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Postní doba, půst – návrat k Bohu
Co je smyslem post-
ní doby? Co a proč 
máme dělat? Jak by-
chom mohli postní 
čas dobře prožít?
Samotný název toho-
to čtyřicetidenního 
období není zcela 
jednoznačný – půst 
jako takový totiž 
není jeho jedinou 
náplní.

Příprava na Velikonoce
Začneme od konce postní doby – od Velikonoc. Jsou to ústřední svátky všech křesťanů, neboť 
celé jádro a síla křesťanství spočívá ve smrti, vzkříšení a oslavení Ježíše Krista. Účast na tomto 
tajemství získává člověk sjednocením se s Kristem skrze svátost křtu. Proto je také jedním z 
hlavních úkolů postní doby vyvrcholení přípravy katechumenů na křest. Ostatní věřící by měli 
tuto dobu dobře využít k přípravě na obnovu křtu o Velikonocích. Postní doba je příhodným 
časem pro obnovu chápání křesťanského života jako velkého putování do domu Otce. Začíná 
udělováním „popelce“ – kněz sype popel na hlavu s výzvou: „Obraťte se a věřte evangeliu.“ (Mk 
1,15) Těmito slovy zahájil Pán Ježíš své poslání na zemi, aby uvedl každého na cestu života, 
aby smířil lidstvo s Otcem.(Poznámka: druhá varianta doprovodných slov k sypání popela na 
hlavu: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.“)
Cesta k Otci 
Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství. (Jan Pavel II.) To, co v člověku dusí 
víru, naději, lásku a život vůbec, je mylné přesvědčení o tom, že Bůh je s námi nespokojen, že 
je na nás rozzlobený, mrzutý, že nás chce trestat, nebo že je k nám lhostejný…tedy že je takový, 
jací bychom asi byli na jeho místě my. Bůh ale není jako my. Je Otec, původce a dárce lásky. Je 
milosrdný, dobrotivý, odpouští nám, přijímá nás takové, jací jsme, a chce, abychom byli v životě 
šťastní. O tom, jaký je Bůh a jaká je jeho láska k nám, hovoří Ježíš v podobenství o milosrdném 
otci a marnotratném synu (Lk 15,11). Boží otcovskou (ale i mateřskou) lásku může zakusit 
každý z nás. Prakticky však jen do té míry, do jaké míry se jí sami chceme otevřít. Boží láska 
má obrovskou moc změnit náš život. Syn vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec 
ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil… (Lk 15, 20)
Hřích a pokání 
Člověka dělí od Boží lásky především nedůvěra k Bohu, svévole, snaha za každou cenu dosáh-
nout štěstí a naplnění života pouze vlastními silami.
Toto všechno svádí člověka ke hříchu, který pak je bariérou v našem vztahu k Bohu. Obrácení 
(pokání) spočívá v tomto: obrátit se opět k Bohu, důvěřovat mu a v síle Jeho lásky se pak vydá-
vat po Jeho cestách.  (pokračování na str. 4)



2

farář:    P. Jerzy Gapski : tel: 257 317 652 /724 324 555 /gapski@centrum.cz
farní vikář:   P. Mariusz Przygoda : tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
rektor kostela sv. Gabriela:  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:   
   jakub.suchel@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.

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 
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
Nejbližší schůzka bude 27.4. od 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 1.4. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka zahájena 16.9., rozpis ve vývěsce
Katechumenát dospělých - individuální 
přípravu vedou P. Jerzy a P. Mariusz

Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” hledáme dobro-
volníky, 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!
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Zápis ze schůzky Pastorační rady farnosti 12.1. 2014 
Přítomni:  P. Gapski, P. Przygoda, J. Durdisová, H. Svobodová,   
  T. Lokajíčková, J. Macek, P. Chvátal, J. Suchel
Omluven: F. Nedbal
Body jednání, návrhy a usnesení:

1) P. Gapski informoval o poděkování, které zaslalo farnosti Ministerstvo vnitra ČR za  
 účast na sbírce pro děti v Sýrii – zveřejněno ve Zpravodaji (str. 11)
2) Úklid kostela před Velikonocemi se bude konat v sobotu 5.4. 2014 po ranní mši sv.
3) Postní rekolekce se bude konat v sobotu 12.4. 2014 od 9 hodin na faře. Povede ji   
 P. Nosek. Rekolekce skončí mší sv. ve 12 hodin.
4) Dne 14.4. 2014 proběhne kající pobožnost s rozšířenou možností přijetí svátosti   
 smíření. Poté se bude konat mše sv.
5) Pořad velikonoční liturgie bude jako v loňském roce. Bude zveřejněn v dubnovém  
 čísle Zpravodaje
6) P. Gapski informoval o úpravě osvětlení v předsíni kostela a u obrazu Piety. Úprava  
 přispěla ke zlepšení viditelnosti.
7) Diskutován program Noci kostelů, která se bude konat dne 23.5.2014
8) Plánována farní pouť, která se bude konat dne 31.5.2014
9) Diskutovány možnosti většího zapojení dětí do nedělní mše sv. v 9,30
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 27.4.2014 od 19:15  Zapsala:   HS

