmi často se za tyto lidi modlím a stává se, že mé prosby jsou vyslyšeny.
							 MUDr. Martin Pehr, praktický lékař

Neměnná zodpovědnost

Během staletí se náš způsob života velmi změnil. Zůstala však stále zodpovědnost za přijímání
nebo odmítání nežádoucích škodlivých vlivů. Dříve určoval panovník, která božstva mají lidé
uctívat a jaké zvyky dodržovat, přesto se nedalo úplně zabránit pronikání cizích obyčejů. Dostávaly se do země prostřednictvím obchodníků a otroků, ale často také samotných vládnoucích
vrstev. Pohanství vyznávalo mnoho bohů, věštci, kouzelníci a léčitelé obelhávali lidi svými naukami. Musíme si uvědomit, že obyčejní lidé byli negramotní, proto vítězil strach nad rozumem.
Všechny negativní podněty tedy vedly k odlidštění společnosti.
Ani my v dnešní době nejsme ušetřeni tohoto velikého nebezpečí. Jsem naopak přesvědčena,
že je jeho hrozba ještě větší. Volný pohyb osob přes hranice, rychlé cestování a moderní technologie nám otevírají přístup k informacím. Touha po tajemných a neznámých věcech stále
přitahuje mnoho lidí, proto můžeme naši moderní dobu opět nazvat pohanskou. Proniká k
nám učení asijských a afrických náboženských sekt, věštění a léčitelství je módní a často velmi
výnosné. Je nám vnucováno slavení amerických a keltských svátků.
Když přidáme ke všem těmto negativním vlivům šíření negativních zpráv, filmy plné násilí a
bulvární tisk, nemůžeme se vůbec divit, že mezi námi žije tolik nešťastných a osamocených lidí.
Nedovedou si vybrat z tohoto obrovského množství možností, protože je žádná neuspokojuje.
Avšak všichni dobře víme, že jsme získali nejcennější hodnoty přijetím křesťanství. Stálým
úkolem pro nás věřící je šíření jeho trvalých pokladů, kterými jsou: láska, pravda a dobro.
Přestože je dnes většina lidí nevěřících, chtějí být i oni šťastní. Když budeme bez rozdílu vyznávat výše zmíněné ušlechtilé hodnoty, myslím si, že se nám podaří naši společnost alespoň
trochu zase polidštit.								 IB

Děkujeme Ti, svatá Anežko!
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V sobotu 15. listopadu 2014 se ve zcela
zaplněné katedrále sv. Víta, Václava a
Vojtěcha uskutečnila mše svatá, během
níž si lidé připomínali odkaz svaté Anežky
České a její svatořečení před 25 lety, a
děkovali za následné období svobody v této
zemi. Hlavním celebrantem byl zvláštní
vyslanec papeže Františka kardinál Pietro
Parolin. Po bohoslužbách pokračovaly oslavy na hradčanském náměstí.

Taize

Do Prahy dorazí desetitisíce mladých lidí z východní i západní Evropy

Další evropské setkání, které organizuje komunita Taizé, se bude konat
od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 v Praze. Po roce poznamenaném
památkou stoletého výročí počátku 1. světové války, konfliktem mezi
Ukrajinou a Ruskem nebo evropskými volbami bude toto setkání znamením pokoje a smíření. Zúčastní se ho desetitisíce mladých účastníků
z celého kontinentu. Už nyní můžeme zmínit něco z toho, co bude pro setkání nejdůležitější:
•

Mladí. Účastníci ve věku 17–30 let stráví konec roku trochu jinak: v modlitbě, setkávání,
sdílení a solidaritě.
• Evropa. Ve světle současných událostí bude mít zvláštní důležitost přítomnost 2600 mladých
lidí z Ukrajiny, více než 1000 z Běloruska a několika set mladých z Ruska.
• Smíření mezi Východem a Západem. Už před 24 lety, rok po pádu berlínské zdi a sametové
revoluci, hostilo Taizé evropské setkání v Praze. Jaký kus cesty jsme od roku 1990 ušli!
• Duch pouti. Pravoslavní, protestantští a katoličtí účastníci se budou třikrát denně setkávat
spolu s bratry komunity Taizé při společné modlitbě: ráno v hostitelských společenstvích, v
poledne v chrámech v centru města a večer na výstavišti v Letňanech.
• Ekumenismus. Spolu s bratry z Taizé a mezinárodním týmem patnácti mladých
dobrovolníků toto setkání připravují protestantští, katoličtí a pravoslavní představitelé církví
v Praze. Setkání budou přítomni také biskupové a pastoři z různých zemí. Přátelské pozdravy
zašle papež František, východní patriarchové stejně jako představitelé církví anglikánské, luteránské a reformované tradice.
• Setkání s ostatními. Jeden z workshopů se bude konat v pražské synagoze. Mladé křesťany
budou hostit také rodiny nevěřících.
• Angažovanost ve společnosti. Odpoledních workshopů se budou účastnit osoby angažující
se v občanské společnosti. Pozdravy účastníkům zašlou generální tajemník Spojených národů
a předseda Evropské rady.
• Pohostinnost. Díky pohostinnosti celého pražského regionu budou tisíce poutníků ze všech
zemí ubytovány u místních obyvatel.

