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

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
29.4. neděle 4. neděle velikonoční
1.5. úterý
mše sv. v 7.30 a v 17.30 (státní svátek)
2.5. středa Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
od 19 hod. setkání sHostem měsíce PhDr. Zdeňkem Vojtíškem na téma „Sekty“
3.5. čtvrtek Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů; v 16 hod. se koná pietní akt vkostele
4.5. pátek 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
5.5. sobota Arcidiecézní pou za kněžská povolání na Svaté Hoře
6.5. neděle 5. neděle velikonoční
8.5. úterý
mše sv. v 7.30 a v 17.30 (státní svátek)
12.5. sobota Svátek Výročí posvěcení katedrály
13.5. neděle 6. neděle velikonoční
velikonoční; svatojánská sbírka na arcidiecézi
při mši sv. v 9.30 se koná 1. svaté přijímání dětí
14.5. pondělí Svátek sv. Matěje, apoštola
16.5. středa Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
17.5. čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně
Páně; začátek svatodušní noveny
18.5. pátek od 19 hod. slavnostní koncert vkatedrále (oslava 75. narozenin pana kardinála)
19.5. sobota od 10.30 slavnostní děkovná bohoslužba vkatedrále ktéže příležitosti
20.5. neděle 7. neděle velikonoční
26.5. sobota Památka sv. Filipa Neriho, kněze, Farní pou na Sázavu
27.5. neděle Slavnost Seslání Ducha svatého, od 19:15 schůzka pastorační rady farnosti
29.5. úterý
od 18:30 schůzka Redakční rady Zpravodaje
30.5. středa Památka sv. Zdislavy, po večerní mši sv. koncert v kostele
31.5. čtvrtek Svátek Navštívení Panny Marie
1.6. pátek Památka sv. Justina, mučedníka
1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
3.6. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice
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Květen
2007

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

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

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA

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. 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

DUCHOVNÍ

PLODNOST

„Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a
přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo
nezajímaví, ne-li dokonce někdy podivní a odpudiví?“ Tak se tázal
před více než 60 lety vjednom svém zamyšlení františkán P.
Jan Evangelista Urban. „Nikoho nenadchnou, nepotěší ani
nepovzbudí. Není na nich vidět ani vážnost hlubokého přesvědčení,
ani zápal pro velké cíle, ani radost zvěčnosti, ani zář nebo teplo
křesanské lásky. Jejich život nevyniká dobrými skutky, nepřináší
radost, příklad ani užitek svému okolí.“ Otázka duchovní
plodnosti křesanského života zůstává jistě vkaždé době aktuální.
Svou víru si přece nežijeme jen sami pro sebe. Naštěstí se
snad mnohým znás vynoří vpaměti alespoň nějaká zcela
konkrétní vzpomínka i na zkušenost s úplně jiným druhem křesanů, než jsou ti prvně jmenovaní.
Na zkušenost s lidmi, kteří mají na své okolí naopak vliv veliký. Ne proto, že by vnucovali druhým
své názory. Ne proto, že by stále někoho napomínali a poučovali. Působí na své okolí spíš jaksi
bezděčně, celým svým jednáním a životem. Každým pohybem jako by vyzařovali jakousi vnitřní
naplněnost, která je sama tou nejhlubší příčinou křesanovy duchovní plodnosti.
Rozdíl mezi oběma „druhy“ křesanů asi souvisí hodně stím, jak je kdo přístupný působení
Boží milosti a jak je kdo ochoten sní spolupracovat. Sjakou pozorností člověk zpracovává všechny ty
jemné impulsy od Ducha svatého, které nám i nejobyčejnější situace všedního dne často zprostředkují.
Člověk to všechno může snadno udusit svou nedbalostí, pohodlností anebo svojí pýchou, sobectvím
či dalšími hříchy. Pokud člověk naopak Boží podněty přijímá a živí je svou ochotou, poslušností vůči
Bohu, modlitbou a obětí, rostou vjeho duši tato duchovní dobra stále více – až naplní jeho nitro a
člověk začne vydávat plody i navenek. Tehdy začíná být duchovní plodnost i zvnějšího pohledu
patrná. Člověk se pak totiž jaksi bezděčně stává prostředníkem Krista na této zemi. Začíná se na něm
uskutečňovat slovo sv. Pavla: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2, 20).
Můžeme tedy říci, že lidský souhlas a spolupráce s iniciativou Ducha svatého stojí na počátku
křesanovy duchovní plodnosti. Výjimečným způsobem se tento princip uplatnil vživotě Panny
Marie. Vidíme u ní, že její souhlas a její spolupráce siniciativou Ducha svatého vedly dokonce
kduchovní plodnosti, přesahující veškerou míru: Maria přivádí na svět Spasitele, stává se Matkou
Boží. Každá modlitba Vyznání víry, vníž říkáme o Ježíši Kristu, že „skrze Ducha svatého přijal tělo
zMarie Panny“, každá modlitba Anděl Páně, vníž si připomínáme Mariin souhlas („a se mi stane
podle tvého slova“) vtěsné souvislosti sjejím božským mateřstvím („počala zDucha svatého“), nám
může být připomínkou toho, že kduchovní plodnosti pro tento svět jsme podobným způsobem,
každý na svém místě a podle svého osobního obdarování, povoláni vlastně všichni.
pb
(použity myšlenky J. E. Urbana, OFM)
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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
Mateřské centrum Venoušek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum na faře
Rekreační cvičení pro ženy
úterý 18:30 - 19:30 hod. - velký sál na faře
Společenství Obnovy v Duchu svatém
úterý od 20 hod. - klubovna na faře
Program pro mládež (od 14 let)
středa 18:30 - 20:00 na faře.
Společenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
www.spolcovni.usmev.cz
Ministrantské schůzky (vede Petr Zborník)
středa od 19:00 - klubovna na faře

