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Leden
2014

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Vážení farníci, milí přátelé,
v poslední době se rozrostl počet komunikačních kanálů, jimiž si lidé tlumočí
svá novoroční přání. Internet nabízí i možnost vyzdobit přání podle vlastní
tvořivosti. V samotném obsahu těchto přání však mnoho originality zpravidla
nenacházíme. To nejstručnější přání jsou pouhá dvě písmena P.F. + letopočet.
Málokdo ví, odkud se tato zkratka vzala. Je to reminiscence na zdvořilostní
protokol, dnes takřka zapomenutý.
Ve skutečnosti to není přání samo o sobě, nýbrž pouze ohlášení návštěvy.
Těmito dvěma literami totiž označoval návštěvník na zahnutém růžku své
vizitky účel své návštěvy, když ji odevzdával lokajovi v předpokoji dotyčné osobnosti: „Pour féliciter“, česky – „(Přicházím) blahopřát“.
Kdykoliv nějaké přání bereme na vědomí, konfrontujeme je mimoděk s určitým opravdovým
přáním, které chováme v hloubi svého srdce, a ve většině případů musíme konstatovat, že tato
přání sotva přispějí k naplnění našich tužeb, a tak to, co nás nejvíce potěší, je konstatování,
že ta či ona osoba si na nás ještě vzpomněla. Novoroční přání jsou tedy dobrou příležitostí k
oživení vzpomínek i na ty, se kterými jsme se dříve setkávali nebo setkali a které jsme ze svých
myšlenek a vzpomínek ještě nevymazali.
Jako křesťané máme ještě jeden více než jen komunikační kanál, kterým se můžeme spojit s těmi,
kteří jsou nám drazí, a tento kanál je tak široký, že překračuje všechny ostatní včetně internetu,
a to je modlitba. Tímto kanálem můžeme nejen přání posílat, ale významně přispět k jejich
uskutečnění. Doručitelnost je více než stoprocentní. To má velký význam i pro naplnění našich
opravdu křesťanských přání, která se značně vymykají z rámce toho nejběžnějšího: „Všechno
nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví…!“ Skutečně věřící srdce nejde za svým „štěstím“ samo
pro sebe, protože hledá svou nejplnější vlastní radost v opravdovém „štěstí“ těch druhých.
Tím se přibližuje obrazu, podle kterého byl člověk stvořen. Bůh se přece rozhodl, ačkoliv je
od věčnosti dokonale blažený a sám v sobě, založit svou svrchovanou radost na tom, že bude
oblažovat sám se sebou druhé, své tvory, a proto je učinil z ničeho, ačkoliv věděl, co všechno ho
jeho tvorové budou stát. Kdyby Bůh nebyl tak absolutní altruista, nikdy bychom ani nezačali
existovat. Bůh neshromažďuje pro sebe, nýbrž rozdává ze sebe a celou lidskou přirozenost postavil na stejný základ: aby nacházela své štěstí v tom, co dělá on a rozdávala to, co rozdává on:
život, lásku, dobrotu, krásu a radost.
Jakmile člověk tuto cestu opustí a hledá radost sobeckým egoistickým, tedy sebestředným
způsobem, nemůže nikdy dosáhnout pravého uspokojení, nýbrž jen vyššího stupně zvrácenosti. Nepoškozuje tím bohužel jen sám sebe, ale ubližuje celému svému potomstvu a tím celé
společnosti.
Být šťastný se člověk musí učit. Tato základní lidská formace začíná již v okamžiku početí. Lidský tvor se učí být šťastný tím, že je (citelně) milován. Jestliže se mu této školy už od mateřského
lůna a v průběhu celého dětství v plné míře nedostává, je nenapravitelně ožebračen o pocit i o
schopnost být šťastným. Bude své štěstí hledat tam, kde není, zcestným způsobem, a to, co si
najde, ho stejně nikdy nenasytí.
Všichni se domáhají práva na radost a uspokojení. Ano, máme právo na radost, pro ni jsme byli
stvořeni, ale musíme ji hledat tam, kde je pro nás od Boha připravena. S mým právem na radost
souvisí tvé právo být milován. Za každým právem a nárokem musí stát vědomí povinnosti a
odpovědnosti. Kde všichni chtějí jen brát, jsou koše brzy prázdné.
Pro naši šťastnější budoucnost nám všem přeji a vyprošuji, abychom uměli nalézat opravdové
štěstí tam, kde je pro nás od Boha připraveno.				
P. Jerzy
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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
Pěvecký sbor - zkoušky
pondělí od 19:00 - u sv. Ignáce, sál č. 24
Rekreační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Modlitební 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 mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti
na smichovske.spolco.cz
farář: 			
farní vikář: 		
rektor kostela sv. Gabriela:

