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vydává: Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově,  Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
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Březen

2011
ÚŘEDNÍ HODINY

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

POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ A HLUBOČEPSKÉ FARNOSTI
Neděle: 8:00 9:30 18:00 sv. Václav |11:15 sv. Gabriel|8:3010:15 Zlíchov|16:00 sv. Vavřinec
(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)|Pátek 15:00  Palata|Středa 18:00 Zlíchov (po mši je adorace)
Po-So: 7:30 17:30 sv. Václav |1.sobota 15:00 Velká Chuchle

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM

KONTAKT S KNĚZEM

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

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA

Neděle: - ráno 7:30 –  7:55 9:00 – 9:25
- večer17:30 –17:55

Všední dny: - večer17:00 – 17:25
Jindy: - po individuální dohodě.
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SSSSSČÍTÁNÍČÍTÁNÍČÍTÁNÍČÍTÁNÍČÍTÁNÍ     LIDULIDULIDULIDULIDU

    Vpolovině března nás čeká sčítání lidu, domů a
bytů. Vzpomeňme na Pannu Marii se svatým Josefem,
jak i oni se podrobili tehdejšímu sčítání, nařízenému
císařem Augustem, v jehož důsledku mohl
novorozený Mesiáš osvědčit svůj královský původ
zDavidova města Betléma. Na tomto příkladu je
ovšem také zřejmé, že plnění občanských povinností
není ničím závadným proti víře.

Na rozdíl od Svaté rodiny budeme varších vyplňovat příslušnost kcírkvi, tedy ke společenství,
které je složeno znásledovníků onoho betlémského novorozeněte (jehož svatý Josef jistě také nezapomněl
nechat zanést do tehdejších pergamenů). První sčítání lidu po roce 1989 se konalo roku 1991 a bylo
ještě poznamenáno porevolučními náladami, kdy hlásit se kcírkvi bylo „trendy“, takže se za katolíky
prohlásilo 39% obyvatel České republiky a vzácně vyrovnaný byl také poměr katolíků kosobám,
prohlašujícím se jako „bez vyznání“, jichž bylo jen nepatrně více, totiž 39,9%. Po deseti letech došlo
roku 2001 k dalšímu cenzu, který znamenal pro katolickou církev i pro další církve vnaší zemi
opravdovou studenou sprchu. Poměr katolíků kosobám bez vyznání činil 26,9% k58,3%. To se jeví
jako třetí největší úpadek počtu katolických věřících včeských dějinách, totiž po husitských bouřích
a prvorepublikovém odpadovém hnutí „pryč od Říma“. Avšak ještě vroce 1950 se ke katolické církvi
hlásilo 76,4% Čechů!

Nemá smysl obsáhle mudrovat o tom, čím vším byl tento pokles zapříčiněn. Údaje ze sčítání lidu
navíc nevyjadřují nic konkrétního o členství dotazovaných osob vcírkvích, natož o jejich skutečné
náboženské praxi nebo vnitřních postojích. Jde zkrátka o kolonku, vyplněnou spíše vsouladu sjejich
současným vnitřním rozpoložením.

Kdyby byla církev pouhým zájmovým sdružením nebo masovou společenskou organizací, pak by
bylo zapotřebí se třást strachy, o kolik vnastávajícím sčítání lidu počet osob kní se hlásících zase
klesne. Avšak to, co činí církev a její členy tajemným tělem Kristovým, nelze naštěstí do kolonek
dotazníků nijak vměstnat. I když si stejně myslím, že výsledky letos již nebudou tak zdrcující.

       P. Stanislav  P. Stanislav  P. Stanislav  P. Stanislav  P. Stanislav

27.2. neděle 8. neděle v mezidobí
4.3. pátek 1. pátek vměsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hod.
6.3. neděle 9. neděle v mezidobí
7.3. pondělí Památka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic
9.3. středa Popeleční středa – den přísného postu

13.3. neděle 1. neděle postní
vnásledujícím týdnu jarní prázdniny – odpadá výuka náboženství

19.3. sobota Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
20.3. neděle 2. neděle postní

od 19.15 setkání pastorační rady farnosti
25.3. pátek Slavnost Zvěstování Páně
26.3. sobota po ranní mši sv. (cca od 8.15 hod.) úklidová brigáda vkostele
27.3. neděle 3. neděle postní
3.4. neděle 4. neděle postní

MMMMMONSONSONSONSONS. D. D. D. D. DOMINIKOMINIKOMINIKOMINIKOMINIK D D D D DUKAUKAUKAUKAUKA

zavítá vneděli 3. dubna do kostelíka sv. Vavřince vJinonicích,
kde bude při mši sv. v16 hod. žehnat nový oltářní obraz. Srdečně
zveme kúčasti na slavnostní bohoslužbě.

JJJJJARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET     NANANANANA     ZÁMEKZÁMEKZÁMEKZÁMEKZÁMEK M M M M MĚLNÍKĚLNÍKĚLNÍKĚLNÍKĚLNÍK

pro děti, mládež, seniory a rodiči s dětmi, v sobotu 2. dubna 2011.
V roce 1542 byl hrad přestavěn v renesanční zámek a nechalo se přistavět severní křídlo s věží a
arkádami, které jsou bohatě zdobeny sgrafity. Během třicetileté války zámek velmi zpustnul a v roce
1646 byl zastavěn hraběti z rodu Černínů. Ten potom koupil panství od císaře Leopolda I. Poslední
dědička z rodu Černínů Marie Ludmila se v roce 1753 provdala za Augusta Antona Lobkowicze.
Rodina Lobkowiczů vlastnila zámek až do příchodu komunistů.
Sraz v 8:50 dole v metru na Nových Butovicích. Kdo by se k nám chtěl připojit v 9:30, až na hlavním
nádraží, prosím, je třeba se nahlásit minimálně den předem na mailu: bet-el@seznam.cz. Kromě
prohlídky zámku a města, navštívíme soutok Labe a Vltavy a v přilehlém parku si zahrajeme různé
hry a soutěže. S sebou: 100,-Kč, svačinu, pití, dobré boty, pláštěnku. Návrat kolem 16:40 na Hlavní
nádraží.     o.s.Bét-el, www.bet-el.signaly.cz    o.s.Bét-el, www.bet-el.signaly.cz    o.s.Bét-el, www.bet-el.signaly.cz    o.s.Bét-el, www.bet-el.signaly.cz    o.s.Bét-el, www.bet-el.signaly.cz
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OOOOOBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉ " " " " "FARNÍFARNÍFARNÍFARNÍFARNÍ     KAFEKAFEKAFEKAFEKAFE" " " " " BUDEBUDEBUDEBUDEBUDE     IIIII     NADÁLENADÁLENADÁLENADÁLENADÁLE     KAŽDOUKAŽDOUKAŽDOUKAŽDOUKAŽDOU     NEDĚLINEDĚLINEDĚLINEDĚLINEDĚLI, , , , , POKUDPOKUDPOKUDPOKUDPOKUD     SESESESESE     NAJDOUNAJDOUNAJDOUNAJDOUNAJDOU

OCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍ     SPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCI, , , , , KTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍ     BUDOUBUDOUBUDOUBUDOUBUDOU " " " " "DRŽETDRŽETDRŽETDRŽETDRŽET     SLUŽBYSLUŽBYSLUŽBYSLUŽBYSLUŽBY". Z". Z". Z". Z". ZÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇ

HLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁME     DALŠÍDALŠÍDALŠÍDALŠÍDALŠÍ     SPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKY     NANANANANA     ZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍ     ÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDU     KOSTELAKOSTELAKOSTELAKOSTELAKOSTELA.....

Mateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské  centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné modlitby)

Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina Biblická hodina pod vedením P. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. Stanislava
čtvrtek od 18:15 - velký sál na faře
Modlitba RůženceModlitba RůženceModlitba RůženceModlitba RůženceModlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Pravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 23 hod.
Farní pastorační radaFarní pastorační radaFarní pastorační radaFarní pastorační radaFarní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 20.3. v 19:15, na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 22.3. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka, rozpis ve vývěsce, zahájeno 29.9.
Katechumenát dospělých Katechumenát dospělých Katechumenát dospělých Katechumenát dospělých Katechumenát dospělých - individuální příprava
pod vedením P. Petra a P. MariuszeP. Petra a P. MariuszeP. Petra a P. MariuszeP. Petra a P. MariuszeP. Petra a P. Mariusze

administrátor:administrátor:administrátor:administrátor:administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
farní vikář:farní vikář:farní vikář:farní vikář:farní vikář: P. Mariusz Przygoda / tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
výpomocný duchovní:výpomocný duchovní:výpomocný duchovní:výpomocný duchovní:výpomocný duchovní: P.Bonaventura Josef Rosa OFMConv. / tel. 739 389 247
výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252

SponzorskéSponzorskéSponzorskéSponzorskéSponzorské Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní
dary:dary:dary:dary:dary: symbol platby uve	te číslo dárce, které vám přidělí farář.

Číslo bankovního účtu hlubočepské farnosti je 120552379/0800.

Farní wwwFarní wwwFarní wwwFarní wwwFarní www Adresa je:  www.farnostsmichov.czwww.farnostsmichov.czwww.farnostsmichov.czwww.farnostsmichov.czwww.farnostsmichov.cz  Své příspěvky, fotografie, aktuality a vše,
stránky:stránky:stránky:stránky:stránky: co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu:  vojtech.skacha@seznam.cz

FarníFarníFarníFarníFarní Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie,  zasílejte
Zpravodaj:Zpravodaj:Zpravodaj:Zpravodaj:Zpravodaj: na prispevky@volny.czprispevky@volny.czprispevky@volny.czprispevky@volny.czprispevky@volny.cz P.S .P.S .P.S .P.S .P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc.Uzávěrka je 20. každý měsíc.Uzávěrka je 20. každý měsíc.Uzávěrka je 20. každý měsíc.Uzávěrka je 20. každý měsíc.

FarníFarníFarníFarníFarní Knihovna je ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní mši sv. v 9:30 (tedy v
knihovna:knihovna:knihovna:knihovna:knihovna: 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.

Rodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Jany Durdisové (721148091)

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Farní kávaFarní kávaFarní kávaFarní kávaFarní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství starších rodičůSpolečenství starších rodičůSpolečenství starších rodičůSpolečenství starších rodičůSpolečenství starších rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - velký sál na faře
Pondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Pěvecký sbor - zkouškyPěvecký sbor - zkouškyPěvecký sbor - zkouškyPěvecký sbor - zkouškyPěvecký sbor - zkoušky
pondělí 18:30 - 21:00 u sv. Ignáce, sál č. 24
Rekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Modlitební společenství za obrácení národaModlitební společenství za obrácení národaModlitební společenství za obrácení národaModlitební společenství za obrácení národaModlitební společenství za obrácení národa
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské centrum
kdo se nemůže zúčastnit, může se spojit v modlitbě
v uvedený čas, nebo každý den od 20:00
Společenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
smichovske.spolco.cz

SSSSSEXUÁLNÍEXUÁLNÍEXUÁLNÍEXUÁLNÍEXUÁLNÍ     VÝCHOVAVÝCHOVAVÝCHOVAVÝCHOVAVÝCHOVA     JINAKJINAKJINAKJINAKJINAK

Zasílám odkaz na přednášku o sexuální výchově, která nejen srozumitelným způsobem pojmenovává
základy této problematiky, ale také je zajímavým příspěvkem k aktuální debatě na toto téma. Proto ji
doporučuji nejen k poslechnutí, ale i k dalšímu šíření.
Přednáška se konala 17. ledna 2011 na faře u sv. Mikuláše ve Znojmě pro pedagogy, zástupce médií,
rodiče a další zájemci o tuto problematiku.
Je možno ji nalézt na internetové televizi www.TV-MIS.cz nebo přímo na http://temabox.tv-mis.cz/
?id=675. Za A.M.I.M.S.P. Marek DundaMarek DundaMarek DundaMarek DundaMarek Dunda; Náměstí 20; Vranov nad Dyjí www.fatym.com
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civilizaci, či dědictví křes
anství v naší kultuře. Setkání by se mohla konat stejně jako v případě
Bologni a Paříže na univerzitách a vysokých školách v ČR. Ministr Besser tuto myšlenku podpořil a
nabídl případnou pomoc při organizaci. Také další téma, záměr Svatého stolce uspořádat setkání v
České republice na téma „Církev a věda“ ministr přivítal. Svatý stolec hodlá v nadcházejících měsících
navrhnout konkrétní lokality pro uspořádání těchto konferencí.