Mateřské centrum Venoušek - modlitební setkání
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na faře.
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek 19:00 - 20:00 - velký sál na faře
Modlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. cca půl hodiny
společná adorace. Každý první pátek v měsíci je
adorace do 23 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 27.5. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 29.5. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od října, rozvrh ve vývěsce
Katechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Petra
Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Petry Šustrové (724 241 322 nebo 257
328 718)

P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / tel: 257 324 224 nebo 604 401 833 / yuga@centrum.cz
duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252

administrátor:
farní vikář:
výpomocný

Sponzorské dary:

Číslo bankovního účtu farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní symbol
platby uve te 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
Farní Zpravodaj:

Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie, zasílejte
P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc.
na prispevky@volny.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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Vamerické verzi se nikdo nijak neproměňuje…Ano, skoro máte pocit, že se Wojtyla papežem už
narodil. A to je nejen kinematografický, ale i faktografický průšvih.
Ale ještě trochu kvnější podobě obou filmů. Zatímco vitalské
verzi se maskérům výborně podařilo přesvědčit nás o
skutečném stárnutí hlavního hrdiny vpodání polského herce
Piotra Adamczyka, vamerickém pojetí museli být využiti herci
dva, Cary Elwes jako mladý Wojtyla a Jon Voight jako Jan
Pavel II. Změna hlavního herce vpolovině filmu však výrazně
negativně narušuje—snad již vytvořený—divákův vztah
khlavnímu hrdinovi. A tak se bohužel zdá, že americká
celebrita tam byla jaksi nepřirozeně vpašována, aby přilákala
diváky. Věřím však, že vtomto případě to moc nezafungovalo, nebo herci svýraznými slovanskými
rysy vitalské verzi mne snadno vtáhli do atmosféry poválečného Polska, zatímco americky nažehlené
a moderně upravené dívky mne nutily k pochybovačnému úsměvu. Kautentickému vykreslení
chudé Wojtylovy rodiny pak americkému režisérovi bohužel nepomohl ani táhlý záběr na hercovy
nohy poskakující po kuchyni vděravých ponožkách.
Také scéna, kdy jede mladý profesor Wotjyla se studenty na vodu a skupina je legitimována
komunistickými agenty, působí silně vyumělkovaně. Agenti se totiž nedůvěřivě zahledí na Wojtylu
ve sportovním a praví: „Ale vy nevypadáte na studenta, jste nějaký starý.“ Herec, který má dle scénáře
představovat osmačtyřicetiletého muže (ale vypadá tak na pětadvacet), se bezradně rozhlédne po svých
studentech, znichž mnozí, díky silnému nalíčení a bohaté trvalé, vypadají na dvaačtyřicet a divák
neví, co je tu komičtější. Zda paradoxní poznámka agentů, nebo přestárlé studentky! Vím, mohlo by
se říct, že jde o detaily, ale mně tyto detaily kazí celý dojem filmu. Nejen díky podobně nedotaženým
maličkostem se totiž režisérovi nepodařilo přesvědčit mne o Wojtylově výjimečné osobnosti.
A tak, nejenže divák těžko může získat inteligentní náklonnost kosobě posledního papeže, ale
nemá ani možnost prožít dramatické pozadí jeho života ve válečném a komunistickém Polsku. Nemá
možnost ztotožnit se sWojtylovými přáteli či polskými biskupy, protože ktomu zkrátka nedostane
příležitost. Nemůže prožít hrůzu a bolest válečného zabíjení, protože uvidí jen pár válečných „scének,“
kde nikomu o nic nejde. Je tu skutečně jen a jen pasivním divákem, ovšem jen tehdy, když tu
kapající sladkost vydrží až do konce. Pokud už totiž po půl hodině
nabude dojmu, že „co režisér neví, to nepoví,“ ztrácí další hodina
u obrazovky svůj smysl a moudrý divák znechuceně vypíná.
A závěrem snad jen malé upřesnění, nechtěla jsem nikoho
od sledování amerického filmu o Janu Pavlu II. odrazovat. Stejně
tak zdůrazňuji, že jsem tím nehodnotila postavu bývalého papeže,
kterého si velmi vážím. Jen jsem chtěla ukázat, že stejné téma,
stejný materiál a stejné možnosti (a možná i stejné nadšení) ještě
nezaručují stejnou hodnotu zpracování. Stejně tak jako více peněz,
více celebrit a více reklamy často neznamená větší kvalitu. A proto,
pokud budete mít někdy možnost shlédnout film Karol: Muž,
který se stal papežem, mohu vám jej vřele doporučit. Věřím totiž,
že Karol-člověk, se vám bude líbit mnohem více než Jan PavelAdéla Muchová
papež. I jemu se určitě líbí víc!
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ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ
PASTORAČNÍ RADY
ZASEDÁNÍPASTORAČNÍ

Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:

KRUCIÁTA

22.4.2007

P. Petr Bouška, J. Dajbych, J. Macek, A. Macková,
F. Nedbal, J.Suchel, V. Škácha, P. Zborník
P. Baldínský, M. Tomková

Body jednání, návrhy a usnesení:
- Projednána situace ohledně reklamací suterénu fary
- Doladění úsporného osvětlovacího režimu kostela – vneděli bude kostel světlejší
- Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na primiční oslavu bratra Jakuba
- Plánování farní poutě na Sázavský klášter
- Diskutován obecní návrh architektonické změny náměstí před hl.vchodem kostelaUrgence reklamace
prací vsuterénu fary (archívu)
Ükoly na příští zasedání:
- Sestavení seznamu priorit pro ekonomickou radu
Termín dalšího zasedání: neděle 27. 5. 2007 od 19:15

HOSPODAŘENÍ

FARNOSTI V ROCE

Zapsal:

Vojtěch Škácha

2006

Hospodaření farnosti k31.12.2006 skončilo ztrátou ve výši 390,6 tis.Kč. Ztrátový výsledek je vtomto
roce výrazně ovlivněn:
- doplatkem služeb souvisejících se zprovozněním fary, které nebyly hrazeny až do letošního roku
zdůvodu dlouhého vyjednávání o jejich výši. Doplatek za předchozí období činil 261,8 tis Kč
- spoluúčastí na opravách kostela ve výši 161,2 tis.Kč (opravy byly provedeny ve výši 1,48 mil Kč
a dotace obce a MHMP celkem činily 1,32 mil Kč).
- instalace nového ozvučení kostela ve výši 166 tis.Kč
(dalších 40 tis. bylo do ozvučení navíc vynaloženo ještě i vroce 2007)
Kromě uvedených mimořádných výdajů jsou ještě významné náklady na:
- spotřebu energie - 202 tis.Kč
- materiálové náklady (bohoslužebné potřeby, květiny, čistící prostř., kancelář. potřeby) – 122 tis.Kč
- náklady na výrobu Zpravodaje, telefony, ostatní služby – 136 tis.Kč
- mzdové a související náklady - 209 tis.Kč
- pojistné - 95 tis.Kč
Na straně výnosů do tvorby hospodářského výsledku rozhodujícím významem vstoupily:
- kostelní sbírky - 426,8 tis.Kč
- tržby znájmu – 500 tis.Kč
- dary a příspěvky - 261 tis.Kč
Zuvedených čísel je zřejmé, že vsoučasné době jsou příjmy farnosti (nájem, kostelní sbírky, dary) ve výši,
která pokrývá běžný provoz, avšak jakýkoliv větší mimořádný výdaj znamená sáhnout na „podstatu“, tj. na
úspory předchozích let. Kromě této skutečností je nutno do budoucna počítat i snesporným nárůstem cen
(minimálně za energie), což znamená jednak pečlivě zvažovat každý mimořádný výdaj, včetně výše spoluúčasti
farnosti na opravě kulturních památek, jednak hledat možnosti úspory provozních nákladů. Vsoučasné
době probíhají úvahy nad hospodařením do budoucna jak vpastorační, tak v ekonomické radě. Zdroje
dalších příjmů, pokud se vůbec najdou, jsou omezeny. Jedno je však jisté: že každý znás, kdo se cítíme vtéto
farnosti doma, můžeme již od nejbližší neděle pomoci. Sami za sebe možná nevýznamně, vcelku ale nakonec
Ekonomická rada farnosti
znatelně. To však musíme již zvážit a rozhodnout každý sám.
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(Systematické modlitební úsilí za záchranu života nenarozených dětí)
Vbřeznu letošního roku byl vČR zahájen modlitební projekt
„Kruciáta“. Za cíl si klade:
1) Probuzení svědomí společnosti ohledně zabíjení nenarozených
dětí s cílem obnovit úctu k lidskému životu a důstojnosti každého
člověka i k vědomí odpovědnosti za život každého počatého dítěte.
2) Uznání práva na život každého dítěte od okamžiku početí
a na jeho plnou právní ochranu, aby nebylo zabíjení
nenarozených dětí umožňováno zákonem.

