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Březen
2015

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Kdo chce jít za Mnou ?
„Kdo chce jít za Mnou, zapři sám sebe, den co den ber na sebe
svůj kříž a následuj Mě“ (Lk 9, 23).

Popeleční středou jsme vstoupili do postní doby. Začali jsme
čtyřicetidenní půst, v němž rozpoznáváme oněch čtyřicet
Ježíšových dní na poušti, kdy se po křtu v Jordánu postil, dříve
než se ujal svého díla spásy. Vydali jsme se tedy na cestu za
Ježíšem, chceme ho následovat, chceme vzít na sebe kříž svých
každodenních povinností, svých problémů, starostí a všeho, s
čím si nevíme rady. Jsme přesvědčeni, že jedině v Něm je naše
spása a budoucnost. Jedině On je naše Cesta, Pravda a Život.
Postní doba nás povzbuzuje v odhodlání nést Kříž spolu s Kristem, abychom spolu se svým Mistrem a Pánem došli ke slávě
vzkříšení. Proto se dnes, chceme zvláštním způsobem pozastavit a zamýšlet nad tím velikým
tajemstvím kříže, který je, jak čteme v Písmu svatém, pro Řeky – čili tehdejší svět učenců –
hloupostí, pro Židy – kteří nepoznali v Ježíši Kristu slíbeného Mesiáše – pohoršením a pro
nás, kteří jsme uvěřili v Ježíše Krista – je projevem největší lásky Boha k člověku: „Hle, tak Bůh
miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl
život věčný“.
Skloňme se před svatým křížem. Rozjímejme o té lásce, která rozhodla o osudu a budoucnosti
člověka. V tomto rozjímání by se měl člověk ve svých myšlenkách i ve svém srdci přesvědčit,
že i on je jedním z těch, ke kterým Kristus z kříže promlouvá, že nás zná všechny jménem, zná
naše tváře, naše nitro i každou vrásku v srdci a zná její příčinu.
Největším pokušením ďábla v dnešní době je, aby člověk pohrdal tímto znamením Boží lásky.
Pamatujme však, že kříž vždycky hrál a nadále hraje důležitou roli v životě člověka. Kříž je
neodlučitelným společníkem našeho života. Kříž je nástrojem našeho posvěcení, je bránou k
věčnému životu.
Hlavním duchovním průvodcem postní dobou ať je nám svatý Jan Pavel II. Hodnotu zásluh tohoto papeže nikdo z nás nemůže přecenit. Byl to především člověk hluboké víry, muž modlitby,
mysticky spojený s Bohem. Jeho pokorná odevzdanost do Boží vůle a bezbřehá důvěra v Boží
milosrdenství jsou pro nás všechny zářivým příkladem.
Jan Pavel II. poslechl hlas svého Pána: „Pojď a následuj mě“ a s nevýslovnou pokorou, trpělivostí
a láskou kráčel za Kristem až na kříž, který s takovou vroucností a něhou, zejména v posledních
dnech svého života objímal. Naproti lůžku Jana Pavla II. na stěně visel obraz „Ecce Homo“ –
obraz trpícího Krista svázaného provazy, na který se díval v době nemoci. A týden před svou
smrtí, v čase Křížové cesty na Velký pátek, kterou mohl pozorovat už jenom pomocí televize,
poprosil o kříž, který objal a přivinul na srdce.
Papež prosil a vyzýval k věrnosti Kristu a Jeho Kříži slovy: „Jsme-li mocni duchem Boha, jsme
zároveň mocni vírou, nadějí a láskou. Proto jsem vás vždy prosil, abyste nikdy nepohrdali tou
láskou, která je největší, která se vyjádřila skrze Kříž, a bez které život lidský nemá smysl“.
Dívejme se na obraz svatého Jana Pavla, který je v našem kostele umístěn pod křížem Golgoty
P. Jerzy
a přemýšlejme…								
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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
Příprava na biřmování - P. Stanislav
pondělí od 18:30 - 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

Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
modlitby a oběd)
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 15.3. od 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 24.3. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla zahájena 15.9.
Katechumenát dospělých - individuální
přípravu vedou P. Jerzy a P. Stanislav

farář:
P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 / 257 317 652 / gapski@centrum.cz
výpomocný duchovní: P. Stanislav Přibyl : tel. 605 830 201 / 257 317 652 / standa.pribyl@volny.cz
rektor kostela sv. Gabriela

výpomocný duchovní: P. Jan Gerndt: 739 484 835 / jan.gerndt@centrum.cz

rektor kostela sv. Jana Nepomuckého (V. Chuchle), rektor kostela P. Marie (M.Chuchle)

Sponzorské dary:
Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100.
Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.
			
Farní www stránky: Adresa: www.farnostsmichov.cz Vše, co chcete na stránky umístit (příspěvky, fotografie, atd.) 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.
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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!

Ministrantské schůzky

Vážení rodiče, milé děti, na základě několika podnětů jsme se rozhodli navázat na loňské ministrantské schůzky. Rádi bychom pozvali všechny děti a dospívající, kteří by o takováto setkání
měli zájem.Bude připraven program s hrami s náboženskou tématikou, nahlédneme do kostela
a ukážeme si, jak se správně chovat u oltáře i mimo něj. Bude-li hezké počasí, podíváme se i
do našeho hlavního města na kostely a památky, které jsou nedílnou součástí naší křesťanské
historie. Setkání budou probíhat 1x měsíčně v neděli, nejbližší v 15.3. a 12.4., vždy od 15:30 cca
do 17:00 – 17:30. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na mě obrátit prostřednictvím emailu (martin.kos@hotmail.com) nebo mi zanechte vzkaz v sakristii v našem kostele.
Martin Kos

Modlitební a filmové setkání NEJEN pro manžele

Zveme všechny farníky na již tradiční středeční setkání s
modlitbou a dokumentárním filmem s duchovní tématikou.
Začínáme modlitbou chval, díků a proseb a následně promítneme film “Obejmout kříž”, v němž zakusíme dramatickou realitu
křesťanských uprchlíků ze Sýrie a Iráku. Jejich svědectví nám
může být zvláště v postní době posilou v modlitbě, prohloubením
víry a sounáležitosti s našimi trpícími bratry a sestrami v Kristu.
Setkání se uskuteční ve středu 18. 2. 2015 od 19:30 ve farním sále.
Srdečně zvou 			
Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Farní dovolená

Milí farníci,
zveme vás na farní dovolenou, letos do poských Wambierzyc, v
termínu 8. - 15. 8. 2015.
Vambeřice jsou staré poutní místo z 13. století, kolonizované Přemyslem Otakarem II. v r. 1253.
Z původního dřevěného kostelíka postupem času vznikla monumentální bazilika minor, do
r. 1945 ve správě pražského arcibiskupa(resp. de iure až do r. 1972). Dne 17. srpna 1980 došlo
k největší a nejvýznamnější události
v dlouhé historii vambeřické svatyně
– soška Matky Boží byla korunována
na vambeřickou Královnu rodin.
Ta je i patronkou Kladska. Krásné
okolí (i širší) zahrnuje stará lázeňská
městečka, chráněnou krajinnou oblast,
a hlavně Kladsko, město založené r.
981 jako pevnost na ochranu stezky
více na: http://www.wambierzyce.pl		
Praha - Krakow.
http://www.rapotin.cz/informace-o-obci-2/historie/poutni-misto-vamberice/
Ubytování je zajištěno ve dvou poutnických domech (Nazaret a Nad sklepikem), celkem 61
míst. Stravování polopenze s možností dokoupení oběda dle potřeby.
Ceny ubytování za 1 noc:
dům Nazaret - dospělý 27 zl. = cca 180 Kč, dítě do 12 let 50%, dítě do 3 let zdarma
dům Nad sklepikiem - dospělý 20 zl. = cca 135 Kč, dítě do 12 let 50%, dítě do 3 let zdarma
Ceny stravování:
snídaně - 10 zl. pro dospělého (cca 67 Kč), 5 zl. pro děti do 12 let
večeře - 25 zl. pro dospělého (cca 165 Kč) a 12 zl. pro děti do 12 let
oběd - 25 zl. pro dospělého (cca 165 Kč) a 12 zl. pro děti do 12 let
Zájemce prosíme, aby se zapsali do přihlašovacího archu v sakristii a složili zálohu 3000 Kč.
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Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2015
Kostel sv. Václava Praha – Smíchov

