POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle:
Po-So:

8:00
7:30

KONTAKT S

9:30
17:30

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
29.3. neděle 5. neděle postní
1.4. středa od 19 hod. setkání shostem měsíce MUDr. Prokopem Remešem o sektách (fara)
3.4. pátek od 17.30 kající bohoslužba slova srozšířenou možností přijetí svátosti smíření (místo
večerní mše svaté)
5.4. neděle Květná neděle
bohoslužby Svatého týdne ve farnosti – viz str. 4
9.4. čtvrtek Zelený čtvrtek
od 9 hod. Missa chrismatis vkatedrále
10.4. pátek Velký pátek – den přísného postu, sbírka na Svatou zemi
11.4. sobota Bílá sobota
12.4. neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
19.4. neděle 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
proběhne sčítání návštěvníků bohoslužeb
23.4. čtvrtek Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze
25.4. sobota Svátek sv. Marka, evangelisty
26.4. neděle 6. neděle velikonoční
29.4. středa Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

ZAČÁTEK

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: 700 ks neprodejné

Duben

Zpravodaj

2009

farnosti sv. Václava na Smíchově
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ŽIVOT

PO ŽIVOTĚ

Vroce 1975 publikoval Dr. Raymond A. Moody poprvé svoji známou knihu
„Život po životě“, která popisuje zkušenosti lidí se „zážitkem blízkosti smrti“
(NDE). I když nebyl jediným autorem, který se tímto tématem zaobíral, rozvířila
jeho kniha ve své době nemalý zájem o popisovaný fenomén jak na poli
vědy, tak i na poli obyčejné lidské zvědavosti. Hranice mezi pozemským
životem a smrtí vyvolává na jedné straně přirozené obavy, na straně druhé má
toto téma pro lidi i jakousi tajemnou přitažlivost. Není zase tak snadné připustit,
že lidský život sposledním vydechnutím beznadějně vyvane kamsi do prázdna
a zůstane zachován snad jen na krátko ve vzpomínkách druhých lidí. A tak
se i lidé bez vyhraněného náboženského přesvědčení leckdy s chutí začtou
do příběhů těch, kdo se khranici života a smrti přiblížili takřka na dosah a
prožili někdy i těžko vysvětlitelné zkušenosti, mající navíc některé společné
rysy: prožitek jakéhosi odloučení od vlastního těla (např. při operaci, po
autohavárii), cosi jako přechod na druhý břeh, cestu dlouhým tunelem se světlem na konci, setkání
sosobami, které již zemřely, nebo také podivuhodně přehlednou rekapitulaci vlastního uplynulého
života, nepostrádající silné morální vyznění a následné přehodnocení žebříčku životních hodnot.
Někteří křesané by možná rádi použili popisované skutečnosti jako důkaz pravdivosti křesanské
věrouky o věcech posledních a o nesmrtelnosti lidské duše. Určité rysy „zážitků blízkosti smrti“ by se
možná opravdu daly církevní terminologií nějak pojmenovat: duše opouští tělo, odchází kBohu (za
doprovodu těch, kdo nám byli blízcí a již nás na věčnost předešli), vidí svůj uplynulý život zpohledu
Božího a jasně poznává svá pochybení a jejich tíhu. Jsou zde ale i rysy spíše nekřesanské, např. to,
že se duše od těla odpoutává opravdu schutí a tělo se pro ni stává jakýmsi cizorodým prvkem (což
spíše nahrává platónskému dualismu těla a duše, kdy tělo je jakýmsi „vězením duše“ a plný život
nastává pro člověka až tehdy, když se duše od těla osvobodí). Dr. Moody navíc vroce 1991 vydal i
knihu „Coming Back“ (v české verzi „Život před životem“), která se skřesanskou eschatologií nadobro
rozchází a sezájmem po ní sáhnou spíše příznivci východních náboženství a reinkarnace. Připočtemeli navíc některé zcela skeptické výklady fenoménu NDE, vidíme, že oporu pro svou víru vživot věčný
bychom měli hledat na prvním místě úplně někde jinde.
Velikonoční svátky s oslavou Kristova zmrtvýchvstání naši pozornost votázce posledních věcí
člověka i světa střízlivě obracejí kposelství Bible a ktomu, co zní na toto téma spřispěním Ducha
sv. vyčetla církev. Vyznání víry má jakýsi vrchol právě včlánku o vzkříšení těla: „Kristus byl vzkříšen
jako první z těch, kdo zesnuli“ (1 Kor 15, 20), a my všichni jej máme jednou následovat: „ti, kdo
konali dobro, budou vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni kodsouzení“ (Jan 5, 29), a
tovkontinuitě původního fyzického těla (by toto projde při vzkříšení jakousi nezbytnou proměnou).
Lidská duše a lidské tělo ksobě zkrátka patří a společně utvářejí identitu konkrétního člověka.
Přestože si duše i po tělesné smrti uchovává intelekt, vůli a vědomí vlastního „já“, přestože se hned po
smrti může radovat zBoží blízkosti (nebo také trpět odloučením od Boha), je její odloučení od těla
stavem provizorním a dá se označit i za jeden zdůsledků hříchu. Tajemství vzkříšení, o němž již
Origenés říkal, že je „předmětem posměšných komentářů ze strany nevěřících“, je ve skutečnosti tou
pb
nejhlubší oporou křesanské životní naděje, směřující i za horizont pozemského života.
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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
Rehabilitační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
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

