POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle:
Po-So:

8:00
7:30

9:30
17:30

KONTAKT S

18:00

KNĚZEM

úterý: 8:00 - 11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.

pátek

11:15 sv. Gabriel
15:00 Palata

ÚŘEDNÍ HODINY
(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA
Neděle:

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

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
1.1.
2.1.
4.1.
6.1.
11.1.
13.1.
17.1.

čtvrtek
pátek
neděle
úterý
neděle
úterý
sobota

od 18. do 25.
18.1. neděle
21.1. středa
22.1. čtvrtek
24.1. sobota
25.1.
26.1.
28.1.
31.1.

neděle
pondělí
středa
sobota

1.2. neděle
2.2. pondělí

ZAČÁTEK

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
2. neděle po Narození Páně
Slavnost Zjevení Páně
Svátek Křtu Páně; končí doba vánoční
varhanní půlhodinka po večerní mši sv.
Památka sv. Antonína, opata
den otevřených dveří vbazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi (10-17 hod.)
ledna – týden modliteb za jednotu křesanů
2. neděle v mezidobí
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
varhanní půlhodinka po večerní mši sv.
(v tento den odpadá výuka náboženství a biblická hodina)
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
den otevřených dveří vkostele sv. Václava na Proseku (10-17 hod.)
3. neděle vmezidobí
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Památka sv. Jana Boska, kněze
den otevřených dveří vbazilice sv. Václava na Smíchově
4. neděle v mezidobí
Svátek Uvedení Páně do chrámu

RANNÍCH BOHOSLUŽEB VE VŠEDNÍ DNY

se na základě průzkumu veřejného mínění, který byl součástí voleb do pastorační rady, posouvá
splatností od 2. ledna 2009 na 7.30 hod.
kaple.. Kpřístupu do kaple bude
Ranní mše sv. budou vzimním období přesunuty do vytápěné křestní kaple
využíván boční vchod kostela (od parku), kněmuž byl zásluhou MČ Praha 5 vybudován chodníček.
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

Leden

Zpravodaj

2009

farnosti sv. Václava na Smíchově
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NEJSVĚTĚJŠÍ JMÉNO
Do nového roku jsme vstoupili zhlediska liturgického kalendáře
jako obvykle slavností Matky Boží Panny Marie. Je vtom velký kus
moudrosti – zasvěcujeme tak každoročně spolu scelou církví první
den nového občanského roku mateřské ochraně Bohorodičky. Po
jistou dobu byl 1. leden výslovně spjatý také spřipomínkou Kristova
pojmenování osmý den po jeho narození, tedy se jménem Ježíš.
Liturgická připomínka Nejsvětějšího Jména je vsoučasnosti stanovena
na 3. leden jako nezávazná památka. Ježíšovo jméno si bezpochyby naši úctu a pozornost zaslouží,
vždy „pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy“, jak říká
po uzdravení chromého (rovněž vJežíšově jménu) apoštol Petr (Sk 4, 12). „Při Ježíšově jménu musí
pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i vpodsvětí a každý jazyk musí kslávě Boha Otce vyznat:
Ježíš Kristus je Pán.“ (Flp 2, 10-11) Ježíšovo jméno, které vpřekladu znamená „Hospodin (Jahve) je
spása“, výstižně charakterizuje svého nositele jako Božího Syna a Spasitele světa vjedné osobě, jako
„jediného prostředníka mezi Bohem a lidmi“ (1 Tim 2, 5). Podle příslibu samotného Krista bude
vyslyšen každý, kdo předkládá vmodlitbě své prosby vjeho jménu: „Budete-li o něco prosit Otce ve
jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše
radost byla plná.“ (Jan 16, 23-24). Vzývání Ježíšova jména spojené svírou zahání ábla a přemáhá
pokušení, jak ukazuje zkušenost dvaasedmdesáti učedníků: „Pane, i démoni se nám podrobují ve
tvém jménu.“ (Lk 10, 17) Zlý duch se vJežíšově jménu podrobuje dokonce i těm, kdo jinak Ježíše
plně nenásledují: „Mistře, viděli jsme kohosi, jak v tvém jménu vyhání démony, a bránili jsme mu,
protože tě nenásleduje jako my.“ (Lk 9, 49) To jistě neznamená, že by Ježíšovo jméno působilo takřka
automaticky jako nějaká magická formulka, jak dokazuje neúspěšná snaha židovských zaklínačů
vEfesu použít Ježíšovo jméno magicky – odcházejí plní ran, které utržili od posedlého, a zlý duch se
jim vysmívá: „Ježíše znám a o Pavlovi vím. Ale kdo jste vy?“ (Sk 19, 15) Modlit se, žít a jednat v
Ježíšově jménu vlastně především znamená mít v sobě jeho smýšlení, jeho Ducha (srov. Flp 2, 1-10).
Přesto se církev nikterak nebrání ani doslovnému užívání Ježíšova jména vmodlitbách: liturgické
modlitby jsou Bohu Otci vždy předkládány „skrze našeho Pána, Ježíše Krista“, modlitba Zdrávas
Maria vrcholí slovy „požehnaný plod života tvého, Ježíš“, a modlitba srdce, nazývaná také Ježíšova
modlitba, rovněž s nemalou vytrvalostí vzývá jméno Spasitelovo: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží,
smiluj se nade mnou hříšným“. Také naše osobní modlitba by se proto mohla více i vonom
doslovném smyslu o Ježíšovo jméno opírat. Sním můžeme vše začínat a končit. Skrze ně se můžeme
bránit pokušení všeho druhu. Vněm můžeme nacházet sílu ktomu, na co se cítíme slabí. Zvolání
„Ježíši“ může i vnašem životě najít svůj ztracený význam a stát se nám kratičkou a účinnou modlitbou
pb
a projevem důvěry ke Spasiteli a jeho moci.

