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
1.5.
2.5.
3.5.
6.5.
8.5.
9.5.
10.5.
11.5.
12.5.
13.5.
14.5.
16.5.

pátek
sobota
neděle
středa
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
sobota

17.5. neděle
21.5. čtvrtek
23.5.
24.5.
26.5.
30.5.
31.5.

sobota
neděle
úterý
sobota
neděle

1.6. pondělí
3.6. středa
5.6. pátek
7.6. neděle
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
4. neděle velikonoční
setkání shostem měsíce P. Jaroslavem Miškovským (O smyslu utrpení)
Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Arcidiecézní pou za kněžská povolání na Svaté Hoře
5. neděle velikonoční
od 18.30 absolventský koncert ZUŠ
Svátek Výročí posvěcení katedrály
Panny Marie Fatimské
Svátek sv. Matěje, apoštola
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
v9 hod. mše sv. vkapličce sv. Jana Nepomuckého vRadlicích
v10 hod. slavnostní mše sv. v katedrále
6. neděle velikonoční; svatojánská sbírka na arcidiecézi
při mši sv. v9.30 udělování svátosti biřmování (Mons. Karel Herbst)
Slavnost Nanebevstoupení Páně
začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha sv.
Farní pou do Telče, Kostelního Vydří a Nové Říše
7. neděle velikonoční
Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Památka sv. Zdislavy
Slavnost Seslání Ducha svatého
od 19.15 setkání pastorační rady farnosti
Památka sv. Justina, mučedníka
Památka sv. Karla Langy a druhů, mučedníků
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
Slavnost Nejsvětější Trojice; první svaté přijímání dětí

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

Květen

Zpravodaj

2009

farnosti sv. Václava na Smíchově
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KVĚTEN

A SOŠKY

PANNY MARIE

Hudební umění je vcírkvi zakořeněné již od samého
jejího počátku. Potvrzuje to také svatý Pavel v listu
Kolosanům: „S vděčností vsrdci oslavujte Boha žalmy,
chválami a zpěvem, jak vám dává Duch“. Zcela jinak
tomu však bylo svýtvarným uměním. Bylo totiž třeba
zodpovědět jasně danou otázku: Platí ještě Mojžíšova
zápově zobrazování model? Kdybychom zobrazili Krista
nebo jeho svaté, proviníme se tím proti víře
vneviditelného transcendentního Boha, anebo činíme
něco správného a dovoleného nebo alespoň
tolerovatelného, co by odpovídalo Božímu sebezjevení
vJežíši Kristu na této zemi?
Definitivní vyjasnění této otázky trvalo církvi téměř osm set let. Jistěže při návštěvě
římských katakomb vidíme nástěnné malby pocházející skutečně již zprvních křes anských
staletí, avšak pochybnosti o tom, zda lze Krista zobrazovat, doutnaly vcírkvi stále dál, až
došlo kestřetu nejostřejšímu, totiž k obrazoboreckým bojům, při nichž byly zlikvidovány
všechny do té doby namalované ikony (pouze dvě znich byly zachráněny a jsou uchovávány
vSinajském klášteře). Teprve Druhý nicejský koncil vroce 781 vyřešil otázku definitivně:
Kristovo vtělení je příčinou, proč můžeme jeho boholidskou osobu znázorňovat vlidské
podobě. Obrazům Krista, Panny Marie a svatých se nevzdává bohopocta (klanění), nýbrž
pouze tzv. „služebná úcta“. Odkazují na ty, jež znázorňují asi tak, jako když máme při sobě
fotografie svých blízkých. Fotografie nám je připomínají, ale předmětem naší lásky jsou
samozřejmě oni sami.
Zatímco svrchu zmíněný koncil hovoří o dvojrozměrných znázorněních (ikony a mozaiky),
vnaší západní církvi se postupně přistoupilo také ktrojrozměrným podobám, totiž
kvytesávání soch, které kdysi starozákonní správce pravověří dráždily nejvíce. Vzpomeňme
jen na proslulé Árónovo zlaté tele. Je-li ovšem tesání soch v církvi připuštěno, pak se nelze
divit, že kromě nesmírně sugestivních středověkých krucifixů máme kdispozici také kýčovité
obrázky i sošky Ježíše i Panny Marie. Ta konfekční Božská Srdce Páně označoval zesnulý
pater Reinsberg za „slečny“, zatímco vizionářka Bernadetta říkávala o soškách lurdské Panny
Marie: „Ó, jak jsou ošklivé“! Vmariánském měsíci květnu můžeme nad náboženským
kýčem sice ohrnovat nos, avšak ta, kterou milujeme a vzýváme, není vinna za nevydařená
zobrazení. Manžel může mít vpeněžence rozmazanou fotografii své manželky, avšak důležité
S.P.
je, prokazuje-li jí pravou lásku.