SOS - SOS - SOS

Minulý týden jsme se dozvěděli od organizátorů, že požadují od naší farnosti ubytovat 200
účastníků. V době uzávěrky tohoto čísla jsme měli přislíbeno 32 míst v rodinách. Uvažte prosím, jestli přece jenom nemůžete přijmout nějakého vánočního poutníka. Kontaktujte prosím
přímo P. Chvátala - 724 049 033 podle vzoru na str. 9.
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Farní odpoledne

se uskutečnilo v sobotu 23. 11. 2011 od 15 hod. ve všech prostorách fary. Tentokrát se sešlo
72 účastníků, především rodičů s dětmi a starší rodiče. Ostatní kategorie byly zastoupeny
minimálně. Vzhledem k výsledkům sčítání účastníků bohoslužeb jsme očekávali zcela jiné zastoupení.
FN
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Evropské setkání mladých

29.12.2014 – 2. 1.2015

Setkání v Praze na konci tohoto roku

Komunita Taizé toto setkání připravuje ve spolupráci s místními přípravnými týmy po celé
Praze i v jejím okolí. Všichni obyvatelé jsou zváni, aby přijali účastníky ve svém domově. Program setkání se skládá ze sdílení myšlenek a zážitků v mezinárodních skupinkách, společné
modlitby a tematických setkání. Dopoledne se bude program odehrávat ve farnostech, sborech
a školách, v poledne se mladí lidé shromáždí ve velkých chrámech v centru Prahy a večer na
výstavišti v Letňanech (PVA EXPO PRAHA).
Obyvatelé Prahy a okolí se budou moct do programu zapojit bez ohledu na věk, aniž by
potřebovali nějakou vstupenku nebo aniž by se museli předem přihlašovat.
Taizé, přípravné centrum – Kafkův dům, nám. F. Kafky, Praha
Otevřeno od 25. září, úterý–sobota: 10:00–12:00 a 14:00–18:00.
Přijďte nás navštívit, rádi vás uvidíme!
Poštovní adresa: Taizé – Praha, nám. Franze Kafky 24/3, 110 00 Praha 1
E-mail: info@taizepraha.cz      •      Tel: +420 226633988
Web: www.taizepraha.cz    •    www.facebook.com/TaizePraha2014
Pokud můžete pomoci s ubytováním na evropském setkání, vyplňte prosím tento formulář a
odevzdejte jej místnímu přípravnému týmu
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příjmení:
Jméno:
Adresa (včetně PSČ): 								
Město (+městská část): 								

Telefon: 			
Mobilní telefon:
		
E-mail: 										
Farnost/sbor apod.: 						
Můžeme ubytovat až ____ osob(y)
Je možné, aby hosté přijeli už 27. prosince?:

[ ] ano [ ] ne

1. ledna můžeme hostit _____ lidí na oběd.
Poznámky (např. jestli máte postele…):

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mladí účastníci (ve věku 17–35 let) si přivezou spacáky a karimatky, můžou spát na zemi. Vřelé
přijetí je důležitější než fyzické pohodlí. Potřebují jenom jednoduchou snídani každé ráno. Celý
den budou venku na evropském setkání, vracet se budou po večerní modlitbě (v Letňanech),
kolem 22:00. 1. ledna je můžete pozvat na oběd.
Místní přípravný tým se s vámi spojí kvůli domluvení podrobností.
Kontakt na farní přípravný tým u sv. Václava:

Petr Chvátal

tel.: 724 049 033 email: pdchvatal@seznam.cz
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Nová základní škola na Praze 5 s křesťanskou výchovou:
rodinné prostředí, etika, nadstandardní vzdělání

