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)
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
1.2.
2.2.
3.2.
5.2.
6.2.
9.2.
10.2.
11.2.
17.2.

22.2.
24.2.
2.3.

pátek
sobota
nedele
úterý
středa

1. pátek vměsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hod.
Svátek Uvedení Páně do chrámu
4. neděle v mezidobí
Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Popeleční středa – den přísného postu
od 19 hod. na faře setkání sHostem měsíce – Karlem Řežábkem
sobota od 9 hod. duchovní obnova na faře sbiskupem Karlem Herbstem
neděle 1. nedělepostní
pondělí Světový den nemocných
neděle 2. neděle postní
postní; koná se sbírka „Haléř sv. Petra“
při mši sv. v 18 hod. udělování svátosti nemocných
vnásledujícím týdnu jarní prázdniny – odpadá výuka náboženství
pátek Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
neděle 3. nedělepostní
nedělepostní, od 19.15 setkání pastorační rady
neděle 4. neděle postní

MOŽNOST

ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ
v souvislosti se 150. výročím zjevení Panny Marie vLurdech:
„Ve dnech od 2. do 11. 2. 2008 získá plnomocné odpustky každý, kdo při zachování obvyklých
podmínek navštíví v jakémkoliv kostele tzv. „lurdskou jeskyni“ či zobrazení Panny Marie Lurdské určené
k veřejné úctě a setrvá zde v modlitbě a zbožném rozjímání, které uzavře modlitbou Otče náš, Vyznáním
víry a vzýváním Panny Marie.“
Obvyklými podmínkami na získání odpustků jsou svátost smíření, přijetí Eucharistie a modlitba na
úmysl Svatého otce. Ti věřící, kteří nemohou výše zmíněné úkony provést „pro nemoc, stáří nebo z
jiného přiměřeného důvodu“, získávají plnomocné odpustky, pokud v období od 2. do 11.2. s
úmyslem splnit co nejdříve obvyklé podmínky navštíví výše zmíněná místa duchovně, pomodlí se
dané modlitby a „v důvěře svěří své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Pannu Marii.“

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

2
Únor
2008

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
ČASTÉ

POKÁNÍ?

Necelé čtyři týdny oddělují vtomto roce svátek Křtu Páně, jímž
skončila doba vánoční, od Popeleční středy, kterou vstupujeme
do doby postní. Liturgický kalendář je však neúprosný, a tak asi
nezbývá, než vzít brzké zahájení postu na vědomí. Podobně jako
vadventu zaznívají i vdobě postní výzvy kobrácení, kpokání,
a tedy i ktomu, abychom si vykonali dobrou svátost smíření.
Už zase? Nestačilo by to vlastně třeba jen jednou za rok, jak
stanoví příslušné církevní přikázání? Pokud člověk hledá ve
svátosti smíření čistě jen odpuštění svých vin, skutečně by kní
zase tak často přistupovat nemusel. Těžkého hříchu se poctivý
křesan snad tak snadno nedopustí a všední viny mohou být zahlazeny i jinak než
přímo svátostným rozhřešením. Častá svátost smíření ovšem může přinášet ještě jiný
užitek, než je samotné odpuštění minulých provinění. Může totiž vlastně směřovat
také kzamezení hříchů budoucích, tedy kprevenci. Zpytování svědomí při časté svaté
zpovědi nemá být totiž zaměřeno na výčet všech možných drobných provinění, na
která si lze vzpomenout, ale spíše kodhalení a vykořenění jejich skrytého zdroje.
Hledáme tedy vlastně svou hlavní chybu, nežádoucí charakterovou vlastnost, zlou
náklonnost. Může se jednat o doposud nepřiznanou pýchu, samolibost, lenost, slabou
vůli, skleslost ducha, stálou rozptýlenost mysli, přílišný ohled na názory druhých lidí
apod. Svoji hlavní chybu můžeme odhalovat při častém zpytování svědomí tím, že si
především všímáme, které hříchy se nám nejčastěji opakují, kterým se vlastně jen
velmi neradi vyhýbáme nebo které vnás vyvolávají nejsilnější emoce. Za povšimnutí
stojí také chyby, o kterých jsme schopni tvrdit, že je jistě nemáme a které nám naopak
velice vadí na těch druhých. Špatné povahové rysy, které takto sami u sebe objevujeme,
nejsou samy ještě hříchem, jsou však za „příznivých“ okolností jejich trvalým zdrojem.
Proto je dobré právě hlubokou lítostí a láskou kBohu tyto kořeny našich opakujících
se hříchů vytrvale jakoby obnažovat a postupně vytrhávat. Při časté zpovědi se proto
vyznáváme především zhříchů, které vyrůstají znaší hlavní povahové chyby, abychom
tak tento jejich kořen postupně oslabovali. Častá zpově pak neslouží jen kodpuštění
konkrétních vyznaných vin, ale i k celkovému posilování ducha kajícnosti,
kprohloubení lítosti nad hříchy všeobecně, a tím postupně kodvrácení se od určité
zlé náklonnosti naší duše. Může přispět ktomu, že se nemění jen jednotlivé činy
Pb
člověka, ale člověk sám.
(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 fara
Rekreační cvičení pro ženy
úterý 18:30 - 19:30 hod. - velký sál
Společenství Obnovy v Duchu svatém
úterý od 20 hod. - velký sál 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
spolcovni.usmev.cz

