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
Druhou středu vměsíci také od 18:30 do 20:00 hod. (farní kancelář)
Jindy:
- po individuální dohodě.

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
1.4.
2.4.
5.4.
6.4.

sobota burza dětského ošacení na faře (10-12 hod.)
neděle 5. neděle postní
středa od 19 hod. setkání sbratry františkány vrámci cyklu Host měsíce (farní sál)
čtvrtek od 19 hod. přednáška Jana Sokola snázvem „Jak mohou žít lidé bez víry vBoha“
(farní sál); biblická hodina se konat nebude
7.4. pátek od 17.30 kající bohoslužba slova (místo večerní mše svaté);
- svátost smíření pak budou udělovat P. Aleš Opatrný a kněží zfarnosti;
- následně bude příležitost i ksoukromé adoraci do 23 hod.
8.4. sobota od 9 hod. arcidiecézní setkání mládeže vSalesiánském středisku mládeže (Kobylisy)
9.4. neděle Květná neděle
od 15.30 koncert vkostele – Josef Haydn, Posledních sedm slov Vykupitelových

**
12.4. středa
13.4. čtvrtek
14.4.
15.4.
16.4.
19.4.
23.4.

pátek
sobota
neděle
středa
neděle

25.4. úterý
29.4. sobota
30.4. neděle
(

vydává:
redakční rada:
uzávěrka:

12

Bohoslužby Svatého týdne ve farnosti – viz str. 6
18.30 - 20 hod. - zpovědní služba vkanceláři na faře
Zelený čtvrtek
od 9 hod. Missa chrismatis vkatedrále, od 19 hod. modlitba chval ve farním sále
Velký pátek – den přísného postu, sbírka na Svatou zemi
Bílá sobota
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
výroční den zvolení papeže Benedikta XVI., od 18 hod. slavnostní mše sv. v katedrále
2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
od 19.15 setkání Pastorační rady farnosti
Svátek sv. Marka, evangelisty
od 18.30 schůzka Redakční rady Zpravodaje
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
3. neděle velikonoční
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. P. Bouška, P. S. Přibyl, M. Muchová, Z. Hadravová, F. Nedbal
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 800 ks neprodejné
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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
VELIKÉ

SOBOTNÍ

TICHO

„Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota.
Veliké ticho, protože Král spí. Země se zatřásla a
zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty,
kteří od věků spali. Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší
mrtvých. Jistě jde hledat praotce lidstva jako ztracenou
ovci. Jistě chce navštívit ty, kdo se nacházejí
vnaprostých temnotách a ve stínu smrti; jistě přichází
ten, který je jejich Bůh a jejich syn, vysvobodit
zbolestí uvězněného Adama spolu suvězněnou
Evou, jako Bůh i Evin syn.
Pán knim vešel vyzbrojen vítězným křížem.
Jakmile ho praotec Adam uviděl, vúžasu se bil vprsa
a na všechny volal: „Můj Pán a je se všemi!“ A
Kristus Adamovi odpovídá: „I stebou.“ Chápe ho
za ruku a burcuje ho slovy: Probu se, spáči, vstaň zmrtvých, a Kristus tě osvítí. Já jsem tvůj Bůh a pro
tebe jsem se stal tvým synem; pro tebe a pro ty, kteří se mají ztebe narodit, nyní říkám a sveškerou
mocí poroučím těm, kdo byli vpoutech: Vyjděte ven. A těm, kdo byli vtemnotě: Mějte světlo. A
spícím: Vstaňte!
Přikazuji ti: Probu se, spáči, přece jsem tě neučinil proto, abys prodléval spoutaný vpodsvětí.
Vstaň zmrtvých, nebo já jsem život těch, kdo zemřeli. Vstaň, dílo mých rukou, vstaň, můj obraze
učiněný kmé podobě. Vstaň a vyjděme odtud. Nebo tys ve mně a já vtobě. Pro tebe jsem se stal
já, tvůj Bůh, tvým synem. Pro tebe jsem já, Pán, přijal podobu služebníka. Pro tebe jsem já, který
jsem na nebi, přišel na zem a do podsvětí. Pro tebe, člověče, jsem byl jako člověk, bez pomoci,
odložený mezi mrtvé. Pro tebe, který jsi vyšel ze zahrady, jsem byl ze zahrady vydán židům a vzahradě
ukřižován.
Pohle na můj poplivaný obličej, to jsem nesl pro tebe, abych vtobě obnovil dřívější dech.
Pohle na mé zpolíčkované tváře; to jsem snesl, abych tvou porušenou podobu obnovil opět ksvému
obrazu. Pohle na má zbičovaná záda; to jsem snesl, abych odstranil břemeno hříchů tížící tvá
ramena. Pohle na mé ruce šastně přibité ke kmeni kříže; to pro tebe, jenž jsi kdysi nešastně vztáhl
svou ruku ke kmeni vráji.
Usnul jsem na kříži a kopí proklálo můj bok. Můj bok vyléčil ránu ve tvém boku. Můj spánek
tě vyvede ze spánku podsvětí. Mé kopí zadrželo kopí namířené proti tobě.
Vstaň, vyjděme odtud! Nepřítel tě vyvedl zrajské země; já už tě neusadím do ráje, ale na nebeský
trůn. On tě zahnal od stromu života, který byl předobrazem; avšak já jsem sám život, a hle, jsem
stebou spojen. Určil jsem cheruby, aby tě opatrovali jako služebníci a přikazuji jim, aby tě měli
vtakové úctě, jaká přináleží Bohu.
Trůn scheruby je uchystán, věčné stánky a příbytky jsou vyzdobeny, poklady věčných statků
otevřeny a nebeské království je připraveno už od věků.“
(ze starobylé homilie na Velkou a svatou sobotu)