LETNÍ
Modlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Pravidelná páteční adorace
První pátek 3.4. adorace NEBUDE. Přij te
všichni na Zelený čtvrtek na celonoční adoraci!
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 29.3. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 21.4. 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
Příprava na biřmování
byla zahájena vpátek 20. února v 19 hod. na
faře. Předpokládaný termín udělování svátosti
biřmování vnašem kostele je 17. 5. 2009.
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 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 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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TÁBOR PRO DĚTI OD 6 DO 11 LET, 11. - 22. 8.2009
Jedeme stejně jako loni na faru do Chotěborek v Podkrokonoší, budeme mít ssebou stany pro ty, kteří
si chtějí užít léto víc „v přírodě“. (Bereme i předškoláky.) Vletošním roce byli rodiče neuvěřitelně rychlí
a už máme kmému překvapení naplněnou kapacitu tábora, ale protože se může ještě do léta ledacos
změnit, nabízíme vám možnost přihlásit vaše dítě jako náhradníka. o.s. bét-el (Magda Vlčková 608610600)

HLEDÁME POMOCNOU KUCHAŘKU NA TÁBOR
Rádi bychom mezi sebou na táboře uvítali nějakou pomocnici do kuchyně. Naše kuchařka je sice moc
šikovná, ale když má vařit pro víc jak 30 lidí sama, to už je pořádná fuška. Proto hledáme nějakou starší
paní (ale věk není podmínkou, může to být i mladá paní), která by nám věnovala svůj čas a vydala se
snámi od 11. do 22. srpna 09 na faru do Chotěborek na letní tábor pro mladší děti. Moc byste nám
tím pomohly! Můžete se přihlásit osobně u naší kuchařky Marušky Syrové nebo Magdy Vlčkové (608
610 600) nebo mailem na: bet-el@seznam.cz. Lze nechat i vzkaz skontaktem na vás na faře nebo v
Magda Vlčková
kostele. Předem děkujeme.

LETNÍ

TÁBOR PRO DĚTI OD 11 DO 15/16 LET, 14. - 23. 8.2009
Pojedeme do Křišanovic na Šumavě. Bydlet budeme vchalupě, spát se bude na matracích na zemi.
Děti se můžou těšit na dobré jídlo, na hry, výlety a na příjemné vedoucí. Děti je možné přihlásit na
mailu bet-el@seznam.cz (uve te jméno dítěte, datum narození, kontaktní adresu na vás a telefon)
nebo můžete nechat tyto údaje vobálce (nadepište jí „Tábor pro starší děti“) vkrabici umístěné v
Komunitním centru sv. Prokopa a kostele sv. Jakuba ve Stodůlkách. Na www.bet-el.signaly.cz je ke
stažení přihláška. Přihláška je také ke stažení na webu Stodůlecké farnosti www.centrumbutovice.cz.
Předpokládaná cena: 1800,-Kč. Hlavním vedoucím bude P. Michael Špilar. Přihlašovat děti je možné
do května 09 nebo do naplnění míst (20 osob). (Více informací na www.bet-el.signaly.cz) Můžete se
Tomáš Vyskočil, Týna Vyskočilová, Jakub Vyskočil
obracet také na vedoucí:

PRŮVODCE

MŠÍ SV. PRO DĚTI

Na tomto místě otiskneme na pokračování průvodce mší sv. pro děti, kde jednotlivé části budou přiblíženy
na příbězích malých želviček.
4. Proměňování
Milé děti,
Loudalka už dlouho ví, že když při mši svaté čteme zBible, tak Pán Bůh knám mluví a je snámi.
Ale tento týden se dozvěděla, že Pán Ježíše to zařídil ještě i jinak, jak snámi může zůstávat – ještě
daleko lépe a více než při čtení.
Bylo to při Poslední večeři, když se loučil sapoštoly před tím, než byl zajat a ukřižován. Tehdy
jim naléhavě připomenul, že se mají mít rádi a nevytahovat se jeden nad druhého. Při té večeři vzal
chléb, pomodlil se nad ním, rozlámal ho, dal svým apoštolům a řekl jim: „To je moje tělo!“ A po
večeři vzal kalich svínem, znovu se pomodlil, dal ho apoštolům a řekl jim: „Vezměte a pijte, to je
moje krev!“ A ještě jim řekl: „To konejte na mou památku!“ Apoštolové si to dobře pamatovali a až
dodnes slavíme tuto Ježíšovu večeři vždycky, když jsme na mši svaté.
Dobře se podívejte: i my zde máme stůl, kterému říkáme oltář. I my jsme na ten stůl přinesli své
dary, zejména chléb a víno. A kněz nad tím chlebem a vínem vysloví slova samého Pána Ježíše: „To
je mé tělo, to je má krev!“ Vté chvíli se děje něco velikého. Už na tom stole neleží obyčejný chleba
a obyčejné víno, ale to sám Pán Ježíš je doopravdy přítomný vpodobě chleba a vína snámi. Je zde
snámi jako náš král a my ho mezi sebou vítáme a proto také klečíme. Radujeme se, že On je
uprostřed nás.
(se svolením autora přejato od olomouckých dominikánů, více na: www.loudalka.op.cz)
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ZELENÝ

KE

ČTVRTEK

je dnem Ježíšovy poslední večeře sučedníky a ustanovení eucharistie, ale také dnem jeho bolestné
úzkosti a opuštěnosti vGetsemanské zahradě. Při večerní a noční adoraci budeme mít příležitost
„zůstat a bdít sním“, tak jak si to On sám přál (srov. Mt 26, 38).
Vnočních hodinách (tj. od 23 hod.) se adorace může uskutečnit pouze po dobu, na kterou budou
vtabulce (v sakristii) zapsány souvisle na každou hodinu vždy 2 osoby.
Vstup do kostela bude možný zboku, přes sakristii (podobně, jako při adoracích na 1. pátek
vměsíci).