29. března Květná neděle
Mše sv. 8.00, 9.30 a 18.00 – žehnání ratolestí na začátku každé mše svaté.
2. dubna Zelený čtvrtek
7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály
15.00 - mše sv. na Palatě
17.30 – mše sv. na památku poslední večeře Páně
po mši sv. večerní adorace v „Getsemanské zahradě“ do 20. hod.
3. 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
4. dubna Bílá sobota
7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály
15.00 – velikonoční katecheze pro děti
20.00 – velikonoční vigilie
5. dubna Neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00
6. dubna Velikonoční pondělí
Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00

Poselství svatého otce Františka k postní době 2015
Posilněte svá srdce (Jak 5,8)
Drazí bratři a sestry,
postní doba je časem obnovy pro církev, pro její společenství i pro jednotlivé věřící. Především
je to však „doba příhodná“ (2 Kor 6,2). Bůh od nás nežádá nic než to, co nám předtím dal:
„My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás“ (1 Jan 4,19). On není vůči nám lhostejný.
Každý z nás mu leží na srdci, zná nás jménem, stará se o nás, a když ho opustíme, hledá nás.
Zajímá ho každý; jeho láska mu brání, aby byl lhostejný k tomu, co se nám přihodí. Stává se
však, že pokud se nám daří dobře a žijeme v pohodlí, samozřejmě zapomínáme na ostatní (což
se Bohu Otci nestává nikdy), nezajímáme se o jejich těžkosti, o jejich bolesti a nespravedlnosti, jimiž trpí… a naše srdce tak upadá do lhostejnosti. Zatímco já si žiji poměrně dobře a
pohodlně, zapomínám na ty, jimž se dobře nedaří. Takovýto egoistický postoj lhostejnosti dnes
nabral světový rozměr; až takový, že můžeme dokonce mluvit o globalizaci lhostejnosti. Jedná
se o problém, jemuž se my jako křesťané musíme umět postavit.
Když se Boží lid obrátí k Boží lásce, nachází odpovědi na ty otázky, které mu trvale kladou
dějiny. Jednou z nejnaléhavějších výzev, jíž se chci v tomto poselství zabývat, je globalizace
lhostejnosti.
Lhostejnost vůči bližnímu i vůči Bohu je také pro nás křesťany skutečným pokušením. Proto
v každé postní době potřebujeme slyšet volání proroků, kteří pozvedají svůj hlas a probouzejí
nás.
Bůh není vůči světu lhostejný, ale miluje ho až tak, že za spásu každého člověka dal svého Syna.
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Vtělením, pozemským životem, smrtí a zmrtvýchvstáním Božího Syna se definitivně otevírá
brána mezi Bohem a člověkem, mezi nebem a zemí. Církev je jakoby rukou, která drží tuto
bránu otevřenou skrze hlásání Slova, slavení svátostí a svědectví víry, která se projevuje láskou
(srov. Gal 5,6). Svět však má tendenci uzavírat se do sebe a zavírat onu bránu, skrze niž Bůh
vstupuje do světa a svět do Boha. Tato ruka, kterou je církev, tedy nesmí být nikdy překvapená,
když je odmítána, potlačována a zraňována.
Boží lid se proto potřebuje obnovovat, aby nezůstával lhostejný a aby se neuzavíral do sebe. Pro
tuto obnovu bych vám chtěl předložit tři kroky k meditaci.
1. „Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy“ (1 Kor 12,26) – církev
Boží lásku, která rozbíjí onu smrtelnou uzavřenost, jíž je lhostejnost, nám přináší církev svým