1. září 2014 otevřela své brány Základní
škola Parentes Praha. Škola sídlí na Radlické
ulici a v současnosti lze stále děti zapsat do
1. a 2. třídy.
U založení školy stojí Občanské sdružení
Parentes, které vzniklo na podnět několika
rodičů římsko-katolického vyznání, jenž si
pro děti přáli víc, než poskytuje veřejný sektor. Investovali spoustu energie, času a peněz
do budování vlastních škol, protože svým dětem chtěli dopřát kvalitní vzdělávání zaměřené na
všestranný rozvoj osobnosti dětí a jejich výchovu ke ctnostem. Důležitým požadavkem byla
také aktivní spolupráce školky nebo školy s rodinami dětí. Dnes Parentes na neziskovém principu úspěšně provozuje dvě mateřské a dvě základní školy v Praze a středních Čechách.
Hlavní předností Základní školy Parentes Praha je rodinné prostředí, individuální přístup k
dětem a intenzivní spolupráce s rodiči. Kromě kvalitního a moderního vzdělávacího programu
jsou to také pečlivě vybíraní, nadšení pedagogové. Ve škole se učí třikrát týdně angličtina a
děti mají možnost navštěvovat denně anglickou družinu. Mimo to škola klade důraz na formování a rozvoj charakteru dětí, na etiku a orientaci v sociálních situacích současného světa.
Škola děti podporuje ve svobodném rozvíjení duchovní dimenze života. Jedním z volitelných
předmětů je náboženství a děti se mohou týdně účastnit bohoslužby ve školní kapli. Koncept
je inspirován řadou úspěšných projektů škol po celém světě. Děti i jejich rodiče určitě potěší i
fakt, že vyučování tu začíná až v 8:45!
Zaujala vás škola? Přijďte se podívat na Den otevřených dveří v úterý 13. ledna 2015. Zápis dětí
do 1. třídy na školní rok 2015/2016 proběhne ve čtvrtek 22. ledna 2015.
Markéta Vaculíková
Více informaci najdete na www.parentes.cz				

Mše za zemřelé a průvod na Malvazinkách

V neděli 2.11. jsme se podle obnovené tradice sešli v kostele na Malvazinském hřbitově. Po
mši sv., kdy jsme si připomněli smíchovské farníky, kteří nás již předešli, jsme obešli hřbitov a
modlili se Růženec. Nakonec jsme obešli hroby bývalých smíchovských duchovníchvzpomněli
na ně a zapálili svíčky.
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Nadační fond MALAKIM (www.malakim.cz)
a
Společnost přátel beuronského umění (www.beuron.cz)
srdečně zve

na Adventní sobotu s beuronským uměním dne 13. prosince 2014
v interiéru kláštera sv. Gabriela
a
kostela Zvěstování Panně Marii v Praze 5 na Smíchově, Holečkova 10.
Autobus 176 z Karlova náměstí, zastávka Holečkova, parkování je možné přímo před kostelem.

Program:
10.00 Komentovaná prohlídka kláštera sv. Gabriela
11.30 Prohlídka kostela Zvěstování Panně Marii s výkladem

Okénko sv. Gabriela

Prosinec 2014

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

pá 5. 12.
17.00 mše sv. (tridentská tradiční) s pobožností
Prvního pátku
so 6. 12.
9.00 mše sv. (trid.) ze sv. Mikuláše
ne 7. 12.
11.15 mše sv. z 2. neděle adventní
17.00 mše sv. (trid.) ze Druhé neděle adventní
pá 12. 12.
17.00 mše sv. (trid.) z férie
ne 14. 12.
11.15 mše sv. ze 3. neděle adventní
17.00 mše sv. (trid.) ze Třetí neděle adventní
pá 19. 12.
17.00 mše sv. (trid.) z Pátku suchých dnů adventních

ne 21. 12.
11.15 mše sv. ze 4. neděle adventní
17.00 mše sv. (trid.) ze Čtvrté neděle adventní
st. 24. 12.
24.00 mše sv. z vigilie slavnosti Narození
Páně; formulář „v noci“
pá 26. 12.
17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Štěpána,
prvomučedníka
ne 28. 11.
11.15 mše sv. ze svátku Svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa
17.00 mše sv. (trid.) z neděle mezi oktávem
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

30.11. neděle
2.12. úterý
3.12. středa
4.12. čtvrtek
6.12. sobota
7.12. neděle
8.12. pondělí
12.12. pátek
13.12. sobota
14.12. neděle
21.12. neděle
24.12. středa
25.12. čtvrtek
26.12. pátek
27.12. sobota
28.12. neděle
31.12. středa
1.1. čtvrtek

Svátek sv. Ondřeje, apoštola, 1. neděle adventní
sv. Bibiána
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
sv. Barbora
Památka sv. Mikuláše
1. neděle adventní
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Panna Maria Guadalupská
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
3. neděle adventní
4. neděle adventní
Štědrý den
Slavnost narození Páně
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Svátek sv. Jana Evangelisty
Svátek sv. Rodiny
sv. Silvestr
Slavnost Panny Marie, Matky Boží

Pozvání na staročeské roráty
Při ranních bohoslužbách 7:30 ve všední dny a v soboty zpíváme již mnoho let
staročeské roráty. Mše jsou u bočního, mariánského oltáře. Přijďte!
Gospely
10.12.2014 v 19:30 u sv. Václava, více na str. 3
Adventní rekolekce
proběhne v sobotu 13.12. v čase 9-12 ve velkém sále na faře, pak bude následovat mše sv. v
kostele. Rekolekci povede P. Ladislav Nosek.
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.
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