1

ÚKLIDOVÁ

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

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 31.5. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 26.5. 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 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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BRIGÁDA V KOSTELE

Děkujem všem, kteří připravili náš kostel úklidem vsobotu 4. dubna na oslavy Velikonoc !!!

SČÍTÁNÍ

NÁVŠTĚVNÍKŮ BOHOSLUŽEB

se uskutečnilo vsobotu 18. dubna večer a při všech bohoslužbách vneděli 19. dubna 2009. Sešlo
se 608 vrácených (vyplněných) sčítacích lístků.

POZVÁNKA

NA VÝLET DO PAMÁTNÍKU

KARLA ČAPKA

V SOBOTU

23.5.

Sraz v8:20 na Nových Butovicích vmetru uprostřed nebo v8:55 na nádraží Braník. Ssebou: 90,-Kč,
svačinu, pití, dobré boty, pláštěnku. Návrat kolem 18h. na nádraží Braník. Čapkova stezka - Čapkova
stezka je krátký, asi sedmikilometrový okruh místy, kudy Karel Čapek chodil při svých pobytech na Strži.
Na jižním konci hráze Stržského rybníka sedával spřáteli. Stezka pokračuje územím, kde vminulosti
působilo několik malých provozů na zpracování železa – hamrů, kde se využívalo kpohonu vodní síly.
Vzrostlý les, takzvané Černé jedlí, bylo oblíbeným místem houbaření letních hostů. Přes romantický tok
říčky Kocáby se klene historický kamenný most, vnedávné době rekonstruovaný o.s.Bét-el, www.bet-el.signaly.cz

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.

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.
5. Svaté přijímání
Milé děti,
Loudalka se těšila na mši svatou, protože te všemu lépe rozumí. Dobře ví, že před setkáním
sPánem Ježíšem si musíme očistit srdíčko lítostí nad svými hříchy. Potom čteme zBible a posloucháme,
co nám Pán Ježíš říká. A pak neseme své dary. Chléb a víno Pán Ježíš promění ve své tělo a ve svou
krev. Je tady snámi. A chce přijít ještě mnohem blíž knám, a proto můžeme ke sv. přijímání.
„Aha, to je ta oplatka?“ zeptala se Šikulka. A Loudalka ji hned opravila a řekla: „Kdepak, to není
žádná obyčejná oplatka, ale vtom chlebu je sám Pán Ježíš a přichází knám do srdce.“ „Velmi
správně, Loudalko,“ pochválil ji tatínek. „A proč tedy ještě nemůžu jít ke svatému přijímání? To mě
Pán Ježíš nemá tolik rád?“ „Ale ne,“ odpověděla maminka, „to víš, že tě má rád. Ale te se tě zeptám:
Umíš řídit autobus jako ta ka?“ „To ne,“ řekla Loudalka. „A umíš uvařit celý dobrý oběd jako já?“
„To také ne,“ odpověděla želvička. „A máme tě přesto rádi, vi?“ Loudalka horlivě přikývla: „No
samozřejmě vím, že mě máte moc rádi.“ „Tak to vidíš. Pán Ježíš to ví a nezapomíná na tebe. Když chce
dospělý řídit auto, musí ktomu udělat zkoušky a znát mnoho předpisů. I děti se na sv. přijímání
připravují, ne až když jsou dospělé, ale mnohem dřív. Nejčastěji to bývá ve 3. třídě anebo někdy ještě
dříve. Už se brzo dočkáš i ty, Loudalko!“
Loudalka povídá: „Už aby to bylo, moc se na setkání sPánem Ježíšem těším! Víš, mami, mně
někdy připadá, když se dívám na dospělé, kteří jdou ke sv. přijímání, jako by se na Pán Ježíše moc
netěšili. Já se už těším moc!“ A maminka jí odpověděla: „Neboj se, tvé srdíčko nezůstává prázdné.
Kdykoli Pánu Ježíši řekneš: Přij ke mně, Pane Ježíši, mám tě ráda!, tak on ktobě přijde i když zatím
trochu jinak než ve svatém přijímání.
(se svolením autora přejato od olomouckých dominikánů, více na: www.loudalka.op.cz)
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PŘIPOMÍNKA 40