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. Pamatujme vmodlitbě na katechumeny.

VELIKONOČNÍ
5.4.

BOHOSLUŽBY

VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI

mše sv.
mše sv. sžehnáním ratolestí
mše sv. (u sv. Gabriela)
křížová cesta v kostele
mše sv.
9.4.
modlitba se čtením + ranní chvály
mše sv. na památku poslední večeře Páně
večerní (noční) adorace vGetsemanské zahradě
10.4. Velký pátek: 7.30 modlitba se čtením + ranní chvály
9.30 křížová cesta pro děti (sraz před kostelem)
15.00 křížová cesta v kostele
17.30 velkopáteční obřady – památka umučení Páně
11.4. Bílá sobota:
7.30 modlitba se čtením + ranní chvály
10.00 obřady katechumenátu
15.00 bohoslužba slova pro děti
20.00 velikonoční vigilie sudělováním iniciačních svátostí
12.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
8.00, 9.30 a 18.00
mše sv. (11.15 u sv. Gabriela)
13.4. Pondělí voktávu velikonočním:
9.30 a 17.30
mše sv.
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Květná neděle: 8.00
9.30
11.15
17.00
18.00
Zelený čtvrtek: 7.30
17.30

2009

KVĚTNÉ NEDĚLI…

Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, král izraelský!
Poj te a vystupme spolu na Olivovou horu, pospěšme naproti Kristu vracejícímu se dnes z Betánie
a kráčejícímu dobrovolně vstříc svému svatému a požehnanému utrpení, aby tak dovršil tajemství
naší spásy. Přichází, dobrovolně se vydává na cestu do Jeruzaléma. Je to ten, který kvůli nám sestoupil
z nebe, aby nás ze dna bídy povznesl spolu se sebou vysoko nad všechna knížata, mocnosti, síly a jak
se jen jmenují. Nepřichází však jako někdo na vrcholu slávy, s pýchou a okázalostí. Nebude se
hádat, praví Písmo, ani křičet, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas, ale bude mírný a pokorný, jeho
příchod bude zdobit prosté chování i vzhled.
Nuže tedy, pospěšme spolu s tím, jenž chvátá k svému umučení, a napodobme ty, kteří mu vyšli
vstříc. Ne však tím, že bychom mu na cestu prostírali olivové ratolesti, koberce, pláště nebo palmové
větve, ale tím, že my sami se mu podle svých sil prostřeme na cestu, s duchem zkroušeným a s
upřímným srdcem i pevnou vůlí, abychom přijali přicházející Slovo, abychom do sebe pojali Boha, i
když ho nikdy nelze obsáhnout.
Vždy ten, jenž je mírný, má radost, že se nám mohl ukázat ve své mírnosti. Zapadl do naší
naprosté nicotnosti, aby mohl přijít a důvěrně se s námi stýkat. A pro své příbuzenství s námi nás
pozvednout a přivést opět k sobě. I když poté, co nás svou krví očistil a jako prvotina se za nás
obětoval, vystoupil do nebeských výšin, do vlastní božské slávy, přece nechtěl přestat projevovat
lidskému rodu svou lásku. A tak zároveň se sebou povýšil i lidskou přirozenost, pozvedaje ji z
propasti země od slávy ke slávě.
Tak tedy prostřeme Kristu na cestu sebe samé. Neprostírejme neživá roucha nebo bezduché
ratolesti, neprostírejme větvoví; je to hmota, která po použití ztrácí svěžest a potěší oči jen na několik
hodin. Ale oděni jeho milostí neboli jím samým - nebo vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se
v Krista - my sami se prostřeme jako roucha a položme se mu k nohám.
A jestliže jsme byli dříve od hříchu rudí jako šarlat, když nás očistil spasitelný křest, zběleli jsme pak
jako vlna. Nepřinášejme již Vítězi nad smrtí palmové ratolesti, ale odměnu za vítězství. Den za dnem
opakujme po židovských dětech i my mávajíce duchovními ratolestmi své duše posvátné volání:
Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, Král izraelský!
(z promluv sv. Ondřeje Krétského, biskupa, nar. asi vr. 660)