Kruciáta je laická iniciativa podporovaná občanskými anáboženskými
sdruženími, kterým leží na srdci obnovení kultury života v naší
zemi. K modlitební podpoře Kruciáty jsou zváni všichni věřící podle svých možností.
Ti, kteří se chtějí plně připojit ke Kruciátě, mohou tak učinit bu vyplněním formuláře na
internetových stránkách iniciativy (www.kruciata.cz) nebo zasláním písemného slibu na adresu:
Kruciáta,Hlubočepská85/64, 152 00Praha 5. Účastníci Kruciáty se po dobu jednoho roku
každý den modlí předem zvolenou modlitbu na úmysl obnovení kultury života. Katolíci se jednou za
měsíc ve všední den účastní mše svaté s přijetím svatého přijímání na úmysl obnovení kultury života.
Nemocní, kteří se nemohou mše svaté zúčastnit, obětují na tento úmysl den svého utrpení. Po
skončení ročního období je nutné závazek obnovit – opět prostřednictvím internetového formuláře
nebo písemně. Jako modlitba je doporučen jeden desátek růžence spojený s měsíčním úmyslem
vyhlášeným pro dané období, ale lze si zvolit i kteroukoliv jinou modlitbu. Pokud má již někdo
modlitební závazky, není třeba se modlit “navíc”, ale stačí pouze přidat úmysl Kruciáty k obvyklé
modlitbě. Modlitební úmysly jsou vyhlašovány na rok, vždy k25. březnu – slavnosti Zvěstování
Páně.
Pro období r. 2007- 2008 jsou následující
následující:
Duben
Duben: Za dar pevné, vytrvalé, nebojácné a účinné víry, abychom mohli Boha, našeho Stvořitele a
Spasitele, nade všechno milovat.
Květen
Květen: Za probuzení svědomí, aby se každé lidské srdce otevřelo a nadchlo úmysly rozvíjeni daru
života a plnohodnotné lásky.
Červen
Červen: Za právní ochranu života každého člověka od okamžiku početí do přirozené smrti.
Červenec
Červenec: Za rodiče, aby v každém svém dítěti viděli veliký dar Boží a Boží požehnání. Srpen
Srpen: Za
probuzení úcty k Desateru Božích přikázání.
Září
Září: Za pracovníky sdělovacích prostředků, aby pravdivě informovali o tom, že život druhého člověka
začíná okamžikem početí a je nutné jej bezpodmínečně chránit.
Říjen
Říjen: Za vědce, aby jejich práce sloužila ochraně lidského života a důstojnosti člověka.
Listopad
Listopad: Za rodiče, aby dar nového života vždy přijímali s láskou a radostí.
Prosinec
Prosinec: Za učitele a vychovatele, aby mládeži předávali úctu k životu každého člověka aideál manželství
založený na obětavé lásce atrvalé věrnosti.
Leden
Leden: Za všechny ochránce života, aby ze svátostí a z Písma svatého čerpali zbožnost asílu ke
statečnému, moudrému aneúnavnému hlásání Evangelia života.
Únor
Únor: Za kněze a biskupy, aby měli odvahu věrně hlásat pravdu o Bohu a o člověku.
Březen
Březen: Za milost vytrvalé a pokorné modlitby pro členy Kruciáty.
Více informací získáte na výše uvedených www stránkách a adrese Kruciáty.
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VÝLET

DO AQUAPARKU V L IBERCI, V SOBOTU

12. KVĚTNA

V Aquaparku najdete: bazény a tobogány, unikátní adrenalinový space-bowl pro odvážné, skluzavky,
romantické jeskyně, unikátní mořská akvária s mořskou faunou, whirlpooly (vířivky), vodotrysky a
gejzíry, vodní a podvodní masáže, relaxační zóna, bary pro občerstvení, ve slunečných dnech nabízíme
rozlehlou terasu pro opalování s výhledem na horu Ještěd a Liberec. TEPLOTA VODY V
BAZÉNECH 30°C UMOŽŇUJE IDEÁLNÍ RELAXACI! Provozní doba denně od 10.00 do
22.00 hodin.
Sraz v 8:50 na nástupišti číslo 6 na autobusovém nádraží na Černém Mostě. Přij te včas bus nečeká.
Ssebou: plavky!!!, 350,-Kč, vhodné oblečení
Návrat kolem 18h. na Černý most
o.s. Bét-el, www.bet-el.signaly.cz

MILÉ

DĚTI,

je tady poslední společná akce vtomto školním
roce. Naší závěrečnou akcí bude společná
návštěva ZOO vneděli 3.6.2007. Sejdeme se
po dětské mši svaté (tedy v10:30 hod) před
kostelem. Sebou si vezměte do batůžku jídlo
kobědu, pití, lístky nebo legitimaci MHD a
60,-Kč na vstup. Doufáme, že nám vyjde počasí
a nebudeme potřebovat pláštěnky.
Těším se na vás Eliška Šustrová

LETNÍ

TÁBOR PRO DĚTI OD

6

DO

11

LET,

23.7.-3.8.2007

Počet míst na táboře je omezen (25 dětí). Máme volných již jen 11 míst.
Jedeme stejně jako loni na faru do Chotěborek v Podkrkonoší, budeme mít ssebou stany pro ty,
kteří si chtějí užít léto víc „v přírodě“. (Bereme i předškoláky.) Děti se mohou těšit na dobré jídlo od
naší šikovné kuchařky, na hry, výlety a na příjemné vedoucí. Děti je možné přihlásit na mailu betel@seznam.cz (uve te jméno dítěte, datum narození, kontaktní adresu na vás a telefon) nebo můžete
nechat tyto údaje vobálce ve vrátnici Komunitního centra sv. Prokopa. Na www.bet-el.signaly.cz je ke
stažení přihláška. Cena: 2100,-Kč. Přihlašovat děti je možné do 21. června 2007. Platbu je možné
provést bu na účet o.s. Bét-el (var.symbol: RČ dítěte) nebo vhotovosti na předtáborové schůzce.
Předtáborový výlet bude vsobotu 16.června. Předtáborová schůzka pro rodiče proběhne ve čtvrtek
19h. vKomunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích. Předtáborový výlet
21.června 2007 v 19h
bude vsobotu 16.června 2007.
(více informací na www.bet-el.signaly.cz)

LETNÍ

TÁBOR PRO ST. DĚTI OD

10

DO

15

LET,

30.6.-14.7.2007

Stejně jako loni se jede pod stany do Malenic nad Volyňkou (okr. Strakonice). Hlavním vedoucím
bude tentokrát Honza Peroutka. Ubytování budeme jako obyčejně vpodsadových stanech. Je možné
se přihlásit mailem bet-el@seznam.cz, na www.bet-el.signaly.cz je ke stažení přihláška. Přihlášky
budou od března k dispozici v Komunitním centru sv. Prokopa na Nových Butovicích a v kostele sv.
Jakuba Staršího ve Stodůlkách. Cena: 2300,-Kč. Platbu je možné provést bu na účet o.s. Bét-el
(var.symbol: 1+RČ dítěte) nebo vhotovosti na předtáborové schůzce. Předtáborový výlet bude vsobotu
9.června 2007 (více informací u hl.vedoucího).
o.s. Bét-el (Jan Peroutka 777195 428)
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POSTNÍ