Letošními oslavami slovanských věrozvěstů začíná v České republice tříletá příprava na 1150.
výročí jejich příchodu na Velkou Moravu. Podle pražského arcibiskupa Dominika Duky, předsedy
České biskupské konference, lze jejich působení chápat jako křest slovanských národů. Proto je také
první rok příprav věnován právě křtu. Jelikož je celá příprava zaměřena k prožívání iniciačních svátostí,
bude se další rok soustředit na biřmování a ve třetím roce to bude eucharistie. Jak v rozhovoru pro
českou sekci Vatikánského rozhlasu připomněl arcibiskup Duka, „rovněž si uvědomujeme, že v roce
výročí, v roce 2013, bude celosvětová církev oslavovat a připomínat si milánský edikt.“ 1150. výročí
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu bude tedy rovněž přihlášením se slovanské
Evropy ke kříži, který podle pražského arcibiskupa „není jenom symbolem utrpení Ježíše Krista, ale
který je také symbolem setkání velké Boží lásky se svobodou.“                (apha)               (apha)               (apha)               (apha)               (apha)

PPPPPŘÍPRAVYŘÍPRAVYŘÍPRAVYŘÍPRAVYŘÍPRAVY     NANANANANA     MANŽELSTVÍMANŽELSTVÍMANŽELSTVÍMANŽELSTVÍMANŽELSTVÍ

Letošní jarní osmidílná společná příprava se uskuteční opět v pražském Pastoračním středisku v
termínu 12. 4. – 31. 5. Setkání jsou vždy v úterý od 19:30 do 21:30 a mají informační a zážitkovou
část. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený manželskými páry,
psychologem, jáhnem a knězem.
O jarní přípravu bývá každoročně značný zájem, proto upozorňujeme snoubence, aby s přihlašováním
neotáleli. Podzimní společná příprava na život v manželství bude probíhat v termínu 11. 10. – 29. 11.
Na oba kurzy se snoubenci přihlašují předem mailem, telefonicky nebo přes formuláře na stránkách
http://cpr.apha.cz/snoubenci/

SSSSSVĚTOVÉVĚTOVÉVĚTOVÉVĚTOVÉVĚTOVÉ     DNYDNYDNYDNYDNY     MLÁDEŽEMLÁDEŽEMLÁDEŽEMLÁDEŽEMLÁDEŽE M M M M MADRIDADRIDADRIDADRIDADRID 2011 2011 2011 2011 2011
Sekce pro mládež České biskupské konference připravuje účast
jednotlivých poutníků českých a moravských diecézí na Světových dnech
mládeže (World Youth Day – WYD) 2011. Program WYD bude od
16. do 21. srpna 2011 v Madridu. Součástí WYD jsou „Dny v diecézích“,
které se budou konat v různých španělských diecézích od 11. do 15.
srpna 2011. Přihlásit se je možné do 30. dubna. Více informací (nejen
o přihlašování) najdete na http://madrid2011.signaly.cz/
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ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     SESESESESE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍ     PASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍPASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY 20.2.2011 20.2.2011 20.2.2011 20.2.2011 20.2.2011

Přítomni: P.Petr Bouška, F. Nedbal, T. Lokajíčková, A. Zelinková
J. Durdisová, V. Škácha, J.Macek, K. Voleková

Body jednání, návrhy a usnesení

- upřesnění programu farní pouti do Litomyšli a Luže
- upřesnění termínů farních akcí pro rok 2011
- plánování programu Noci kostelů
- přijata předběžná nabídka modlitební skupiny na uspořádání večera chval
- návrh zajistit vlastní ozvučení na prostranství před kostelem na Květnou neděli a Velikonoční

vigilii
- návrh na opravu vozíčku na kancionály

Příští zasedání pastorační rady se bude konat 20.3.2011. Zapsal                        pb                       pb                       pb                       pb                       pb

MMMMMODLITEBNÍODLITEBNÍODLITEBNÍODLITEBNÍODLITEBNÍ     SPOLEČENSTVÍSPOLEČENSTVÍSPOLEČENSTVÍSPOLEČENSTVÍSPOLEČENSTVÍ     ZAZAZAZAZA     UZDRAVENÍUZDRAVENÍUZDRAVENÍUZDRAVENÍUZDRAVENÍ     AAAAA     OBRÁCENÍOBRÁCENÍOBRÁCENÍOBRÁCENÍOBRÁCENÍ     ČESKÉHOČESKÉHOČESKÉHOČESKÉHOČESKÉHO     NÁRODANÁRODANÁRODANÁRODANÁRODA

Minulý měsíc jsme se úspěšně modlili za urovnání vztahu mezi vládou a lékaři. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří se zapojují do aktivity za obrácení našeho národa. Zároveň se musím omluvit, že se setkání
dne 8. a 15. 2. pro nemoc nekonala.
Vtomto měsíci si kpředešlým tématům přidáme ještě prosbu za uzdravení historie naší země a
vztahů sokolními zeměmi. Setkávání za obnovu a obrácení našeho národa se konají vždy vúterý pro
mši svaté v18:15 na faře.
Ti, kteří se nemohou zúčastnit, mají možnost se snámi spojit vmodlitbě vuvedenou dobu setkání,
tj. v18:15 nebo každý den ve 20:00. Spozdravem            Jiří Benda           Jiří Benda           Jiří Benda           Jiří Benda           Jiří Benda

XI. POCHOD PRO ŽIVOT

Máte-li možnost, přije	te v sobotu 26. března do Prahy na XI. Pochod pro život.
V sobotu 26. března 2011 dopoledne před Pochodem pro život máte možnost seznámit se s činností
občanských sdružení, které se věnují obnově kultury života, podpoře předmanželské a manželské
čistoty a podpoře rodiny. Setkání proběhne v pražském dominikánském klášteře (Husova 8, Praha 1).
Ve 13 hodin bude v kostele sv. Jiljí sloužena mše svatá obětovaná za děti zabité při umělých potratech,
za uzdravení a obrácení rodičů a lékařů. Po 14. hodině začne již XI. Pochod pro život.
Za poslední rok zemřelo kvůli umělému potratu 25 tisíc dětí. Zůstali zde jejich zranění rodiče.
Nastal čas na změnu.
Propagace:
Program a registrační formulář - http://prolife.cz/?a=181http://prolife.cz/?a=181http://prolife.cz/?a=181http://prolife.cz/?a=181http://prolife.cz/?a=181
Registrace pro organizace ----- http://prolife.cz/?a=180http://prolife.cz/?a=180http://prolife.cz/?a=180http://prolife.cz/?a=180http://prolife.cz/?a=180
Samolepky A6 a plakáty A4 pro propagaci si objednejte na adrese info@prolife.cz.info@prolife.cz.info@prolife.cz.info@prolife.cz.info@prolife.cz.
PDF verze plakátu náhled - http://prolife.cz/2011-pochod.pdfhttp://prolife.cz/2011-pochod.pdfhttp://prolife.cz/2011-pochod.pdfhttp://prolife.cz/2011-pochod.pdfhttp://prolife.cz/2011-pochod.pdf
Fotogalerie HPŽ ČR - http://flickr.com/hpzcrhttp://flickr.com/hpzcrhttp://flickr.com/hpzcrhttp://flickr.com/hpzcrhttp://flickr.com/hpzcr
Videopozvánka na Pochod pro život 2009: http://www.youtube.com/hpzcrhttp://www.youtube.com/hpzcrhttp://www.youtube.com/hpzcrhttp://www.youtube.com/hpzcrhttp://www.youtube.com/hpzcr