KNIHA,

KTERÁ STOJÍ ZA PŘEČTENÍ

V těchto dnech vychází v nakladatelství Vyšehrad průkopnická prvotina mladé
historičky Marty Edith Holečkové “Cesty českého katolického samizdatu 80.
let”. Tato novátorská publikace se věnuje katolickému samizdatu jako
společenskému fenoménu své doby. Představuje jej jako neformální společenství
lidí, kteří se dali dohromady v souvislosti s vydavatelskými aktivitami na poli
neoficiálních periodik typu “Informace o církvi,” “Velehrad” a jiné. Někdy od
konce 70. let pak samizdat představovalo stále aktivnější ohnisko nezávislého
života v rámci katolické církve. Samotné jádro práce Marty E. Holečkové pak
tvoří rozhovory se skupinou tvůrců a distributorů samizdatových tiskovin a
publikací. Vzpomínky pamětníků přibližují nejen fungování nezávislých
tiskáren a organizaci distribuční sítě, ale i úvahy o vztazích křesanů a široce
nadkonfesně rozkročené Charty 77. Vedle osobních svědectví autorka pak
využila také dokumentů vzešlých z činnosti StB, které prokazují zájem tajné bezpečnosti o tuto
nepohodlnou skupinu obyvatel. Knihu pak doplňují stručné životopisy vybraných osobností. Na
celé práci pak je pikantní zejména skutečnost, že Marta E. Holečková je dcerou jednoho z pražských
distributorů katolického samizdatu Michala Holečka, který patřil k podzemní skupině Oty Mádra.
Katolický samizdat konce osmdesátých let tak zažila doslova na vlastní kůži. Takže příjemné počtení
JH
a napínavé chvíle nad, na trhu dosud ojedinělým, dílem.
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VÍRA

JE DAR

Když se nám někdy podaří získat chvíli samoty a ticha, zamýšlíme se nad svým dosavadním životem
a tato chvíle vlastní inventury bývá pro nás často dost smutná. Zjišujeme, že nejsme ani solí země,
ani kvasem, ani hlasateli evangelia, ani moudré osoby, ke kterým by se druzí obraceli o pomoc.
Vyčítáme si, že nedovedeme lidi získávat pro víru a zněkterých debat o víře a Bohu vycházíme spíš
jako poražení a trapní. Ne každý má takový dar přesvědčování jako sv. Pavel, ne každý umí diskutovat
jako vysokoškolský profesor. My můžeme často svým oponentům jen potvrdit, že zosobních zkušeností
a zážitků víme, že Bůh nás provází a jsme vděční za Jeho dar víry. Víru dostane darem někdo při
křtu, jiný vprůběhu života a někteří ještě před posledním vydechnutím. Téměř všichni, kteří o sobě
tvrdí, že nevěří, mají vsobě zakódovaný Boží zákon, a už ho nazývají, jak chtějí: svědomí, morálka,
lidství… Povinnost nás věřících je modlit se za ty lidi, kteří Boha hledají, ale i za ty, kteří ho dosud
odmítají. Jeden moudrý kněz řekl: „Je lépe mluvit sBohem o lidech, než slidmi o Bohu.“ HK

PÝCHA

SLAVILI

JSME

...

vneděli 22. března desáté narozeniny pro nebe P. V. Homoly. Vkostele se sešlo početné společenství
farnosti. Jaké bylo překvapení, když ze sakristie po zazvonění jeden za druhým vycházeli snaším P.
Petrem minulí spolubratři P. Homoly, kteří u nás zahajovali po vysvěcení své kněžské působení: P.
Ondřej Pávek, P. František Masařík a P. Mariusz Kuzniar. Většinou u nás působili dva roky (kromě
P. Pávka). Všechny jsme je měli rádi a myslím že zanechali vnašich srdcích i vnaší víře stopy. A
MM
spojení našeho společenství se společenstvím svatých vnebi bylo zřetelně cítit.

ČI HRDOST?

Rozdíl mezi těmito dvěma slovy je nepatrný, proto dochází často knedorozumění. Pyšní lidé si
zakládají na svých znalostech, dovednostech nebo kráse. Neděkují za dary, které dostali od Boha,
protože o Jeho existenci nechtějí slyšet. Bůh je v jejich očích nepřítel, který jim brání v uskutečňování
vlastních záměrů. Jejich bohem jsou peníze, majetek, tělesná krása a mnoho jiných věcí.
Každý člověk je však stvořen k Božímu obrazu. Dostává důstojnost, kterou mu nikdo nemůže vzít.
Tuto skutečnost si uvědomují lidé, kteří přemýšlejí o smyslu života, kteří mají dost znalostí. Ti jsou
obvykle pokorní. Uvědomují si, že bez Boha nic neznamenají, a jejich práce by se bez Boží milosti
vůbec nedařila. Když se dostaví dobré výsledky, děkují především Bohu. To však neznamená, že
nemohou být na svou práci hrdi. Toto je správná hrdost, která se nezakládá navyvyšování sebe
sama. Za tuto hrdost se nemusí nikdo stydět, nemá spýchou nic společného. Někdy se však stane,
že nerozeznáme hranici mezi pravou hrdostí apýchou. V takovém případě je dobré, když se nad
svým jednáním řádně zamyslíme nebo o svém problému promluvíme s přáteli či lidmi, kterým
důvěřujeme.
Pýchy se musíme vyvarovat, protože vede kpohrdání Bohem i lidmi. Pravá hrdost však vede k
usilovné práci, uvědomění si vlastních chyb anedostatků, ale také k radosti z darů života, z úspěchu
(Ilona Bozděchová)
ostatních lidí avšeho dobrého a krásného kolem nás.

