POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle:
Po-Pá:
Sobota:

8:00
6:30
7:30

KONTAKT S

9:30
17:30
17:30

18:00
pátek

11:15 sv. Gabriel
15:00 Palata

(nedělní)

KNĚZEM

úterý: 7:00 - 11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
pátek: 7:00 - 11:00
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.

ÚŘEDNÍ HODINY
(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 7:00 - 11:00

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA
Neděle:

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

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
3.3. čtvrtek

1. pátek vměsíci
Adorace NSO do 23 hodin
5.3. sobota Křížová cesta (nejen) pro děti zRadlic na Malvazinky (více viz str.3)
6.3. neděle 4. neděle postní, koná se sbírka na Arcidiecézní charitu
Ve 4. a 5. postním týdnu – rozšířená příležitost kpřijetí svátosti smíření (více viz str. 7)
10.3. čtvrtek v19.00 modlitba chval na faře
13.3. neděle 5. neděle postní
18.3. pátek V17:30 – Kající bohoslužba slova
19.3. sobota Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, celý den diecézní setkání mládeže informace jsou na nástěnce
20.3. neděle Květná neděle, 11.00 v kanceláři setkání rodičů dětí, které se připravují na první
svátost smíření a přijetí Eucharistie
Bohoslužby Svatého týdne ve farnosti (viz str. 6)
24.3. čtvrtek Zelený čtvrtek
V9:00 Missa chrismatis v katedrále
25.3. pátek Velký pátek, Sbírka na Svatou zemi
na Velký Pátek, první svatá zpově dětí - společné zahájení 8.00 v kostele, pak
program pro všechny děti z farnosti: 9.00 společná modlitba v kostele a odchod na
křížovou cestu venku, návrat na faru do 14.00, Od 19:00 Křížová cesta na Petříně
(více viz str. 3)
26.3. sobota Bílá sobota
Vnoci ze soboty na neděli – změna středoevropského na letní čas
27.3. neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
1.4. pátek 1. pátek vměsíci dubnu, Adorace NSO do 23 hodin
V18:30 – přednáška Křesanské akademie na faře viz str. 5
3.4. neděle 2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství
V19:30 – Setkání Pastorační rady
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. O. Pávek, P. M.F. Převrátil, M. Muchová, Z. Hadravová, F. Nedbal
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 800 ks neprodejné

3
Březen
2005

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Uvidět ve víře

Bratři a sestry, na konci tohoto měsíce nás opět čekají
dny velikonočního tridua a po nich padesát dní
velikonoční doby. Budeme si připomínat bolestné
umučení a slavné zmrtvýchvstání našeho Pána –
událost, která navždycky změnila běh tohoto světa a
běh celých lidských dějin tím, že jim otevřela možnost
smysluplného vyústění do Boží slávy. Zvláš v průběhu
Svatého týdne budeme mít možnost spoluprožívat
sněkterými biblickými postavami Ježíšovy pašije,
proniknout hlouběji do obav a bezradnosti, která
Ježíšovy blízké je naplňovala během Velkého pátku a následující soboty a spolu snimi také
zakusit radost nedělního rána prostoupeného zvěstí o Pánově vítězství.
Dosah těchto událostí najdeme vyjádřený mnoha způsoby ve slovech liturgie těchto
dnů. Mezi jinými uslyšíme opět slova velikonočního chvalozpěvu, která nás upozorňují:
„Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili, kdybychom nebyli vykoupeni.“ To je nepochybně
pravda. Zároveň můžeme tuto úvahu rozvíjet dál tím, že si blíže všimneme, jak se naše
vykoupení událo a jak bezprostředně vstoupilo do života lidí. Uvážíme-li, co asi prožívali
Ježíšovi blízcí vtěch nejzávažnějších chvílích – samotu, opuštěnost, bolest zMistrovy smrti
– a čím byly tyto pocity vystřídány – radostí ztoho, že se k nim Pán, poté co prolomil hradby
smrti, zase vrací proměněný a oslavený a ukazuje se jim, můžeme pokračovat: Nic by nám
neprospělo, kdybychom třeba i byli Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním vykoupeni, ale přitom
se o tom všem nedověděli a zůstali natrvalo stát pouze ve stínu kříže. Byla to právě věta
„Viděli jsme Pána!“
Pána!“, která se nesla onoho nedělního rána od úst kústům a od srdce
ksrdci, a která odkrývala smysl všech předchozích událostí. Pán se po svém vítězství ukázal
svým věrným a teprve tím jim fakticky dal možnost vystoupit ztemnot smrti, jimiž už sám
předtím prošel.
„Viděli jsme Pána!“ – to nám bude znovu zvěstováno. A bude velmi dobré, když si
připomeneme, že tato událost nám není jen zvěstována, ale že jsme přímo pozváni kjejímu
prožití, které nám Pán také chce darovat. Vzpomeňme na sv. apoštola Tomáše. I jemu
ostatní učedníci říkali, že Pána viděli. On na to odpověděl, že ho touží vidět také. A uviděl.
Je pravda, že jsou blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili. Jenomže i akt víry je jistým
typem „vidění“, lze také „uvidět ve víře“. A pokud po něčem takovém toužíme, Pán nás
jistě nezklame.
Přeji Vám, bratři a sestry, by poněkud spředstihem, požehnané Velikonoce.