Srdečně Vás zve  Hnutí Pro život ČRSrdečně Vás zve  Hnutí Pro život ČRSrdečně Vás zve  Hnutí Pro život ČRSrdečně Vás zve  Hnutí Pro život ČRSrdečně Vás zve  Hnutí Pro život ČR (http://prolife.cz/?a=4&id=848)(http://prolife.cz/?a=4&id=848)(http://prolife.cz/?a=4&id=848)(http://prolife.cz/?a=4&id=848)(http://prolife.cz/?a=4&id=848)
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Ve středu 2. března 2011 v 18.00 hodin při mši svaté zahájí
pražský arcibiskup Dominik Duka OP v kostele sv. Františka
z Assisi u Karlova mostu rok sv. Anežky České. Oslavy,
jejichž součástí bude vědecká konference, koncerty, soutěže
a další aktivity, vyvrcholí unikátní výstavou o sv. Anežce.

Od narození dcery českého krále Přemysla Otakara I.
si letos připomínáme 800 let. Životní dílo, osobní vlastnosti
i dějinný význam této mimořádné postavy našich dějin je v
mnoha směrech vzorem jednání i pro současnost. Její

osobnost a dílo hovoří zároveň k mnoha palčivým problémům naší současné společnosti. Je sice
postavou 13. století, tedy naší dávné minulosti, ale je pro naši společnost známá i tím, že její
svatořečení nejenom časově (12. listopadu 1989), ale i věcně souviselo s pádem komunistické totality.

K připomenutí tohoto výročí se hlásí mnoho aktivit různých institucí jak církevních, tak necírkevních.
Těmi, kdo stojí oslavám nejblíže je kromě Arcibiskupství pražského také Rytířský řád křižovníků s
červenou hvězdou, mužský řád, který vznikl ze špitálního bratrstva založeného právě sv. Anežkou.
Součástí oslav, které začínají v den, kdy si připomínáme úmrtí sv. Anežky, budou také koncerty
duchovní hudby či mezinárodní vědecká konference pořádaná Katolickou teologickou fakultou UK.
Celý svatoanežský rok bude zakončen unikátní výstavou s názvem „Svatá Anežka Česká – princezna
a řeholnice“, která bude v prostorách Kláštera sv. Anežky České zahájena 25. listopadu 2011.
Uspořádání této výstavy, jejíž přípravy jsou již v plném proudu, se ujalo Arcibiskupství pražské a
Národní galerie v Praze. Program bohoslužeb a kulturních akcí je průběžně doplňován na stránkách
speciálně určených tomuto roku – www.svataanezkaceska.cz.

Anežka Přemyslovna se narodila patrně roku 1211 jako dcera českého krále Přemysla Otakara I.
a jeho druhé manželky Konstancie z rodu uherských Arpádovců. Ve třech letech byla dána na
vychování k cisterciačkám ve slezské Třebnici, která patřila její tetě, vévodkyni Hedvice, později
svatořečené. Jako osmiletá se stala předmětem sňatkové politiky svého otce, který ji zasnoubil s
desetiletým synem císaře Fridricha II. Jindřichem. Proto byla odeslána do Vídně na dvůr rakouského
vévody Leopolda VI., aby se zde náležitě připravila na budoucí manželství. Nicméně, když bylo
Anežce 14 let, ze sňatku sešlo, protože lstivý Leopold provdal za Jindřicha svou vlastní dceru Markétu.
Ponížená Anežka se vrátila domů na Pražský hrad. Brzy poté však začali usilovat o její ruku další
uchazeči, nejdříve anglický král Jindřich III. a posléze i sám císař Fridrich II.

Po smrti otce (†1230) se rodičovské poslušnosti zproštěná Anežka rozhodla následovat největší
duchovní výzvu své doby – nový ideál sv. Františka. S pomocí svého královského bratra Václava I.
proto (po vzoru své sestřenice sv. Alžběty Durynské) zakládá na Starém Městě pražském u kostela sv.
Haštala špitál a záhy v jeho blízkosti i dvojklášter damiatek (klarisek) a minoritů. O Letnicích 1234
pak vstupuje sama ve věku 23 let za velké slávy do tohoto kláštera a je jmenována jeho abatyší. Václav
I., a později i jeho syn Přemysl Otakar II., zde na pražském Františku vybudovali jeden z nejkrásnějších
českých klášterů, první gotické dílo svého druhu.

Vstup královské dcery do přísného kláštera se stal celoevropskou událostí. Všimla si ho i sv.
Klára v Assisi, která pak ve svých listech postupně uváděla Anežku do správného chápání františkánské
chudoby. Anežka pak od papeže Řehoře IX. získala právo naprosté chudoby (1238), tj. zcela ojedinělou
výsadu, že její klášter nikdo nesmí nutit k přijetí nějakého majetku. Jako klauzurní sestra sice
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„Křtem jste byli spolu sKristem položeni do hrobu, a tím také zároveň sním vzkříšeni“
       (srov. Kol 2,12).

Drazí bratři a sestry,Drazí bratři a sestry,Drazí bratři a sestry,Drazí bratři a sestry,Drazí bratři a sestry,

postní doba, která nás přivádí ke slavení Velikonoc, je pro církev velmi důležitou a cennou liturgickou
dobou, vsouvislosti sníž vám spotěšením adresuji zvláštní poselství, aby byla prožívána snáležitou
úctou. Církevní společenství hledí vstříc definitivnímu setkání se svým Ženichem o Velikonocích na
věčnosti, namáhá se vmodlitbách a činorodé lásce, zintenzivňuje svoji očistnou duchovní pou
, aby
čerpala zmystéria vykoupení hojnost nového života vKristu.

1. Tento život nám byl předán už vden našeho křtu, kdy „jsme se křtem stali účastníky smrti a
zmrtvýchvstání Krista“ a začalo naše „radostné a povznášející dobrodružství učedníka“ (Homilie, 10.ledna
2010). Sv. Pavel ve svých listech opakovaně naléhá na jedinečné společenství se Synem Božím,
uskutečněné tímto obmytím. Fakt, že ve většině případů je křest přijímán vranném dětství, jasně
poukazuje na to, že se jedná o Boží dar: nikdo si nezaslouží věčný život vlastními silami. Milosrdenství
Boha, které smazává hřích a umožňuje zakoušet ve vlastním životě „smýšlení, jaké měl Ježíš Kristus“
(Flp 2,5), je člověku udíleno nezaslouženě.