JEŠTĚ

JEDNA VZPOMÍNKA

Dávno tomu, co jsem se na pana arciděkana Homolu – jako na svého důvěrníka – obrátila sjistou
záležitostí. „V tom vám neporadím, ale řeknu Kájovi,“ byla jeho odpově na mou prosbu. „Kája“ –
JUDr. Karel Kašpárek, tu věc a poté ještě mnohé jiné, ochotně zařídil. Takže přičiněním pana
arciděkana jsme vosobě „Káji“ nalezli vmnoha záležitostech odbornou pomoc a navíc získali vzácného
přítele. Na Malvazinkách, kde mám hrob rodičů a nyní už i manžela, rozsvěcím světýlko nejen u nás,
ale i u pana arciděkana Homoly a u maminky JUDr. Kašpárka, na poděkování za to, že jsme jejich
Vlasta Lehká
zásluhou získali tohoto laskavého „Káju“.

VZPOMÍNKA

NA POČÁTEK ZPRAVODAJE
V minulém čísle zaznělo mnoho milých vzpomínek na otce Homolu. Chtěl bych
připomenout i jeho podíl na vzniku Zpravodaje. Jako správný pastýř poznal, že farnost
potřebuje hlavně informace o vlastním dění a tak "přemluvil" několik lidí, aby to
"jenom zkusili". První číslo vyšlo 11/95. A některým to už "zůstalo". Bylo jeho přáním,
aby se k informacím dostal každý, a proto je Zpravodaj od počátku zdarma a v
potřebném počtu. Děkuji všem, kteří nás zásobují pravidelně i příležitostně zprávičkami!
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Děkujeme všem bývalým kaplanům, že nás navštívili při této oslavě a děkujeme těm, kteří toto
radostné překvapení zorganizovali (a udrželi v tajnosti).

VÝLET

NA ZÁMEK

LIBOCHOVICE

VSOBOTU

25.

DUBNA

Zámecké interiéry představují průřez jednotlivými historickými slohy astyly od pozdní renesance,
přes vrcholné baroko až po styly století devatenáctého. Ačkoliv byla interiérová instalace vytvořena do
značné míry uměle, díky velké erudici acitlivosti autora prof.Ryšky má svoji velkou vypovídací
hodnotu stále. Je zde vystaven velice hodnotný nábytek, typický pro jednotlivá historická období,
soubory skla evropské provenience azejména vzácného porcelánu zČíny aJaponska, množství cenných
obrazů aspousta dalších předmětů, dokreslujících honosnost šlechtického sídla. Za zmínku také
stojí zoologické aetnografické sbírky, které zesvých četných cest přivezl Josef Herberstein.
Sraz v8:20 na Nových Butovicích vmetru (uprostřed) nebo v8:40 na Masarykově nádraží u pokladen.
Ssebou
Ssebou: 130,-Kč, svačinu, pití, dobré boty, pláštěnku Návrat kolem 17:05 na Masarykovo nádraží.
o.s. Bét-el, www.bet-el.signaly.cz
(Vlak by měl jet zsměru Lovosice.)
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„BYL

NA POUŠTI

40

DNÍ A ĎÁBEL HO POKOUŠEL…“

Tento verš zevangelia sv. Marka (1,12-13) jsme letos vyslechli při mši sv. o 1. postní neděli. A stal se společně
sknihou Benedikta XVI. „Ježíš zNazareta“ i podkladem a inspirací pro přednášky P. Ondřeje Pávka, který
pro nás tentokrát připravil a vedl postní farní rekolekci. Vhojném počtu jsme se 21.března dopoledne sešli
ve farním sále a myslím, že nikdo zpřítomných nelitoval, že si 1. jarní sobotu vyhradil pro duchovní program
i milé setkání sP. Ondřejem a ostatními farníky.
Vúvodu otec Ondřej zmínil hlavní aspekty postní doby – pokání, obrácení, změnu smýšlení. Připomněl,
že je dobré zamýšlet se nad tím, co našim hříchům předchází, co snimi souvisí, co nás knim pokouší. Ježíš
sám pokušením prošel. Po křtu vJordánu byl Duchem vyveden na pouš, aby se zde připravil na veřejné
působení a jeho příprava se stala zápasem. Byl konfrontován srůznými „nabídkami“, útoky Zlého, které
měly jeden jediný cíl, odvrátit ho od úkolu, pro který na zem přišel. Ďábel se Ježíšovi snaží vnutit jiná řešení
než ta, která jsou Boží. A stejným principem pokouší i nás. Nevybízí otevřeně ke zlu, stačí mu, když sjeho
přispěním a ve vlastní pýše odsuneme Boha a jeho vůli stranou, zvolíme si podle sebe – „rádoby“ lépe… Ježíš
sdílí náš osud, jak čteme ve 2. kapitole listu Filipským: „Vzal na sebe přirozenost služebníka, stal se jedním
zlidí…“ Podobal se nám ve všem kromě hříchu. Ale náš hřích a jeho důsledky přijal. Vykonal to pro naši
spásu. Zápas o nás zakoušel a zakouší sám na sobě. Proto nám rozumí, je nám blízko a ví, čím vživotě
procházíme. Krásně je to vystiženo už ve 139. žalmu: „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 známy.
Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno…“ Jsme Bohu vhloubi srdce za to všechno
opravdově vděčni?