P. Ondřej Pávek
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PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI
Společenství Obnovy v Duchu svatém
úterý od 20 hod. - klubovna na faře
Společenství mládeže
středa od 18:30 - klubovna na faře
Farní káva
Společenství maminek a babiček
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na faře.
Společenství rodičů
Modlitba Růžence
neděle 17:00 - 18:30 - klubovna na faře
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Pondělní společenství
Nešpory
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Po každé večerní mši sv., s výjimkou pátků.
"Biblická hodina"
Pravidelná páteční adorace
pondělí od 19:30 - klubovna na faře
Každý pátek po večerní mši sv. cca půl hodiny
komentovaná četba Skutků apoštolů
společná adorace. Každý první pátek v měsíci je
Mateřské centrum Venoušek
adorace do 23 hod.
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum na faře
Farní rada
Dramatický kroužek
Nejbližší schůzka 3.4.2005, 19:00 na faře
úterý 17:00 - 18:30 hod. - velký sál na faře
Redakční rada Zpravodaje
Rekreační cvičení pro ženy
Nejbližší schůzka 29.3.2005, 18:30 farní kancelář
úterý 19:00 - 20:00 hod. - velký sál na faře
Výuka dětí - náboženství
Ministrantské schůzky
Termíny a skupiny jsou vyvěšeny ve vývěsce.
úterý 18:30 - 19:30 hod. - v sakristii kostela sv.
Katechumenát dospělých
Václava, vede Petr Zborník (731 459 298)
Individuální příprava pod vedením P. Ondřeje.
Sponzorské dary:
Číslo bankovního účtu farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní symbol
platby uvete číslo dárce, které vám přidělí farář. Potvrzení o výši darů je
vydáváno jednou ročně. Všem dárcům ze srdce děkujeme!

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!

Farní www stránky: Adresa je: www.vaclavonline.wz.cz Své příspěvky, fotografie, aktuality a vše
další, co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu jan.macek@atlas.cz
Farní Zpravodaj:
Snažíme se, aby ve Zpravodaji bylo více informací o dění ve farnosti. Program
je bohatý, ale dopisovatelů, kteří popíší své dojmy zfarních akcí, je málo. Zkaždé akce by se měl ve
Zpravodaji objevit článeček, by na 5 řádek - jaké to bylo, co by se mohlo vylepšit, pozvat dosud
nerozhodnuté, aby se přišli příště podívat, apod. Případné stylistické neobratnosti rádi upravíme, ale
chybí nám ohlasy na akce zřad farníků. Možná, že právě jednoduchý a krátký popis někoho přiměje,
aby příště přišel také. P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc. Děkujeme všem, kteří dodržují termíny!
Farní knihovna:
Základní fond má již přes 200 nově zakoupených titulů a zájemci si již začali
knížky půjčovat. Půjčuje se ve farním sále vždy při kávě po dětské nedělní mši sv. (tedy v době 10:4511:30) a před nedělní večerní mší sv. (tedy 17:00-17:45). Bude-li o tuto službu zájem, přibudou i
další termíny. Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Uvítáme Vaše náměty na doplnění knihovny, knižní dary
(po předchozí konzultaci s knihovníky) i finanční dary na pořízení nových knih.

OBLÍBENÉ "FARNÍ KAFE" BUDE I NADÁLE KAŽDOU NEDĚLI, POKUD SE NAJDOU
OCHOTNÍ SPOLUPRACOVNÍCI , KTEŘÍ BUDOU " DRŽET SLUŽBY". Z ÁROVEŇ
HLEDÁME DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍKY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU KOSTELA.
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Jak Vás přijali věřící ve vaší farnosti?
Přijali mne velmi pěkně. Když vidí práce sopravami snaží se mi pomáhat (například na faře súklidem,
nebo na zahradě nebo na dvoře, anebo stechnickými věcmi, které nemusím vykonávat jako kněz,
súčetnictvím apod.). Když o něco požádám vycházejí mi maximálně vstříc. Jsem velice šastný, že
mne tak přijali a jsem velice rád, že jsem snimi.
Dozvěděli jsme se, že před rokem byl na Půlnoční mši svaté ve vašem kostele vLánech prezident
Klaus. Překvapilo Vás to?
Tak trochu. Věděl jsem to necelé 3 neděle dopředu, kdy volali zprezidentské kanceláře, že by pan
prezident rád přišel na půlnoční mši. Pro kněze na venkově jsou půlnoční mše svaté velmi náročné.
Mám 6 mší. Ve 20 hodin, v 22 hodin a ve l2.hodin. Ta půlnoční ve l2 byla již 3., tedy náročná.
Náročné bylo i to, že se zúčastnilo mnoho novinářů a televize. Takže to bylo i psychicky náročné a že
se tak pan prezident rozhodl, bylo jeho rozhodnutí. I letos původně chtěl přijít, těsně před tím se
omluvil a nepřišel. Vkostele je vždy srdečně vítán.
Ve smíchovské farnosti, kromě dospělých na vás vzpomíná i mládež (výlety, zájezdy, sportovní utkání)
Podařilo se vám i ve vaší současné farnosti aktivovat mladé?
To je bolestný problém, mládež v podstatě není, jsou tu děti. Nejstaršímu chlapci je 11 let, nejstarší
dívce 20. Pracuji zde smladými páry. Připravují se na biřmování, které bude vkvětnu. Tyto páry
mají děti, je zde hodně dětí (3 až 4 vrodině). Je naděje, že až dorostou se zde určitě společenství
J.Redl, Zd.Hadravová
mladých vytvoří.