Noc kostelů
Pravidelná Noc kostelů se uskuteční letos 23.5. Jistě jste si všimli, že program se neustále vy-
víjí a přizpůsobuje. Prosíme všechny, kteří mají nějaké připomínky a nápady, jak náš program 
doplnit a vylepšit, aby se ozvali Petru Chvátalovi, který je koordinátorem celé akce. Prosíme 
jakékoli podněty zašlete do 31.3. na adresu pdchvatal@seznam.cz , nebo zanechte písemně v 
sakristii.

XIV. Pochod pro život 2014
Dítě je to nejdražší, co jsme dostali. 
Jsme pro život. Jsme kreativní.

Každoročního Pochodu pro život v 
Praze se účastní tisíce lidí. Přicházejí 
proto, aby každá nečekaně těhotná 
maminka v naší zemi věděla, že jsou 
zde lidé ochotní jí pomoci. V loňském 
roce přišlo o život dalších 23 tisíc dětí. 
Možná jen jejich maminkám nikdo 
neřekl, že na potrat jít nemusí.

Pochod pro život začíná 29. března 2014 ve 14:15 na Mariánském náměstí a pokračuje 
průvodem centrem Prahy na Václavské náměstí k soše sv. Václava, kde bude zakončen krátkým 
programem. Od 9 hodin proběhne diskusní panel s osobnostmi veřejného života (Dominikán-
ský klášter, Jilská 7a, Praha).
Vzhledem k množství účastníků v minulých letech budou před Pochodem pro život slouženy 
ve 12.30 následující mše svaté:
- Pontifikální mše svatá u sv. Jiljí – kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský
- Liturgie v řeckokatolické katedrále sv. Klimenta – Ladislav Hučko, apoštolský exarcha
- Pontifikální mše svatá pro cizojazyčné účastníky u Pražského Jezulátka – Andreas Laun,   
   světící biskup salcburský     http://pochodprozivot.cz
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(pokračování ze str. 1)
Cesta obrácení s sebou přináší jak „negativní“ aspekt: osvobození od hříchu a zla, tak aspekt 
„pozitivní“: rozhodnutí pro dobro. V této perspektivě lze pak slavit svátost pokání jakožto 
zásadní bod cesty obrácení pokřtěného člověka.
Obnova křtu 
Obrácení vede člověka k počátku a zdroji křesťanského života – ke křtu. Obnova křtu (o 
velikonoční noci) úzce souvisí s obnovou celého křesťanského života. Křtem Bůh člověka 
činí účastným na svém životě. Milost křtu je Božím darem, který se ale má rozvíjet. Proto 
potřebuje naši spolupráci, neboť jen tak může přinášet plody. Postní doba je obdobím přípravy 
na znovuprožití a obnovu křestního spojení s Bohem. „Vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste 
se v Krista.“ (Gal 3,27)
Cesta obrácení – cesta lásky
Ježíš řekl: „První přikázání je toto: ‚… Bůh náš je jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z 
celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!‘ Druhé pak je toto: ‚Miluj bližního svého 
jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.‘“ (Mk 12,29–31)Pravé pokání je spojeno s 
obnovou vztahu lásky k Bohu, k bližnímu i k sobě.
MILUJ BOHA!
Láskyplný vztah s Bohem lze prohlubovat hledáním Božích cest a odvracením se od zla, 
prohlubováním důvěry v Boží tvůrčí lásku a moc, nasloucháním Božímu slovu v Bibli, modlit-
bou, účastí na svátostném životě, účastí na životě církve, skutky lásky k bližním…
MILUJ BLIŽNÍHO!
Tím, že jsme poznali Boží lásku (1Jan 4, 8.16), jsme uschopněni, vyzváni a posilněni tuto lásku 
rozdávat dál. Lidská solidarita nemůže být založená na žádném jiném poselství než na tom, že 
jsme bratry a sestrami, dětmi stejného Otce. Jen Otec sám je pramenem věčné lásky a on nás 
učí, že milovat se dá jen zdarma.
MILUJ SEBE!
Pokud člověk nemá skutečně rád i sám sebe (v pravém slova smyslu), když k sobě nemá oprav-
dovou úctu, příslušející Božímu stvoření, nemůže se stát takovým, jakým ho chce mít Bůh. 
Takový člověk není schopen opravdové lásky ani k Bohu, ani k bližnímu… Kdo sám sebe ne-
miluje, stává se egoistou, sobcem. Lásku k sobě lze rozvíjet ve vědomí toho, že jsem jedinečné a 
milované dítě Boží.           JG