Příprava na biřmování pod vedením P. Mariusze
středa 18:30 na faře
Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
modlitby)
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek od 18:15 - velký sál na faře
Čtvrteční modlitební večery
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
Modlitba sv. Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod.
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.

Farní pastorační rada
ustavující schůzka bude 12.1 od 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 28.1. v 18:30, farní kancel.
Výuka dětí - náboženství

Pravidelná výuka zahájena 16.9., rozpis ve vývěsce

Katechumenát dospělých - individuální
přípravu vedou P. Jerzy a P. Mariusz

P. Jerzy Gapski : tel: 257 317 652 /724 324 555 /gapski@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda : tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
P. Stanislav Přibyl : tel. 241 416 252 / 605 830 201

Sponzorské dary:		
Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100.
			
Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.
			
Farní www stránky:
Adresa je: www.farnostsmichov.cz Své příspěvky, fotografie, 		
			
aktuality a vše, co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu:
			vojtech.skacha@seznam.cz
Farní Zpravodaj:		
Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, 		
			
fotografie, zasílejte na: prispevky@volny.cz Uzávěrka je vždy 20.
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.
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Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” hledáme dobrovolníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené suroviny,
a po skončení umyjí nádobí a uklidí v sále. Jinými slovy - budou
“držet služby”. Zároveň připomínáme, že kafe NENÍ placeno ze
sbírek, takže Váš drobný příspěvek vděčně uvítáme!

Změny v sakristii
Od 1.1.2014 nastoupila nová paní kostelnice, Dr. Simona Kolmanová. Tomáši Markovičovi
děkujeme za více než tříletou službu, přejeme vše dobré a hodně úspěchů ve vědecké práci. JG

Tříkrálové koledování 2014

V pražské arcidiecézi proběhla Tříkrálová sbírka 2014 od čtvrtka
2. ledna do neděle 12. ledna. Ze získaných finančních prostředků
mají být tentokrát podpořeny tyto sociální projekty:
1. Azylový dům sv. Terezie v Praze 8
2. Pomoc rodinám v nouzi
3. Pomoc zdravotně postiženým
4. Nemocnice v Ugandě
V naší farnosti se do koledování opět zapojily skupinky dětí z výuky náboženství, s výsledky
vás seznámíme v příštím čísle.

Biblické hodiny

I letošní témata jsou zajímavá! Účast by mohla být hojnější. Hodiny jsou vždy věnovány ucelenému tématu, takže není třeba se obávat, že neznám předchozí nebo následující souvislosti.
Přijďte se alespoň “zkušebně” podívat, třeba se i Vám zalíbí obsah a styl přednášek.
FN

Zápis z voleb do Pastorační rady farnosti 15. 12. 2013
Přítomni:
		