NEDĚLNÍ
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. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 23 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 24.2. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 26.2. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od října, rozvrh ve vývěsce
Katechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Petra a
P. Mariusze
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 / 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 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
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 500 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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VÝLET DO MUZEA

Zajímavou výstavu snázvem Železnice
ve třech staletích otevřeli vlednu
vmuzeu vŘíčanech u Prahy. Výstava,
která je veřejnosti přístupna od 16. ledna
do 16 března 2008, je především
věnována císaři Františku Josefovi a „jeho“
železnici, respektive odbočné větvi Dráhy
Císaře Františka Josefa zČeských Velenic
do Prahy. Výstava byla původně
koncipována jako výstava věnovaná
oslavám 135 let dráhy Františka Josefa.
Na podzim roku 2006 totiž tato tra
oslavila 135 let. (hlavními organizátory výstavy jsou Podblanický vědeckotechnický klub železniční a
Infocentrum sknihovnou Kolovraty). Na informačních plakátech, kterými říčanské muzeum zve
návštěvníky na výstavu, je snímek srážky osobního a nákladního vlaku zprosince roku 1916 v
Říčanech. Výstava je putovní, po Kolovratech, Strančicích a Uhříněvsi se nyní dočkaly i Říčany. A co
všechno tady návštěvník uvidí? Především dobové fotografie a dokumenty. Výstava je jakýmsi průřezem
historií dráhy Františka Josefa. Naleznete zde nejen schematické nákresy stanic zúseku Benešov –
Praha (například situační plány a archivní fotografické materiály z let 1900 až 1910), fotografie (mimo
jiné i pohlednice zlet 1899 až 1920), dobové dokumenty, nákresy staničníků, hektometrovníků,
kilometrovníků, dále polohové značky kolejové, mezníky výstražné a informativní cedule, drážní předpisy,
ale i trojrozměrné exponáty, jako například úřednickou šavli zaměstnance státních drah zdob RakouskoUherska, která byla součástí uniformy přednosty stanice. Výstavu doplní dvě přednášky spoluautora
výstavy Františka Kavky o historii dráhy Františka Josefa a neuskutečněných projektech. Přednášky se
budou konat 13. a 27. února od 18 hodin vprostorách muzea. Říčanské Muzeum (Rýdlova 14) je
kousek od nádraží, zhruba sedm až deset minut chůze (z nádraží se vydáme vlevo a poté ulicí
Scheinerovou vpravo). Vstupné je více než symbolické (10 Kč), snížené pro důchodce a děti 5 Kč,
rodinná vstupenka za pouhých 22 Kč (max. dva dospělí a tři děti). Otevřeno je jak o víkendech od
Michael Mareš
13 do 17 h, tak i ve všední dny od úterý do pátku (9 až 17 h).
Do Říčan se dostanete nejlépe osobním vlakem z hlavního nádraží, od 12:15 jedou vlaky nepřetržitě
ve 30 min. intervalu. Zpátky od 15:22 rovněž ve 30 min. intervalu (týká se víkendů i všedních dnů).
Kdo by vyrazil vsobotu a stihnul výstavu moc rychle, může se ještě poohlédnout po Říčanech,
předchozím působišti P. Boušky. Vsobotu je od 18 hod. mše sv. Farní kostel sv. Petra a Pavla má
dlouhou historii - viz http://www.ricany.cz/farnost/showpage.php?name=kostelricany .
Původně gotický kostel byl v roce 1719 přestavěn v barokním slohu. Z
původní stavby se zachovalo přízemí boční věže. Bývalá boční věž je nyní
snížena až na přízemí a nyní tvoří předsíň před jižním vchodem. Na věži
jsou umístěny sochy sv. Petra a Pavla, které nechala zhotovit v roce 1887
Marie Pachmajerová za 450 zl. Uvnitř kostela jsou při zdech sdružené
pilíře s jonskými hlavicemi, nesoucí římsoví. Klenba v lodi je valená, v
presbytáři je klenba výsečová. Ve zbytcích staré věže jsou dvě náhrobní
desky z červeného mramoru s českými dnes již nesnadno čitelnými nápisy z
roku 1592 a 1599. Na prvním je postava paní, na druhé postava dívky.
Na obou je erb představující ruku se širočinou. V postraní kapli, která je
pozůstatkem bývalého kostela jsou gotické fresky z 13. století znázorňující
čtyři evangelisty (Jana, Lukáše, Marka, Matouše)
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ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