Apoštol národů vyjadřuje vlistě Filipanům smysl proměny, ke které dochází účastí na smrti a
zmrtvýchvstání Krista, a ukazuje její cíl: „Tak na sobě poznám Krista i moc jeho zmrtvýchvstání a účast
vjeho utrpení; a protože umřel on, i já mu chci být vtom podobný. Potom, jak doufám, dosáhnu i
vzkříšení zmrtvých“ (Flp 3,10-11). Křest tedy není obřad minulosti, nýbrž setkání sKristem, které
utváří veškerou existenci pokřtěného, uděluje mu život Boží a povolává jej kupřímnému obrácení,
zahájenému a podporovanému milostí, která jej přivádí do stavu Kristovy zralosti. Křest a postní doba
jsou spojeny zvláštním poutem určitého zakoušení milosti, která zachraňuje. Otcové Druhého
vatikánského koncilu vyzvali všechny pastýře univerzální církve, „aby více uplatňovali křestní prvky
obsažené v postní liturgii“ (Sacrosanctum Concilium, 109). Církev totiž ode vždy spojuje Velikonoční
vigilii s udělováním křtu. Vtéto svátosti se uskutečňuje ono veliké tajemství, kterým člověk umírá
hříchu, je mu dána účast na novém životě ve Vzkříšeném Kristu a dostává téhož Božího Ducha, který
vzkřísil Ježíše zmrtvých (srov. Řím 8,11). Tento nezasloužený dar musí být vkaždém z nás ustavičně
oživován a postní doba je něčím na způsob katechumenátu, který byl pro křes
any antické církve a je
také pro katechumeny dnešní doby nezastupitelnou školou víry a křes
anského života. Všichni prožívají
křest jako opravdu rozhodující moment celé svojí existence.

2. Jaká pomoc může být větší proseriózní cestu kVelikonocím a k přípravě na oslavy Pánova
Zmrtvýchvstání, než svěřit se Božímu Slovu? Proto nás církev ve čteních zevangelia během postních
nedělí přivádí kintenzivnímu setkání sPánem a opětovně nás provází jednotlivými etapami křes
anské
iniciace: pro katechumeny svyhlídkou na přijetí svátosti znovuzrození; pro pokřtěné svyhlídkou na
nové a rozhodující kroky při následování Krista a kplnější odevzdanosti Jemu.

První neděle postní doby připomíná naši lidskou podmíněnost na této zemi. Vítězný boj proti pokušením,
který stojí na počátku Ježíšova poslání, je pozváním kuvědomění si vlastní křehkosti a přijetí milosti,
která osvobozuje od hříchu a vlévá novou sílu vKristu, jenž je cestou, pravdou a životem (srov. Ordo
Initiationis Christianae Adultorum, 25). Je to rozhodné připomenutí toho, že křes
anská víra vsobě podle
Ježíšova příkladu a ve spojení sNím zahrnuje určitý zápas „proti těm, kteří mají svou říši tmy vtomto

světě“ (Ef 6,12). Ďábel je vněm činný a neúnavný i dnes, když pokouší člověka, který se chce přiblížit
kPánu. Kristus zněho však vychází vítězně, aby otevřel také naše srdce pro naději a vedl nás kvítěznému
překonávání svodů zla.

Evangelium o Proměnění Páně nám klade před oči Kristovu slávu, která předjímá vzkříšení a ohlašuje
zbožštění člověka. Křes
anské společenství si uvědomuje, že je - podobně jako apoštolové Petr, Jakub
a Jan - „vzato na vysokou horu“ (Mt 17,1), aby znovu přijalo vKristu, jako synové vSynu, dar milosti
Boží: „To je můj milovaný Syn, vněm mám zalíbení, toho poslouchejte“ (v.5). Je to pozvání zaujmout
odstup od všedního lomozu a ponořit se do přítomnosti Boha, který nám denně chce sdělovat
Slovo, jež proniká do hloubi našeho ducha, kde se rozlišuje dobro a zlo (srov. Žid 4,12), a posiluje
vůli následovat Pána.

Ježíšova prosba Samaritánce: „Dej mi napít“ (Jan 4,7), která je nabízena vliturgii třetí neděle, vyjadřuje
vroucí zájem Boha o každého člověka a chce vnašem srdci vzbudit touhu po daru „vody, která
tryská kživotu věčnému“ (v. 14), po daru Ducha svatého, který činí zkřes
anů „opravdové ctitele“
schopné prosit Otce „v duchu a pravdě (v. 23). Pouze tato voda může uhasit naši žízeň po dobru,
pravdě a kráse! Pouze tato voda, kterou nám daroval Syn, svlažuje pouš
 neklidné a nespokojené
duše, „dokud nespočine vBohu“, jak to vyjadřují proslulá slova sv. Augustina. Neděle slepého od
narození podává Krista jako světlo světa. Evangelium oslovuje každého znás: „Věříš vSyna člověka?“.
„Věřím, Pane!“ (Jan 9,35.38) odpovídá sradostí slepec od narození a stává se tak hlasem každého
věřícího. Zázrak uzdravení je znamením, že Kristus chce spolu se zrakem otevřít náš vnitřní pohled,
aby se naše víra stávala stále hlubší a abychom vNěm mohli rozpoznávat našeho jediného Spasitele.
On osvěcuje všechny temnoty života a člověka uvádí do života „synů světla“.

Když je nám vpáté neděli zvěstováno Lazarovo vzkříšení, ocitáme se před posledním tajemstvím naší
existence: „Já jsem vzkříšení a život… Věříš tomu?“ (Jan 13, 25-26). Pro křes
anské společenství je to
moment, kdy spolu sMartou upřímně vkládáme veškerou naději vJežíše Nazaretského: „Ano,
Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět“ (v. 27). Společenství sKristem vtomto
životě nás připravuje kpřekonání hranice smrti, abychom žili bez konce vNěm. Víra ve vzkříšení
mrtvých a naděje života věčného otevírají náš pohled kposlednímu smyslu naší existence: Bůh
stvořil člověka ke zmrtvýchvstání a kživotu, a tato pravda dodává autentickou a definitivní dimenzi
dějinám lidí, jejich osobní existenci i jejich sociálnímu soužití vkultuře, politice a ekonomice. Bez
světla víry končí celý vesmír uzamčen vhrobě, bez budoucnosti a bez naděje.

Postní doba nachází své dovršení ve Velikonočním třídenní, zejména ve vigilii svaté noci. Obnovením
křestních slibů znovu potvrdíme, že Kristus je Pánem našeho života, onoho života, který nám udělil
Bůh, když jsme se „zrodili zvody a zDucha svatého“, a opětovně potvrdíme svůj pevný závazek
odpovídat na působení milosti, abychom byli jeho učedníky.