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

Společenství mládeže
Protože v poslední době se vyskytlo několik dotazů na spolčo mládeže, začali jsme je shánět 
přes mail, který je ve Zpravodaji. Asi po týdnu přišla odpověď, že jejich spolčo se už asi rok ne-
schází. Že neměli žádné nové členy a oni už jsou rodiči, a že se diví, proč je ve Zpravodaji stále 
inzerujeme.... Co k tomu dodat, jestli někdo s něčím končí, tak je vhodné, aby to oznámil sám. 
To se týká všech skupin a společenství. Přestáváme tedy uvádět v programu, ale tajně doufáme, 
že se najde nový dorost a nové společenství mládeže zase vznikne.            MM+FN

Nabídka
Milí farníci, ačkoli se toho ve farnosti neděje málo (viz pravidelný program na 2. str., přesto 
může mít někdo pocit, že nám nějaké aktivity scházejí. S případnými náměty a návrhy se 
obracejte přímo na P. Jerzyho, rád Vás podpoří. Prostory i čas je možné najít a zkombinovat. 
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Radost ?
Příroda zalitá sluncem, zpěv ptáků, jaro bez zimních 
sněhových kalamit, to vše nás obklopuje ze všech 
stran. Všechno kolem se pomalu mění a jásá. A tak 
mě napadá, když se dívám po tvářích lidí, že do toho 
jarního jásotu moc nezapadají. Je smutné, že alespoň 
my, křesťané, kteří důvod k radosti máme, často ne-
jsme výjimkou. Měli bychom se změnit a vyzařovat ra-
dost!? Vždyť důvody k tomu máme! Víme přece, proč 
žijeme, známe cíl své životní cesty a máme průvodce a 
rádce, který nás má přes všechny naše nedokonalosti 

moc rád! Každý jsme dokonce dostali semínko radosti do srdce od Ducha svatého při našem 
křtu, jenomže u nás mnohých jakoby bylo zadupáno, nevíme o něm. Potřebovali bychom ho 
opět najít a na jeho růstu stále pracovat. Pokud v nás radost poroste, bude to vidět i na našich 
tvářích a budeme radost rozdávat kolem sebe. Někdo odpoví: “No ale jak, mám tolik starostí, 
tolik problémů, asi by to bylo pokrytectví?“ Ale náš život se má přece podobat životu Ježíšovu! 
Byl snad On zde, v pozemském životě, bez problémů? On přijal život lidský se vším všudy! Ano, 
starosti, problémy a zkoušky nás tedy v tomto putování pozemským životem neopustí, musíme 
je statečně zdolávat. Ale nejsme na to sami! Abychom rostli v radosti, měli bychom vše dělat 
s láskou a rádi, mít radost ze své práce (ať se jedná třeba o štípání dříví či umývání nádobí!). 
S růstem radosti v srdci pak roste i láska k bližním a můžeme ji předávat i svému okolí. Tak 
budou naše tváře zářit a budeme světlem světa, jak si to Pán přeje. Nechuť, nadávání a stěžování 
si, zadusí každou radost! V knize Sir 30,22) se říká: „Veselé srdce – to je život pro člověka, 
radost – ta prodlužuje lidský věk. Také bychom se měli vrátit ke slavení neděle jako počátku 
týdne, kdy vzpomínáme Ježíšova zmrtvýchvstání. Neděle by měla být dnem radosti, oddechu, 
ne pouze součástí (často pracovního) víkendu. Tedy jiným, odlišujícím se dnem od všech os-
tatních pracovních dní, abychom si opravdu odpočinuli, dovedli se radovat a tak nabrali novou 
sílu do dalších dní a „došli k souladu se sebou samým a s celým stvořením“(Benedikt XVI). 
Postní doba, která právě začíná, nám dává prostor k zamyšlení nad sebou samými a zdokonalení 
našeho křesťanského života.       MM

Nenechme se odradit !
Stále si myslíme, a okolí nám to také vnucuje, že jsme snad až příliš zapálení, že s otázkami či 
nabídkami zbožnosti druhým jsme příliš otravní a intenzivní.
Ale je tomu opravdu tak? Není to jen naše pohodlnost, naše a našich bližních? Pohodlnost a 
jakési falešné ohledy? Na co čekáme?
Vždyť každý podomní prodejce, každý “finanční poradce”, každá reklama či jen obyčejné zpra-
vodajství v TV jsou intenzivnější, otravnější, více do lidí zasahující, než naše občasná vlídná 
otázka či připomenutí, že tu Bůh vůbec je.
K té otravnosti: jsme zvyklí být otravováni výše zmíněnými věcmi a mnohými dalšími. Přesto 
vnímám, že věci víry, věci o Bohu, mohou být pro mnohé otravnější než ty běžně-otravné. A 
proč? Protože většině lidem jde hlavně o to, aby si mohli ze dne na den říci: vše je v pořádku, 
nějak nám to funguje. A cokoli navíc je prostě navíc. “Hele, nestrkej mi nos do mého osobního 
hospodářství, i takhle jsem rád, že jsem rád! Co bych dělal s Bohem?” jakoby říkali.
Ale to není jen o jednotlivých lidech a jejich postojích. Obecně se, alespoň u nás v Čechách, 
považuje mluvení o víře, o Bohu, o posledních věcech za otravné, nemístné, za jakési faux pas. 
Zvláště pak, když se o tom snaží mluvit věřící s nevěřícím.
Máme ale tomuto duchu podléhat? A neděláme to? Nejsme taky, od kněží až po laiky, tímto 
duchem “pohoršení” nakaženi a nasáklí? Nevzdali jsme jakékoli snahy šířit Radostnou zvěst, 