P. Gapski, J. Macek, F. Nedbal, J.Brázda, K.Macková,
M.Brázdová, J.May, P.Nedbalová, J.Rillová, M.Lokajíček

Body jednání, návrhy a usnesení:
1)
Volby proběhly dle stanov, v pořádku a bez incidentů a stížností
2)
Odevzdaných hlasovacích lístků 311, neplatných 9, platných 302
3)
Pořadí kandidátů: 1. H.Svobodová 146 hlasů, 2. P.Chvátal 141 hlasů, 3. J.Suchel 137
hlasů, 4. J.Holeček 123 hlasů, 5. M.Kos 117 hlasů, J.Žemlová 115 hlasů
4)
Všichni kandidáti byli telefonicky vyrozumění o výsledku voleb
5)
První 3 kandidáti v pořadí přijali mandát
6)
Další kandidáty vyzval P. Gapski k úzké spolupráci s PR
7)
Podle stanov P. Gapski najmenuje zbývající 3 členy rady dle svého uvážení
Termín schůzky nové pastorační rady bude 12.1.2014 od 19:15			
Zapsal: FN

Farní odpoledne

V sobotu 30.11. 2013 se uskutečnilo tradiční Farní odpoledne. Po loňské “rozpačité” účasti
v radničním sále jsme se tentokrát sešli
na faře, kde dobrovolníci vykouzlili 70
míst k sezení ve velkém sále a připravili i
prostory v suterénu, kdyby dorazilo více
návštěvníků. Dětem jako obvykle stačil
dětský koutek a sklepní chodby. Sešlo se
nás v průběhu odpoledne a večera kolem
80, podle věkových kategorií byli nejvíce
zastoupení mladší a starší rodiče a děti.
Zcela chyběla mládež a až na výjimky i
starší generace. Děkujeme všem, kteří
jakkoli přispěli ke zdaru akce!
FN
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P. Maria, rozvazující uzly
“Uzel vzniklý neposlušností Evy byl rozvázán poslušností
Marie; co zauzlila panna Eva nevírou, to rozuzlila Panna Maria vírou” napsal svatý Irenej z Lyonu ve spise Proti bludným
naukám.Výrok církevního otce byl pravděpodobně základem
inspirace pro vznik obrazu “Maria rozvazující uzly, který se
nachází v románském poutním kostele sv. Petra v bavorském
Augsburgu. Panna Maria je zobrazena jako ta, která symbolicky rozplétá uzly, jež člověk rozvázat nedovede a o něž ve
svém životě zadrhává. Poutní kostel navštěvuje stále více lidí
(i z Čech), kteří prosí Pannu Marii, aby jim svou přímluvou
u Boha pomohla vyřešit složité , až neřešitelné problémy v
jejich životě nebo v životech jejich drahých, na něž jsou lidské
síly slabé.Někdy jde o konkrétní, vymezený problém, jindy
může mít člověk právem pocit, že celý jeho život je nějak
zašmodrchaný a potřebuje světlo a sílu shůry, aby dokázal
vzít věci za správný konec.
Dr. Bertram Meier, německý teolog, popisuje milostný obraz
a jeho duchovní poselství následovně:
Obraz Matky Boží Panny Marie rozvazující uzly představuje
Marii jako krásnou mladou ženu v červených šatech, s modrým pláštm vlajícím kolem jejich ramen a boků, která stojí na půlměsíci a pod nohama má temného hada (srov. Zj 12,1). Na obraze
je nejpodivuhodnější skutečnost, že Panna Marie pokojně rozvazuje uzel na bílé, zcela zamotané
stuze, kterou jí podává anděl po její levé straně. Na druhé straně už visí stuha rozmotaná, hladce
sklouzávající do rukou anděla po pravici. Kolem Mariiny hlavy se pohybuje zástup andělů a nad
nimi celý výjev završuje holubice v zářícím světle, symbol Ducha svatého. Panna Maria před námi
stojí v záři Ducha svatého. V postavě osamělého a znaveného poutníka v dolní části obrazu objevíme sebe samé, přičemž jeden z andělů se nás ujímá a vede nás ke kostelu.
Obraz je namalován možná až příliš harmonicky. Je na něm tolik andělů, všechno vypadá tak
dokonale! Pozorovatelovo srdce je ale zasaženo především Mariinou vnímavostí a nesmírnou
trpělivostí, což jsou její nesporné kvality.
Poselství obrazu by mohlo znít následovně: “Kdokoli se připojí k Marii v jejím sjednocení s Ježíšem,
kdokoli se s ní spojí v modlitbě, dokáže vyřešit své záležitosti a rozplést uzle svého života”.
Velkým ctitelem je i současný papež František, který po svém pobytu v Německu přenesl úctu
i modlitbu do Argentiny, a kde se vznikla i národní svatyně “Naší Paní, která rozvazuje uzly”.
Modlitba papeže Františka
- Svatá Maria, ty jsi byla po celý život plná Boží přítomnosti, s pokorou jsi přijímala Otcovu vůli
a ďábel te nikdy nedokázal zaplést do svého zmatku.
- U svého Syna ses přimlovala za naše těžkosti a svou prostotou a trpělivostí jsi nám dala
příklad, jak rozplétat zádrhele svého života.
- Navždy zůstáváš naší Matkou, a tím napřimuješ a vyjasňuješ pouta, která nás pojí s naším
Pánem.
- Svatá Maria, Matko Boží a Matko naše, která s mateřským srdcem rozplétáš uzly našich
životů, prosíme tě, ujmi se (jméno osoby) a osvoboď ji ode všech pout a zmatků, jimiž na ni
útočí náš nepřítel.
- Panno Maria, svou milostí, svou přímluvou u Boha i příkladem nás osvoboď od všeho zla a
rozvaž pouta, která nám brání ve sjednocení s Bohem.
- Dej nám, abychom vysvobozeni od každého zmatku a omylu nacházeli Pána ve všech věcech,
abychom v něm ukotvili svá srdce a stále mu sloužili ve svých bratřích a sestrách.
Amen.
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Benedikt XVI.: Člověk se postavil proti své přirozenosti,
je z něj pouze duch a vůle
(Ohlédnutí za loňskou předvánoční promluvou pro římskou kurii)