3. Naše ponoření do smrti a zmrtvýchvstání Krista skrze svátost křtu nás denně podněcuje
kosvobozování našeho srdce od tíže materiálních věcí, od egoistického pouta se „zemí“, které nás
ochuzuje a brání nám vochotě a otevřenosti vůči Bohu a bližnímu. VKristu se Bůh zjevil jako
Láska (srov. 1 Jan 4,7-10). Kříž Kristův, „slovo kříže“ zjevuje spásonosnou moc Boha (srov. 1 Kor
1,18), který se dává, aby člověka pozvedl a obdařil jej spásou; zjevuje lásku ve své nejradikálnější
formě (Deus caritas est, 12). Postní doba vychovává ke stále radikálnějšímu životu lásky Kristovy
prostřednictvím tradičních praktik postu, almužny a modlitby, vyjadřujících snahu o obrácení. Půst,
který může mít různé motivace, má pro křes
ana význam hluboce náboženský. Ochuzením svého
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Když si pořizujeme nějaký přístroj do domácnosti, současně kněmu kupujeme baterie nebo šňůru
do zásuvky. Toto je stejné také vnašem životě. Aby měl smysl, musí být obrazně řečeno napojený na
zdroje energie, kterými jsou víra a naděje. Je však zapotřebí o ně stále pečovat, protože se dají lehce
ztratit nedbalostí a lhostejností. Vytrvalost a trpělivost pomáhají jejich obnově. Lidé, kteří na tuto
pravdu zapomenou, se brzy stanou obtížnými svému okolí i sobě. Když přijde nějaká zkouška,
například úraz nebo nemoc, začnou vyhrožovat sebevraždou. Často však jejich blízcí i oni sami vědí,
že by ktomuto činu neměli odvahu. Touha žít je silnější, než planá slova pronesená vnepříčetném
hněvu. Zlepšení stavu či vyřešení problému opět vrátí ztracenou víru a naději. Bu	me si proto
neustále vědomi toho, že jsme bez nich jako nefunkční elektrospotřebič, který patří už jenom do
smetí.            Ilona Bozděchová           Ilona Bozděchová           Ilona Bozděchová           Ilona Bozděchová           Ilona Bozděchová

stolu se učíme překonávat egoismus, abychom žili logikou darování a lásky; snášením nedostatku
něčeho, co není zbytečné, učíme se odtrhávat pohled od svého „já“, abychom objevili Někoho vedle
sebe a rozpoznávali Boha vtváři svých bratří. Pro křes
ana není půst něčím, co uzavírá do nitra, nýbrž
více otevírá člověka vůči Bohu a potřebám bližních a přetvářílásku kBohu na lásku kbližnímu
(srov. Mk 12.31).

Na své cestě jsme vystaveni také pokušením po majetku, bažením po penězích, jež ohrožuje primát
Boha vnašem životě. Žádostivost po majetku vede k násilí, podvádění a smrti. Proto církev zvláště
vpostní době připomíná praxi almužen, tj. schopnost se dělit. Idolatrie majetku totiž nejenom
vzdaluje od druhých, ale vyprazdňuje člověka, činí ho neš
astným, podvádí jej a oklamává, aniž by
mohl realizovat to, co mu slibuje, protože staví materiální věci na místo Boha, jenž je jediným zdrojem
života. Jak chápat otcovskou dobrotu Boha, je-li srdce plné samolibosti a vlastních plánů, o nichž se
mylně domnívá, že mu zajistí budoucnost? Je pokušením, myslet si jako boháč zpodobenství:
„Mám velké zásoby na mnoho let…“ Víme, co o tom soudí Pán: „Blázne, ještě této noci budeš muset
odevzdat svou duši…“ (Lk 12,19-20). Praktikování almužny je připomínkou primátu Boha a všímavosti
vůči druhým, abychom znovu objevovali dobrotu našeho Otce a dostávalo se nám jeho milosrdenství.

Běhemcelé postní doby nám církev vobzvláštní hojnosti podává Boží Slovo. Jeho meditováním a
vnitřním osvojováním se učíme cenné a nezastupitelné formě modlitby, abychom denně Božím Slovem
žili, protože pozorné naslouchání Bohu, který nepřestává promlouvat knašemu srdci, živí cestu víry,
kterou jsme započali dnem křtu. Modlitba nám také umožňuje osvojit si nové pojetí času: bez
perspektivy věčnosti a transcedence se totiž naše kroky stáčejí khorizontu, který nemá budoucnost.
Vmodlitbě však nacházíme čas pro Boha, poznáváme, že „jeho slova nepominou“ (srov. Jan 16,22),
vstupujeme do onoho vnitřního společenství sNím, „které nám nikdo nebude moce odejmout“
(srov. Jan 16,22) a otevíráme se knaději, která neklame, kživotu věčnému.

Postní putování, ve kterém jsme zváni rozjímat o tajemství kříže, je vlastně „připodobňování se Kristu
vjeho smrti“ (srov. Flp 3,10), a tím uskutečňování hluboké konverze našeho života: nechat se proměnit
působením Ducha svatého jako sv. Pavel na cestě do Damašku; srozhodností orientovat svoji
existenci podle Boží vůle, osvobodit se ze svého egoismu, překonat touhu po ovládání druhých a
otevřít se Kristově lásce. Postní doba je příhodným momentem pro uznání naší slabosti, abychom
upřímně revidovali svůj život, přijali obnovující milost svátosti pokání a rázně vykročili ke Kristu.

Drazí bratři a sestry, skrze osobní setkání snaším Vykupitelem a prostřednictvím půstu, almužny a
modlitby, nás cesta obrácení vstříc Velikonocím povede ke znovu objevení našeho křtu. Obnovme
vtéto postní době přijetí milosti, kterou nám vonom momentu daroval Bůh, aby osvěcovala a vedla
všechny naše skutky. To co tato svátost znamená a uskutečňuje, jsme povoláni denně žít ve stále
velkodušnějším a autentičtějším následování Krista. Na této cestě se svěřme Panně Marii, která
zrodila Boží Slovo ve víře i vtěle, abychom se jako Ona ponořili do smrti a zmrtvýchvstání jejího Syna
Ježíše a měli život věčný.           BENEDIKT XVI.          BENEDIKT XVI.          BENEDIKT XVI.          BENEDIKT XVI.          BENEDIKT XVI.