podělit se o naše největší štěstí? Neříkáme si: Ježíš si je sám najde, bude-li chtít? Co je v tom-
to ohledu biblické, Ježíšovo? Přeci šířit Radostnou zvěst až do posledního dechu, až třeba do 
mučednické smrti!
A my přeci máme co nabídnout! Je to více, než cokoli z tohoto světa! Musíme změnit svůj 
postoj a nenechat se otrávit duchem zla a lhostejnosti, který se tetelí radostí při každém našem 
mávnutí rukou nad druhým.
Bratři a sestry v Kristu, nestyďte se proto za svou víru, nestyďte se za Boha, přemozte du-
cha pohoršení a opatrnosti, ducha pohodlnosti a “čecháčkovství” a ptejte se svých nejbližších i 
méně blízkých, jak to mají s Bohem, jestli v něj věří a jak! Nebojte se je pozvat do svatostánku, 
kam chodíte, dejte jim číst knihy, nenechte jejich duše žít ve smrti!
Ne, nemusíme být jako Svědci Jehovovi, ale buďme aktivní, nápadití, vynalézaví, vciťujme se 
do druhých a hledejme cestičky pro Boha! Vždyť naše zbožnost, naše víra, náš Bůh nemají být 
něčím soukromým, s čím se schováváme a raději mlčíme!
Sneste trochu toho ponížení, výsměchu a pomluv- ale hlavně zasejte zrnko víry v druhých! 
A já vám garantuji, že rychle zapomenete na všechen výsměch a pohrdání, když uvidíte, že v 
bližním, který vypadal, že he světelné roky vzdálen byť jen od možnosti víry, pomalu klíčí její 
semínko!
Ano, sami tento zázrak asi nezvládnete, proto se za něj modlete, modlete se za nevěřící kolem 
vás, aby nalezli Boha- a Bůh vám a jim k tomu pomůže. Ale Bůh vás pro tento zázrak potřebuje 
skoro stejně jako vy Jeho!                 V. Skalla

Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš
Představa, že nejsme více než pouhý prach, může někomu připadat 
příliš přehnaná, ale to jen tehdy, pokud myslí pouze na sebe a ne-
chává zcela stranou velikost Boha, svého Stvořitele. Vedle jeho 
nekonečné svatosti, velebnosti a nekonečného majestátu i tento 
obraz prachu je vlastně přehnaný. Veškeré náboženství může začít 
teprve tehdy, když se alespoň přiblížím k představě, kdo jsem já, 
a kdo je Bůh. Hrstka prachu, která po smrti nakonec zůstane z 
našeho těla, které tak milujeme, zbožňujeme a všemožně šlechtíme, 
je přece nespornou skutečností, kterou bych neměl zahánět, ale 
stále mít na paměti, že jsem pouhý prach. Nic víc totiž ze mne nez-
bude.