LETNÍ

TÁBOR PRO DĚTI OD
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DO
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LET

(18.-31.7.2005)

Jedeme sdětmi na faru vSedlci-Prčici, ale budeme mít ssebou i tee-pee pro ty, kteří si chtějí užít léto
pod “stanem”. Bereme i předškoláky. Děti se můžou těšit na dobré jídlo od naší šikovné kuchařky,
na hry, výlety a na příjemné vedoucí. Děti je možné přihlásit na mailu bet-el@seznam.cz (uvete
jméno dítěte, kontaktní adresu na vás a telefon) nebo nechte kontakt na vás ve vrátnici Komunitního
centra sv.Prokopa. Cena: 2100,-Kč
o.s. bét-el (Magda Vlčková 608610600)

JARNÍ

VÝLET KŘIVOKLÁTSKÝMI LESY (NEJEN) PRO DĚTI
V sobotu 16.04.2005 sraz v7:30 na metru Nové Butovice uprostřed nástupiště nebo pro ty, kdo to
tam mají blíž, v8:00 na Masarykově nádraží u pokladen. S sebou jídlo a pití, teplé oblečení, 60,- Kč.
Návrat v 18:37 na Smíchovské nádraží. Je možné, že stihneme i dřívější spoj. V tom případě dáme
rodičům vědět. o.s.Bét-el

NABÍDKA

PŘEDŠKOLÁKŮM A MLADŠÍM

Církevní mateřská škola „Srdíčko“ zve všechna malá a větší srdíčka na den
otevřených dveří, spojený se zápisem vpátek 1. dubna (nebojte nejde o
apríl) a ve čtvrtek 7. dubna vždy od 13:00 do 18:00 hodin.
Co se u nás děje? U nás si hrajeme, povídáme, kreslíme, zpíváme, také
chodíme ven a cvičíme. Paní logopedka nám pomáhá správně mluvit. Kdo
chce, může se učit anglicky se slečnou lektorkou a chodit na náboženství
pro předškolní děti a ještě více zpívat vhudebním kroužku a tancovat
sRytmikem a hrát na flétnu. Paní učitelky nám pomáhají hezky si hrát a radí, jak mít dobré srdce.
Těšíme se na vás! Vaše CMŠ
Adresa:
Podpěrova 1879/2, 155 00 Praha 5
Email: cms.srdicko@volny.cz
Spojení:
Metro B stanice Lužiny
Tel: 235 512 181, 251 622 425
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ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha – Smíchov
konaného dne 22.02.2005 na faře
Přítomni:

Marie Dajbychová, Petr Chvátal, Jan Macek, P. Ondřej
Pávek, P. František M. Převrátil, Jakub Suchel, Marie
Tomková, Petr Zborník, Jiří Zeman

Omluveni:

Eva Kutá, Tereza Lokajíčková

Projednávání návrhů zminulé pastorační rady:
- zapojení mladých rodin při mši svaté - přinášení darů funguje, připomínat rodinám, aby se zapojovaly
- Křesanská akademie – projednáno sJosefem Cuhrou, 1. přednáška 01.04.2005 na téma „Vztah
křesanství a EU“ – Dr. Roithová
- železná rohožka před kostelem zůstane, ale je potřeba ji zrenovovat
- spolupráce sobchodním centrem Nový Smíchov – ze strany obchodního centra vstřícnost, zařizuje
Petr Zborník
- kluziště před kostelem – reakce OÚ na dopis P. Ondřeje: mobilní WC přemístěno, kluziště má
zůstat do konce března; P. Ondřej napíše znovu dopis na OÚ sžádostí o demontáž kluziště alespoň
před velikonočními obřady
Dotace na opravu kostela:
- letos se měla dokončit jižní strana kostela, Městské části Praha 5 podána žádost o dotaci Kč
300.000,-, bylo odsouhlaseno Kč 150.000,-, zMagistrátu hl. m. Prahy sděleno, že naše žádost
nepostoupila 2. kola
Plán investic vroce 2005
- aparatura kprojektoru vsále na faře cca Kč 30.000,- zdokonalení kamerového monitoringu kostela cca Kč 10.000,- ozvučení kostela – bude se projednávat – návrh uspořádat sbírku
- bezbariérový přístup do kostela – již je zpracován projekt, dále se bude žádat o stavební povolení
Návrh na zhotovení nájezdu pro kočárky ve vstupní hale fary
- technicky neproveditelné
Farní charita
- projednán návrh na rozšíření činnosti
Plán nejbližších akcí
- tradiční křížová cesta na Petřín – na Velký Pátek po obřadech
- farní odpoledne 09.04.2005
- výlet sministranty 16.04.2005
Příští zasedání pastorační rady stanoveno na 03.04.2005

FARNÍ

Zapsala:

M. Tomková

UMĚLECKÝ KLUB

V nejbližší době bude obnovena činnost farního uměleckého klubu! Sledujte vývěsky a podávejte
náměty k programové skladbě. Je třeba začít s přípravou programu dalšího ročníku. Zároveň hledáme
další spolupracovníky (programové i na přípravu sálu před a úklid po promítání) !!!
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agitace,“ řekl Tomáš Halík stím, že na to jsou někteří lidé právem alergičtí. „Vnašem prostředí, které
zažilo ideologickou agitaci, to platí dvojnásob.“ Podle Tomáše Halíka nelzez evangelizace dělat pouhé
„hlásání“. „Takový ten přístup: vjedné ruce bibli, vdruhé hamburger a te to budeme sázet… To
není evangelizace, to je něco, co je zvláš včeské mentalitě naprosto kontraproduktivní. Evangelizace
není jen hlásání křesanství na stadionech, spíše má jít o jakési vtělování hodnot evangelia do kultury.
Prostě snažit se vtělit křesanské hodnoty do stylu myšlení a života lidí.“
Vzávěrečné části přednášky se Tomáš
Halík věnoval „dnešnímu světu“ a tomu, co
si pod ním představujeme. „Můžeme vůbec
mluvit o nějakém jednom světě? Vjistém
smyslu ano,“ odpověděl. „Mluví se o
globalizaci a přitom globalizace má vsobě
řadu paradoxů. Jeden moudrý člověk řekl,
že globalizace je univerzalizace partikulárního
a partikularizace univerzálního. Tedy to, co
jsme dosud považovali za univerzální, tedy
naše západní hodnoty, se najednou ukázalo
jako něco, čemu vostatních částech světa
nerozumí a co nesdílí. Právě díky globalizaci
jsme si teprve uvědomili, že naše vidění světa,
naše hodnoty, které chápeme jako naprosto samozřejmé, je něco, co vůbec není samozřejmé. Na Zemi
žijí miliardy lidí, kteří mají úplně jiné žebříčky hodnot, jiné vidění světa než my, a my knim nemůžeme
přistupovat jako majitelé pravdy.“ Vzávěru pak Tomáš Halík přirovnal globalizaci ke svátku
Nanebevstoupení Páně. „To je takový svátek globalizace, protože tehdy Ježíš poprvé řekl: Jděte do
Michael Mareš michaelmares@centrum.cz
celého světa, oslovte všechny národy a učte je.“
Mše svaté vKomunitním centru sv. Prokopa vNových Butovicích
Neděle 9.30 h (dětská), 11 h, úterý 8 h, středa 18 h, pátek 6.30 h ranní chvály, od 6.45 h mše svatá

KE

ČTYŘICETIDENNÍ PŘÍPRAVĚ NA

VELIKONOCE

(římská liturgie žádnou postní dobu nezná)
Jedni mají potíže dát to nejlepší druhým. Druzí nejsou schopni si někdy dopřát to nejlepší sami
sobě. U nás si při slavnosti křtu pokaždé klademe tři otázky: "Chceš po celý život pozemský a po
celou věčnost milovat Boha celou svou bytostí?" Chceš s Kristem nést odpovědnost za dnešní svět?"
"Chceš být v dnešním světě s ostatními křesany: světlem, solí a kvasem?" Pokaždé odpovídáme:
"Chci." Na první místo si ale položme otázku: "Chceš mít rád sám sebe, jako tě má rád Bůh?"
Mít rád sám sebe nemá nic společného se sobectvím. Bůh nás nerozmazluje a nekazí, ale je
nesmírně velkorysý a štědrý. Známe radu: mít rád druhého, jako sebe sama. Co všechno potřebujeme
nutně k životu? Často zůstáváme jen u materiálních představ. Dokud nebudeme mít rádi sami sebe,
dokud si nebudeme vážit sebe sama, nebudeme duchovně (ani tělesně) zdraví.
Od Popeleční středy si chceme pečlivěji všímat jakou cenu máme pro Boha. Nedělní čtení
"Čtyřicetidenní přípravy" budou perlami z evangelií. Jsou určené nejen těm, kteří se nechají o
Velikonocích pokřtít, ale i pro ostatní. Bůh zná naši nedomilovanost, neskrblí svými projevy
blízkosti.
Na Popeleční středu slýcháváme: "Obra se a věř evangeliu." Slovo "čiň pokání" je v našich
poměrech nepřesné a zavádějící. Možná bychom měli říkat: "Obra se k Bohu a věř, že tě má Bůh
víc rád, než dosud tušíš." Kdo chce, a se drží slova: "Čiň pokání". Ale to neladí s Ježíšovým
P. Václav Vacek
záměrem a nenese patřičné ovoce, nepřináší zdraví (tělesné ani duchovní).
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VELIKONOČNÍ

BOHOSLUŽBY

2005

VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI

Farní kostel sv. Václava:
20.03. Květná neděle:
8:00 Mše sv.
17:00 Křížová cesta vkostele
21.03. Pondělí Svatého týdne:
22.03. Úterý Svatého týdne:
23.03. Středa Svatého týdne:

9:30 Mše sv. sžehnáním ratolestí a průvodem
18:00 Mše sv. (+ nešpory po jejím skončení)
6:30, 17:30
6:30, 17:30
6:30, 17:30

Mše sv. (+ nešpory po večerní mši sv.)
Mše sv. (+ nešpory po večerní mši sv.)
Mše sv. (+ nešpory po večerní mši sv.)

6:30
17:30

Ranní chvály
Mše sv. na památku večeře Páně, přenesení
NSO, po mši sv. adorace vGetsemanské
zahradě

24.03. Zelený čtvrtek:

25.03. Velký pátek:

Pátek 18.03.2005 Kající bohoslužba slova v17:30.
Svatý týden:
· Květná neděle 20.03.2005: 7:30 – 7:55, 9:00 – 9:25, 16:30 – 17:55
· Vpondělí, úterý a středu Svatého týdne se bude zpovídat pouze vobvyklých časech, tj.
před večerní mší sv. od 17:00 do 17:25. Prosíme proto, abyste možnost přijetí svátosti
smíření ve Svatém týdnu využívali jen zvážných důvodů, jelikož časové možnosti
budou velmi omezené!
· Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu se zpovídat nebude