Přejeme Vám do nového roku hodně Božího požehnání - redakce Vašeho Zpravodaje
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PRŮVODCE

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 centr.fara
Rehabilitační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - velký
sál
Program pro mládež (od 14 let)
bude oznámeno ve vývěsce.
Společenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
spolcovni.usmev.cz

Mateřské centrum Venoušek - modlitební setkání
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centr. fara
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek 18:15 - 19::15 - velký sál na faře od 9.10.
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 15.2. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 27.1. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od 29.9., 5.skup. od 9.10.
Katechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Petra a
P. Mariusze
Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Jany Durdisové (721148091 nebo
telefon do kostela 257317652)

V nedìli 25. kvìtna 2008 odstartovala celoroèní Modlitební tafeta za knìze. V sakristii
jsou archy, kde se zájemci pøihlásí k týdenní tafetì modliteb. Texty modliteb jsou také na
farních stránkách. A nae spoleèné modlitby pøinesou mnoho poehnání jim i nám.
administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / yuga@centrum.cz
farní vikář:
výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252

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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MŠÍ SV. PRO DĚTI

Na tomto místě otiskneme na pokračování průvodce mší sv. pro děti, kde jednotlivé části budou přiblíženy
na příbězích malých želviček.
1. Úkon kajícnosti
Milé děti, kLoudalce přišla na návštěvu její kamarádka Breptalka. Venku zrovna pršelo a bylo
hodně bláta. Breptalka si však zapomněla očistit botičky o rohožku a tak se stalo, že koberec vLoudalčině
pokojíčku je celý zablácený. „To jsme tomu daly, to bude mít maminka zase starost“, bědovala
Loudalka. Pak přišli obě želvičky na svačinu a maminka říká: „Umyjte si pěkně před jídlem ruce.“
Jenže Loudalka byla pohodlná, maminku neposlechla a snědla dobrou svačinu neumytýma a špinavýma
rukama. Dobrá bábovka jí sice chutnala, ale večer ji kvůli neumytým rukám hodně bolelo bříško.
„To jsem tomu dala, příště si ty špinavé ruce opravdu poctivě umyji,“ pomyslela si Loudalka. Navíc
ještě večer shodila na zem vázu, která se rozbila.
Dobře věděla, že už si toho maminka všimla, ale Loudalka dělala jako by nic. Přišla do kuchyni
a ptá se: „Mami, jak se máš?“ Maminka však mlčela. Loudalka řekla: „Mami, já ti řeknu nový vtip!“
Jenže maminka se ani neusmála. „Mami, proč nic neříkáš, ty mě nemáš ráda?“ zeptala se želvička. A
maminka odpověděla: „A co ten zablácený koberec a rozbitá váza? Nic mi ktomu nepovíš?“ Loudalka
se zastyděla a řekla: „Mami, moc mě to mrzí, že jsem ten koberec zašpinily a že jsem tu vázu shodila.
Mrzí mě, že jsem se ani nedokázala přiznat. Odpustˇ mi to, prosím!“ Konečně se na maminčině tváři
objevil úsměv a řekla: „Tak te už je to vpořádku a mám se opravdu dobře, když jsme se smířily.