DUCHOVNÍ OBNOVA

Vsobotu před Květnou nedělí se na faře opět konala duchovní obnova,
tentokrát postní. Vedl ji pro nás P. Vladimír Málek, ředitel Pastoračního
střediska vPraze. Jeho příjemný hlas mnozí známe zkomentování televizních
přenosů mší svatých a církevních slavností. Tentokrát jsme se sním mohli
setkat osobně a nechat se vzávěru postní doby oslovit a inspirovat myšlenkami,
o které se snámi podělil. Přednáškám předcházel stručný návod, uvedení
do schématu „Ignaciánské meditace“
meditace“.
P. Málek zmínil jednotlivé, letitou praxí církve ověřené kroky, které
rozjímání usnadňují. Je to 1.) ztišení, 2.) uvědomění si Boží
přítomnosti, 3.) „představa“, vybavení si situace, o níž chceme rozjímat, 4.) prosba (co si přejeme),
5.) vlastní meditace, 6.) závěr – rozhovor sBohem, modlitba, díkůvzdání. Vdnešní době, kdy
jsme doslova zavaleni hlukem světa, je obtížné zastavit se, vejít do „komůrky vlastního srdce“, „slyšet“
ticho, ve kterém knám promlouvá Bůh. Ale krozjímání je to nutné. Pak i ve velmi dobře známých
textech můžeme objevit nové poklady, nové impulzy pro svůj (duchovní) život.
Na 1. postní neděli jsme slyšeli evangelium o Ježíšově pokušení na poušti (Lk 4, 1-14). Stejné
téma zvolil pro svou první přednášku P. Málek. Nejprve zmínil jednotlivé „aktéry“ události: Ježíš,
pokušitel, Duch sv., ale i já … (I mě Duch sv. vede, každý můj těžký okamžik (zkouška, pokušení) je
ve vedení, moci a síle Ducha svatého!) Ježíš na pouš přichází po křtu v Jordánu, přichází plný Ducha
svatého. Přichází „do pustiny“, aby Adama, člověka vyhnaného po hříchu zráje, vyvedl ze smrti
knovému životu. Pokušitel se snaží Ježíše od jeho úkolu odradit. Nabízí mu jednodušší varianty:
proč máš hladovět, proč bys podstupoval nepříjemné věci? Ale Boží vůli není možné zaměnit za
nějakou vlastní zkratku. Ta totiž ne vždy vede kcíli. Ježíš odolává a vítězí. Zpouště se vrací vyzkoušený,
osvědčený. U sv. Marka čteme: „Byl na poušti 40 dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a
andělé ho obsluhovali“ (Mk 1,13). Po překonání pokušení je Ježíš mezi anděly, vharmonii, vráji.
Druhá přednáška rozvíjela nám všem dobře známý text biblického příběhu Ježíšova setkání se
samařskou ženou u Jákobovy studny (J 4, 1-42). Unavený Ježíš usedá vpoledne u studny vnehostinné
krajině, vmístě, kde se Židé běžně nezdržují, protože Samaritány považují za odrodilce. Je to tedy
místo jakoby „vzdálené“ od Boha. Studna nám zase může symbolizovat hloubku a tajemství srdce
člověka. Ženu, která přichází navážit vodu, Ježíš žádá: „Dej mi napít“ (v.7). Svým přáním ji uvádí do
rozpaků, Židé se přece se Samaritány nestýkají (viz. v.9). Přesto jejich rozmluva dál pokračuje. Ježíš
nabízí vodu, po které už není žízeň (v. 10,14), žena mu nerozumí, jejich rozhovor se ještě stále
neprotíná: „Vždy ani nemáš vědro!“ (v. 11). Ale zpočátečního nedorozumění postupně vzniká společná
řeč. Ježíš (Bůh) zjevuje ženě své tajemství, vede jí, odpovídá jí na otázky. A žena odchází jako nový
člověk, jako apoštolka. „Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: Poj te se podívat
na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš? Vyšli tedy změsta a šli kněmu.“
(v. 28-29). Na základě příběhu u studny se můžeme zamýšlet nad tím, jestli po vzoru samařské ženy
necháváme Boha nahlédnout až do hloubky našeho nitra. Jestli před ním přiznáváme pravdivý stav
svého života, jakkoli to pro nás může být nepříjemné: Ježíš ženě říká: „Zavolej muže“ – a ona odpovídá
podle pravdy: „Nemám muže…“ (v. 16-17). My máme někdy tendenci spíš mlžit, upozorňovat na
chyby druhých, aby ty naše nebyly tak nápadné. Ve světle Boží lásky se ale všechno může stát
zjevným: „Všecko mi řekl, co jsem dělala…“ (v. 39). Bohu můžeme odkrýt všechna svá tajemství, i zlo
vsobě. Miluje nás totiž i hříšné a vítězí nad každou naší lží. Touží po člověku, žízní po jeho lásce,
stejně jako člověk žízní, dokud se nenapije zpramene Jeho živé vody, která tryská do života věčného.
Když se ke studni vrátili Ježíšovi učedníci, kteří na počátku příběhu odešli obstarat něco kjídlu, divili
se. Ježíš už nemá hlad, nechce jíst, ale říká jim: „Mým pokrmem je, abych konal vůli toho, který mě
poslal a dokonal jeho dílo.“ (v. 34). A nás tato Ježíšova slova, která dosvědčil svou smrtí na kříži, vždy
(vz)
naplňují radostí a velikou vděčností.
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CHVALTE HOSPODINA