Ve své reflexi vyzdvihl dvě témata, kterým v současném okamžiku přikládá největší důležitost.
Prvním je rodina a s ní spojený rozdíl mezi mužem a ženou; druhým pak dialog a hlásání víry.
Papež ve své syntéze uplynulého roku, který se vyznačoval „pohnutými situacemi, avšak rovněž
znameními naděje“, připomněl pastorační cesty do Mexika, na Kubu a do Libanonu. Poukázal
na radost Světového setkání rodin v Miláně, která dokazuje, že navzdory všem protichůdným
dojmům si rodina i dnes podržela svou sílu a životnost:
„Nelze však popřít krizi, která – zejména v západním světě – rodinu ohrožuje v jejích samých
základech. (...) V otázce rodiny se nejedná pouze o určitou společenskou formu, nýbrž je v sázce
sám člověk a jeho identita. Ptáme se, co je zapotřebí dělat, abychom byli lidmi tak, jak je to
správné.“
Vyvstává otázka, zda je člověk schopen celoživotního svazku, zda takovýto svazek odpovídá
jeho přirozenosti a není v rozporu s jeho svobodou či seberealizací. Má tento svazek cenu, i
když přináší utrpení? - ptal se Benedikt XVI.
„Odmítání lidského svazku, které se stále více šíří z důvodu špatně chápané svobody a seberealizace či kvůli útěku před trpělivým snášením utrpení, znamená uzavření člověka do sebe sama.
Člověk si uchovává své „já“ pro sebe a nikdy jej nepřekoná. Pouze v darování sebe sama však
člověk dospívá ke svému lidství. Jenom otevře-li se druhému, druhým – dětem, rodině – a dá-li se
utvářet utrpením, odhaluje šíři svého bytí. “
Odmítnutím tohoto svazku mizí základní postavy lidské existence – otec, matka, dítě. Hroutí
se podstatné rozměry lidské životní zkušenosti, pokračoval papež a odvolal se na obsáhlý
dokument vrchního francouzského rabína, kterým reaguje na ideologické tlaky redefinice
manželství a rodiny.
„Vrchní rabín Francie, Gilles Bernheim, dokázal, že atentát, kterému je vystavena autentická rodina, skládající se z otce, matky a dítěte, směřuje k hlubší dimenzi. Doposud jsme příčinu krize
rodiny spatřovali v chybném výkladu podstaty lidské svobody. Nyní je však zřejmé, že je ve hře
pohled na bytí jako takové; na to, co ve skutečnosti znamená být člověkem. “
Podle genderové sexuální filosofie totiž pohlaví není přirozenou daností, kterou musí člověk
přijmout a naplnit smyslem, nýbrž sociální rolí, kterou si člověk volí nezávisle na společnosti,
jež rozhodovala doposud. Benedikt XVI. poukázal na výraznou pomýlenost tohoto pojetí a
jemu podléhající antropologické revoluce.
„Člověk popírá svou přirozenost předznamenanou tělesností, kterou se lidská bytost vyznačuje.
Odmítá svou přirozenou danost a chce si ji sám vytvořit. Podle biblického příběhu o stvoření k
podstatě člověka náleží, že jej Bůh stvořil jako muže a ženu. Tato dualita je pro lidskou bytost
zásadní, tak, jak ji Bůh ustanovil, avšak tento výchozí fakt je odmítán. (...) Muž a žena jako realita stvoření, jako přirozenost lidské bytosti již neexistují. Člověk se postavil proti své přirozenosti,
je z něj pouze duch a vůle. Manipulace s přírodou, které v souvislosti s životním prostředím tolik
litujeme, se zde stává zásadní volbou člověka vůči sobě samému.“
Pokud však již neexistuje rozdíl mezi mužem a ženou jako danost stvoření, pokračoval Svatý
otec, neexistuje ani rodina jako předznamenání všeho stvořeného. Také potomstvo pozbývá své
role a zvláštní důstojnosti, která mu dosud byla vyhrazena. Ze samostatného právního subjektu
se stává objektem, na který má člověk právo. A na co má právo, může si také opatřit.
„Tam, kde se svoboda činu stává svobodou sebestvoření, se nezbytně dospívá k popření samého
Stvořitele. V důsledku toho je člověk jako Boží stvoření a jako obraz Boží znetvořen v podstatě
svého bytí. V boji o rodinu je v sázce sám člověk. A je stále zřejmější, že popíráním Boha se rozkládá také lidská důstojnost. Kdo hájí Boha, hájí člověka.“
Církev má bránit zásadní, ustavující a nezadatelné hodnoty lidství v dialogu se společností –
státem, vědou, kulturou, upozornil Benedikt XVI.
„Církev reprezentuje paměť lidského bytí vzhledem k civilizaci zapomnění, která zná jenom sebe
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a vlastní měřítka. Stejně jako člověk bez paměti ztrácí svou identitu, ztratilo by ji i celé lidstvo. To,
co bylo církvi ukázáno v setkání zjevení a lidské zkušenosti, sice přesahuje oblast rozumu, avšak
nevytváří zvláštní svět, který by pro nevěřícího člověka neměl význam. Pokud se člověk ve svém
myšlení snaží reflektovat a postihnout tyto poznatky církve, rozšiřují obzory jeho rozumu. A to se
týká rovněž těch, kterým se nedaří sdílet víru církve.“
Nutnost dialogu s křesťany i představiteli jiných náboženství je pak zásadní povinností a
zodpovědností. Vzájemné poznání a pochopení však také znamená postupné přibližování se
pravdě, zdůraznil Svatý otec.