Požehnané prožití svátků naší spásy přejí P. Petr, P. Mariusz a P. Stanislav !
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PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI

VÝLET

Společenství maminek a babiček
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na faře.
Biblická hodina
pod vedením P. Stanislava
Farní káva
čtvrtek od 19:00 - velký sál na faře
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Modlitby chval
Společenství starších rodičů
2. čtvrtek v měsíci od 19:00 na faře.
neděle 17:00 - 18:30 - klubovna na faře
Modlitba Růžence
Pondělní společenství
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Nešpory
Mateřské centrum Venoušek
Po každé večerní mši sv., s výjimkou pátků.
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum na faře
Pravidelná páteční adorace
Kroužek pro děti 6 - 13 let Campamento
Každý pátek po večerní mši sv. cca půl hodiny
úterý 17:00 - 18:30 hod. - velký sál na faře
společná adorace. Každý první pátek v měsíci je
Ministrantské schůzky
adorace do 23 hod.
úterý 18:30 - 19:30 hod. - v sakristii kostela sv.
Farní pastorační rada
Václava, vede Petr Zborník
Nejbližší schůzka bude 26.3. v 19:15, na faře
Rekreační cvičení pro ženy
Redakční rada Zpravodaje
úterý 18:30 - 19:30 hod. - velký sál na faře
Nejbližší schůzka 28.3. v 18:30, farní kancelář
Společenství Obnovy v Duchu svatém
Výuka dětí - náboženství
úterý od 20 hod. - klubovna na faře
Termíny najdete ve vývěsce.
Program pro mládež (od 14 let)
Katechumenát dospělých
středa 18:30 - 20:00 na faře.
Individuální příprava pod vedením P. Petra
Společenství mládeže (od 18 let)
Příprava na biřmování
středa od 18:30 - na faře.
Od 10.2. (pátek) pod vedením P. Mariusze
Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a vypůjčit u Petry Šustrové (724 241 322 nebo 257 328 718)
administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
farní vikář:
P. Mariusz Przygoda / tel: 257 324 224 nebo 604 401 833
výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl

Sobotní výlet (3.4.) do Plzeňské zoo měl kmému překvapení poměrně hojnou účast (celkem 14
osob). Prohlídka zoo i nečekaná sněhová nadílka byly příjemnou součástí našeho výletu. Vzoo
jsme shlédli krmení aligátorů, hadů, klokanů a opic. Knaší lítosti medvědi ještě měli zimní spánek
a šimpanzi se
nám nechtěli
ukázat, přesto že
je ošetřovatelé do
vnitřního
v ý b ě h u
vpavilonu lákali
c h u t n o u
svačinkou.
Zimní počasí
nakonec přeci
jen zkrátilo náš
výlet a vrátili
jsme se do Prahy přibližně o hodinu dříve než bylo původně plánováno. Všechny, kdo snámi
nebyli srdečně zvu, aby si udělali příjemný výlet do pěkné Plzeňské zoo.
o.s. bét-el, www.bet-el.signaly.cz

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

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

Farní Zpravodaj:

Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie, zasílejte
P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc.
na www.prispevky.cz

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 300 knih a 50 audiokazet, všem dárcům srdečně děkujeme.

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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DO

ZOO

POVELIKONOČNÍ

V

PLZNI

VÝLET PRO DĚTI, MLÁDEŽ A

….

Vsobotu 22.4.06 z Vraného na Zbraslav
Sraz v 9:40 na nádraží Braník, (vlak jede v 9:55).
S sebou: jídlo, pití a cca. 100,-Kč. Během našeho výletu navštívíme hradiště Závist a také místní
minizoo. Pokud budeme mít dost času a chu, můžeme navštívit zámek Zbraslav a zhlédnout výstavu
orientálního umění.
Návrat v 17:02 na Smíchovské nádraží, (vlakem zRadotína v 16:54).
o.s. bét-el
bét-el, www.bet-el.signaly.cz

BURZA

DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

Milé maminky (a tatínkové), děti rostou jako zvody, a tak každou chvíli zjistíme, že už zase vyrostly
zkalhot, bot, bund… Pokud takové nepotřebné dětské oblečení doma máte a rádi byste ho někomu
darovali, případně ho prodali, zveme vás na farní burzu, která se bude konat 1. dubna od 10 do 12
hod. ve farním sále. Třeba tam objevíte hezké kousky ošacení, které se vašim dětem budou na jaro
či léto hodit!
Oblečení, které zbude na místě, bude odevzdáno do charitního šatníku, aby posloužilo těm
nejpotřebnějším.