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.

LET OD ÚMRTÍ KARD. BERANA
Katolická teologická fakulta, Evangelická teologická fakulta a Husitská teologická fakulta Univerzity
Karlovy pořádají ve středu 13. května 2009 od 13.00 hod. v prostorách Katolické teologické fakulty
UK, Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice, ekumenickou konferenci k osobnosti a dílu kardinála Josefa
Berana. Konference je volně přístupná.
RODIN PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE
se uskuteční v sobotu 6. června 2009 na Svaté Hoře. Tématem pouti je „Odvaha žít rodinu dnes“.
Hlavním celebrantem poutní mše svaté v 11 hodin bude Mons. Ing. Aleš Opatrný Th.D., biskupský
vikář pro pastoraci. Od 13 hodin bude v areálu poutního místa probíhat doprovodný program pro
celou rodinu. Aktuální informace naleznete na http://cpr.apha.cz/svata-hora/.

TROJSKÁ

TROJKA ANEB ZOO + BZ + FM
Vážení a milí, přesto, že se změnily podmínky pro prodej rodinných vstupenek do ZOO, podařilo se
nám díky vstřícnosti pana ředitele získat dvě vstupenky na další rok. Tyto je možné si vypůjčit, stejně
jako rodinnou vstupenku do botanické zahrady a skleníku Fata Morgana za obvyklých podmínek u
mne (tel. sakristie Po-Čt 8-12 hod.: 257317652, mobil 721148091). Mnoho krásných zážitků
zvýletů vám všem přeje J. Durdisová.

ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ
PASTORAČNÍ RADY
ZASEDÁNÍPASTORAČNÍ

Přítomni:

29.3.2009

P. Petr Bouška, J.Durdisová, T.Lokajíčková, J. Macek, F. Nedbal, V. Škácha,
M.Tlamicha, A.Zelinková,

Body jednání, návrhy a usnesení:
- Organizační záležitosti ohledně Velikonočního tridua
- Organizace sčítání věřících 18. a 19. 4.
- Plánování oslavy svátku sv. Jana Nepomuckého – mše sv. vkapli vRadlicích
- Úprava letáčků pro turisty o bazilice sv.Václava
- Zaznamenán zájem o pohlednice sbazilikou sv. Václava
- Stále jsou volná místa na společnou farní dovolenou
- Řešení situace ohledně krádeže zvonkového tabla u bočního vchodu do fary
- Řešení stížnosti farníků na lidi požadující almužnu vpředsíni kostela (někteří obtěžují i při
modlitbě) – nech žebrají mimo předsíň
Termín dalšího zasedání: neděle 26. 4. 2009 od 19:15

ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ
PASTORAČNÍ RADY
ZASEDÁNÍPASTORAČNÍ

Zapsal: V. Škácha

26.4.2009

Přítomni: P. Bouška, J. Durdisová, J. Macek, F. Nedbal, A. Zelinková
Body jednání, návrhy a usnesení:
- mše sv. vkapli sv. Jana Nepomuckého vRadlicích dohodnuta na sobotu 16. 5. v9 hod.
- budou pořízeny fotografie kostela a následně pak pohlednice (zařídí A. Zelinková)
- projednání některých podrobností programu farní pouti (organizuje J. Macek)
- příprava biřmování a prvního svatého přijímání ve farnosti (organizaci kolem těchto akcí koordinuje
za biřmovance P. Šustrová, za prvokomunikanty A. Zelinková)
- připomínka arcidiecézních poutí (9. 5. za duchovní povolání na Svaté Hoře, 6. 6. pou rodin tamtéž)
- ranní mše budou u sv. Václava i nadále slouženy převážně vkřestní kapli, protože účast věřících
bývá jen velmi skrovná
Termín dalšího zasedání: neděle 31. 5. 2009 od 19:15
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Zapsal: pb