27.1.2008

Přítomni: P. Petr Bouška, J. Dajbych, J. Macek, A. Macková, F. Nedbal,
J. Suchel, V. Škácha, M. Tomková, P. Zborník
Body jednání, návrhy a usnesení:
-

Na úterky a středy večer nebývá na bohoslužbách zajišten žádný ministrant – proto jsou vtyto
dny dobrovolníci na ministrování zvláště vítáni.
Stav okapových žlabů kostela – nutná oprava, čeká se na zhotovení nabídky
Přinášení obětních darů dětmi – jak zapojit děti, na které se nedostanou konvičky či misky
Výsledky Tříkrálové sbírky ve farnosti: 31 466,- Kč – děkujeme účastníkům!
Farní dovolená – pravděpodobně bude dělená podle jednotlivých společenství, hledá se vhodné místo
Plánování farních akcí: farní úklid, pou, výlet, farní odpoledne…
Kontrola výbojek kostelního osvětlení
Zvažování nabídky firmy Alarmtechnik na montáž nového zámku ke vstupu fary
Jak zvýšit účinnost současného kostelního vytápění – odstranit molitany? Vytvořit průduchy?
Návrh na pořízení madel ke schodům ve vstupu do fary.
V. Škácha
Zapsal:
Termín dalšího zasedání: neděle 24.2.2008 od 19:15

ÚKLIDOVÁ

BRIGÁDA V KOSTELE

Vsobotu 8.3., tedy 2 týdny před Velikonocemi, se uskuteční vkostele úklidová
brigáda. Prosíme ochotné farníky o pomoc.

VT ŘÍKRÁLOVÉ

SBÍRCE

se letos podařilo našim koledníkům vybrat celkem 31466,- Kč (tedy podobná částka,
jako vloni a předloni).
Vkasičkách rodiny Šustrovy zanechali štědří dárci 17 837,50 Kč, Campamento
vybralo 5 605,- Kč, malí „králíčci“ znašeho mateřského centra vybrali 4 246,50 Kč a
rodina Ilievových 3777,- Kč. Všem našim koledníkům, stejně jako všem dárcům,
patří náš dík. Bude-li část vybraných prostředků poukázána na sociální projekty zpět
do farností, podpoříme opět touto cestou m.j. misii manželů Baldínkých vTanzánii.

MINISTRANTSKÉ

SCHŮZKY

Vsobotu 12.1. jsme se sešli podruhé, a to již vhojnějším počtu. Přišli mezi nás i
noví ministranti a dokonce i ministrantka, David, Emil a Zuzana. Setkání proběhlo
procvičováním, ale také hrou, kdo pojmenuje více věcí, které jsou vkostele knaleznutí.
Příští schůzka proběhne vsobotu 9. února opět od 15:45 vsakristii kostela
sv. Václava.
Těšíme se a doufáme, že nás navštíví kromě dosavadních i noví kamarádi.
Kam sdotazy?
Václav Jan Ondřej Karban, mob.: 608733638, e-mail: azog@seznam.cz ICQ: 318-310-753
Václav Šustr, tel. 257328718, mob.: 721100308, e-mail: vaclav.sustr@centrum.cz ICQ: 434-777-902
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VÍTÁME