AKCE NOEMOVA

ARCHA

Vzhledem ktomu, že mi někteří zfarníků projevili důvěru (tímto jim za to děkuji) a přihlásili se ke
spolupodílnictví na roční rodinné vstupence do ZOO, mohu sradostí oznámit, že vstupenka je
zakoupena a je již kdispozici. Pokud by se chtěl někdo ještě dodatečně přihlásit, je to možné
kdykoliv vprůběhu roku. Roční příspěvek činí 150,-Kč. Pro ty, kteří mají zájem jen nárazový, nabízíme
možnost zapůjčit si vstupenku jednorázově na jeden den za příspěvek 50,-Kč. Eventuální vybrané
peníze by pak posloužily jako základ pro koupi vstupenky na další rok. Milovníky zvířat zdraví
Petra Šustrová, tel.:257 328718, mobil : 724241322
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ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ

PASTORAČNÍ

RADY

konané dne 26. 3. 2006
Přítomni:

Omluveni:

P. Petr Bouška, Marie Tomková, Petr Chvátal,
Petr Zborník, Jan Macek, Marie Dajbychová,
Jakub Suchel, Eva Kutá
P. Mariusz Przygoda, Tereza Lokajíčková, Jiří Zeman

Bylo projednáno a rozhodnuto:
· Farníci se zúčastní 6. května arcidiecézní pouti za duchovní povolání na Svatou Horu – doprava
individuální linkovým autobusem, vlakem nebo autem.
· Farnost uspořádá vlastní pou vsobotu 27. května do kláštera vTeplé a Novém Dvoře (bude
ještě upřesněno), doprava pronajatým autobusem.
· Farní výlet se uskuteční až vzáří.
· Vitríny ke vchodu do kostela jsou objednány.
· Dne 28. března proběhne kolaudační řízení nájezdu ke kostelu.
· Ozvučení kostela – nabídka rekonstrukce za zhruba 150000,- Kč.
· Byla zhotovena a namontována mřížka ke vchodu na kazatelnu.
· Kající pobožnost spříležitostí ke svátosti smíření bude vpátek 7. dubna.
· Bohoslužby o Velikonocích – časy obdobné jako vminulých letech.
· Financování farnosti – výdaje jsou vyšší než příjmy, je třeba zjistit dlouhodobý trend a ujasnit si
priority výdajů. Bylo by vhodné, kdyby se příspěvky farníků na provoz farnosti dlouhodobě
zvyšovaly alespoň srůstem inflace. Byly diskutovány i další možnosti, ale hlavním zdrojem vyšších
příjmů mohou být pouze sbírky a sponzorské dary.
Příští zasedání pastorační rady stanoveno na 23.4. 2006
Zapsal: Jan Macek

POUTĚ

V KVĚTNU

V květnu se naše farnost zúčastní hned 2 poutí:
V sobotu 6. května se koná již 5. arcidiecézní pou za duchovní povolání na Svaté
Hoře v Příbrami. Tentokrát se dopravíme do Příbrami individuálně, autobusové
spojení je následující: Praha, Na Knížecí - Příbram 7:45 - 8:40, 8:40 - 9:38, 8:45 - 9:47.
Je možné jet i vlakem v 8:22 z nádraží Praha-Smíchov a v Berouně přestoupit na vlak
odjíždějící v 9:01, příjezd do Příbrami v 9:39. Hlavní mše svatá začína v 10 hodin.
Závěr pouti je v 15:30. Spojení zpět autobusem: Příbram, Jiráskovy Sady - Praha,
Smíchovské nádraží 15:23 - 16:15, 15:53 - 16:45, 16:13 - 17:13. Vlak jede zpět v
15:41 a na smíchovském nádraží je v 17:32 (s přestupem v Berouně) nebo v 16:23 a na Smíchově je
v 17:37 (s přestupem ve Zdicích). Bližší informace o programu poutě nebyly v době uzávěrky Zpravodaje
známy, sledujte vývěsku nebo internet http://www.apha.cz/poute.php či http://www.svata-hora.cz .
27. května připravujeme pou do západních Čech vlastním pronajatým autobusem. Předběžně je v
plánu navštívit klášter premonstrátů Teplá (prohlídka + mše sv.) a rovněž návštěva nového trapistického
kláštera Nový Dvůr, který sice prohlídky neumožňuje, ale je možné se zúčastnit liturgických modliteb
a podívat se na architektonicky zajímavou stavbu.
Bližší informace budou uveřejněny v květnovém Zpravodaji.
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příslibem:“Skrze modlitbu této Korunky rád dám všechno, o co mě budou lidé prosit, bude-li to ve
shodě sMou vůlí.“ Podle Ježíšova sdělení je každý den – třetí odpolední hodina, kdy umíral na
kříží- hodinou velkého milosrdenství pro celý svět. Přeje si, abychom alespoň krátce vzpomněli na
Jeho bolestné utrpení a prosili o potřebné milosti pro nás i pro celý svět, zvláště pro hříšníky.
Svizí s.Faustyny je spojen také obraz Ježíše, zjehož srdce proudí červené paprsky – představující
krev, která je životem duší a světlé paprsky - znázorňující vodu, která duše ospravedlňuje. Obraz je
opatřen slovy „Ježíši, důvěřuji Ti.“
„Lidstvo nenalezne pokoj, pokud se sdůvěrou neobrátí kMému milosrdenství…“ vzkazuje
Ježíš nám všem. Jsou to velké přísliby a pomoc pro zlobou sužované lidstvo naší doby.
Pokud se chcete více dozvědět, jsou vnašich křesanských knihkupectvích k dostání malé, levné
brožurky sbližšími informacemi, případně rozmnožené texty budou na lavici vkostele. (F.
M.Muchová
Kowalska:“Deníček“)