Te už mi dokonce můžeš říct i další vtip a rádu se mu zasměji. Znáš ještě nějaký?“ A byl to nakonec
moc krásný večer. A krásný byl tím, že Loudalka poprosila maminku za odpuštění a že se smířily.
Kdyby to nedokázala, večer by byl moc smutný a zůstala by asi sama.
Tak je to i na začátku mše svaté. Přicházíme se setkat sPánem Ježíšem, přicházíme mu říct, že ho
máme rádi a poprosit ho o mnoho dobrých věcí. Jenže někdy máme srdíčko špinavé od zlobení jako
Breptalka měla špinavé boty od bláta. A neusmířit se sPánem Ježíšem a nepoprosit ho nejdříve o
odpuštění, to je jako když se jí špinavýma rukama anebo se vleze zablácenými botami do pokojíčku.
Proto na začátku mše svaté je moc důležitá chvíle ticha, kdy si uvědomíme, co se na nás Pánu Ježíši
nelíbilo. Litujeme toho a poprosíme ho o odpuštění. A pak už sním celou mši svatou můžeme být
vradosti a krásně naslouchat jeho slovům. (se svolením autora přejato od olomouckých dominikánů, www.loudalka.op.cz)

TERMÍNY

VÝLETŮ BÉT- EL V ROCE 2009
Rádi bychom vás již nyní seznámili splánovanými akcemi na rok 2009. Samozřejmě, může ještě dojít
kdrobným změnám. Konkrétní akce budeme spředstihem uveřejňovat vaktualizované podobě.
Děkujeme za vaši přízeň.
1. Kulturní akce, návštěva Stavovského divadla, Sněhová královna vsobotu 4. ledna 2009 ve 14:00
2. Jarní prázdniny na lyžích, Pec pod Sněžkou 21. - 28. února 09
3. Jarní výlet pro děti, mládež i rodiči, do Skanzenu vPřerově nad Labem vsobotu 21. března 09
4. Výlet pro děti, mládež i pro děti srodiči, na zámek Libochovice vsobotu 25. dubna 09
5. Výlet do památníku Karla Čapka, Strž vsobotu 23. května 09
6. Předprázdninový výlet na zámek, Zvíkov vsobotu 20. června 09
7. Voda pro mládež, vletních měsících 09
8. Letní tábor pro mladší děti, Chotěborky srpen 09
9. Letní tábor pro starší děti, letní prázdniny 09
10. Poprázdninový výlet pro děti, mládež i pro děti srodiči, Sázava vsobotu 19. září 09
11. Podzimní výlet na zámek, Mnichovo Hradiště vsobotu 24. října 09
12. Listopadový výlet pro silné nátury, výlet na Kožovou horu (srozhlednou) 21. listopadu 09
13. Předvánoční výlet pro děti, mládež a …, vsobotu 19. prosince 09 do Mořského světa
akce pořádá o.s. Bét-el, www.bet-el.signaly.cz spřispěním Magistrátu hlavního města Prahy
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ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

4.1.2009

Přítomni:

P. Petr Bouška, J. Durdisová, T. Lokajíčková, J. Macek,
F. Nedbal, V. Škácha, A. Zelinková
Body jednání, návrhy a usnesení:
- Plánování farní dovolené – výběr vhodného objektu
- Návrhy termínů a lokalit pro farní pou
- Diskuze okolo návrhu na pořízení účinnějšího vytápění kostela
Termín dalšího zasedání:

neděle 15.2.2009 od 19:15

Zapsal: V. Škácha

CO

PROZRADILY NAŠE FARNÍ MATRIKY O MINULÉM ROCE
Pokřtěno bylo 62 dětí a 9 dospělých (ti byli současně i biřmováni). Biřmování zrukou Mons. Václava
Malého přijalo 7 osob. K prvnímu svatému přijímání přistoupilo 7 dětí. Církevní sňatek uzavřelo 11
párů (10 u sv. Václava a 1 u sv. Gabriela). Pomazání nemocných bylo uděleno asi 80 krát. Na věčnost
jsme doprovodili 35 zesnulých.