V této době je důležité opatrovat víru (6.1.2014)
Jedním z aspektů světla, které nás vede cestou víry, je také svatá „chytrost“, jež je zároveň ctností.
Je to duchovní rafinovanost, která nám umožňuje rozpoznat rizika a vyhnout se jim. Mudrcové
dovedli tohoto světla „chytrosti“ využít, když se při zpáteční cestě rozhodli nejít do Herodova
temného paláce, ale vrátili se do vlasti jinou cestou. Tito mudrci, kteří přišli z Východu, nás
učí, jak nepadnout do osidel tmy a jak se bránit před temnotou, která se snaží pohltit náš život.
Touto svatou „chytrostí“ tak ochránili víru. A také my máme víru chránit. Střežit ji před onou
temnotou. A často také před tmou oděnou do světla, protože ďábel, jak říká svatý Pavel, se
někdy převléká za anděla světla. A tady je nezbytná svatá „chytrost“, aby byla chráněna víra
před vábením Sirén, které ti namlouvají: „Pohleď, dnes musíme udělat toto a tamto…“ Víra
je však milost, dar. Na nás je, abychom ji chránili touto svatou „chytrostí“, modlitbou, láskou
a dobrými skutky. Je třeba přijmout do svého srdce Boží světlo a zároveň pěstovat duchovní
rafinovanost, která dovede spojovat prostotu a mazanost, jak to Ježíš žádá od apoštolů: „Buďte
opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice“ (Mt 10,16).“		
Papež František
A jdeme dál…