JÍT

AŽ NA SAMÝ KRAJ

A už je tvá životní situace jakákoli, najdi si nějaký způsob jak být
bezprostředně s maličkými – s „nýmandy“. Seznam se s lidmi, kterých
si nikdo nepovažuje, kteří to nedotáhli tak daleko, aby se zařadili do
středního proudu. Třeba nemluví jaksepatří a třeba ani „jaksepatří“
nevoní. A vůbec už nebudí dojem, že by patřili k těm, kdo jsou „in“.
Jestliže my, kteří tvoříme církev střední společenské třídy, shledáváme,
že se pohoršujeme nad vlastní zlomeností a nedokonalostí, pak je to
proto, že jsme se odloučili od zlomeného charakteru téměř veškeré
reality.
Když se setkáme s někým těžce postiženým, býváme vyděšeni a vyvedeni z míry. Všechno jako by
v nás volalo: „Ne, takhle to být nemá, to musíme změnit.“ Jenže to změnit nemůžeme. Jediné, co
umíme, je stáhnout se stranou, odtáhnout se s hněvem a zklamáním z Boha. Bůh nás ale staví před
sebe navzájem. Ti, kdo jsou postižení, mohou ostatním připomínat, kdo jsme. Žijeme totiž v iluzi a
myslíme, že my handicapovaní ani retardovaní nejsme, že my máme věci v pořádku.
Těch, kteří se nám zdají slabí, se bojíme, nebo nám nastavují tvář ukřižovaného Ježíše. Vytlačujeme
je na okraj společnosti. Odstrkujeme od sebe staré, protože nám připomínají, že i my sami budeme
jednoho dne staří. Ignorujeme malé děti, protože myslíme, že ještě nic nevědí, a tak nás nemají čemu
učit. Straníme se postižených, kteří nám připomínají, že i našim tělům by k tomu, abychom se stali
mrzáky, stačil vždy jen malý krůček. A lidé s mentálním postižením nám zas bolestně připomínají, že
ve skutečnosti ani s námi to není moc slavné.
Uprchlíci v každém z nás vyvolávají strach, že nebudeme mít kam hlavu složit. Gayové a lesby
nám připomínají, že všichni v sobě máme mužský i ženský prvek. Vězňové nám připomínají, že i my
jsme něčím uvězněni a lapeni.
Nabízí se tu důvod, abychom všechny tyto lidi vytlačovali pryč a daleko od sebe. Představují nám
vše, čeho se sami v sobě bojíme, a vše, co v sobě popíráme. Nicméně setkávat se s těmito lidmi
Richard Rohr
znamená objevit ta nejskrytější zákoutí našeho vlastního života.

PAMĚŤ

FARNOSTI

Hledáme pamětníky, resp. dobové dokumenty, fotografie, osobní vzpomínky na život farnosti a na
kněze, v posledních 60 letech, pro doplnění farní kroniky a zpestření obsahu Zpravodaje.
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ZELENÝ ČTVRTEK
je dnem Ježíšovy poslední večeře sučedníky a ustanovení eucharistie, ale také dnem jeho bolestné
úzkosti a opuštěnosti vGetsemanské zahradě. Při večerní adoraci budeme mít příležitost aspoň na
chvíli „zůstat a bdít sním“, tak jak si to On sám přál (srov. Mt 26, 38).

VELKÝ PÁTEK
je dnem, kdy se (z lásky kPánu Ježíši pro nás ukřižovanému) máme postit. Přísný půst, který je
předepsán na Popeleční středu a Velký pátek, zahrnuje půst újmy v jídle (tj. najíst se během dne
pouze jednou dosyta) a půst zdrženlivosti od masa. Půst újmy zavazuje katolické křesany od 18 do 60
let, půst od masa od 14 let. Vtento den se neslouží mše svatá, ale konají se zvláštní obřady na
připomínku Ježíšovy oběti na kříži.

BÍLÁ SOBOTA
je dnem, kdy Ježíšovo mrtvé tělo odpočívalo vhrobě. Je vhodné vtento den navštívit kostel a ztišit se
u Božího hrobu. Ani na Bílou sobotu se přes den neslouží mše sv.

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
začíná vlastně už obřady Velikonoční vigilie vsobotu večer, kdy bývají udělovány iniciační svátosti
dospělým. Letos se u nás k přijetí křtu připravují čtyři katechumeni - pamatujme na ně vmodlitbě.

VELIKONOČNÍ

BOHOSLUŽBY

2006

VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI

9.4.

Květná neděle:

8.00
9.30
11.15
17.00
18.00

mše sv.
mše sv. sžehnáním ratolestí
mše sv. (u sv. Gabriela)
křížová cesta v kostele
mše sv.

13.4.

Zelený čtvrtek:

6.30
17.30

ranní chvály
mše sv. na památku poslední večeře Páně
adorace vGetsemanské zahradě

14.4.