Ranní chvály
Křížová cesta pro děti na Petříně
Křížová cesta vkostele
Velkopáteční obřady – památka umučení Páně
Křížová cesta na Petříně

POCHOD

7:30
10:00
15:00
16:00

Ranní chvály
Obřady katechumenátu
Bohoslužba slova pro děti u Božího hrobu
Nešpory

POSTNÍ

27.03. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
20:00
8:00
9:30
18:00

Velikonoční vigilie (na Bílou sobotu večer)
Mše sv.
Mše sv. pro děti
Mše sv. (+ nešpory po jejím skončení)

28.03. Pondělí voktávu velikonočním: 9:30, 17:30 Mše sv. (+ nešpory po večerní mši sv.)
Filiální kostel sv. Gabriela (Holečkova ul.):
20.03. Květná neděle:
11:15
27.03. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 11:15

Mše sv. sžehnáním ratolestí a průvodem
Mše sv.

PŘÍLEŽITOST K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

u sv. Václava vpostní době 2005
1. - 3. postní týden (13.02. – 05.03.2005):
· Neděle: 7:30 – 7:55, 9:00 – 9:25, 17:00 – 17:55
· Všední dny: 17:00 – 17:25
4. postní týden (06.03. – 12.03.2005):
· Neděle: 7:30 – 7:55, 9:00 – 9:25, 17:00 – 17:55
· Všední dny: ˝ hodiny po ranní mši sv., večer 16:30 – 17:25
5. postní týden (13.03. – 19.03.2005):
· Neděle: 7:30 – 7:55, 9:00 – 9:25, 16:30 – 17:55
· Všední dny: ˝ hodiny po ranní mši sv., večer 16:00 – 17:25
· Mimořádná příležitost:

6:30
9:00
15:00
17:30
19:00
26.03. Bílá sobota:
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ROZŠÍŘENÁ

PRO ŽIVOT 2005
Pochod pro život se bude vzhledem k velikonočním svátkům letos konat 2.dubna, v sobotu ve
Velikonočním oktávu. Pochod pro život začne ve 13 hodin programem na Staroměstském náměstí
(tedy o hodinu dříve než v minulých letech!).Poté se účastníci odeberou v průvodu na Václavské
náměstí, kde bude Pochod pro život zakončen zpěvem Svatováclavského chorálu.
Bližší informace:
Hnutí pro život ČR,
email: info@prolife.cz
nebo tel.: 603 976 231
ZAMYŠLENÍ

Prožíváme postní dobu a jistě právě nyní více než jindy rozjímáme o tom, jaká byla cena našeho
vykoupení - a už při křížové cestě, při zpěvu postních písní, při pohledu na kříž a asi nejintenzivněji
vzávěru postu při obřadech Velikonočního třídenní. Jak veliká je láska Boha kčlověku, když ani
Cožpak může
vlastního Syna neušetřil ( viz Řím 8,32). VPísmu sv., u proroka Izajáše, čteme: „Cožpak
zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé
zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní…“ (Iz 49, 15-16).
Při pohledu na Ježíšovy probodené ruce jsem si uvědomila, že to není jen starozákonní obrazné
vyjádření Boží náklonnosti kčlověku, nýbrž skutečnost, kterou Boží Syn na kříži opravdu prožil. A
jak píše Izajáš na jiném místě, „…Byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost.
Trestání snášel pro náš pokoj, jeho ranami jsme uzdraveni…“
(Iz 53, 5-6). Ježíšovo utrpení, jeho pokora a poslušnost k Otci nám přinesly spásu, možnost být
Božími dětmi, prožívat radost a pokoj, které svět nemůže dát.
Jaká je naše odpově na události Velikonoc? „Zapsali“ jsme si my Boží jméno do srdce, do
mysli, nezapomínáme na Lásku, která se za nás vydala do krajnosti?
Pane, prosíme Tě, a je pro nás postní i velikonoční doba novou příležitostí obnovit svůj vztah
ktobě. A nás naplňuje stále většívděčnost za vše, co jsi pro nás vykonal a stále konáš.
(vz)
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LITURGIE