BENEDIKT XVI. - 80

„Chvalte Hospodina, nebo je dobrý …“ (Ž 136)
Chvalme Ho za vše stvořené, za vykoupení, za požehnání a ochranu, za krásu přírody, za radost, za
sílu ve zkouškách, za svátosti, za možnost vždy znovu začít, za trpělivost snámi, za to, že nás volá
jménem, za slova povzbuzení, za světlo vtemnotě světa, za přátele a blízké lidi, za Jeho pokoj. Ani
všechny stránky Zpravodaje by nestačily, abychom vypsali vše, za co máme Boha chválit. Máme Ho
přece chválit stále, celým svým životem.
„Všechno, co žije, a chválí Hospodina! Aleluja.“ (Ž 150)
(vz)

V neděli 15.4. oslavil papež Benedikt
svoje 80. narozeniny. Slavnostní mši
sv., za účasti desetitisíců poutníků
(mezi kterými tentokrát nechyběli ani
poutníci od sv. Václava) sloužil na
prosluněném náměsí před sv. Petrem.
Blahopřejeme!

Náměty k adoraci od sv. Antonína Maria Klareta (1807-1870), biskupa
Chceš mě za někoho a něco prosit?
Řekni mi jeho jméno a potom pověz, co chceš, abych te pro něho udělal. Vypros si mnoho, – neváhej
prosit. Mluv ke mně jednoduše a upřímně o chudých, které chceš utěšovat. O nemocných, které vidíš trpět.
O zbloudilých, které toužíš vrátit na správnou cestu. Řekni mi o každém alespoň jedno slovo.
A potřebuješ nějakou milost pro sebe?
Jestli chceš, napiš mi něco jako listinu se vším, co potřebuješ. Přij a přečti ji v mé přítomnosti. Řekni mi
otevřeně, že jsi snad pyšný, sobecký, nestálý, nedbalý. . . a potom popros, abych ti přišel na pomoc, zbavit se
toho všeho s větším nebo menším úsilím, tak jak chceš. Nesty se! Je mnoho spravedlivých, mnoho svatých
v nebi, kteří měli přesně ty stejné chyby. Ale oni se pokorně modlili... a později se od hříchů osvobodili.
A neváhej také prosit o své zdraví i o šastné dokončení své práce, studií.
To vše ti mohu dát a dám. A přeji si, abys mě o to prosil, jestliže to není proti tvé svatosti, ale pro ni a její
podporu. Co potřebuješ zrovna dnes? Co pro tebe mohu udělat?
Kdybys věděl, jak moc si přeji ti pomoci! Máš právě nějaký plán?
Vyprávěj mi ho. Čím se zabýváš? Na co myslíš? Co mohu udělat pro tvého bratra, co pro tvoji sestru, pro tvé
přátele, pro tvoji rodinu? Co pro ně chceš udělat?
A co já? Nepřeješ si, abych byl veleben? Nechtěl bys udělat něco dobrého pro své přátele, které máš velmi rád,
a kteří možná žijí bez myšlenky na mne?
Řekni mi, co dnes hlavně budí tvoji pozornost? Co si toužebně přeješ? Co děláš pro to, abys toho docílil?
Řekni mi, když se ti něco nepovede, a já ti povím důvod tvého neúspěchu. Nechceš si mě získat pro sebe?
Jsem Pán srdcí a přivedu je tam, kam chci, aniž bych narušil jejich volnost.
Cítíš se snad smutný, máš špatnou náladu?
Pověz mi ve všech detailech, proč jsi smutný. Kdo tě zranil? Kdo urazil tvoji sebelásku? Kdo tebou opovrhoval?
Řekni mi všechno a brzy se dostaneš tak daleko, že mi řekneš, že podle mého příkladu všechno odpustíš,
všechno zapomeneš. A jako odměnu dostaneš moje utěšující požehnání. Máš strach? Cítíš ve své duši
neurčitou tíseň, která je sice neoprávněná, ale přesto tě trápí? Přij ke mně, jsem na tvé straně. Vidím a
slyším všechno. Ani na okamžik tě neopouštím!
Nechceš mi sdělit nějakou radost?
Proč se mi nesvěříš? Jsem přece tvůj přítel. Pověz mi, co tě potěšilo, co tě rozesmálo? Třeba jsi zažil příjemné
překvapení, možná jsi obdržel radostné zprávy, dopis, projev náklonnosti. Možná, že jsi překonal nějakou
těžkost a dostal ses z beznadějné situace. To vše je moje zásluha. Řekni mi: Děkuji ti, můj Otče!
Čtu si v hlubině tvého srdce. Jsem rád, když se mnou mluvíš zcela upřímně.
Rozhodl ses zřeknout toho, co ti škodí? Budeš k člověku, na kterého ses dosud díval jako na nepřítele, zase
mírný, laskavý a ochotný? Budeš se vyhýbat tomu, co zmátlo mír tvé duše?
Běž zase zpět ke své rodině, ke své práci nebo ke svému studiu. Ale nezapomeň na tento čas, který jsme prožili
spolu. Zachovej si skromnost, vnitřní ztišení a koncentraci i lásku k druhým. A přij za mnou zase, najdeš
v mém srdci nová dobrodiní.
(PS: Nezapomeňte, že adorace je v našem kostele každý pátek po večerní mši sv.! Všichni můžeme takto
rozmlouvat se svým dobrým Otcem. )
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LET