JJJJJEEEEE     POTŘEBAPOTŘEBAPOTŘEBAPOTŘEBAPOTŘEBA     VDĚČNOSTVDĚČNOSTVDĚČNOSTVDĚČNOSTVDĚČNOST?????
Žijeme ve společnosti, kde tvrdě vládne ruka trhu. Za vším stojí otázka: „Co za to? Co z toho?“
Preferuje se tvrdost, neústupnost, sobectví. I my pomalu vjíždíme do těchto kolejí, začínáme splývat
s okolím, argumentujeme tím, že tak přece žijí všichni lidé. Oslabujeme svou vnímavost k tomu, že
existují i jiné hodnoty, které do tohoto schématu nezapadají. Kolikrát se ve sdělovacích prostředcích
objeví slovo laskavost, dobrota, vstřícnost, vlídnost, vděčnost? Za co bych měl být vděčný, vždy
 mám
na všechno právo!

Kdopak nám ale dal právo na život, na zdraví, na rozum, na děti, na dobrou rodinu? Kdo nás
ochraňuje před přírodními živly a katastrofami? Kdo je stále vedle nás a s porozuměním a láskou
sleduje naše životní cesty? Je to náš milující Bůh. Čím a jak bychom mu měli zaplatit? Tady tržní
ekonomika nefunguje, zde platí jen vděčnost, pokora a velké díky. A při té velké vděčnosti Bohu
pamatujme i na tu menší vděčnost: rodičům, partnerům, přátelům, vděčnost za úsměv a čas nám
věnovaný, za dobré slovo a pochopení.      HK     HK     HK     HK     HK

OOOOOTECTECTECTECTEC S S S S STANISLAVTANISLAVTANISLAVTANISLAVTANISLAV     HABILITUJÍCÍHABILITUJÍCÍHABILITUJÍCÍHABILITUJÍCÍHABILITUJÍCÍ     SESESESESE

Možná jste zaznamenali vaktuálním únorovém Arcidiecézním zpravodaji (http://ps.apha.cz/res/
data/135/015164.pdf) a pakliže ne, rád radostnou novinu předávám dál:
Náš milý otec výpomocný duchovní a rektor filiálního kostela Sv. Gabriela – tedy samozřejmě otec
P.T. otec Stanislav, se dne 3. 12.2010 úspěšně habilitoval na Právnické fakultě Trnavské univerzity
(http://www.truni.sk). Téhož dne mu pak vědecká rada teto fakulty udělila titul docent.
Jako podklad pro habilitační řízení sloužila útlá, ale o to napínavější publikace „Tschechisches
Staatskirchenrecht nach 1989.“ Lze ji zakoupit mj. vinternetové síti Karmelitánského nakladatelství
(http://www.ikarmel.cz/kniha/Tschechisches-Staatskirchenrecht-nach-1989_LMA0095.html).
Kniha líčí napínavé a zpočátku i hektické vývojové etapy vztahu státu a církví od listopadu 89 do
současnosti. A to zrozličných úhlů: vrovině ústavně-právní, majetkové, školské a moha jiných. Sám
jsem ji zdaleka ještě nedočetl, ale je to četba, která si zhusta nezadá ani snejlepšími krimi od Agathy
Christie.
Doufejme, že vyústění tohoto stýkání a potýkání (jehož finále vknize zachyceno není a ani být
nemůže) bude jak pro agnostickou menšinu, tak zejména pro věřící křes
anskou diasporu v posledku
příznivé. Nebo alespoň přijatelné…
Takže otče docente, srdečné gratulace. Jistě ne pouze za mě.   Cui honor, honorem.     Jakub Holeček    Jakub Holeček    Jakub Holeček    Jakub Holeček    Jakub Holeček

Vážení farníci,
Poslala jsem jménem nás všech následující SMS našemu bývalému důstojnému pánovi P. Vítu
Uhrovi knarozeninám, které má 12. února:
„U příležitosti 12. února vzpomínají farníci baziliky sv. Václava vmodlitbě na svého dobrého pastýře
P. Víta Uhra.“
Vzápětí přišla jeho odpově	: „Mnohokrát děkuji a též vzpomínám vmodlitbě. P. Vít Uher.“
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PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     KŘÍŽOVÉKŘÍŽOVÉKŘÍŽOVÉKŘÍŽOVÉKŘÍŽOVÉ     CESTYCESTYCESTYCESTYCESTY

Pobožnost křížové cesty se bude vpostní době tradičně konat každou postní neděli od 17 hodin
vkostele sv. Václava.

PPPPPOPELEČNÍOPELEČNÍOPELEČNÍOPELEČNÍOPELEČNÍ     STŘEDASTŘEDASTŘEDASTŘEDASTŘEDA

kterou vstoupíme 9. března do období čtyřicetidenní 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.

ÚÚÚÚÚKLIDOVÁKLIDOVÁKLIDOVÁKLIDOVÁKLIDOVÁ     BRIGÁDABRIGÁDABRIGÁDABRIGÁDABRIGÁDA     VVVVV     KOSTELEKOSTELEKOSTELEKOSTELEKOSTELE

Vsobotu 26. března se po ranní mši sv. (cca od 8.15 hod.) uskuteční vkostele úklidová brigáda.
Prosíme ochotné farníky o pomoc.

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     POSTNÍPOSTNÍPOSTNÍPOSTNÍPOSTNÍ     REKOLEKCIREKOLEKCIREKOLEKCIREKOLEKCIREKOLEKCI

Vsobotu 16. dubna (tedy na prahu Svatého týdne) od 9 hod. je na faře plánována postní duchovní
obnova pod vedením P.Tomáše Roule, který je sekretářem pražského arcibiskupa. Na programu
budou jako obvykle dvě přednášky, příležitost kosobnímu ztišení a kpřijetí svátosti smíření, na závěr
pak mše svatá vkostele (v poledne). Všichni farníci jsou srdečně zváni.