Velký pátek:

6.30
9.00
15.00
17.30

ranní chvály
křížová cesta pro děti
křížová cesta v kostele
velkopáteční obřady – památka umučení Páně

15.4.

Bílá sobota:

7.30
10.00
15.00
16.00
20.00

ranní chvály
obřady katechumenátu
bohoslužba slova pro děti
nešpory
velikonoční vigilie sudělováním iniciačních svátostí

16.4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:

8.00, 9.30 a 18.00

mše sv. (11.15 u sv. Gabriela)

17.4.

Pondělí voktávu velikonočním:

9.30 a 17.30

mše sv.
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DUCHOVNÍ OBNOVA

Před první postní nedělí, vsobotu 4. března, se na faře konala duchovní obnova vedená spirituálem
pražského semináře P. Ing. Zdenkem Wasserbauerem, Th.D.
Téma rekolekce bylo možná zpočátku pro účastníky překvapivé – „Problém zla a násilí na prahu
3. tisíciletí“. Ale pokud se více zamyslíme, uvědomíme si, že jsme bohužel vdnešním světě svědky
mnoha konfliktů, terorismu, projevů nesnášenlivosti různého druhu. A že původcem toho všeho je
zlo přítomné kolem nás i vnás samých. Pokud ho nevidíme, jsme možná slepí a potřebujeme
otevřít oči. Ježíš přece slepé uzdravoval! (Mk 8,22, J 9,6). Je nutné si to uvědomit, abychom pak
kořeny zla mohli odhalit, pojmenovat a spomocí Boha, který jediný odpouští a uzdravuje, i
odstranit.
Ve 3 přednáškách P. Wasserbauer rozebral velmi podrobně a srozumitelně obsah několika tzv.
proklínacích žalmů. Žalmy 58, 139, 137 a 83 mohou po prvním přečtení působit děsivě, protože
používají kvyjádření dobové, někdy až naturalistické obrazy. Ale přesto mohou i nás, dnes, inspirovat.
Poukazují na zlo, popisují ho, ale řešení svěřují Bohu, který jediný může vše posoudit spravedlivě,
protože je nestranný, všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomný. Pokud je zde Bůh vyzýván
žalmistou, aby pomstil zlo, které je pácháno na nevinných, znamená to vkontextu starozákonních
textů prosbu o spravedlivý zásah, o restituci práv utištěných. Tedy ne nekontrolovatelný projev
emocí, který nahrazuje oficiální spravedlnost, jak můžeme pomstu dnes vnímat my.
Vbibli je jako symbol zla už vknize Genesis uváděn had, „nejzchytralejší ze vší polní zvěře“,
(Gn 3,1). Ale také tam čteme příslib, že potomstvo hada bude zničeno potomstvem ženy (Gn 3,15),
zlo bude přemoženo smrtí Božího Syna. Všichni jsme poškozeni dědičným hříchem, zlem.
Spolu se sv. Pavlem můžeme říci, že „nekonáme dobro, které chceme, ale zlo, které nenávidíme“
(Řím 7. kap.). Ale naší reakcí na tuto skutečnost nemá být rezignace nebo ignorování. Máme
přicházet před Boha, vše před Něj přinášet a důvěřovat vJeho milosrdenství a spravedlnost. Stejný
postoj jako ke zlu vsobě je třeba zaujmout i ke zlu ve světě a okolo nás.
Postojem křesana není „být v klidu za svými zavřenými dveřmi“.
Není možné přepsat zde výklad všech jednotlivých veršů zmíněných žalmů, ale uvedu alespoň
jednu ukázku. Kdo na toto místo při četbě Písma narazí, může být zaskočen. Pro mě osobně bylo
vysvětlení textu velmi obohacující. Jedná se o 9. verš žalmu 137: „Blaze tomu, kdo tvá nemluvňata
roztříští o skálu“. Babylónskými „nemluvňaty“ se zde rozumí zlo hned vpočátku, dokud ještě
„nevyrostlo“, dosud se plně neprojevilo, ale již existuje. (Tak toto místo vykládají např. i sv.
Augustin, sv. Benedikt a sv. Jeroným). Počínající neřesti, hříšné myšlenky a touhy, které mohou
později vést krealizaci, je třeba zničit hned, aby nás později nepřemohly.
Obrazně řečeno: každý znás má ve svém srdci „Babylón“, který chce upevnit svou říši, znovu
vyrůst. „Rozbitím o skálu“ se pak rozumí rozbití zla „o Krista“, který je „úhelným kamenem“, naší
skálou. Před Bohem můžeme přiznat stav svého srdce a svědomí tak, jak jsou, bez zbožného maskování.
Můžeme mu vmodlitbě říci i to, co se bojíme přiznat sami sobě. Potom naše napětí a úzkosti
ztratí svoji ničivou sílu a budou Bohem uzdraveny.
Protože je část postní doby stále před námi, můžeme ji využít i ktomu, abychom se pod úhlem
daného tématu zamysleli každý sám nad sebou.
Například nad tím, koho nebo co považujeme za svého nepřítele (ve všech rovinách), jak
reagujeme na zlo vsobě i vdruhých, ve světě, jak žijeme svoje křesanství (není-li odmocněné a
redukované), jestli dobře rozlišujeme konkrétní příčiny zla, jestli zlo nerelativizujeme a
nezamlžujeme (sobě, druhým). Jestli chceme dotírající zlo překonávat, jako ho Ježíš přemáhal
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během 40 denního pobytu na poušti. Co děláme (neděláme?) proti zlu, případně jak jsme do jeho
sítí sami zataženi…
To je jen několik podnětů kosobnímu rozjímání, které vyplynuly zpřednášek letošní postní
obnovy. Spolu sautorem 139. žalmu proto volejme:
„Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě,
víš o mně, a sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.
Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známé…
Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid,
hle, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě ve!“

JAK

SE MODLÍME?