MUSÍ BÝT SROZUMITELNÁ LIDEM, KTERÉ MÁ OSLOVIT

Profesor Tomáš Halík přednášel vNových
Butovicích o proměnách křesanství. Křesanský
sbor a Římskokatolická farnost sv. Jakuba
Staršího ve Stodůlkách připravily na úterý 18.
ledna večer další přednášku zcyklu „Prokopská
zastavení“, tentokrát na téma Křesanství
vdnešní době. Vkomunitním centru sv.
Prokopa vNových Butovicích přednášel Prof.
PhDr. P. Tomáš Halík, profesor sociologie na
Univerzitě Karlově, rektor univerzitního kostela
Nejsvětějšího Salvátora vPraze, člen Evropské
akademie věd a umění a řady vědeckých
společností doma i vzahraničí, prezident České
křesanské akademie, který přednášel na řadě univerzit vEvropě, USA, Latinské Americe, Indii,
Číně a který publikoval přes 200 prací. Jeho knihy vyšly vněmčině, polštině, italštině a ve španělštině.
Od poloviny devadesátých let se angažuje ve snahách o dialog a porozumění mezi náboženstvími a
kulturami. To také bylo, stručně řečeno, tématem jeho přednášky. Mimo jiné hovořil o proměnách
křesanství a kontinuitě křesanství, o liturgii, o rozdílnosti liturgií, o evangelizaci a inkulturaci, nebo
o globalizaci. Přiznám se, že bylo nesmírně těžké ztéměř dvouhodinové přednášky vybrat to podstatné,
ale pokusil jsem se o to. Zde jsou některé myšlenky Tomáše Halíka.
V úvodu přednášky na téma „Křesanství vdnešní době“ si Tomáš Halík sám sobě položil
otázku: Je křesanství stejné, nebo jiné než před staletími? „Na tuto otázku je třeba odpovědět ano i
ne. Vněčem existuje kontinuita, v něčem diskontinuita,“ řekl stím, že když mluvíme o křesanství
vdnešním světě, musíme přitom „brát ohled“ i na minulost. „Křesanství knám přichází skrze
tisíciletou tradici a my tu tradici nemůžeme jen tak lehkomyslně odvrhnout. Jsme postaveni do určité
tradice a máme za ní zodpovědnost.“ Tomáš Halík vtéto souvislosti uvedl, že kdybychom dnes
křesanství šířili tak, jak to dělali naši dědové, říkali bychom něco jiného než oni, protože se za ta léta
změnil význam slov. „Křesanství se vždycky vyjadřuje vurčitém kulturním kontextu, hledá slova a
způsoby vyjadřování, které by byly srozumitelné lidem určité doby a kultury.“
Další část přednášky věnoval Tomáš Halík liturgii, jejímu významu a úloze, a na názorném
příkladu ukázal rozdílnost liturgií. „Například vIndii se nesmíte dotýkat eucharistie levou rukou,
která je chápána jako nečistá. Po jedné mši mě tam tehdy požádali, abych zatančil nějaký československý
tanec. Ztanečních si pamatuji pouze tango a čardáš, a to by asi nebyly vhodné tance… Bohužel my,
vnašich zeměpisných šířkách, nevyjadřujeme radost zeucharistického Krista tancem. Pak jsem si
uvědomil, že jejich sloužení mše u malinkého stolečku je asi daleko bližší poslední večeři Páně, než
naše římská liturgie. My jsme si prostě zvykli na jednokulturní přizpůsobení a považujeme to za
normální. Ale je to jedna zmnoha možností. Musíme vzít na vědomí, že vrůzných kulturách se
liturgie slaví jinak. Například Eskymákovi neřekne nic slovní spojení „Beránku Boží“, protože nikdy
neviděl skutečného beránka, a ani to není možné ´přetlumočit´ například jako „Tuleni Boží“,
protože nejde o zvíře, ale o symbol smírčí oběti.“ Liturgie musí podle Tomáše Halíka být především
srozumitelná lidem, které má oslovit. A neplatí to jen o kulturách vzdálených prostorově, ale také
časově. „Vkaždé době musíme hledat nové vyjádření liturgie - právě snaha o nové vyjádření, je
projevem věrnosti a toto je i smysl tradice.“ Podle Tomáše Halíka právě díky hledání nových forem
liturgie vznikla tato „ohromná liturgická pestrost“.
Vdalší části se Tomáš Halík věnoval evangelizaci a inkulturaci, což volně přeloženo znamená
„vnesení hodnot evangelia do stylu myšlení a života lidí.“ „Evangelizace bez inkulturace je náboženská
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NAHLÉDNĚME

DO ZÁKULISÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Místní skupina České křesanské akademie vPraze 5 vás zve na diskusní večer sposlankyní
evropského parlamentu Zuzanou Roithovou. Chcete se dozvědět více o dění vevropském
parlamentu, o úloze křesanů a skutečné síle křesanskodemokratických stran vevropské
politice? Přijte na diskusní večer se Zuzanou Roithovou vpátek 1.4. od 19:00 ve farním
Josef Cuhra
sále.

POSTNÍ

REKOLEKCE

Vsobotu 12.února jsme se sešli ve farním sále na krátkou chvíli ztišení s P.Ondřejem.
Téma „ Christus semper maior“ bylo zaměřeno samozřejmě na výzvy postní doby, které bychom měli
chápat podle současné doby a osobního vývoje člověka – vše se mění, vyvíjí. Výstižně o tom hovoří
encyklika „Gaudium et spes“ (Radost a naděje): Hluboké a rychlé změny ve společnosti, vědecké zkoumání
i technické vynálezy mění tvářnost země, narůstající bohatství na jedné straně, na druhé straně část lidstva,
trpící hladem. Nikdy ještě lidé neměli tak vyhraněný smysl pro svobodu jako dnes, kdy ale povstávají nové
druhy společenského a duševního otroctví. Mnoho lidí vtěchto spletitých podmínkách není schopno
skutečně rozpoznat trvalé hodnoty. Roste počet lidí, kteří hledají odpovědi na nejzákladnější otázky: Co je
člověk, jaký je smysl bolesti, zla, smrti, které přes všechen dosažený pokrok trvají.
Ke změnám dochází samozřejmě i vživotě náboženském. A vyvstává otázka: Žijeme svoji víru na
úrovni doby? Bůh se samozřejmě nemění, ale pokud zůstaneme při starém vnímání Boha, při staré
zbožnosti, staneme se exoty pro svět. Ateizace nedávných let vnaší zemi také zanechala viditelné stopy
vnitru lidí. Církev se proto nesmí distancovat od světového dění. Naše vnímání Boha musíme rozšířit,
musí být celostnější, aby skrze nás, křesany, svět poznal Krista a dovedl si odpovědět na základní otázky
své existence. Život zvíry má přece ve světě své místo.
Vdruhé části jsme se zamýšleli nad vrcholem postní doby –Velikonocemi. Smyslem je naše
spása. Bůh a člověk má spolupracovat. Svátosti, které budeme přijímat (nejen) o Velikonocích, mají
být přijímány ze strany člověka shlubokým postojem a uvědoměním si, že ve svátosti vlastně dostáváme
jednak Bohem stvořený dar a Boha samotného, že naše duše je Duchem svatým proměňována.
Pokud ze strany člověka není správný postoj, svátost nepůsobí. I vtomto směru bychom měli rozšířit
své vnímání Boha, jak o tom bylo psáno. (Rozhodně nepochopení hodnoty přijatého daru např.
vyjadřují Ti, kteří ihned po přijetí Eucharistie pospíchají zkostela „do světa“).
M.Muchová
Svět potřebuje od nás křesanů věrohodné svědectví.