POUŤ

ZAKONČENÍ

MODLITEBNÍ ŠTAFETY

(KVĚTEN 2008 –

KVĚTEN

2009)

„Rok jeden opět života uplynul nám, spěcháme sdíkem radostným ve svatý chrám.
Na věky chválen budiž Bůh dobrotivý, Otec a Syn i svatý Duch milostivý.
Láska tvá, Pane, otcovská v minulých dnech sílila nás a chránila v starostech všech.
Jaký to vzácný pro nás byl milosti čas, na cestu spásy volal nás vlídně tvůj hlas.“
Tato píseň se obvykle zpívá při bohoslužbě na přelomu občanského roku, kdy přicházíme poděkovat
Bohu za všechna přijatá dobrodiní a zároveň i prosit o sílu do dní a roků příštích. Já jsem si její slova
„vypůjčila“ vsouvislosti suzavřením celoročního modlitebního úsilí naší farnosti, kdy jsme se snažili
více soustředit na přímluvné modlitby za kněze. Štafeta byla zahájena loni 30. května - vden Slavnosti
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, který jeod roku 2002 zároveň Světovým dnem modliteb za posvěcení
kněží. Nyní vkvětnu po roce skončí.
Všichni, kteří chtějí sradostí a vděčností přispěchat do chrámu sv. Václava, aby zde poděkovali nejen
za uplynulý rok, za naše kněze, za farníky, kteří se do štafety zapojili, ale i za všechny veliké Boží dary,
jsou zváni na mši svatou vpátek 19. června v17.30. Bude obětována za všechny úmysly výše uvedené.
Poznamenejme si termín letošní Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova do svých diářů, ale především i
nadále pamatujme v modlitbách na kněze. Vždy právě letos 19. června začíná vcelé církvi „Rok kněží“,
vyhlášený Svatým otcem při příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Marie Vianneye, faráře arského. (vz)

FARNÍ

DOVOLENÁ

2009

Farní dovolená (15.-22. srpna 2009) byla ohlášena v minulých číslech Zpravodaje, podrobné informace
jsou rovněž na přihlašovacím archu v sakristii nebo i na webových stránkách farnosti. Ještě stále zbývá
několik volných pokojů. Přihlašte se! 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. Jan Macek

K ZAMYŠLENÍ :
Čím to je, že někteří lidé musí neustále dávat najevo především nespokojenost, neustále protestovat a
reptat? Když ale člověk nic nepovažuje za samozřejmé a naučí se děkovat i za malé věci, najde si tak
důvod ke spokojenosti.
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DÍKY

TOBĚ, ŽENO

….

HOST (Z)