Takové a podobné představy nemají v myšlení dnešního člověka místo. Kdybychom touto 
větou někoho bez přípravy oslovili, mohl by se dokonce cítit dotčený a přinejmenším by žádal 
o vysvětlení, co tím vlastně myslíme. Zřejmě se tato slova zdála příliš „silná“ i autorům nové 
liturgie, odtud ta snaha nahradit je jinou formulí. Říkají, že nová formule lépe vyjadřuje náš 
úkol: obrátit se a žít podle evangelia. Proto ji také většinou všichni udělovatelé postní svátostiny 
používají. Ale abych se k něčemu tak zásadnímu opravdu důsledně rozhodl, potřebuji velmi 
účinnou motivaci. A tu mi na samém začátku postní doby nabízí právě ta věta, kterou poslal 
Hospodin prvního člověka po jeho pádu do tohoto slzavého údolí. (Gen 3,19)
Starozákonní velikáni si této skutečnosti byli dobře vědomi. V známém dialogu o záchranu 
Sodomy odsouzené pro její pohlavní zvrácenosti říká Abraham Hospodinovi s nepředstíranou 
pokorou: Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, ač jsem prach a popel. (Gen 18,27) Velký trpitel 
Job ve své stížnosti Všemocnému se odvolává právě na tuto skutečnost: Prosím, upamatuj se, 
že jsi mě učinil jako hlínu a že mě obracíš v prach. (Job 10,9) I Žalmista je o této skutečnosti 
hluboce přesvědčen: On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme jen prach. (Ž 103,14) Ale to 
není pro něho nic deprimujícího, naopak, právě z tohoto vědomí čerpá svou důvěru v Hospodi-
novo milosrdenství a vyzývá svou duši, aby dobrořečila Hospodinu, jehož milosrdenství trvá 
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na věky. Je to součást děkovného hymnu, který Boha velebí a oslavuje, protože se smilovává nad 
těmi, kdo jsou si toho vědomi, a proto pamatují na jeho ustanovení a plní je. V Novém zákoně 
stejným způsobem smýšlí i ta, která, ačkoliv je po Bohu největší, velebí Pána nikoliv za to, že je 
tak veliká, ale především proto, že shlédl na její nepatrnost. (Luk 1,48)
To, k čemu se máme svým skutečným obrácením zcela bezvýhradně zaměřit, je přece něco 
tak velkého, že to překračuje hranice našich běžných úvah a představ. Jsem vyzván, abych ve 
svém nejvyšším zájmu i v zájmu Boží slávy učinil zcela rozhodný a radikální obrat, který se 
týká všech složek lidského života. Člověk, který do důsledků domyslí obsah a dosah této prosté 
obřadní formule, musí se vlastně do té míry zděsit, že bude z chrámu vycházet s rozhodným 
přesvědčením, že v tom způsobu života, který dosud praktikoval, rozhodně dále pokračovat 
nemůže. Tato věta tak spojená s počátkem dějin lidstva má takovou platnost, takový dopad a 
takové důsledky, že nemůže zůstat uzavřena v tomto chrámě a musí se stát od této chvíle mým 
ustavičným průvodcem, rádcem, strážcem a vychovatelem.
Všechno to, k čemu jsem se dosud rozhodl, co jsem vykonal anebo odmítl vykonat, vyžaduje 
přísnou revizi a zhodnocení a přecenění ve světle skutečnosti, že sám nejsem nic víc než 
pouhý prach a nic více tu po mně nezbude, i kdyby nad hrstkou mého prachu bláhoví potomci 
vystavěli tu největší pyramidu. Tato věta doléhá k mému sluchu právě proto, aby ve mně vy-
volala podobnou reakci, jakou vyvolala u prvního ze všech lidí, který si ještě krátce před tím, 
než ji uslyšel z Božích úst, myslel o sobě, že je něčím nedostižně velikým, že je jako Bůh.
Nic nepotřebuje dnešní člověk naléhavěji, než aby si uvědomil, čím skutečně je. Dnes si nikoliv 
jen společnost jako taková, ale podle jejího svůdného příkladu každý sám staví svou nebetyčnou 
babylonskou věž. Všichni spolu zápolí, kdo výš, kdo lépe. 
Naše velikost se však zakládá nikoliv na odvaze našeho zpupného sebevědomí, ale právě na 
tom, že i tento náš ubohý a nicotný prach a popel Bůh pozvedá až k sobě. Jeho Syn proto ses-
toupil do tak křehkého lidství, které je prach a popel, a proto nám dal za pokrm i své lidství i své 
božství, aby Otec v nás spatřoval již nikoliv hříšnou lidskou nicotu, ale svého vlastního Syna. 
Bez spojení s Bohem jsme ve skutečnosti vzhledem ke svým hříchům ještě méně než nic. To, 
co je na člověku skutečně veliké, není jeho, ale Boží. Na nás je, abychom Bohu dovolili do sebe 
co nejvíce vstoupit. 
Popel na naší hlavě nám tedy jen výstižně připomíná nezvratnou realitu, mimo kterou pro nás 
není záchrany. Čím je pro nás všechen časný svět? Kazatel to vyjadřuje velmi výstižně: Vše 
spěje k jednomu místu, všechno vzniklo z prachu a vše se v prach navrací. (3, 20) Kdo to odmí-
tá vzít na vědomí, vystřízliví jednou ze své bláhové svéhlavosti, až zjistí, že odmítaný prach a 
popel kajícnosti se mu změnil v prach a popel zoufalství, o jakém shodně mluví prorok Ezechiel 
i Janovo Zjevení. V prvním případě se to týká pádu slavného a bohatého Týru, kterému prorok 
předpovídá: Budou se nad tebou rozléhat jejich hlasy, budou hořce úpět a budou si na hlavu 
házet prach a válet se v popelu. (Ez 27,30) A podobně líčí Apokalypsa neodvratný pád světa 
pyšných bohatců: A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí: „Běda, běda, tak veliké 
město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé – a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!“ 
(18,19)
Všichni tito zoufalci budou ve skutečnosti hořce oplakávat zhroucení své vybájené, zcela nicot-
né velikosti, na které si tolik zakládali. Nekonečná blaženost moudrých a pokorných pramení 
z poznání, že v prach a popel se rozpadá jen to, co je od počátku poznamenáno pomíjejíc-
ností, aby se v nekonečné důstojnosti zaskvělo ono bytí, které člověku propůjčuje svobodně a 
s láskou přijatá podobnost s Božím obrazem a nejsvětějším Originálem. Bez této podobnosti 
se všechna lidská nadutost projeví v konfrontaci s Božím nejsvětějším majestátem jako tak 
ohyzdná a odporně zkomolená karikatura, že ve své hanbě hledá jediné útočiště v temnotách 
věčného odloučení od Boha. 
Pamatuj na to, že jsi prach a v prach se obrátíš, pamatuj na to nejen dnes, ale každý den ráno 
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od ranního probuzení až do večerního usnutí, aby tě toto vědomí spolu s jasným přiznáním 
vlastní nicoty a ubohosti naplnilo blaženým a vděčným vědomím velkodušné Boží štědrosti a 
milosrdenství.
Vrátíte-li se k Pánu z hloubi srdce a celé své duše, abyste před ním jednali podle pravdy, On se 
vrátí k vám a už před vámi neskryje svou tvář. (Tob 13,6)      JG