„MALÉ

STÁDCE“

Vnaší farnosti, na úbočí Strahovského vrchu ( vulici Na Hřebenkách), je Ústav sociální péče pro
nevidomé – Palata, o kterém mnoho obyvatel Smíchova ani neví, či nechce vědět. A právě tady se
pravidelně každý pátek setkává „malé stádce“ křesanů při mši svaté, kterou slouží P.František Převrátil.
Chtěli bychom postupně zveřejňovat zážitky obyvatel ze současnosti, ale i zhistorie , fotografie apod.
Na začátku února sloužil na Palatě mši svatou pan biskup Malý. Pozdravoval se slidmi, které si
ještě pamatoval ze svého působení na Smíchově vkostele sv. Gabriela, odkud na Palatu často
docházel. Po ukončení mše sv. vasi půlhodinové besedě ochotně odpovídal na otázky. Všichni byli
potěšeni, že si na ně dokázal udělat čas.

P OZVÁNÍ
Společenství mládeže zve na besedu ve středu 6.4. od 19 hod. V rámci cyklu Host měsíce vystoupí
členové organizace Team challenge - křesanské organizace pomáhající lidem v různých závislostech.
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PUTOVÁNÍ

ZA OTCEM

VÍTEM

Čas letí. Ještě nedávno byl na smíchovské faře pater Vít Uher. Nyní je administrátorem vNovém Strašecí.
Mnozí farníci jistě vzpomínají co asi dělá. Dne 12.2. slavil narozeniny a tak se skupinka mladých
smíchovských farníků za ním rozjela, hovořila sním a pro čtenáře Zpravodaje přivezla záznam rozhovoru.
Otče Víte, jestliže se nemýlíme, jste vNovém Strašecí už dva roky?
Musím upřesnit, že jsem tady rok a půl, druhý rok te běží, protože jsem přišel včervenci roku 2003.
Přišel jste do tvrdé reality. Dozvěděli jsme se, že vaše současná fara byla roky neobydlená. Jak dlouho
jste ji renovoval?
Fara sloužila za komunistických časů, až do roku 1990, nejprve geodetickému ústavu, pak zde byla
pomocná škola, bydlel zde P. Pius Josef Peterka premonstrát želivský, který byl povolán vroce 1990
do želivského kláštera. Vletech 1991 až 1992 byla tato fara obydlená jen občas. Přespával zde P.
Nohejl,, který jinak bydlel na Smečně. Od roku 1993 bylo rozhodnuto, že fara, která mezitím hodně
zchátrala (byla skoro vdezolátním stavu) se bude opravovat a vlastně do roku 2003 do léta se opravovala.
Dělala se kompletní nová střecha, kompletní rozvody, topení, odpady, elektřina, fara se malovala,
dělaly se úpravy, aby zde mohl bydlet farář a fara nějakým způsobem mohla fungovat. Když jsem
přišel, byly vbudově jen podlahy. Začal jsem srenovací mého bytu, potom se renovoval velký sál,
(slouží ksetkávání farníků, kvyučování náboženství, sboru, na přípravu biřmování, pro setkávání
seniorů) a malého sálu, ve kterém bude knihovna. Byly opraveny všechny dveře, vybroušeny podlahy.
Od té doby co jsem přišel se neustále renovuje a uklízí. Dodělávám farní kuchyň a další prostory.
Te se dělalo odvodnění formou elektroosmózy. Opravy budou pokračovat. Je třeba urychleně opravit
vchodové dveře a vstupní prostory, které jsou vdezolátním stavu - padají zde schody. Až budou
peníze, přikročí se knové omítce. Renovace byla už přede mnou, pokračuje a bude pokračovat další
roky podle finančních prostředků.
To byla a je strašná práce. Pomáhal Vám někdo?
Zapojili se farníci (úklidem) a pomáhala také mládež ze smíchovské farnosti – chlapci. O prázdninách
se zapojili do vyklízení chlévů, stodoly a úpravy venkovního terénu.
I bez těchto starostí je život kněze na venkově jiný nežli ve městě, kolik farností máte na starosti?
Určitě je zde život jiný. Není všechno na jednom místě. Já vlastně spravuji šest farností momentálně
jsou už sloučené do jedné farnosti, ale mám na starosti 11 kostelů. Ztoho ve 3 kostelech sloužím
pravidelně mši svatou, vdalších 4 sloužím mši svatou jednou za měsíc, vtěch dalších se slouží
jedenkrát za rok. Takže více méně pravidelně se slouží v 7 kostelech. To znamená pravidelně se starat
o údržbu těchto kostelů. Kostel vLánech patří prezidentské kanceláři. Je krásně opravený. O ostatní
kostely se musíme starat my. Ve většině jsou ve velice špatném či spíše havarijním stavu. Mám na
starosti 3 budovy far, mojí a další, které jsou pronajaté. Se správou těch objektů souvisí správa
hmotných statků a s tím je spojeno mnoho úřadování.
Čím ještě se liší život kněze na malém městě a vPraze?
Především vnaší oblasti je to práce misijní. Zatím co vPraze přijde hodně lidí do kostela, tady vnaší
farnosti je to menší počet. VNovém Strašecí je to asi 60 lidí, vtěch ostatních je to méně – tak 20, 15.
Kněz ve venkovské oblasti musí věřící spíše vyhledávat, podchytit tam, kde jsou, takže konáme setkání
seniorů, která jsou otevřena i pro ty, kteří do kostela nechodí, nebo jsem začal vyučovat náboženství
ve školách, na kterých se neučilo a také pro děti, které nechodí do kostela nebo nechodí jejich rodiče.
Je to spíše o tom, že jde o rozsáhlou oblast, do farností se musí dojíždět, musí se dojíždět za
nemocnými, kteří jsou vrůzných obcích (obcí mám 20). Stím souvisí mnoho technických souvislostí,
které zatěžují, kněze a které musí mít kněz na starosti. Kněz vPraze má na starosti třeba jeden nebo dva
kostely a nemá starosti stěmi technickými otázkami. Venkovský kněz může více navštěvovat domácnosti,
mít slidmi osobní vztah. V Praze je styk sknězem více anonymní.
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KŘÍŽOVÁ