DĚLAT?

Ano, to je otázka, kterou si klademe vposledních dobách asi všichni a kterou řešíme ve svých
rozhovorech. Co dělat vtomto světě, kde je tolik zla, lži, podvodů, nelásky….Pokud máme víru a
myslíme ji opravdově, víme ke komu se obracet .Tady ovšem už nestačí jen povrchně se kvíře hlásit,
ale hluboce víru žít a bezmezně Bohu důvěřovat. Vzpomeňme na slova zemřelého papeže:
….“vžádné době a zvláště vdobě přelomu, jaký prožíváme dnes, nemůže Církev zapomínat na
snažnou modlitbu, dovolávající se Božího milosrdenství, tváří vtvář tak mnohotvárným formám zla,
které sužují a ohrožují lidský rod…. (J.Pavel II. „Dives in misericordia“).
Naléhavou modlitbu o milosrdenství pro svět ukládal Sv. Otec J. P. II celé Církvi i při svatořečení
polské řeholnice S.M.Faustyny Kowalské (která je mnoha teology považována za mystičku nedávno
uplynulého století -zemřela vroce 1938), když říká: „…nechala světu veliké poselství Božího milosrdenství
a výzvu knaprostému spolehnutí se na Stvořitele, nevypověditelné tajemství Otce, které dnes člověk
tolik potřebuje, které dnes potřebuje celý svět.“
První neděle po velikonocích je SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, který Ježíš obdařil (v
mystických zjeveních sestře Faustyně) velkými přísliby.Ten největší je úplné odpuštění vin a trestů
(za obvyklých podmínek – svátosti smíření a sv. přijímání) .Od Velkého pátku je doporučeno modlit
se „novénu“, smodlitbou tzv.“Korunky k Božímu .milosrdenství .“ I tato modlitba je obdařena Jeho

8

NA

KŘÍŽOVOU

CESTU

(NEJEN)

PRO DĚTI NA

VELKÝ

PÁTEK

(Nabídka hlídání školních dětí)
Milé děti, někdo zvás byl možná snámi vminulých dvou letech na Velký pátek na křížové cestě na
Petříně a v Šárce a pak vždy na promítání na faře. Letos bychom chtěli svámi, kdo máte prázdniny,
podniknout opět něco podobného. Tentokrát bychom chtěli vyrazit do Prokopského údolí (ale ještě
bude záležet na počasí), pokud jde o promítání, nechte se překvapit.
Sraz: v9,00 před kostelem sv.Václava

(vz)

Vmnohých (zvláště starších) modlitebních knížkách či různých modlitbách, nacházíme obrazy plné
pathosu, básnických obrazů, někdy i jen zbožná klišé a fráze. Jistě byly tyto modlitby sepsány
sdobrým úmyslem květší slávě Boží, kuctění Pána, kvyjádření našeho obdivu kNěmu. Ale tak
mě napadlo: kdyby Pán stál přede mnou, užívala bych stejná slova, stejné příměry? Asi těžko, možná
jen vtom případě, kdyby mé srdce bylo zavřené, kdybych neměla jedinou svou vlastní myšlenku,
pak bych se možná uchýlila ke vznešené modlitbě, která ale ve mne nerozezní ani hlásek toho, o čem
mluvím, ani dík, ani prosbu, ani odpuštění! Oč lepší by asi byla slova: děkuji Ti, Pane, -že mi dáváš
to, co víš že potřebuji, -že Jsi mi poslal bližního, který mi věnoval svůj čas, -že Jsi byl se mnou vdobě
mé nemoci a dal mi naději, - že Jsi mi poslal do cesty lidi, kteří mi pomohli…..Odpus mi, Pane, že jsem se zase zbytečně rozzlobil na děti a na svou partnerku , -že jsem celé odpoledne sledoval
televizi, nebo seděl u počítače, - že jsem si dal velkolepá předsevzetí a nesplnil ani jedno…My víme,
že Jsi milosrdný a shovívavý, že znáš naše pohnutky a naši povahu. Odpus nám – prosíme - a
žehnej nám…..
Je dobré se uvědomit, že Bůh od nás neočekává vznešené a krásné řeči, ani nějaké slohové práce.
H.Karlovská
Modlitba přece spočívá vnavázání kontaktu sBohem a otevření se Boží lásce.