Připrvní přednášce jsme rozjímali, jaké rysy mělo Ježíšovo první pokušení (Mt 4,2-4). Ďábel chce
nejprve zpochybnit Ježíšovo synovství: „Jsi-li Syn Boží, řekni (a ztěchto kamenů jsou chleby“)… Ale
Ježíšovo „synovství“ není věcí názoru, je to fakt a ábel to dobře ví. (Ježíš má moc proměnit kameny
vchleby. Zázraky však nedělá pro senzaci, nýbrž proto, aby vněj lidé uvěřili. Jejich víru předpokládá
a ptá se na ni.) Dalším rysem pokušení je vyzývavost
vyzývavost. Tvor - tedy spíše „netvor“ by tu chtěl svému
Stvořiteli určovat podmínky. Pokušení je zároveň zákeřné
zákeřné. Ježíši, hladovému po dlouhém půstu, se zde nabízí
velmi rychlé vyřešení palčivého problému. (Nejprve odstraň vlastní lidskou nouzi, hlavně když odsuneš
stranou to podstatné, úkol od Otce!) Dodnes jsou Bohu (církvi) často vyčítány bída a hlad mnohých, jsou
předkládána řešení, jak by se k problému mělo přistupovat. Křesané jsou pak vpokušení ztotožnit se
spostojem okolního světa, aby snad ve společnosti nenarazili. Církev rozvíjí mnohé charitativní, vzdělávací
a kulturní projekty. Ale to vše je nesrovnatelně menší, než poslání, který jí především bylo svěřeno: Církev
je Boží lid nové smlouvy, všem má přinášet radostnou zvěst a kázat Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Ježíš
není léčitel, není revolucionář. Je Spasitel světa. Ve své odpovědi pokušiteli poukazuje na celou skutečnost:
Člověk nežije jen zchleba
zchleba, tělesný hlad není to jediné důležité. Během veřejného působení sytil zástupy svým
slovem, ale vkontextu hlásání radostné zvěsti utišil i jejich lidský hlad. A před svou smrtí se nám všem daroval
v Eucharistii.
Ve druhé přednášce hovořil P. Ondřej o dalších Ježíšových pokušeních: 2.) áblova výzva
výzva: „vrhni se
dolů zvěže chrámu“, 3.) nabídka
nabídka: „všechno ti dám, když se mi budeš klanět“... (Mt 4, 5-10). Ve druhém
pokušení je ábel opět vroli vyzyvatele – Jsi-li Boží Syn, vrhni se dolů, je přece psáno: svým andělům dá příkaz,
aby tě ochránili… Cituje tu (zneužívá) slova 91. žalmu. Ježíš mu rovněž odpovídá slovy Písma: Je také psáno,
nebudeš pokoušet Hospodina, svého Boha. Mohli bychom říci, že se zde odehrává debata mezi dvěma znalci. Ale
Písmo svaté je správně vykládáno jen ve stejném duchu, vjakém bylo napsáno, vDuchu svatém (konstituce
Dei verbum). Nikdo nemůže rozebírat a „používat“ Boží slovo podle svých vlastních kritérií. Ježíš se nevrhnul
dolů zvrcholku chrámu, jak si přál pokušitel, ale vzávěru svého pozemského života se podle vůle Otce vrhl
do propasti smrti
smrti, protože proto přišel. Na konec ještě zkouší ábel Ježíše pokoušet nabídkou světské moci.
Nabízí všechno, co může poskytnout. Víc už kdispozici nemá. Pro mnoho lidí je toto pokušení tak lákavé a
podmaňující. Ale Ježíšovo poslání není určené pro tento svět, má přesah do věčnosti. Po svém vzkříšení
proto apoštolům právem říká: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“ (Mt 28,18).
Snad se mi podařilo do těchto řádků přenést hlavní myšlenky rekolekce. Nicméně žádný článek ve Zpravodaji
nemůže nahradit autentický prožitek a atmosféru osobní účasti, proto příště raději všichni sami přij te.. (vz)
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FARNÍ

POUŤ

Zveme vás na farní pou, která se uskuteční v sobotu 23. 5. 2009. Tentokrát bude putování opět
nenáročné, pronajatým autobusem, a pou je tedy vhodná pro farníky všech věkových kategorií.
Pojedeme do Telče, kde si prohlédneme s průvodcem krásné historické jádro tohoto města. Po
obědě v některé z místních restaurací nebo z vlastních zdrojů se zastavíme v klášteře v Kostelním
Vydří. Zde můžeme navštívit kostel Panny Marie Karmelské a pěkně vybavenou prodejnu
Karmelitánského nakladatelství. Poté se přesuneme do kláštera premonstrátů v Nové Říši, kde po
prohlídce kláštera budeme mít mši sv. a po ní se vydáme na cestu zpět do Prahy.
Sraz je v 7:15 u kostela sv. Václava, odjezd v 7:30, předpokládaný návrat v 19:30.
Cena za dopravu autobusem a prohlídku Telče je 300 Kč. Vstupné za prohlídku kláštera v Nové Říši
uhradí každý samostatně na místě. Přihlásit se a zaplatit můžete v sakristii od 19. dubna, nejpozději
však do 18. května.