Ale jak vykročit do dalšího roku našeho života? Rádi plánujeme, abychom vše stihli a abychom
měli jasno, ale většinou nám to nevyjde a jsme zklamáni sami sebou. S kým se poradit? P. Kosorin řekl: „Udělej si čas na Pána a On ti dá čas na všechno potřebné“. K tomu kdosi napsal, že
když Bůh stvořil čas, udělal ho dost na to, co je podstatné. To by mělo být asi hlavním motivem
naší další cesty. To znamená našemu Pánu naslouchat a s ním rozmlouvat. Už všichni víme,
že s Pánem rozmlouvat znamená Pánu děkovat za všechny dary a pomoci, kterých dostáváme
tolik. Chválit Ho, prosit (což nám jde asi nejlépe, zvláště když jsme nešťastní, že nám naše
plány nevyšly, a když nám „teče do bot“), ptát se Ho na cestu a s Ním o všem rozhodovat, což
nepraktikujeme asi často, ale to je podstatná věc (námitka, motivovaná naší pýchou zní: přece
o svých věcech si můžeme rozhodovat sami!!). Myslím, že jsou toto velmi podstatné věci, na
které bychom měli nejdříve myslet při zamyšlení nad naší další životní cestou. Mluvíme tu
vlastně o modlitbě, o níž bylo řečeno, že prodlužuje čas. Ale kdo z nás by si při ní nestěžoval
na roztržitost? Velice mě potěšila rada D. Torkingtona v knize „Vždycky se může začít znovu“, se kterou se s Vámi ráda podělím. On říká: „Pokud máte s modlením stejné zkušenosti
jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro Vás dobrou zprávu. Už Terezie z Avily řekla, že nás při
modlitbě bude neustále něco vyrušovat. Bylo by velkou chybou považovat nesoustředěnost
za znak toho, že se neumíme modlit či že hřešíme! Co to vlastně znamená, když nás třeba
během půlhodiny stojedenkrát něco z modlitby vytrhlo? Znamená to, že jsme stojedenkrát
překonali nesoustředěnost a opět upřeli pozornost k Bohu. Znamená to, že jsme opakovaně
řekli „ne“ sobě a „ano“ Bohu, stojedenkrát jsme projevili nesobeckou lásku, která umožnila
zemřít našemu sobectví, jež ovládá i ty nejlepší z nás. Skrze modlitbu se tak člověk cvičí v
nesobecké lásce. Na tom není nic pozoruhodného, podle starého dobrého principu přece platí
„opakování je matka moudrosti.“ To znamená i modlitbě se musíme učit stejně jako např. cizím
jazykům, řídit auto, atd. A u modlitby platí totéž.“
Přeji Vám tedy dobré a uvážlivé vykročení dál a nespoléhejte se jen sami na sebe, ale jak jednou
napsal P. Slavík: „Vlož svou ruku do ruky Boží, to je nejjistější cesta životem.“		
MM
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Víte, jaké sociální a zdravotní služby poskytuje
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 5?