LETNÍ

FARNÍ DOVOLENÁ

2009

Letošní společnou farní dovolenou prožijeme v penzionu Kongregace Dcer Božské Lásky (http://
www.volny.cz/kdbl.jiretin) v Jiřetíně pod Jedlovou (http://www.jiretin.cz). Toto místo se nalézá v Lužických
horách, v blízkém okolí je mnoho přírodních zajímavostí i kulturních památek. Pobyt je vhodný pro rodiny
s dětmi, sportovně založené turisty i pro ty, kdo preferují nenáročný způsob trávení dovolené.
Kapacita penzionu je omezena na 60 osob, máme jej zamluvený celý na jeden týden od soboty 15. do
soboty 22. srpna 2009. Jsou k dispozici pokoje pro 2-5 osob s teplou a studenou vodou, sociální zařízení
je společné na chodbě. Některé pokoje je možné i navzájem propojit, např. v případě zájmu větších rodin.
Je možné si vybrat i apartmá s vlastním sociálním zařízením. Stravování si každý vybere dle svých požadavků,
penzion nabízí snídaně, obědy i večeře. Je k dispozici i kuchyňka s ledničkou a varnou konvicí.
Ceny za ubytování a stravování v Kč den jsou tyto:
Děti do tří let bez přidané
dospělí děti 3-10 let děti 10-15 let
postýlky a objednané stravy 20
plná penze
360
200
280
Kč na den. Cena
pouze nocleh
210
110
160
za apartmá + 30 Kč.
snídaně
30
20
25
Povlečení je zajištěno, je však
oběd
70
40
55
nutné si vzít vlastní ručníky.
večeře
50
30
40
Prosíme, přihlaste se nejpozději do 15. dubna v sakristii. Spolu s přihláškou je nutné složit zálohu ve
výši 1500 Kč na rodinu. Vzhledem k omezenému počtu míst mají přednost ti, kteří se přihlásí nejdříve.

NOVOROČNÍ

BILANCE

S uplynulým koncem roku nadchází nejen ve firmách, ale i domácnostech a v celém občanském
sektoru sestavování účetních závěrek a vůbec bilancování uplynulého roku všeho druhu. I nám se v
této souvislosti může pokradmu na mysl vloudit vtíravá otázka - jakou měrou jsem já v minulém
období přispěl na fungování svého farního společenství? A to ne pouze duchovní měrou, modlitbou
a účastí na spirituálním životě, ale v neposlední řádě i peněžním darem. Že to není naše starost a stačí
dát příslovečná pětikorunu do pokladničky při nedělní bohoslužbě? Že na opravy a provoz kostela a
platy duchovních přispívá dostatečně stát, obec, Evropská unie... Obávám se, že to žel platí jen
částečně. Péče o náš svatostánek a jeho oprávněné potřeby je v první řadě starostí a radostí nás všech.
Dokážeme tak být štědří nejen sami k sobě a svým blízkým, ale i našemu duchovnímu domovu? Jsme
schopní takové velkorysosti, jako naši předkové, kteří svými příspěvky pořádanými např. na žofínské
plesové veselici doslova na zelené louce vybudovali náš krásný chrám? Vyrovnáme se ve svaté horlivosti
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kališnickým pradědům, skládajícím do pověstných táborských kádí veškeré své jmění? Dnes totiž
postačí výrazně méně, například zřídit elegantní trvalý příkaz s rozumným obnosem na příslušný farní
účet a k tomu navíc využít příznivé možnosti spočívající v benefitu snížení daňového základu. Prostě
jen spojit příjemné s užitečným.
S vřelým pozdravem, Jakub Holeček