- matko, která rodíš nové bytosti svým životem vbolesti a lásce.
- manželko, která věnuješ svůj život ve vzájemném vztahu dávání se svému manželovi,
- dcero a sestro, která vnášíš do rodinného života i do celého sociálního života citlivost, intuici i svou velkorysost.
- ženo pracující, která se angažuješ ve všech oblastech života, která přispíváš kbudování kultury,
schopné spojovat rozum a cit.
- ženo zasvěcená, která podle příkladu Matky Kristovy, ochotně a věrně se otvíráš Boží lásce a pomáháš
církvi a celému světu
... za to, že jsi žena. Svnímavostí, která je ti vlastní obohacuješ chápání světa a přispíváš kplné opravdovosti
lidských vztahů. (Podle J.Pavla II)
Kzamyšlení:
Žena vdnešním globálním světě má různé postavení, různé úkoly a možnosti. Pro nás - křes any ale existuje
absolutní rovnost vdůstojnosti muže a ženy: oba jsou Božími tvory, oba jsou vykoupení skrze Ježíše Krista, oba
jsou Božími dětmi a oba jsou povoláni ktémuž nadpřirozenému poslání. Sv. Pavel říká: „Není už Žid ani pohan,
otrok ani pán, muž ani žena, nebo vy všichni jste jeden vKristu Ježíši.“ (Gal. 33,28) Funkce ženy a muže jsou
však rozdílné, žena je obrácena klidství, které má růst, muž kvesmíru, který je třeba stavět. Vnaší době se však
žena snaží stále více připodobňovat muži, tedy podle dnešního světa emancipovaná žena je ta, která je nejmužnější.
To je však velký omyl, žena popíráním ženskosti ztratila to, co jí bylo nejvlastnější. „ Moderní žena“, která se
„odhaluje“, staví se na odiv a propůjčuje se, je znamením svého úpadku, protože se vzdává své vlastní podstaty.
Správně emancipovaná žena by si měla uchovat svou ženskost a přijmout to, že je jako žena jiná. Měla by být pro
muže tak trochu tajemstvím. Muž totiž ve skutečnosti požaduje víc než jen tělo, touží po duši ženy a za její duší
po nekonečném Bohu. Tělesně nebo duchovně má tedy žena vždy darovat život. Její poslání je vmateřství,
(panenství však nepředstavuje žádné omezení, protože plodnost ducha je větší než plodnost těla), nebo žena je
stvořena pro obě a vykoupení. Obětuje se muži, dětem a její láska je připravena ke každé oběti. Žena je stvořena,
aby život nesla a darovala ho. Do dnešního světa, vněmž panuje všemocná hmota, musí tak žena vnést a rodit
„ lidství“. Muž potřebuje spojení smyšlenkami ženy, sjejími intuicemi, jemností, mírností a jejím půvabem,
sjejím smyslem pro podrobnosti, s její přizpůsobivostí, aby byl „vdechnut“ život rodinám, lidským organizacím,
zákonům a ustanovením, aby vznikl svět, vněmž se lidé mohou rozvinout a splnit své nadpřirozené poslání.
Druhou neděli vkvětnu slavíme „Svátek matek“. Uvědomme si jejich důležitý úkol a poslání, vzpomeňme na
své mámy, maminky, mamičky i babičky, i na všechny matky, které se svou drobotinou přicházejí do našeho
kostela i do všech jiných farností. Přejeme, (za redakci našeho Zpravodaje), vám ženám a matkám ,aby jste byly
opravdu tím, čím máte být - trpělivými a milujícími budovatelkami svých domovů i porozumění, lásky a lidskosti
ve světě. Poděkování papeže J.Pavla II. myslím vše plně vyjadřuje.. Ve svých radostných i těžkých chvílích života
si vzpomeňte na Matku nás všech, jejíž radost i utrpení mohou snad plně pochopit jen ženy.
(Použity myšlenky M.Quoista: „Mezi člověkem a Bohem“)

JE

MM

ŽIVOT DAREM?

Někteří lidé se mne ptají co je horší. Zda nevidět nebo neslyšet. Odpovídám, že určitě neslyšet. Ačkoliv
jsem úplně nevidomá, mohu komunikovat hlasem a sluchem. Někdy, chtě nechtě, slyším, jak se lidé
mezi sebou baví. A ozývají se nářky na poměry, unás i ve světě, často i věty: “Život nestojí za nic, nebaví
mne žít.”… Každé prostředí, vekterém se nacházím, má své neopakovatelné kouzlo. Když vyjdu nachodbu
mohu pozdravit sousedy, usmát se, povzbudit slovem. Při cestách městem vnímám hlasy rozléhající se
na ulicích, ve velké hale metra, v obchodech. Ráda také naslouchám vyzvánění věžních zvonů. Iprocházka
rozkvetlou loukou je pro mne příjemným zážitkem. Moje matka je učitelka. Od malička mne učila
rozeznávat květiny. Poznávám něžnost sedmikrásky, dutý stvol pampelišky, dlouhé listy jitrocele, hrubost
žebříčku, celý složitý a krásný život kolem sebe. A tak se znovu vracím k otázce položené v názvu. Je život
darem ? Naplno říkám - ano! Přeji všem lidem, aby se uměli radovat z každého nového dne, z každé
Ilona Bozděchová
maličkosti. Pak bude na světě určitě dobře.
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MĚSÍCE O SMYSLU UTRPENÍ