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci je příspěvková organizace
zřízená Městskou částí Praha 5 a najdete ji na adrese nám. 14. října č. 11,
Praha 5 (CSOP), telefon 257318995. Jejím posláním je poskytovat kvalitní
a dostupnou péči a podporu občanům z naší městské části, především těm,
kteří nejsou zcela soběstační, z důvodu věku, dlouhodobého onemocnění
nebo zdravotního postižení. Od ledna má CSOP novou ředitelku, bývalou
vedoucí sociálního odboru ÚMČ Praha, PhDr. Helenu Volechovou.
O poskytovaných službách se můžete dozvědět z registru poskytovatelů sociálních služeb Magistrátu hlavního města Prahy, na stránkách Úřadu městské části Praha 5, ze stránek www.kpss5.
info nebo přímo od zaměstnanců úřadu a prevence Odboru sociální problematiky a prevence
kriminality, telefon: 257000429 (nám. 14. října č. 4, přízemí, nebo detašované pracoviště odboru na poliklinice Barrandov, ulice Krškova 807,Praha 5, suterén, telefon: 251086272) a dále
přímo od pracovníků CSOP www.csop5.cz,nebo od pracovníků informačních center Úřadu
městské části Praha 5.
CSOP poskytuje terénní pečovatelskou službu, telefon: 257318995 prostřednictvím pečovatelek,
které pomáhají klientům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně,
poskytnutí nebo zajištění stravy, při chodu domácnosti a zajišťují další péči. CSOP má k dispozici autoprovoz, kterým zajišťuje pečovatelskou službu v nepřetržitém provozu, týkající se
rozvozu stravy, nákupů, svozu prádla a jiných služeb klientům na základě jejich požadavků a
potřeb. Dopravuje i imobilní klienty do zdravotnických zařízení, středisek osobní hygieny a
denního stacionáře. Domácí ošetřovatelskou péči, telefon: 257318995 zprostředkovávají zdravotní sestry v domácím prostředí a poskytují odborné ošetřovatelské výkony pacientům na
návrh ošetřujícího lékaře a jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní sestry provádějí zdravotnické úkony jako je měření krevního tlaku, převazy a ošetření, odběry
krvi, moči, zaučení aplikace injekcí, infuzí, aplikace inzulinu, měření hladiny cukru v krvi,
nácvik chůze s chodítkem aj.
CSOP je mezi ostatními zařízeními výjimečné především svojí provozní dobou. Terénní
pečovatelská služba je poskytována od 7,30 do 19,30 hodin denně včetně sobot, nedělí, svátků,
tj. 365 dní v roce.
V prostorách CSOP na náměstí 14. října č. 11 je zaveden zdarma i internetový program pro
seniory, který je přístupný na základě objednání v pracovních dnech.
Důležitou součástí služeb CSOP jsou odlehčovací služby v Domě sociálních služeb, Na
Neklance 15, Praha 5, telefon: 251551626. Jedná se o lůžkové zařízení, které poskytuje svým
klientům přechodné pobyty při řešení rodinné a sociální situace klienta. Klientům jsou zde
poskytovány služby související s pomocí při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
hygienu, pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
vzdělávací a aktivizační činnosti. Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 10 má mimo bytů
se zvláštním určením, které jsou přidělovány na základě žádosti podané na CSOP i denní
stacionář a středisko osobní hygieny, které nabízí pedikérské, kadeřnické a masérské služby.
Mimo jiné CSOP spravuje provoz jeselského zařízení Na Hřebenkách, Praha 5.
Dalším zařízením CSOP je komunitní centrum Prádelna v Holečkově ulici č. 38 a, Praha 5, které
nabízí volnočasové a klubové aktivity pro seniory, děti a jejich rodiče. Program akcí najdete
na webových stránkách komunitního centra Prádelna. V lednu 2014 připravujeme otevření
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a volnočasového klubu pro seniory s internetovou
kavárnou, U Královské louky 918/5, Praha 5.
Pokud budete potřebovat pomoci řešit svou situaci, můžete nás kontaktovat telefonicky nebo
přijít za námi osobně, velmi rádi Vám poradíme a těšíme se na Vás.
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