VZPOMÍNAT

NEBO ZAPOMENOUT

Názory lidí na otázku, zda je dobré vzpomínat nebo zapomenout, jsou velmi odlišné. Někteří tvrdí, že
je třeba žít jen přítomností, jiní si myslí, že nás příjemné vzpomínky povzbuzují k naději při prožívání
těžkých chvil. V dnešní uspěchané době si málokdy uděláme čas na setkání s přáteli či známými.
Když se po delší době sejdeme, většinou také vzpomínáme na různé příhody, kterým se často s chutí
zasmějeme. Při prohlížení fotografií se nám znovu vybavují místa, která jsme navštívili, lidé, které jsme
poznali i zážitky s tím spojené. Nejvíce vzpomínáme, když jsme sami. Starší lidé často žijí jen svými
vzpomínkami. Samotu a opuštěnost však může pociovat i mladý člověk. Vzpomínkám se nebraňme,
avšak je velmi důležité, abychom dokázali myslet na to, co bylo dobré a zapomenout zlé. Tomu se
učíme celý život. Zlé vzpomínky v nás obnovují hluboká zranění, vyvolávají často smutek abeznaděj.
Hodně se dnes mluví o důležitosti pozitivního myšlení. Většina lidí si přeje lepší svět. K tomu
můžeme přispět také tím, že se budeme snažit vzpomínat co nejvíce na dobré věci, šířit kolem sebe
pohodu a klid. Vím, že je to velmi těžké, protože je kolem nás mnoho zla a násilí, v životě i ve
sdělovacích prostředcích. Ale je přeci jen na nás, čemu dáváme přednost. Stačí tak málo - přemoci
zvědavost, otočit knoflíkem nebo stisknout tlačítko ovladače a začít přemýšlet o něčem pěkném. Pustit
si hudbu, přikteré můžeme také příjemně vzpomínat nebo si zazpívat, odhodit všechnu zlobu a
Ilona Bozděchová
trápení. Tak bude dobře nám i lidem kolem nás.

U

SESTER

MARIINÝCH

Jak se říká, „do třetice všeho dobrého“, a tentokrát to platilo vplné míře, při třetím
setkání vroce 2008 u Sester Mariiných vRadlicích. Bylo to vkrásně vyzdobené kapli
sprostými, ale o to dojemnějšími jesličkami. Tentokrát mše sv. neprobíhala jako při
dvou předešlých setkáních, ale byla to spíše schůzka přátel milujících Pannu Marii
Schönstattskou a jejích sester. Náplní této poslední schůzky byly staré české koledy a
poezie Vánoc. Ó jak bylo milé zazpívat si je za doprovodu pěkného tria: pí. Dospělová
(klávesy), zobcová flétna vpodání Helenky Svobodové a triangl sestry Bernadetty. Jelikož jsme
snadšením pěli zplných plic, bylo pro nás pak příjemným odpočinkem předčítání poetických
vánočních povídek vpodání sestry Bernadetty a pí. Dospělové. Jediným stínem byla malá, ale
opravdu velmi malá účast: bylo nás všeho všudy třináct, přesněji řečeno 12 žen a jediný zástupce
mužů, věrný Jeníček, a ani jediné dítě (sestry pro ně měly připraveny hezounké stříbrné zvonečky,
drobné dárečky a minipečivo). Snad tedy napřesrok nás více přijde prožít kouzlo doznívajících
Vánoc vlaskavém a charizmatickém prostředí, vytvořeném vbílo-růžovém tónu láskyplnýma a
dovednýma rukama sestry Bernadetty a Cyrily, a zazpívat si koledy. Bohužel sestra Markéta ležela
svysokými horečkami, takže se nemohla zúčastnit, pročež jsme se upřímně pomodlili za její brzké
uzdravení. Na závěr přeji všem šastný vstup do roku 2009, a aby ten nový rok byl plný zdraví,
N.P.
úspěchů a hlavně Božího požehnání a mateřské blízkosti Panny Marie. Amen.

POBYT

VE

ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ

Mohlo by se to zdát předčasné, ale právě te je ten pravý čas zamluvit si "farní podzimní prázdninový
pobyt". Tak jako již v minulém roce i letos máme zamluvenou celou faru ve Špindlerově Mlýně na termín
podzimních prázdnin, což je od 27.10. do 1.11.2009. Na faře jsou dvou až šestilůžkové pokoje, kaple,
společenská místnost s krbem, velmi dobře vybavená kuchyň a sociální zařízení. V celé budově je teplo a
je tedy vhodná i pro úplně malé děti. Duchovní část programu bude v režii otce Petra. Případné zájemce
o rezervaci prosím, aby mně nejdřív kontaktovali na telefonních číslech 251 553 702 nebo 724 241 322
(nejpozději do konce ledna). Bližší informace ráda poskytnu a na dotazy odpovím osobně. Petra Šustrová
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ADVENTNÍ