Předposlední návštěvou vletošním akademickém roce bude P. Mgr. Jaroslav
Miškovský stématem „O smyslu utrpení“. Večer se odehraje opět ve farním sále
od 19 hodin, jak jinak než první středu vměsíci; tentokráte 6. května.
P. Miškovský působí jako jeden ze dvou nemocničních kaplanů pražské
arcidiecéze, zároveň je ustanoven farním vikářem na Žižkově. Hlavní náplní jeho
práce je udělování svátosti smíření, svátosti nemocných, eucharistie i občasné
křty umírajících „na poslední chvíli“. Nedílnou součástí jeho povolání, krom
slavení mše svaté, jsou duchovní i světské rozhovory snemocnými a trpícími.
Spolu sP. Miškovským, který je denně svědkem leckdy marného zápasu
snemocí, bezmocí a bolestí, budeme hledat smysl utrpení. Může člověku přinést něco dobrého?
Mohu vnímat utrpení jinak než negativně, když právě trpím? Vydejme se společně hledat odpovědi!
Na setkání samozřejmě nebude chybět ani nějaké sladké a slané občerstvení. Podrobnosti o
setkáních naleznete jako vždy na farním webu, stránkách SSM (spolcovni.usmev.cz) a na nástěnce
mta
vpředsíni kostela. Těšíme se na Vaši návštěvu, Vaše Smíchovské Společenství Mládeže.

MÁJOVÉ

POBOŽNOSTI V MĚSÍCI KVĚTNU
Do slavnosti Nanebevstoupení Páně budou vměsíci květnu po večerních bohoslužbách obvykle
následovat májové pobožnosti.

SVÁTOST

BIŘMOVÁNÍ
bude letos vkostele sv. Václava udělovat otec biskup Karel Herbst vneděli 17. května při mši sv. v9.30.

PRVNÍ

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Vneděli 7. června přistoupí u sv. Václava při mši sv. v 9.30 děti znaší farnosti kprvnímu svatému přijímání.

POZVÁNÍ

NA KONCERT
pořádaný ZUŠ Nad Alejí, Praha 6, dne 11. 5. 2009 v 18.30 hod. v kostele sv.Václava.
Program koncertu:
G. F. Händel: Canticorum Jubilo | J. Arcadelt: Ave Maria | F. Liszt: Ave Maria
J. G. Handl: Ecce, quomodo moritus justus | P. Eben: O, Jesu, all’mein Leben bist du
C.Franck: Fantasia C dur (op. 16) | J.-Ph. Rameau: La Nuit | L. Sluka: Cesta stínů
J. S. Bach: O Lamm Gottes unschuldig
Účinkují: Zuzana Krupová, Josefa Volfová, pěv. sbor UNI-SONO

ARCIDIECÉZNÍ

POUŤ ZA KNĚŽSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ
Arcibiskupství pražské pořádá v sobotu 9. května 2009 již osmou arcidiecézní pou za kněžská a
řeholní povolání do baziliky na Svatou Horu u Příbrami. K účasti na této pouti zve kardinál Miloslav
Vlk spolu s ostatními biskupy a ordináři všechny věřící. Při současném počtu našich seminaristů je
potřeba modliteb za duchovní povolání velmi naléhavá.

SVATOJÁNSKÉ

BOHOSLUŽBY
Dne 16. května, v den svátku sv. Jana Nepomuckého (od jehož kanonizace letos v březnu uplynulo
280 let), bude sloužena v pražské katedrále v 10 hodin poutní mše sv. Hlavním celebrantem bude
kardinál Miloslav Vlk. Při této mši sv. bude též vzpomenuto 40. výročí úmrtí kardinála Josefa Berana,
arcibiskupa pražského, které připadá na následující den. V 17 hodin budou pak v katedrále ještě
svatojánské nešpory.
Vkapličce sv. Jana Nepomuckého vRadlicích, kde byla 3. listopadu 2008 požehnána panem kardinálem
Vlkem socha světce, bude 16. května rovněž (po dlouhé odmlce) sloužena mše sv., a to v9 hod. dopoledne.
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