9:30

18:00

sv. Václav

Neděle: 11:15

17:00

sv. Gabriel

Pátek

Palata		

(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)

Po-So:

7:30		

17:30

sv. Václav

Kontakt s knězem 			

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

15:00

Úřední hodiny

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 12:00

Příležitost k přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle: 		
		
Všední dny:
Jindy: 		

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

Významné dny, svátky a farní program
1.1.
5.1.
6.1.
12.1.
17.1.
18.1.
24.1.
25.1.
28.1.
31.1.
2.2.

středa
neděle
pondělí
neděle
pátek
sobota
pátek
sobota
úterý
pátek
neděle

Slavnost Panny Marie, Matky Boží
2. neděle vánoční
Slavnost Zjevení Páně
Křest Páně
Památka sv. Antonína, opata
Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů
Památka sv. Františka Saleského
Svátek Obrácení sv. Pavla
Památka sv. Tomáše Akvinského
Památka sv. Jana Boska
Svátek Uvedení Páně do chrámu

Taizé: Příští evropské setkání mladých se bude konat v Praze

30. prosince bratr Alois ve štrasburské katedrále oznámil, že příští evropské setkání se bude
konat od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015: “Sejdeme se k němu ve městě, které se nachází v
samém středu Evropy. Bude to město Praha.”
Pražský arcibiskup, kardinál Duka, předseda České biskupské konference, a předseda Ekumenické rady církví v ČR, Daniel Fajfr, přijeli do Štrasburku zvlášť při této příležitosti.
Kardinál Dominik Duka řekl:
Milí mladí přátelé! S radostí vás zvu na mezinárodní setkání mladých křesťanů, které připravuje komunita Taizé v České republice v Praze, v městě,
které leží ve středu Evropy a které je od počátku našich dějin duchovním i kulturním centrem
nejenom naší vlasti, ale celé střední Evropy. Uvítá vás monumentální panoráma Pražského
hradu s katedrálou sv. Víta, řada chrámů a kostelů křesťanských církví, které v Praze působí
a hlásají evangelium. Těší se na vás také vaši bratři a sestry křesťanských církví a doufají, že
prožijete přelom let 2014-2015 v naší matce měst, Praze.
Daniel Fajfr pokračoval:		
Milí mladí přátelé! Připojuji se k panu kardinálovi a jménem církví sdružených v Ekumenické radě církví v ČR vás všechny srdečně zvu na setkání do
Prahy, do města v srdci Evropy. Věříme, že díky vaší přítomnosti a modlitbám ono srdce Evropy
omládne. Těšíme se na vás, vezměte sebou své přátele, a za rok, dá-li Bůh, na viděnou!
Další informace najdete na adrese: http://www.taize.fr/cs
Několik poselství povzbuzujících komunitu i účastníky už se sešlo v Taizé, najdete je na adrese:
http://www.taize.fr/en_article16148.html
Fotografie ze setkání ve Štrasburku najdete na adrese: http://www.taize.fr/cs_article16027.html
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. J. Gapski, P. S. Přibyl, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 450 ks
neprodejné