REKOLEKCE

- 1.DÍL

„HOST (Z)

Mezi pravidelné akce pořádané v našífarnosti vadventu a vpostní době se už stabilně zařadily i
sobotní dopolední rekolekce. A tak jsme se před Vánoci sešli vzaplněném farním sále, abychom
vyslechli a následně „prorozjímali“ přednášky P. Zdenka Wasserbauera, spirituála kněžského semináře
v Praze. A protože právě scelou církví prožíváme Rok sv. Pavla (6/08 – 6/09), P. Wasserbauer se
inspiroval úryvky Písma svatého, které o životě sv. Pavla vyprávějí. Konkrétně o jeho dramatickém
obrácení cestou do Damašku a také o apoštolské cestě přes Malou Asii do Makedonie a Řecka,
během níž se radostná zvěst dostala z Asie do Evropy (Sk 16, 11-15). Protože nám pan spirituál opět
poskytl velmi mnoho podnětů, rozdělila jsem článek pro Zpravodaj na 2 části.
1.) Obrácení sv. Pavla
(Sk 9, 1-31)
Jedná se o reálnou historickou událost, ke které došlo mezi r. 30 a 40 n.l. Svým významem je srovnatelná
s velkými světovými objevy a vynálezy, protože ovlivnila celé lidstvo. Zpronásledovatele Saula se stává
apoštol národů Pavel.
Pavel/Saul byl v potírání křesanů velmi horlivý a důsledný. (Dokonce se za nimi vydává zJeruzaléma
do 250km vzdáleného Damašku). Ale Bůh může vjediném okamžiku změnit srdce kohokoliv, svých
největších odpůrců, (i nás). Nemusíme se proto bát, „co bude“. Osud církve, Evropy, všeho, má ve
svýchrukách On.
Když je Saul „zastaven“ mocným Božím hlasem, vnímá kolem sebe světlo (v.3). Bůh je světlo (jak čteme
i na jiných místech vPísmu). Kde se zjevuje, září světlo (Betlémská noc). Setkání sBohem a s pravdou o
Ježíši sráží Saula doslova na zem (v.4), protože zjišuje svůj zásadní životní omyl. Jsem já schopen
zaslechnout Boží hlas (např. vrodině, vkostele.)? Přijmout, co ke mně mluví a podle toho
změnit postoje? Opustit předsudky, svá vdobré víře plánovaná řešení? Jsou informace, které
mě k často horlivému jednaní motivují, správné, podložené a ověřené? Pavel se ptá: „Kdo jsi,
Pane?“ (v.5). Znám já Krista? Je to klíčová otázka a pro kladnou odpově tu nepostačí fakt, že chodíme
celý život poctivě do kostela. Skutečné obrácení není změna morálky, ale změna vztahu kBohu. Za koho
Boha pokládám já? Jaké místo zaujímá vmém životě? Kým je pro mě Betlémské dítě? Pavlovi
se dostává odpovědi: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ…“ Ježíš se zde zcela identifikuje se svými
učedníky, oni jsou přece ve skutečnosti terčem Saulovy nenávisti. (Neláska ke křesanům je neláskou ke
Kristu.) Zamysleme se ve svém svědomí nad tím, jak vnímáme/milujeme církev, Kristovu
snoubenku, jím ustanovené společenství. Usilujeme o vzájemnou jednotu? Nekritizujeme jenom?
Po Pavlově zásadním setkání sBohem následuje Boží výzva: „Vstaň a jdi do města, tam se dozvíš, co máš
dělat“. (v.6). Do té doby sebejistý a aktivní Pavel je nyní ochromený, vedou ho do Damašku, neví, co bude
dál. Bůh sním (i s námi) takto jedná záměrně, sděluje jen příští krok, aby rostla naše víra a odevzdanost.
V9.verši čteme, že Pavel po 3 dny neviděl, nejedl ani nepil. Po konfrontaci sBožím světlem poznal svoji
temnotu, hřích i slabost, poznal, že on sám nemůže nic. Je to Bůh, kdo vnáší naději do každé situace. Ve
vidění proto posílá za Pavlem Ananiáše (v.10-12). Úplně obyčejný a neznámý učedník najednou dostává
od Boha klíčovou roli. Stejně může Bůh někdy potřebovat i nás. Jsme pohotově připraveni pro jeho
úkoly? Dokážeme na Boží oslovení reagovat stejně jako Ananiáš (Mojžíš, Samuel…), otevřeným
srdcem a slovy: „Zde jsem“? Bůh očekává a potřebuje naši ochotu, ale rozumí i obavám, které nás
mohou vsouvislosti s konkrétním posláním znepokojovat. Rozumí i námitkám, který mu Ananiáš vrozhovoru
(v modlitbě) předkládá, když otvírá své srdce plné pochybností (v.13 a 14). Ale nakonec přijímá úkol od
Boha a přijímá i do té doby obávaného Saula, ke kterému je poslán, jako svého bratra. Protože Bůh si to
tak přeje (v.17). Jaký je náš vztah k bližním, o nichž třeba i sjistotou víme, že se nějak provinili?
Snažíme se je přijímat a milovat jako bratry? Poté, co Ananiáš na Saula vložil ruce, vrátila se mu
zpátky síla i zrak a hned se dal pokřtít. Začal neohroženě kázat vsynagógách, že Ježíš je Boží Syn a
všechny tím uváděl vúžas. Pro Židy se stal odpadlíkem a zrádcem, křesané se mu kvůli jeho minulosti
zpočátku ještě obávají důvěřovat (v.18-26). Ale Pavel, plný Boží síly, se neobává ani těch, kteří ho chtějí
zabít. Vzávěrečném, 31.verši úryvku, čteme: Církev vcelém Judsku, Galileji a Samaří rostla, žila
vbázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.
posiloval
(Pokračování příště)
podle P. Ing. Z. Wasserbauera, ThD. pro Zpravodaj (vz)
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MĚSÍCE“ O SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