Nezůstávejme stranou
Poslední parlamentní volby důkladně otřásly 
dosavadním uspořádáním politických sil v naší 
zemi. Některé strany, které se bláhově považovaly 
za vyvolené pro všechny časy, byly vážně oslabeny, 
objevily se nové politické síly. V celé společnosti 
sílí vliv občanských aktivit a komunální volby 
na podzim přinesou velmi pravděpodobně 
mnohá překvapení. Je v tomto pohybu znatelné 
také působení křesťanů? Zdá se, že zatím tomu 
tak není. To je jistě téma k vážnému zamyšlení. 
Křesťané přece mají k uspořádání naší společnosti 
co říci. Z dosti nepochopitelných důvodů však 

mnozí stojí netečně stranou. Do naší farnosti již dlouhá léta zveme k diskusím významné osob-
nosti z prostředí kultury, vědy a politiky. Ve farním sále máme možnost se setkávat s lidmi, kteří 
ve svých oborech skutečně něco znamenají. Naposledy jsme hostili profesora Václava Hampla, 
bývalého rektora Karlovy univerzity a kandidáta do senátu. Účast byla nevalná. Je tedy na místě 
se zeptat, kde si chceme tříbit své názory. Opravdu nám stačí jenom ta dávka informací, kterou 
nám přežvýkají novináři? Nestálo by za to, pronikat hlouběji pod povrch věcí, zvláště když se k 
tomu naskýtá celkem pohodlná příležitost? Přemýšlejme o tom.        Josef Cuhra

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2014
Kostel sv. Václava Praha – Smíchov
13. dubna - Květná neděle
8.00, 9.30 a 18.00 – žehnání ratolestí na začátku každé mše svaté.
17. dubna - Zelený čtvrtek
  7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály 
17.30 – mše sv. na památku poslední večeře Páně
    po ní je plánována večerní adorace v „Getsemanské zahradě“ do 20. hod.
18. dubna - Velký pátek
  7.30 –  modlitba se čtením + ranní chvály 
  9.30 –  křížová cesta pro děti (sraz před kostelem)
15.00 –  křížová cesta v kostele
17.30 –  velkopáteční obřady - památka Umučení Páně
19. dubna - Bílá sobota
  7.30 –  modlitba se čtením + ranní chvály 
15.00 –  velikonoční katecheze pro děti
20.00 –  velikonoční vigilie 
20. dubna Neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00
21. dubna - Velikonoční pondělí
Mše sv. budou pouze v 9.30 a v 17.30 u sv. Václava (a v 15.00 na Palatě).
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Stonožka doletěla!
Vážení přátelé, mnohokrát Vám dě-
kujeme za to, že jste tak urychleně 
reagovali na výzvu Stonožky a pomohli 
sesbírat teplé oblečení pro syrské děti, 
které nyní se svými rodiči žijí ve velmi 
nepříznivých životních podmínkách 
v jordánském uprchlickém táboře v 
Zaatarí. I přes velmi krátkou dobu, za 
kterou bylo nutno celou akci zorganizo-
vat a realizovat, se k pomoci přihlásilo 
kolem 90 základních a mateřských škol 
a gymnázií, 4 dětské domovy, Domov 
Zvíkovecká kytička, 2 městské úřady, 
1 farnost a dokonce i soukromé osoby. 
Poděkování je určeno i pracovníkům 
Ministerstva vnitra ČR, kteří perfektně 
zorganizovali svoz oděvů z jednot-
livých míst v celé republice.
V pondělí 20. ledna 2014 přistálo v 
hlavním městě Jordánska Ammánu le-
tadlo AČR, které přivezlo několik tun 
oblečení pro syrské děti a jejich rodiče, 
kteří jsou dočasně ubytování v jordán-
ských uprchlických táborech. 
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Nedělní mše 30. března u sv. Gabriela
Soubor Quadrifolium (z lat. 
Čtyřlístek) vznikl v roce 2008. Ori-
entuje se na autentickou interpretaci 
staré hudby od období Ars Nova až 
po pozdní renesanci. Autenticita 
provedení spočívá v několika as-
pektech - tzv. modálním způsobu 
chápání hudby, používání původní, v 
tomto případě bílé mensurální nota-
ce (ta se začala používat v 15. století, 
skládá se z bílých a černých not a 
oproti notaci chorální zahrnuje také 