CESTA NA

PETŘÍNĚ

VELKÝ

NA

PÁTEK

25.BŘEZNA 2005

Již tradičně bychom vás rádi pozvali na křížovou cestu na Velký pátek na Petřín.
Sraz bude po 19 hodině (po skončení velkopátečních obřadů) před kostelemsv. Václava na Smíchově.
Naše večerní putování po Petříně srozjímáním křížové cesty bude trvat do cca 22 hodin. S sebou si
můžete vzít svíčky nebo baterky, doporučujeme také teplé oblečení. Srdečně vás zveme!

POZVÁNKA

NA KŘÍŽOVOU CESTU

(NEJEN)

PRO DĚTI NA

VELKÝ

PÁTEK

Milé děti, někdo zvás byl možná snámi loni na Velký pátek na křížové cestě na Petřín a pak na
promítání na faře. Letos bychom chtěli svámi, kdo máte prázdniny, podniknout něco podobného.
Vyrazíme ven na křížovou cestu (asi v Divoké Šárce), odpoledne budeme promítat pravděpodobně
film o sv.Františkovi zAssisi. Zahájení celé akce bude sotcem Františkem vkostele sv.Václava
v9.00 hod. Co je důležité – určitě se oblečte sportovně a dostatečně teple!

NABÍDKA

HLÍDÁNÍ ŠKOLNÍCH DĚTÍ

Milí rodiče, pokud nemáte komu svěřit své děti na Velký pátek, tedy vjeden den tzv.velikonočních
prázdnin, můžete využít této nabídky:
- Hlídání může probíhat vdobě od 8 do 17hod.(nejdéle do začátku velkopátečních obřadů vnašem
kostele v17,30), a to na faře a při programu venku.
- Hlavní program: dopoledne křížová cesta venku, návrat do 14.00 na faru, odpoledne promítání
na faře, event.další volně improvizovaný program na faře (podle zájmu dětí).
- Jídlo: kdispozici bude dostatek chleba smáslem a čaj.
- DŮLEŽITÉ: abychom věděli, kolik „hlídačů“ bude potřeba, prosíme o předběžné přihlášení dětí, do
středy Svatého týdne (23.3.) – přihlašovací arch je vsakristii nebo telefonicky na 603 87 25 24.
- Podrobné informace: R.Habánová (tel. 251 56 21 31, 603 87 25 24).
Olina Vepřeková, Radka Habánová a otec František
Těšíme se na vás!

POZVÁNKA

NA BOHOSLUŽBU SLOVA PRO DĚTI NA

BÍLOU

SOBOTU

Milé děti, přijte na již tradiční dětskou bohoslužbu slova na Bílou sobotu, která se bude konat u sv.
Václava od 15 hodin. Boží tajemství, které o Velikonocích slavíme, sice určitě úplně nepochopíme, ale
společnou bohoslužbou ho můžeme obdivovat, aspoň trochu do něj proniknout. Těším se na vás!
Otec Ondřej

POZVÁNÍ

NA

KŘÍŽOVOU

CESTU

Vpostní době jste zváni kúčasti na pobožnosti Křížové cesty, která se tradičně koná každou postní
neděli od 17 hodin vkostele sv. Václava.

MODLITEBNÍ

ŠTAFETA

Milí bratři a sestry! Na farním shromáždění padl návrh na opětovné uspořádání modlitební štafety za
nová kněžská povolání. Štafeta začala na 2.neděli postní, tj. 20.2., při mši v9:30 hodin. Jde o
„Modlitební štafetu vdoprovodu svatých“, jejímž jádrem je litanie ke všem svatým, orientovaná
zejména ke svatým kněžím a svybranou osobností vždy jednoho znich na každý den.
Rád bych vás tedy pozval, jednotlivce i rodiny, abyste se do štafety zapojili a podle svých možností
se začali zapisovat do archu, který je od Popeleční středy připraven vsakristii.
Kéž Pán naší snaze požehná!
P. Ondřej Pávek

Naplánujte si ! Celodenní výlet pro ministranty v sobotu 16.4.

P. František
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