NOVÉ KOSTELNÍKY

Většina znás považovala pana Váňu za samozřejmost, za inventář,
který ke kostelu automaticky patří. Proto se cítíme překvapeni a
zaskočeni jeho odchodem. Ale jak známo, všechno zlé je kněčemu
dobré, a tak zkusme odhodit nedůvěru ke všemu novému a
naopak hledejme výhody vinovaci. Paní Durdisová zdaleka není
neznámá, je jen nenápadná. Zavzpomínejme kdo již léta, i ve
všední dny, sedává se svými syny vcca třetí lavici od zadních
dveří. Vždycky jsem jí záviděla ty hodné malé děti, které celou
mši prospaly v lavici jako andílci. Její prostřední syn Ondra
pravidelně ministruje „na osmé“, vposlední době také vúterý a ve středu večer. Žena vsakristii, to
už tady dlouho nebylo, ale vzpomeňme na Schönstattské sestřičky, když zde vypomáhaly. Trocha
ženskosti snad neuškodí, že? A pan May? To je energie sama. I jeho známe již nějaký čas a to od
ambonu, kde vrámci svého ministrování předčítává jedno ze čtení. Tento akční muž jistě vyváží
ženskou nenápadnost paní Durdisové. No a Vašek Karban? Toho není třeba představovat. Vzhledem
kjeho halasnosti a upovídanosti je nepřehlédnutelný. Občas někoho zfarníků naštve, ale řekněme
si upřímně - „Kdo nic nedělá, ten nic nezkazí“. A Vašek toho ve farnosti dělá hodně. A protože ho
trochu znám, říkám si, že za tou živelností je jeho mládí, energičnost a nezkušenost. Jako nedávný
konvertita navíc vše až příliš intenzivně a upřímně prožívá. Já sama jsem Vaškovi dlouho nerozuměla,
ale nemohla jsem mu upřít, že se ke mně vždy choval velmi vstřícně a uctivě. Pak jsem zjistila, že umí
naslouchat, přijmout kritiku a neurazí se, když je míněná dobře. A tak jsme se lépe poznali a já jsem
zjistila, že to je vlastně moc hodný kluk se srdcem na dlani. Proto se přimlouvám, držme palce všem
našim novým kostelníkům, bume knim vstřícní a zkusme jim dát sto dní bez kritiky, jako dávají
Petra Šustrová
novináři politikům na nových postech.

KOSTEL

NEBO DIVADLO?

Zhluku ulice člověk přichází do ztichlých prostor kostela jako do oasy
klidu, aby poklekl či usedl a své myšlenky obrátil kPánu a připravil se
na mši sv.. Ale mnohokrát se mi stalo, že jsem se vůbec nemohla
soustředit. Přede mnou či za mnou vlavici slyším čilou diskusi - o
zdravotních problémech, cenách vnejbližších supermarketech, či
domácích rozepřích. Mši sv. ty besednice často berou jako divadlo,
shlavní úlohou kněze (snad by jim ještě chyběla instalace automatu na
limonádu a bonbony vpředsíni kostela)!
Mši svatou však, to hluboké tajemství, bychom měli prožívat aktivně,
uvědomovat si, co jednotlivé části znamenají a nám přinášejí. A znovu mi přichází na mysl divadelní
představení, kde někteří šikulkové před ukončením opouštějí svá místa, aby nemuseli čekat všatně.
A vkostele? Šatnu tu sice nemáme, ale kolik lidí mizí po svatém přijímání a ochuzuje se o závěrečné
požehnání na cestu, které nám dává vlastně Ježíš prostřednictvím kněze!
A ještě jedna zajímavost: ti živě diskutující (vlavici před mší svatou) najednou už nemají potřebu
dokončit rozhovory a rychle mizí…
Bume vděčni za všechny mše sv. a uvědomujme si jejich hlubokou hodnotu a čerpejme znich
HK
sílu a požehnání do našeho života.
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TAJEMSTVÍ