časové hledisko, jak je nota ve vztahu k ostatním dlouhá).
Pojem modální lze chápat ze dvou hledisek. Slovo modus má více významů:
 1. Středověká obdoba moderní stupnice. Základních modů je šest a každý z nich má určité 
interpretační a estetické vlastnosti.
 2. Rytmický modus – způsob dělení základní noty na menší jednotky. Využívaly se dva základ-
ní rytmy. Modus třídobý se nazýval perfektní, dokonalý (jako Boží trojice), a modus dvoudobý 
imperfektní, nedokonalý. V modální hudbě hrají základní úlohu intervaly, t.j. vztahy a pohyb 
mezi jednotlivými tóny, nikoli tóny samotné. 
Zpěváci obvykle stáli u jednoho společného stojanu s notami. Tento způsob je zde uchován. 
Všichni zpěváci Quadrifolia včetně hostů jsou po mnoho let žáky Dr. Rebeccy Stewart, (jejím 
velkým přínosem je snaha přibližovat starou hudbu jejímu původnímu znění) prošli jejími 
interpretačními kurzy v holandském Tiburgu, Halle a Prachaticích.
Z děl, které soubor Qudrifolium nastudoval a koncertně provedl: Guillaume de Machaut: 
Messe de Nostre Dame, Josquin Desprez: Missa La Sol Fa Re Mi, Johannes Ockeghem: Missa 
Mimi, Juan de Anchieta: Missa Rex virginum amator, Moteta s mariánskou tématikou (Josquin 
Desprez, Johannes Ockeghem, Gilles Binchois, Jean Mouton).
Jádro ansámblu tvoří kvartet zpěváků - soprán, alt, tenor a bas (Lenka Hradilková, Dan-
iela Vodáčková, Jakub Závada, Vladimír Kosík). Vzhledem k tomu, že hudební díla prove-
dená v rámci nedělní bohoslužby jsou pětihlasá, Quadrifolium přizvalo dva hosty, Kristýnu 
Konečnou(alt) a Lukáše Vytlačila (tenor).

Díla, která na 
bohoslužbě 30.března 
zazní: mše Quand´io 
penso al martire od 
Orlanda di Lassa 
(?1532-1594), motet 
Stabat Mater od Jos-
quina Desprez (1440-
1521) a motet Salve 
crux arbor vitae od Ja-
koba Obrechta (1457-
1505).
Lassova mše je 
založena na hudebním 
motivu převzatém z 

madrigalu Jakoba Arcadelta Quand´io penso al martire. Text madrigalu pojednává o utrpení 
lásky. Utrpení je zjevně i tématem mše, získává zde však zcela jinou, duchovní podobu.
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Okénko sv. Gabriela
Rektor kostela: 
P. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D, JC.D, tel.: 241 416 252 nebo 605 830 201; 
e-mail: standa.pribyl@volny.cz
číslo účtu Duchovní správy u sv. Gabriela:  08292191437 / 0800
Společnost přátel beuronského umění a Nadační fond MALAKIM: 
Mgr. Monica Bubna-Litic (Šebová), tel: 777 221 950; 
e-mail: sebova@orlice.cz,  www.beuron.cz
číslo účtu Společnosti přátel beuronského umění:  6668718001 / 5500
číslo účtu Nadačního fondu MALAKIM:   7452142001 / 5500
Zástupce pro tradiční liturgii:
Robert Školoud, tel.: 728 753 021; e-mail: robert.skoloud@gmail.com

březen 2014
so 1. 3.
9.00 mše sv. (tradiční – tridentská) votivní ze svátku Neposkvrněného srdce Panny Marie
ne 2. 3.
11.15 mše sv. z 8. neděle v mezidobí
17.00 mše sv. (trid.) z neděle 2. po devítníku
pá 7.3.
17:00 mše sv. (trid.) votivní ze svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, po mši sv. výstav Nejsvětější 
svátosti oltářní
ne 9. 3.
11.15 mše sv. z 1. neděle postní, s udílením popelce
17.00 mše sv. (trid.) z neděle 1. postní (Invocabit) 
ne 16. 3.
11.15 mše sv. z 2. neděle postní
17.00 mše sv. (trid.) z 2. neděle postní (Reminiscere)
ne 23. 3.
11.15 mše sv. z 3. neděle postní
17.00 mše sv. (trid.) z 3. neděle postní (Oculi)
25.3.
17:00 slavná (asistovaná) mše sv. ze svátku Zvěstování Panny Marie
ne 30.3.
11.15 mše sv. ze 4 neděle postní
17:00 mše sv. (trid) ze 4. neděle postní (Laetare)