FARNÍ

DOVOLENÁ

2009

Farní dovolená (15.-22. srpna 2009) byla ohlášena již v minulých číslech Zpravodaje, podrobné
informace jsou rovněž na přihlašovacím archu v sakristii nebo i na webových stránkách farnosti.
Zatím není přihlášeno mnoho lidí, i když cena za dovolenou je mírná.
Jiřetín pod Jedlovou je přitom ideální místo pro pěší, cyklo- i mototuristy, rovněž spojení
veřejnou dopravou je dobré. Hlavně děti uvítají koupaliště přímo v místě, v nejbližším okolí je
Křížová hora s Kalvárií a nádhernou křížovou cestou, hrad Tolštejn a rozhledna na Jedlové hoře. Pěší
turisté i cyklovýletníci mají mnoho cílů v přilehlých Lužických horách a Českosaském Švýcarsku,
které je nedaleko. Všichni mohou rovněž navštívit blízké romantické Žitavské hory v Německu,
poutní místo Filipov, Jablonné v Podještědí a zámek Lemberk a mnoho dalších cílů.
Každý den se můžete připojit ke společnému programu nebo zvolit vlastní variantu, nikdo není k
ničemu nucen, jedná se skutečně o dovolenou. Je to rovněž ideální příležitost poznat blíže ostatní farníky,
které znáte jen od vidění z kostela. Pojede s námi i otec Petr, který bude každý den sloužit mši sv.
Pokud jste tedy ještě na farní dovolené nebyli, začněte letos! Ti, kdo již byli v minulých letech ve
Štěkni, snad rádi poznají nové místo vhezkém koutu Čech.
Jan Macek
Nezapomeňte, je třeba se přihlásit do 15. dubna.

TROJSKÁ

TROJKA ANEB

ZOO, BOTANICKÁ

ZAHRADA A

FATA

MORGANA

Vážení a milí, vzhledem ktomu, že vypršela platnost legitimací do ZOO a Botanické zahrady, jsou
zakoupeny vstupenky nové, na další rok. Do ZOO máme dvě vstupenky (vždy pro 2 dospělé a 2 děti
do 15 let), do botanické zahrady a skleníku Fata morgana máme vstupenku 1 (pro 2 dospělé a 2 děti
– děti do 6ti let mají vstup zdarma).
Podmínky pro půjčování jsou stejné jako vpředchozích letech.
a) Předplatné na celý rok
b) Půjčení jednorázové
U jednorázových výpůjček a u nových předplatitelů může být vybírána vratná záloha ve výši 1000,-Kč
na jednu legitimaci.
Do konce platnosti Na jeden den/jedna legitimace
ZOO
150,100,BZ+FM
150,100,ZOO+BZ+FM
200,150,Zájemci o půjčování legitimací si je mohou u mne rezervovat (s jakýmkoli předstihem) na telefonu
Durdisová Jana
257317652, Po – Čt 8 – 12 hodin, nebo na m.tel. 721148091.
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PĚŠÍ

POUŤ NA

ROVÍNEK

Velmi romantickým místem nedaleko Slap je
Rovínek, kde byla na stráni nad bývalým
hotelem Záhoří roku 1841 postavena empírová
kaplička Nanebevzetí Panny Marie. O její
postavení se zasloužili místní lidé v čele s
vysloužilým vojákem Jakubem Záhorským a
brzy se stala oblíbeným poutním místem, kam
o svátcích Svaté trojice a Panny Marie putovaly
stovky lidí ze Slap i blízkého okolí. Od
napuštění přehrady se však kaplička místo
vysoko nad hladinou nachází v těsné blízkosti
slapského jezera. Po roce 1990 Spojené farnosti
Štěchovice, Slapy a sv. Kilián tradici poutí
obnovily a časem se pou na 1. máje stala
vítanou příležitostí i pro nás, turisticky zaměřené členy smíchovské farnosti. Trasa vede ze Štěchovic
romantickým kaňonem Vltavy povltavskou stezkou, zvanou Svatojánské proudy, do Třebenic a odtud
ke kapli, kde je v 15:00 hod sloužena mše, při které se zpívá „speciální“ mariánská píseň vzývající
Královnu Povltaví. Délka trasy od kostela do Třebenic je cca 9 km a z Třebenic na Rovínek cca 3,5
km, celkem zhruba 12,5 km. Rovínek (GPS: Loc:49° 49' 9.08” N, 14° 25' 27.21" E) naleznete na
konci červené trasy u vodní nádrže Slapy, trasa pouti je od štěchovického kostela po modré a zelené
značce do Třebenic, dále po silnici ke stanici PID Slapy, Na Rovínku a odtud cca 0,5 km opět po
červené ke kapli. Účastníci „oficiální“ štěchovické pouti vycházejí v 9:00 od štěchovického kostela.
Tempo je poměrně volné, a tak my „chrti“ vyrážíme většinou samostatně později. Možnosti dopravy
do Štěchovic: 1) autem: auta můžete zaparkovat na parkovišti za zastávkou autobusů ve Štěchovicích,
nebo přímo u kostela sv. Jana Nepomuckého. 2) autobusem: od Smíchovského nádraží nebo z
Knížecí (viz internet http://jizdnirady.idnes.cz/ )V Třebenicích můžete využít k přesunu autobus
linky PID 390 do stanice Slapy, Na Rovínku. Odjezdy 11:10; 13:10, cena 10,- Kč (3 km). Návrat do
Štěchovic resp. Prahy je možný linkou 390 PID ze stanice Slapy, Na Rovínku v 18:15 hodin s
příjezdem do Prahy v 19 hodin (cena jízdenky 10,- Kč do Štěchovic resp. 38,- Kč na Smíchovské
nádraží, nebo Na Knížecí). Pro zdatnější poutníky je možný návrat přes Třebenice a staré Třebenice
okolo hostince U Taterů (možnost zakoupení turistické známky č.778 - Svatojánské proudy a lehkého
občerstvení) a dále přes kopec Homole zpět do Štěchovic (modré značení od přehrady Slapy). Další
trasa návratu je přímo od kaple (po červeném značení) po úpatí kopce Rovínku přes kopec Homole
zpět do Štěchovic. V pátek 1.5.2009 odjíždějí autobusy ze Štěchovic na Prahu v 17:25; 18:25; 18:03;
18:25; 18:30; 19:25; 20:25; 21:25 a 22:25 hodin. Těm, kteří se rozhodnou pro tuto prvomájovou
aktivitu lze popřát snad jen dobré počasí, nebo dary pro tělo i ducha jistě pro účastníky vyprosí a
JR
sešle Královna Povltaví.