MOUDROSTI

Už od dětství máme různé sny a přání. Představujeme si, čím bychom chtěli být,
kam se podívat, čeho dosáhnout. Mnoho úsilí věnujeme tomu, aby měl náš život
směr a cíl. Když se některé znašich plánů uskuteční, jsme plni radosti a vděčnosti.
Někdy se však stane, že nám zdravotní stav, finanční poměry nebo jiné okolnosti
vněčem zabrání, přestože jsme vyčerpali všechny možnosti krealizaci své touhy.
Naše reakce bývají vtakových situacích velmi odlišné. Často je to nadávání na
poměry či dobu, jindy zase obviňování lidí kolem sebe nebo dokonce také Boha.
Vyčítáme mu, že nám nedává všechno, o co ho prosíme. Většina znás vtěchto
chvílích zapomíná na moudrost. Víme, že i ona má, jako každý velký dar, dvě
roviny. Lidská vychází ze zkušenosti a poznání, před Boží se vpokoře skláníme. Když se tedy některá
naše přání neuskuteční, začneme pátrat po příčinách. Někdy nám to zůstane tajemstvím, jindy si až po
delším časovém odstupu dokážeme domyslet, jakých nástrah jsme byli ušetřeni. Jestliže vúzkosti ukvapeně
řekneme, že Bůh na nás zapomněl, poznané pravdy přivádějí kopačnému zjištění. On nás nejlépe zná
a nenechá nás trpět víc, než jsme schopni snést. Když tedy nesplní všechny naše požadavky, je to jen
(Ilona Bozděchová)
jeden zmnoha důkazů jeho veliké lásky knám.

DOBRO

A ZLO

„HOST (Z)

POPELEČNÍ

A NĚCO KZAMYŠLENÍ A POUSMÁNÍ ...

POZVÁNÍ

KDYŽ

KOCOUR, TAK MIKEŠ
Dům dětí a mládeže Praha 6 na Bílé Hoře vás srdečně zve na výstavu Když kocour, tak Mikeš…
Když zima, tak Ladovská… Výtvarné a keramické práce dětí i dospělých, vytvořené kpoctě malíře a
ilustrátora Josefa Lady, jsou kvidění denně od 6. do 20. února 2008, od 13 do 20 hodin, na výstavě
vPísecké bráně vPraze 6 Hradčanech.
Kdo by mohl zapůjčit nebo levně prodat půlkovou klasickou šestistrunnou kytaru pro 6letého chlapce
menšího vzrůstu. Děkujeme předem za nabídky na tel.776 043 364 nebo 257 321 814Sollitery@email.cz
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STAVĚNÍ MOSTU MEZI NÁMI

Rádi bychom na tomto míste podekovali zejména
„štamgastum“ ale i obcasným návštěvníkům
středečních setkávání za jejich účast, kterou dávají
naší skromné snaze smysl. Zároveň prosíme
každého, koho téma večera jen trochu zaujme, aby
se nebál, udělal si čas a přišel nás taktéž navštívit.
A co můžete čekat od příštích dvou setkánícyklu
„Host (z) měsíce“?
První únorovou středu (6. 2. od 19 hodin) se můžete
těšit na Karla Řežábka, hudebníka, skladatele, překladatele křesanské tvorby a kazatele Křesanského
společenství v Plzni. Dříve hrával se známým křestanským uskupením Agapé. Vsoučasné době působí
například ve skupině Filia. Na svém kontě má již více než desítku alb, sepsal také několik duchovně
laděných knih. Mimo jiné je dlouholetým spolupracovníkem a členem rady Trans World Radio CZ.
Karel Řežábek ssebou přináší téma „Pět pilířů, na kterých můžeme stavět mosty“. Hovořit bude
o stavění mostu mezi lidmi, společenstvími, církvemi, mezi církví a okolním světem; mezi věřícími a
nevěřícími. Sám nachází pět pilířů, které podpírají pomyslný most jeho a sboru, který vede.
Třetí setkání tohoto roku (středa 5. 3. od 19 hodin) bude vyplněné pochmurným, ale jistě
zajímavým a podnětným tématem života v českých věznicích. Jedním ze světlých bodů těžkého života
člověka, který si odpykává svůj trest je i možnost rozhovoru svězenským kaplanem. Navštíví nás
Pavel Kočnar, který působí jako duchovní ve Vinařické věznici. Podělí se snámi o radosti a strasti
své služby i o příběhy a osudy vězňů; o to, jak vypadá české vězenství „zevnitř“.
Na setkání samozřejmě nebude chybět ani nějaké sladké a slané občerstvení. Podrobnosti o setkáních
naleznete jako vždy na farním webu, stránkách SSM (spolčovni.usmev.cz) a na nástěnce vpředsíni
mta
kostela. Těšíme se na Vaši návštěvu, Vaše Smíchovské Společenství Mládeže.