Motet Salve crux arbor vitae tématizuje obrácení římského císaře Konstantina na křesťanství v 
roce 312. Konstantin měl svést poblíž Milvijského mostu přes Dunaj bitvu se svým nepřítelem 
Markem Aureliem Maxentiem. Jeho vojsko bylo v početní nevýhodě, císař měl však v noci před 
bitvou sen, v němž uviděl kříž a nápis „In hoc signum vinces“. Uvěřil snu, nechal na štíty svých 
vojáků namalovat kříž a skutečně v bitvě zvítězil. Císař poté v roce 313 vydal Edikt milánský, 
kterým ukončil pronásledování křesťanů a začal křesťanství všemožně podporovat. 
Josquinovo pětihlasé zhudebnění sekvence Stabat mater je postaveno na hudebním motivu chan-
sonu Comme femme desconfortée, jehož autorem je spoluzakladatel franko-flámské školy, bur-
gundský skladatel Gilles Binchois (1400 – 1460), jeden z Josquinových učitelů. Chanson je zde 
použit jako cantus firmus a tenor ho zpívá včetně původního textu. Text chansonu představuje 
další rovinu skladby – „zoufalá žena, všemi opuštěná…“, která rezonuje s textem sekvence.
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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
redakční rada: P. J. Gapski, P. S. Přibyl, M. Muchová, F. Nedbal    
uzávěrka:  25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)    náklad tohoto čísla: 450 ks     neprodejné

Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:  8:00    9:30 18:00  sv. Václav  Neděle:  11:15  17:00 sv. Gabriel 
(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)

Po-So: 7:30  17:30      sv. Václav Pátek      15:00   Palata  

Kontakt s knězem    Úřední hodiny
úterý:   8:00 -  11:00 (kromě 3. úterý v měsíci) (farní kancelář nebo v sakristii kostela) 
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.  pondělí - pátek: 8:00 - 12:00

Příležitost k přijetí 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
 5.3.  středa Popeleční středa
 9.3. neděle 1. neděle postní
 16.3. neděle 2. neděle postní
 19.3. středa Slavnost sv. Josefa
 23.3. neděle 3. neděle postní
 25.3. úterý Slavnost Zvěstování Páně
 29.3.  sobota Pochod pro život od 14:15 z Mariánského nám. (viz str. 3)
 30.3. neděle 4. neděle postní
 5.4. sobota od 8 hod úklid kostela před Velikonocemi
 6.4. neděle 5. neděle postní
 12.4. sobota od 8:30 setkání ministrantů (v kostele), od 9 hod. postní rekolekce (na faře)
 13.4. neděle Květná neděle
 14.4.  pondělí od 17 hod. kající pobožnost
 17.4. čtvrtek Zelený čtvrtek
 18.4. pátek Velký pátek
 19.4. sobota Bílá sobota
 20.4. neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Postní křížové cesty
Zveme vás na pravidelné křížové cesty, každou postní neděli v 17 hod u sv. Václava
Úklid kostela před Velikonocemi
Vypukne v sobotu 5.4. od 8 hod. Abychom vše stihli do 11 hod., potřebujeme 30 dobrovolníků.
Setkání ministrantů
V sobotu 12.4. se uskuteční setkání ministrantů v kostele, věnované zejména nácviku na veli-
konoční týden. Minule přišlo pouze 7 ministrantů a ministrantek. Bude nás teď víc?
Postní rekolekce
Zveme vás na postní rekolekci, v sobotu 12.4. od 9 hod. na faře. Rekolekci povede P. Ladislav 
Nosek, jezuita od sv. Ignáce a školní kaplan 3 církevních středních škol v Praze.
Kající pobožnost
Využijte prosím v pondělí 14.4. od 17 hod. nabídku delšího času na zpytování svědomí, otevření 
duše a příležitosti ke svátosti smíření (4 kněží k dispozici), po bohoslužbě následuje mše sv.
Farní pouť
Termín letošní farní pouti je stanoven na 31.5. Můžete si již dnes poznamenat do svých diářů. 
Pojedeme do Hrádku u Vlašimi a Klokot. Podrobný program bude upřesněn v dalším čísle.