LETNÍ

TÁBOR

CAMPAMENTA

Občanské sdružení Campamento ’99 i letos pořádá dětský letní tábor, a to v termínu od 11. do 25.
července. Pojedeme na osvědčenou táborovou základnu Komáří paseka v jižních Čechách. Tábor je
určen pro děti od 6 do 15 let a již tradičně se zde sejdou děti z rodin s dětmi zDětského domova
Žichovec a společně prožijí 14 dní plných her a dobrodružství.
Bližší informace získáte na webových stránkách www.campamento99.cz, na e-mailové adrese
houpacka1@seznam.cz nebo na telefonním čísle 608745 533 (Veronika Jírů). Těšíme se na vás!
Ondřej Liška
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„HOST (Z)

MĚSÍCE“ O SEKTÁCH

Aprílový host připadne tentokráte na středu 1.4 a bude vyplněn tématem
„Nebezpečí náboženských sekt“. Ve farním sále od 19 hodin se můžete o
této problematice dozvědět více zúst MUDr. Mgr. Prokopa Remeše.
Prokop Remeš pracuje jako gynekolog a psychoterapeut v psychiatrické
léčebně v pražských Bohnicích. Je absolventem KTF UK, autorem řady článků
na teologická, religionistická apsychoterapeutická témata. Stál také u zrodu
hagioterapie u nás. Zejména psychologickými aspekty sekt se zabývá již více než
10 let a zesvé terapeutické praxe má hojné zkušenosti sjejími bývalými členy.
Dozvíte se vše podstatné o tom, jak funguje sekta, o jejich
mechanismech, kterými nabírá audržuje své členy, o kultu osobnosti i o
tom, jaké sekty u nás působí, čím se vyznačují i čím jsou nebezpečné. Čeká vás taktéž několik
příběhů lidí, kteří si sektami prošli a dokázali se zavysokou cenu zjejich spárů osvobodit.
Květnový první středeční večer ponese název „O smyslu utrpení“ a jeho hostem bude nemocniční
kaplan pražské arcidiecéze P. Jaroslav Miškovský. Informace ksetkání naleznete také na farním webu
mta
či ve vývěsce kostela. Těšíme se na Vaši návštěvu, Vaše Smíchovské společenství mládeže.

POZVÁNÍ

NA KŘÍŽOVOU CESTU

V postní době jste zváni k účasti na pobožnosti Křížové cesty, která se tradičně koná každou postní
neděli od 17 hodin v kostele sv. Václava.

POZVÁNÍ

NA KAJÍCÍ BOHOSLUŽBU

Týden před Velkým pátkem, tedy 3. dubna od 17.30 hod. (tj. místo večerní mše sv.), se uskuteční obvyklá
kající bohoslužba srozšířenou možností přijetí svátosti smíření. 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. Zexterních zpovědníků přislíbili účast P. Jaroslav Miškovský a P.
Gorazd Cetkovský O.Carm. (Prvopáteční eucharistická adorace se vtento den konat nebude.)

ÚKLIDOVÁ

BRIGÁDA V KOSTELE

Vsobotu 4. dubna se po ranní mši sv. (tj. asi od 8.15 hod.) uskuteční vkostele úklidová brigáda.
Prosíme ochotné farníky o pomoc.

SČÍTÁNÍ

NÁVŠTĚVNÍKŮ BOHOSLUŽEB

se uskuteční vsobotu 18. dubna večer a při všech bohoslužbách vneděli 19. dubna 2009. Každý
účastník bohoslužby obdrží jeden sčítací lístek, na kterém označí natržením u okraje věk, pohlaví a
zda je výdělečně činný, či nikoli (mezi výdělečně činné se řadí i pracující důchodci). Lístek je třeba
vyplnit i za každé dítě. Lístky jsou anonymní.

POZVÁNKY

PRO DĚTI
1) Křížová cesta pro děti na Velký pátek se bude konat tradičně venku, sraz před kostelem sv.
Václava v9.30 hod. Ssebou jízdenky MHD a podle počasí teplé oblečení (15 zastavení chvíli trvá!).
Zvolená trasa bude sjízdná pro kočárky.
2) Bohoslužba slova pro děti na Bílou sobotu se bude konat vkostele sv. Václava od 15 hodin.
RHb
Těšíme se na vás!
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