Často si pokládám otázku, čeho je kolem nás více, zda dobra nebo zla. Zlo proniká
tam, kde je prázdnota. Když nás utrpení činí zahořklými a zlými, je to proto, že
naše srdce je prázdné od víry a lásky. Pokud nejsme vkořeněni v Bohu a nepřestáváme
svému okolí vyčítat to, co se nám nevede a považovat se za obě druhých v nepřijetí
života jaký je, nebude se nám dostávat Boží svoboda. Nezbytná podmínka pro
Boží svobodu je žít přítomností. Často se vracíme ktomu, co nás zklamalo, mrzí
nás, kdo nám jakkoliv ukřivdil, a toto nás činí ješitnými a vnitřně zraněnými. Na
minulosti nemůžeme už nic změnit a všechno naše znovuprožívání minulých
událostí je nic a prázdno. Jedinou nadějí je pro nás žít přítomnost a uvědomit si,
že ani minulost, ani budoucnost, nám nepatří. Vnímám to asi tak, že Bohu předkládáme nepopsaný
list papíru a On sám koná.: Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.’’’/Mt 28,20/.
Bůh je věčně přítomný, věčně milosrdný, věčně láskyplný v našem každodenním životě. Kolikrát si
musíme přiznat, že na to zapomínáme právě naší neochotou se vzdát pohodlnosti a nechat v našem
srdci přebývat právě domýšlivost a vše co se od toho odvíjí. Beru to jako chápání v našem každodenním
životě, kde musíme fungovat ve společnosti druhých lidí, v zaměstnání, kde se často o Bohu nemluví.
Ji Mat.
Mluvit o něm nemusíme, ale stačí, když se Ho budeme snažit následovat svými skutky.
Křesanská víra je plná paradoxů. Jít vduchovním životě dopředu znamená vrátit se zpět kevangeliu. Stoupat
vzhůru znamená ponořit se do hlubiny. Budovat nadpřirozené znamená začít přirozeným. (M.Kašparů)
MM
Jsou tři etapy života: mládí, střední věk a…vypadáte dobře!

MĚSÍCE“

STŘEDA
kterou vstoupíme 6. února do období ctyřicetidenní přípravy na velikonoční svátky, je dnem přísného
postu. Přísný půst zahrnuje půst újmy vjídle (tj. najíst se během dne pouze jednou dosyta) a půst
zdrženlivosti od masa. Půst újmy zavazuje katolické křes any od 18 do 60 let, půst od masa od 14 let.

POZVÁNÍ

NA KŘÍŽOVÉ CESTY
Pobožnost křížové cesty se bude vpostní době tradičně konat každou postní neděli od 17 hodin
vkostele sv. Václava.
NA POSTNÍ REKOLEKCI
Vsobotu 9.2. (tj. před 1. postní nedělí) proběhne na faře postní duchovní obnova pod vedením otce
biskupa Karla Herbsta. Na programu budou dvě přednášky (v 9 a v10.30 hod.), příležitost kosobnímu
ztišení a kpřijetí svátosti smíření, na závěr pak mše svatá vkostele od 12 hodin. Všichni farníci jsou
srdečně zváni.

UDĚLOVÁNÍ

SVÁTOSTI NEMOCNÝCH
V neděli 17. února (tedy nejbližší neděli po Světovém dnu nemocných), bude při večerní mši sv. v18 hodin
možnost přijmout svátost nemocných. Svátost nemocných lze přijmout vsouvislosti svážným onemocněním
nebo zdůvodu pokročilejšího věku. Je vhodné, aby přijetí této svátosti vblízké době předcházela také svatá
zpově (předpokladem kpřijetí svátosti nemocných je být vmilosti posvěcující – podobně, jako při přijímání
eucharistie). Zájemci o udělení svátosti nemocných se předem přihlásí vsakristii.
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