CO

POZVÁNKA

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 dopolední křížové cestě venku.
- Hlavní program: dopoledne křížová cesta venku, odpoledne program na faře.
- Jídlo: kdispozici bude dostatek chleba smáslem a čaj.
- Ssebou: průkazka MHD nebo 2 nepřestupní jízdenky, sportovní a teplé oblečení, pláštěnka,
přezutí
- DŮLEŽITÉ: abychom věděli, kolik „hlídačů“ bude potřeba, prosíme vás o předběžné přihlášení
dětí, a to do KVĚTNÉ NEDĚLE VEČER (9.4.) – přihlašovací arch je vsakristii nebo telefonicky
na č. 603 87 25 24.
- Podrobné informace: R.Habánová (tel. 251 56 21 31, 603 87 25 24).
Na dopolední křížovou cestu je zván každý, komu nevadí trochu netradiční, pro menší i větší děti
zaměřené pojetí této bohoslužby, a kdo chce zároveň ujít pár kilometrů vpražské přírodě. Trasa
bude volena tak, aby se mohly zúčastnit i maminky saspoň trochu terénními kočárky.
Otec Petr, Olina Vepřeková, Radka Habánová
Těšíme se na vás!

POSTNÍ

SBÍRKA PRO

AFRIKU

„Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou,
postem a štědrostí. Pohle, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se zní vyznáváme, ukaž na nás
své veliké slitování, odpus nám a pozvedni nás ksobě…“
(vstupní modlitba ze 3. neděle postní)
Postní doba je obdobím, kdy si intenzivněji uvědomujeme svoji hříšnost a jsme vedeni ktomu,
abychom lítost projevovali nejen kajícím smýšlením a modlitbou, ale i skutky lásky a almužnou.
Dobrou příležitostí pro konkrétní vyjádření naší solidarity schudými a trpícími bude sbírka, která
se uskuteční o 5. postní neděli, 2. dubna 2006, při mši svaté v9. 30. Vybraná částka bude
věnována ve prospěch projektu Misijní banky ubožáků, který dlouhodobě pomáhá nejchudším
obyvatelům vesnic Kamsamba, Mkonko a Mwenemba vTanzánii.
Děkujeme, že svá srdce otvíráte i potřebám vzdálených strádajících bližních. Pavel a Mirjam Baldínských

FARNÍ

UMĚLECKÝ KLUB
Scházíme se jednou měsíčně na promítání v neděli od 16 hod. ve velkém sále
na faře. Termín je uveden v přehledu akcí nebo ve vývěsce. Promítáme filmy
pro náročné diváky, většinou nevhodné pro děti. Jsou zváni všichni, pozvat
můžete samozřejmě i přátele a známé (míst k sezení je 60!).
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CTNOST

POSLUŠNOSTI

Všechny vztahy a události našeho křesanského života můžete chápat jako
cvičení vůle, její přípravu na to, aby dokázala přitakat dění věcí. Zcela důležitou
věcí je jednota, a ta může nastat jen tehdy, když je vůle připravena opustit
hranice ega. Ctnost poslušnosti – používám to slovo úmyslně – je svrchovaně
důležitá pro cvičení vůle. Všichni velcí duchovní vůdcové, zakladatelé
náboženství a mystikové bez výjimky hovořili o „ctnosti“ poslušnosti. Nemyslím
te slepou poslušnost. Nemám na mysli lehnout si a dělat mrtvého. Ale
myslím si, že všichni křesané se musí učit říkat ano dříve, než se odváží říct ne.
V tomto smyslu z nás církev dělá světce, i když poněkud odlišným způsobem, než jsme čekali!
Existujeme v tvůrčím napětí s Tělem Kristovým, které nás vyzývá, „napíná nás“, volá nás, vznáší
požadavky a nutí nás do konfliktů svědomí. To naše svědomí pročišuje „vzpínáním proti bodcům“
(Sk 26,14), dokud nezjistíme, že už toto vzpínání nepotřebujeme. Církev a poslušnost fungují jako
kontrastní pozadí, vůči němuž se poměřuje naše vlastní křesanská integrita – a příliš často bývá
shledána neuspokojivou.
Poslušnost je důležitá. Ale já též věřím ve způsoby naslouchání Duchu a poslouchání Ducha bez
vzhlížení k hierarchii nebo Bibli. Tento náš domácí úkol za nás nemůže udělat nikdo jiný. Richard Rohr

O

Zkrácený článek Marie a Petra Šefernových (úplné znění viz. Zprávy od Jakuba č.3, Stodůlecké farnosti)

LETNÍ

TÁBORY

2006

Na tábory se můžete předběžně přihlašovat mailem na adrese: bet-el@seznam.cz. Uvete celé jméno,
datum narození, adresu, telefon nebo mail a tábor na který chcete jet.
1. tábor pro děti 11-15 let, v termínu 1.-15.7.06 pod stany vJižních Čechách. Hlavní vedoucí Martin
Veselka.
2. tábor pro děti 6-10 let, vtermínu 4.-13.8.06 na faře vChotěborkách, Podkrkonoší. Vedoucí
Magda Vlčková, Maruška Syrová, Filip Hron. Přihláška je také ke stažení na www.bet-el.signaly.cz