SEKTY

NA „HOSTU (Z) MĚSÍCE“
Konečně jsme se dočkali již jednou odsunutého hosta, PhDr. Zdeňka Vojtíška, který nakonec dorazí
ve středu 2. 5. na 19. hodinu do farního sálu stématem „Sekty“. Dr. Vojtíšek vsoučasnosti působí
jako vedoucí katedry filosofie a religionistiky Evangelikálního teologického semináře vPraze, zároveň
je odborným asistentem katedry psychosociálních věd Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Zastává post mluvčího Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, na jehož
založení se podílel. Ve svém oboru je považován za předního českého odborníka.
Dozvíte se mimo jiné: co je to sekta, jak je možné poznat, že jde o sektu; jaké jsou její znaky. Budeme
se zabývat i mechanismy, které v sektě fungují i jak je možné jim odolávat. Samozřejmě nebude
chybět ani prostor pro Vaše dotazy.
Jako poslední vtomto akademickém roce přijala naše pozvání MUDr. Marie Svatošová, do roku
1990 praktická lékařka, později zakladatelka Sdružení Ecce homo pro podporu domácí péče a
hospicového hnutí, autorka úspěšné knihy, jež nese stejný název jako červnové setkání, “Hospice a
umění doprovázet”. Marie Svatošová nás navštíví 6.6. opět od 19 hodin.
Podrobnosti naleznete opět na farním webu, stránkách Spolča (spolcovni.usmev.cz) a na nástěnce
vpředsíni kostela. Těšíme se na Vaši návštěvu, Vaše Smíchovské Společenství Mládeže.

FARNÍ

POUŤ NA SÁZAVU ZA SV. PROKOPEM
Na pou se vydáme v sobotu 26. května. Sraz je v 8:15 na nádraží Praha-Vršovice, kam se ze
Smíchova pohodlně dostaneme tramvají č. 7. Vlakem, který odjíždí v 8:44, se vydáme do stanice
Stříbrná Skalice (příjezd 10:00).
Odtud půjdeme pěšky asi 4,5 km po červené turistické značce na Sázavu. Zde budeme mít mši sv.
(cca ve 12 hod.), prohlédneme si klášter a kdo bude mít zájem, může navštívit i zajímavosti v okolí:
Prokopovu (čertovu) brázdu a studánku Vosovku. Pro více informací o klášteru doporučujeme
pěkně zpracované webové stránky http://www.svprokop-sazava.cz/, kde je nejen mnoho zajímavého
o historii kláštera, ale lze si i zdarma stáhnout knihu o sv. Prokopovi.
Zpáteční cesta do Prahy vlakem je vždy s přestupem v Čerčanech, odjezd ze Sázavy-zastávka je možný
bu to v 14:47 (příjezd do Prahy-Vršovic v 16:29) nebo v 16:41 (příjezd do Prahy v 18:29). Občerstvení
po cestě si každý zajistí z vlastních zdrojů. Srdečně zveme na pou všechny farníky, těšíme se na
společně prožitý pěkný den.

MATEŘSKÉ

CENTRUM

VENOUŠEK

ZVE NA VÝLET - tentokrát za ztracenou ovečkou

Zveme všechny rodiče sdětmi (předškolního a ml. školního věku) na společný výlet dne 27. května
2007. Sejdeme se před kostelem Sv. Václava po dětské mši svaté (tedy cca v10:30 hod.). Pěší trasa je
dlouhá 4-5 km a je vhodná i pro kočárky. Návrat přibližně v17:30hod. do Prahy. Nezapomeňte na
dostatek jídla a pití. Za MC Venoušek Marie M., Líba Z. a Eva H. Uvítáme, pokud svoji účast
nezávazně nahlásíte na tel.: 251627320 nebo 728158575 (Líba Z.)
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KAROL

VERSUS

JAN PAVEL II.

ANEB

O

FILMU JEN DOBŘE?