Vúnoru se můžete těšit na P. Mgr. ICLic. Miloše Szaba, autora knihy „Zpově? Ne!...“, jak jinak
než stématem svátosti smíření. Informace ksetkání naleznete také na farním webu či ve vývěsce
mta
kostela. Těšíme se na Vaši návštěvu, Vaše Smíchovské společenství mládeže.

POZVÁNÍ

NA VARHANNÍ PŮLHODINKY VKOSTELE SV.

VÁCLAVA

úterý 13. 1. 2009
hraje Jana Vágnerová-Píšková, žákyně Josefa Popelky, Pražská konzervatoř:
J.S.Bach: Toccata a Fuga E dur BWV 566
3.věta z Tria c-moll BWV 526
F.Liszt:
Preludium a Fuga na BACH
čtvrtek 22.1.2009
hraje Dagmar Doubková, žákyně Jana Kalfuse, Pražská konzervatoř:
J.S.Bach: Toccata a Fuga d moll „Dorická“ BWV 538
1.věta z Tria C-dur BWV 529
P.Eben: Finále zNedělní hudby
Začátky: po skončení večerní bohoslužby.

IRSKÉ

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Abys zůstal ušetřen každého trápení - to ti nepřeji.
Ani to, aby tvá cesta byla samá růže, aby po tvé tváři neskanula žádná slza a abys nezakusil nikdy
žádnou bolest. Ne, nic ztoho ti do nového roku nepřeji. Vždy slzy očisují srdce, utrpení zušlechuje,
bolest a úzkost tě uvedou do společenství sMarií a Dítětem a jejich úsměv tě naplní důvěrou.
Mé přání tobě zní spíš takto:
- Kéž bys byl vděčný a provždy uchovával ve svém srdci drahocennou vzpomínku na dobré věci života.
- Abys statečně obstál ve své zkoušce, když kříž tvrdě spočine na tvých ramenou, když vrchol, k
němuž nutno vystoupit, se zdá nedosažitelný a světlo naděje mizí.
- Aby Boží dary vtobě rostly a celý rok ti pomáhaly vnášet radost a sílu do duší těch, s nimiž tě pojí láska.
- Abys měl vždy přítele, který je opravdový, je hoden tvého přátelství a dodá ti důvěry, když síly
slábnou a nedostává se světla.
- Abys vždy vytrval vbouřích a dosáhl tak výšin.
Aby tě sPánem vždy pojila vroucí láska, jak si to On stouhou přeje - kvůli tobě.
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