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     DOVOLENÁDOVOLENÁDOVOLENÁDOVOLENÁDOVOLENÁ 2011 2011 2011 2011 2011
Letošní farní dovolená se uskuteční v termínu 30.7.-
6.8.2011 v areálu premonstrátského kláštera v Želivi
(podrobnější informace o objektu a jeho okolí získáte
na internetových stránkách http://zeliv.eu). Místo by
mělo být opět vhodné pro rekreaci těla i duše.
Podrobný program pobytu předem plánován není,
vše bude záležet na zájmu a iniciativě účastníků.
Nicméně vyrazíme během pobytu asi alespoň na
jeden společný výlet do okolí a některý večer můžeme
věnovat společné diskuzi nad nějakým tématem či
přednášce. Pro děti bývá v rámci pobytu obvykle

připravena hra. Každý den bývá také možnost účasti na mši svaté. Všichni farníci a jejich přátelé jsou
srdečně zváni!         pb        pb        pb        pb        pb

Ceny za ubytování s plnou penzí jsou následující (dospělý / dítě od 3 do 15-ti let) vč. rekreačního
poplatku obci: apartmán - včetně soc.zařízení: 522,- Kč / 340,- Kč dvoulůžkový - společné soc.
zařízení: 462,- Kč / 340,- Kč vícelůžkový - společné soc. zařízení: 392,- Kč / 340,- Kč.
Rodiny s více dětmi ( 3 a více ) platí za každé dítě 320,-Kč Děti do 3 let jsou zdarma - bez nároku na
lůžko a stravu. Zájemce o farní dovolenou prosíme o přihlášení v sakristii kostela do konce března aZájemce o farní dovolenou prosíme o přihlášení v sakristii kostela do konce března aZájemce o farní dovolenou prosíme o přihlášení v sakristii kostela do konce března aZájemce o farní dovolenou prosíme o přihlášení v sakristii kostela do konce března aZájemce o farní dovolenou prosíme o přihlášení v sakristii kostela do konce března a
zaplacení zálohy (1000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě).zaplacení zálohy (1000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě).zaplacení zálohy (1000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě).zaplacení zálohy (1000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě).zaplacení zálohy (1000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě).

NNNNNOCOCOCOCOC     KOSTELŮKOSTELŮKOSTELŮKOSTELŮKOSTELŮ

vpátek 27. května se mnohé kostely až do pozdních hodin opět otevřou nejenom svým pravidelným
návštěvníkům, ale i těm občasným. Uvítáme vaše postřehy zloňské akce (co třeba udělat jinak, co se
vám líbilo jinde apod.) a samozřejmě také budeme rádi, když někdo sorganizací akce u sv. Václava
také letos pomůže. Více informací na www.nockostelu.cz.

nesměla opouštět klášter, přesto si ale uchovávala čilé kontakty s královskou rodinou a s papežskou
kurií. Jako už stařičká představená zemřela (2. března 1282) uprostřed velkého hladomoru za braniborské
okupace Čech. Patrně už za svého života byla v klášteře považována za světici, po její smrti se pak
rozvinul lidový kult, který je dosvědčen řadou zázraků.

První žádost o její kanonizaci poslala královna Eliška v roce 1228 papeži Janu XXII. Papež však byl
právě tehdy v závažném konfliktu s řádem minoritů, takže Eliščina žádost nebyla vyslyšena. Ani další
pokusy nedopadly lépe – k papeži Benediktu XII. (1334-1342) či k papeži Inocenci XI. (1676-1689).
Teprve Pius IX. v roce 1874 potvrdil Anežčin starobylý kult s právem veřejné úcty jako blahoslavené.
Kýženého cíle ale dosáhl až pražský arcibiskup kardinál Tomášek, za něhož byla Anežka konečně
svatořečena Janem Pavlem II. v Římě dne 12. listopadu 1989. Anežka tak významně ovlivnila podobu
právě probíhající listopadové revoluce. Jako dcera královská, která se zřekla svého majetku a založila
pro chudé a nemocné největší tuzemský špitál své doby, je trvalým příkladem křes
anské lásky. (apha)(apha)(apha)(apha)(apha)

BBBBBISKUPOVÉISKUPOVÉISKUPOVÉISKUPOVÉISKUPOVÉ     ZAHÁJILIZAHÁJILIZAHÁJILIZAHÁJILIZAHÁJILI     VVVVV Ř Ř Ř Ř ŘÍMĚÍMĚÍMĚÍMĚÍMĚ     PŘÍPRAVYPŘÍPRAVYPŘÍPRAVYPŘÍPRAVYPŘÍPRAVY     NANANANANA C C C C CYRILOMETODĚJSKÉYRILOMETODĚJSKÉYRILOMETODĚJSKÉYRILOMETODĚJSKÉYRILOMETODĚJSKÉ     VÝROČÍVÝROČÍVÝROČÍVÝROČÍVÝROČÍ

Slavnostní mše svatá u hrobu sv. Cyrila v římské bazilice sv.
Klimenta zahájila 14. února 2011 tříletou přípravu české církve na
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Příprava se zaměří k prožívání iniciačních svátostí. První rok to
bude křest, poté biřmování a eucharistie.

Oslavy svátku sv. Cyrila a Metoděje, v jehož organizaci se
každoročně střídají slovanské papežské koleje, byly letos v rukách
českých a moravských biskupů. Hlavními celebranty byli kardinál
Miloslav Vlk, arcibiskup Dominik Duka OP, olomoucký
arcibiskup Jan Graubner, plzeňský biskup František Radkovský
a apoštolský exarcha Ladislav Hučko. Mezi koncelebranty, kteří
zcela zaplnili rozlehlý presbytář baziliky, byl přítomen také generální
sekretář Synodu biskupů arcibiskup Nikola Eterović nebo sekretář

Kongregace pro východní církve arcibiskup Cyril Vasil. Mše svaté se zúčastnil rovněž český ministr
kultury Jiří Besser. Slavnostní liturgii hudebně doprovodil slovinský sbor diecézního gymnázia z
Lublaně. Na konci mše svaté šel průvod za zpěvu litanií ke všem svatým do spodní baziliky k místu
pohřbení sv. Cyrila, kdeproběhla společná modlitba a požehnání.

Před samotnou oslavou svátku sv. Cyrila a Metoděje biskupové spolu s ministrem kultury Jiřím
Besserem a velvyslancem ČR u Svatého stolce Pavlem Vošalíkem položili květiny ke hrobu kardinála
Josefa Berana, který je jako jediný Čech pohřben po boku papežů v kryptách chrámu sv. Petra.
Ministr kultury absolvoval poté u Svatého stolce dvě důležitá jednání. Hovořil s kardinálem Gianfrancem
Ravasim, předsedou Papežské rady pro kulturu a Mons. Dominiquem Mambertim, který se zabývá
zahraničními vztahy Svatého stolce. Ministr Besser tlumočil Mons. Mambertimu připravenost vlády
České republiky vyřešit úkol, který představuje majetkové narovnání mezi naším státem a církví.
Předseda Papežské rady pro kulturu kardinál Gianfranco Ravasiprojednal s ministrem kultury také
možnost uspořádat v České republice konferenci „Nádvoří pohanů“ (Cortile dei Gentili). Jednalo by
se o sérii přednášek a konferencí, u kterých se věřící schází s ateisty a diskutují o aktuálních problémech
a otázkách naší civilizace. Projekt už úspěšně proběhl v Bologni a další se připravuje v Paříži. Vhodné
téma pro diskusi v České republice by, podle kardinála Ravasiho, mohl být vliv křes
anství na naši