Neplánovaně, zato však intenzivně, jsem shlédla film americké televize CBS Jan Pavel II. vrežii Johna
K. Harrisona (2005). Nechci tu nikterak nahrazovat úlohu filmových kritiků a dalších odborníků,
ráda bych se však vyjádřila jako zúčastněný divák. Jako divák, který očekával bu zajímavý životopisný
film nebo povzbuzující příběh o výjimečné osobnosti a místo toho dostal ránu do obličeje. Myslím,
že je to ještě slušnější vyjádření.
Bohužel, nebo bohudík, jsem před dvěma lety viděla „konkurenční“
kousek zdalší koprodukční dílny, Karol: A Man Who Became Pope
(Karol: Muž, který se stal papežem) vrežii Giacoma Battiata (2005) a
tak jsem se nevyhnula nutnému srovnávání. Oba filmy vznikaly před
a po papežově smrti, měly tedy kdispozici shodné informace a životní
osudy hlavní postavy. Oba byly rozděleny do dvou celovečerních dílů,
autoři tudíž dostali podobný čas kvyjádření. Oba filmy byly natáčeny
vreálném prostředí Polska i Itálie. Navzdory řečenému se oba
koprodukční filmy, říkejme jim dle režisérů třeba americký (Jan Pavel
II.) a italský (Karol: Muž, který se stal papežem), diametrálně odlišují.
Snímek Karol se dá, dle mého názoru, nazvat skutečně uměleckým
dílem. Autor prezentuje Wojtylovo mládí, prožívá sním těžké válečné
a poválečné období, dává nám nahlédnout do duše mladého muže,
rozhodujícího se pro kněžství. To vše činí scitem, skromností a smyslem pro hodnoty transcendentální.
Autor amerického snímku Jan Pavel (který v dubnu vysílala CT) zachycuje téměř totožné scény
zWojtylova života, ale jeho podání působí uměle a nedůvěryhodně. Tam, kde si italský režisér hraje
snáladou, kamerou a emocemi, se americký režisér nenamáhá a vkulisách válečného Krakova nechá
dospívající mladíky explicitně hovořit o „záchraně světa.“ Tam, kde italská verze rozehrává něžný vztah
mezi mladým Karolem a jeho přítelkyní Haniou, americká verze nechá davy krásných, pečlivě nalíčených
„Polek“ zírat Wojtylovi zamilovaně do tváře. Tam, kde první snímek věnuje Wojtylovi i divákovi
potřebný čas kdůležitému kněžskému rozhodnutí, si snímek druhý vystačí sKarolovým věcným
prohlášením přátelům, že ho „Bůh volá ke službě kněze.“ Tam, kde italský režisér dopřeje Wojtylovi
dlouze a do hloubky rozvažovat nad zlem ve světě, americký režisér jej nechá uronit slzu a jede se dál…
Zatímco italský snímek je skutečným dramatem, americký je
pak filmovým sestřihem nesourodých scének z Wojtylova života. Snad
ani jednou jsem tu nezaznamenala nějaký všední rozhovor, veškeré
dialogy působí dojmem strnulosti právě pro jejich přehnanou informační
nebo ideovou hodnotu. Jejich sledování pak působí dojmem sbírky
toho „nejlepšího zWojtylových citátů.“ Na to se přece nedá koukat…
Chápu, že autor zřejmě chtěl divákovi maximálně přiblížit neobyčejnou
Wojtylovu postavu, avšak udělal to tak neobyčejně a maximálně, že
tomu nemůže věřit ani prostý americký lid. Aspoň vto doufám…
Italský režisér, soudě dle konečného zpracování, měl nižší ambice –
chtěl Wojtylu představit jako obyčejného člověka, který se díky své víře
vBoha a lásce kdruhým lidem pomalu a nenápadně vypracuje
vosobnost světového formátu. Krásné je na tom to, že divák může být
přímo u toho, zakusit Wojtylovu proměnu zbezprostřední blízkosti.
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NATÍRÁNÍ

LAVIC

Nátěry lavic v kostele budou probíhat od 1.5.-4.5.2007 po ranní mši svaté do 12:00 hod. Vždy dva
dny se bude natírat pravá strana a další dva dny levá strana. Natřené lavice budou ohraničeny
páskou. Po zaschnutí bude samozřejmě odstraněna. Hledají se dobrovolníci (cca 4). S sebou štětec.

MÁJOVÉ

Petr Zborník

POBOŽNOSTI V MĚSÍCI KVĚTNU

Vměsíci květnu se bude po večerní mši sv. konat májová pobožnost, a to denně kromě pátku, kdy
bývá adorace Nejsvětější svátosti oltářní, a kromě dnů svatodušní novény, která začíná 17.května
(slavnost Nanebevstoupení Páně).

PRVNÍ

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Vneděli 13. května přistoupí vnašem kostele při mši sv. v 9.30 kprvnímu svatému přijímání 4
děti, které se vtomto školním roce kpřijetí eucharistie připravovaly.

SVÁTOST

BIŘMOVÁNÍ

bude letos vnašem kostele udělovat otec biskup Karel Herbst vneděli 17. června při mši sv. v9.30.
Kpřijetí svátosti se připravují 4 biřmovanci.

P RIMICE
br. Jakuba Františka Sadílka, OFM, je vnašem kostele plánována naneděli 24. června při mši sv.
v 9.30.

ÚKLIDOVÁ

BRIGÁDA V KOSTELE

Vsobotu 9. června se vdopoledních hodinách uskuteční vkostele další úklidová brigáda. Protože
situace okolo pravidelného úklidu vkostele zůstává neutěšená, budou nadále organizovány alespoň
tyto větší úklidové brigády, a to 4x do roka.

MILÍ SMÍCHOVÁCI!
Rád vás zvu na svoje kněžské svěcení, které proběhne 23. 6. 2007 vpražské
státní katedrále V+V+V a na svoji první mši, kterou budu sloužit vkostele
svatého Václava na Smíchově druhý den, tedy 24.6. 2007 v9.30, a poté
na malé pohoštění. Pocházím ztéto farnosti sv. Václava (z Malvazinek),
kde jsem byl vroce 1992 jako třináctiletý pokřtěn poté, co se mě Pán
Ježíš dotkl a dal se mně poznat. Chodil jsem zde ministrovat, navštěvoval
jsem místní společenství mládeže a účastnil se některých dalších aktivit.
Vroce 1997 jsem vstoupil do semináře a vroce 2001 (po vojně) jsem
přestoupil do řádu františkánů, ve kterém jsem letos složil své věčné
sliby. Mnohé z vás znám a rád se svámi potkávám a mezi vás vracím.
Chci vám poděkovat také za vaše přátelství a modlitby.
Jakub František Sadílek

PS: Kdybyste byli ochotní, prosím vás o případnou pomoc při organizaci
pohoštění po mé primici.
Zájemci o pomoc se prosím přihlaste P. Petru Bouškovi. Díky.
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