MĚSÍCE“

SMÍCHOVSKÉHO SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE

První středu vdubnu (5.4.) od 19 hod. ve farním sále, vrámci cyklu „Host (z) měsíce“ se můžeme
těšit na návštěvu bratří františkánů zkláštera Panny Marie Sněžné vPraze. Jelikož jsme již mluvili o
všech možných božích povoláních (i když každé je jedinečné), opomíjeli jsme dosud povolání
křeholnímu životu. To bychom chtěli tento měsíc napravit. Na setkání tedy dorazí dva bratři minorité,
Jakub František Sadílek a Mojžíš Wawrzinek, kteří nám budou vyprávět o životě vklášteře; otom,
jaký byl jeho vývoj až do současnosti, a jak nyní vypadá praktický život vřeholní komunitě. Na
povídání opět navážeme diskusí. Vše bude jako vždy doprovázeno občerstvením. Setkání se uskuteční
první středu tohoto měsíce, tedy 5.4., od 19ti hodin ve farním sále. Všichni jste srdečně zváni!
Přejeme Vám požehnané prožití blížících se Velikonoc!
O měsíc později se můžete těšit na manžele Šilhavé, kteří působí již delší dobu vpřípravě na
manželství vrodinách ve lhotecké farnosti. Přijdou se podělit o své bohaté zkušenosti.

JAK

LIDÉ OBJEVILI NÁBOŽENSTVÍ

„Jak mohou žít lidé bez víry vBoha?“, často se vduchu ptáme, aniž bereme
vúvahu, že takto žije převážná většina našich bližních. Kupodivu nejsou všichni
ani hledající, ani nadměrně nešastní. Mnohdy to naopak mají vhlavě i
vpraktickém životě lépe srovnáno než křesané.
Tisíciletá zakotvenost křesanství také někdy svádí kpředstavě, že vnáboženství
již byly karty rozdány dopředu a vše podstatné již bylo někde řečeno. Snad
právě rádobyschopnost věřících odpovědět na všechny důležité otázky, řadu
lidí od náboženství odpuzuje. Přednáška Jana Sokola nám však představí
náboženství jako „dobrodružství poznání“. Zveme proto všechny dobrodruhy
Josef Cuhra
6.4. 2006 v 19:00 do farního sálu.

JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

Vážení a milí rodiče! Letos je to již po šesté, co jsme byli s vašimi dětmi na horách o jarních
prázdninách. Jeli jsme stejně jako loni do Hojsovy Stráže na Brčálník. Jelo nás tentokrát „pouze“
čtyřicet oproti loňským padesáti sedmi. Důvod byl dvojí, jednak jsme oproti loňsku záměrně snížili
počet míst na 45 a zároveň nás opustili loňští praktikanti a starší část osazenstva vpočtu 14 lidí. Toto
opuštění zas nebylo tak úplné, protože skupina starších byla od nás vzdálena asi 600m, ale snámi
měli společný program pouze vneděli při mši sv., a vpondělí a pátek na diskotéce. Trochu jsme
omládli a zároveň jsme povolali nové praktikanty zřád našich vloni ještě dětí. VJalovci (první společné
jarní prázdniny) našim svěřencům bylo vprůměru 10 let, a postupně jsme stárly až na nynějších 12
let. Za šest let to docela jde, taky byste chtěli stárnout takhle pomalu?
A co plánujeme na příští rok? Rozhodně změnu místa a trochu intimnější prostředí. Zatím
uvažujeme o Kralickém Sněžníku, ale tam bychom si vařili sami, nebo o Ramzové vJeseníkách.
Vúvahu přicházejí ale i jiná místa např. Orlické hory nebo znovu Krkonoše.
Na závěr bychom chtěli poděkovat vedoucím a praktikantům za perfektní práci. Loni jsme psali,
že máte skvělé děti; musím říct, že je máte stále, a vězte, že puberta není žádná nemoc. Po všech
Vašich dětech se nám opět moc stýská a týden strávený snimi nás dokáže nabít na několik měsíců.
Všem dětem, praktikantům a též Vám rodičům děkujeme.
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ŘEHOLNÍ „HOST (Z)

POZVÁNÍ

NA KAJÍCÍ BOHOSLUŽBU

Týden před Velkým pátkem, tedy 7. 4. od 17.30 (místo večerní mše sv.), se uskuteční stejně jako
vloni kající bohoslužba srozšířenou možností přijetí svátosti smíření; po úvodní bohoslužbě slova
budou kdispozici P.Aleš Opatrný a kněží zfarnosti. Prosíme věřící, kteří přistupují ke svátosti
smíření vnaší farnosti, aby využili této příležitosti, stejně jako obvyklých zpovědních časů, a nenechávali
velikonoční zpově na poslední chvíli.

POZVÁNÍ

NA KONCERT

pořádaný Klubem přátel starého Smíchova na Květnou neděli 9. 4. 2006 v 15.30 hod. v kostele sv.
Václava.
Program koncertu: Josef Haydn – Posledních sedm slov Vykupitelových.
Účinkuje: Kvarteto Apollon (2x housle, viola, violoncello).

MILÉ

DĚTI,

zvu vás na tradiční dětskou bohoslužbu na BÍLOU SOBOTU, kterou od 15 hodin povede vkostele
sv. Václava otec Mariusz. Přijte, zkusíme společně poodkrýt zas jiný cíp roušky, která skrývá velikonoční
Radka Habánová
tajemství.
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