učením a především svým svědectvím. Můžeme však svědčit pouze o tom, co jsme předtím
sami zakusili. Křesťan je někým, kdo umožní Bohu, aby ho oblékl do jeho
dobroty a milosrdenství, aby ho oblékl do Krista, a tak se mohl stávat tím, čím je on –
služebníkem Boha a lidí. Obřadem umývání nohou nám to dobře připomíná liturgie Zeleného
čtvrtku. Petr nejprve nechtěl, aby mu Ježíš umýval nohy, ale potom pochopil, že Ježíš nechce
být pouze příkladem toho, že i my máme umývat nohy jeden druhému. Tuto službu může vykonávat jen ten, kdo si nejprve nechal umýt nohy od Krista. Pouze on „má s ním podíl“ (Jan
13,8), a tak může sloužit člověku.
Postní doba je příhodným časem pro to, abychom se nechali obsluhovat Kristem, a tím se
stávali takovými jako on. K tomu dochází, když nasloucháme Božímu Slovu a přijímáme svátosti, zvláště eucharistii. V ní se stáváme tím, co přijímáme: Kristovým tělem. Lhostejnost, která,
jak se zdá, často získává nadvládu v našich srdcích, nenachází v tomto těle místo. Proto tedy
ten, kdo je Kristův, patří k jedinému tělu, v němž nejsme k sobě navzájem lhostejní. „Trpí-li
jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy, je-li některý úd vyznamenán, všechny ostatní údy se
s ním radují“ (1 Kor 12,26).
Církev je communio sanctorum, protože na ní mají účast svatí, ale i proto, že je společenstvím
svatých věcí: Boží lásky nám zjevené v Kristu a všech jeho darů. Mezi ně patří i odpověď těch,
kdo se nechají zachvátit touto láskou. Ve společenství svatých a při účasti na Božích věcech
nikdo nic nevlastní pouze pro sebe, ale to, co má, patří všem. A vzhledem k tomu, že jsme
spojeni v Bohu, můžeme něco vykonat i pro vzdálené a pro ty, k nimž se svými vlastními silami
nikdy nedostaneme; proto se s nimi a za ně modlíme k Bohu, abychom se všichni otevírali pro
dílo jeho spásy.
2. „Kde je tvůj bratr“ (Gen 4,9) – farnosti a komunity
To, co bylo řečeno o církvi, musíme převádět do života farností a komunit. Dokážeme v těchto
církevních společenstvích zakoušet svou příslušnost k jedinému tělu? K tělu, které zároveň
přijímá i sdílí, co Bůh chce darovat? K tělu, které poznává své nejslabší, nejchudší a nejmenší
údy a stará se o ně? Anebo se utíkáme ke všeobecné lásce, která se angažuje daleko ve světě, ale
zapomíná na Lazara sedícího před našimi zavřenými dveřmi? (srov. Lk 16,19-31)
Abychom přijímali to, co nám Bůh dává, a aby to přinášelo plný užitek, je třeba překonávat
hranice viditelné církve ve dvou směrech.
V první řadě tím, že se v modlitbě spojíme s církví v nebi. Když se pozemská církev modlí,
vzniká společenství vzájemné služby a dobra, které se dostává až před Boží tvář. Spolu se svatými, kteří dosáhli své plnosti v Bohu, vytváříme společenství, v němž se lhostejnost překonává
láskou. Církev v nebi není triumfující proto, že by se obracela zády k utrpení světa a radovala
se sama. Svatí spíše mohou s radostí nazírat skutečnost, že Ježíšovou smrtí a zmrtvýchvstáním
definitivně překonali lhostejnost, tvrdost srdce a nenávist. Dokud toto vítězství lásky nepronikne do celého světa, svatí stále kráčejí s námi jako poutníci. Tereza z Lisieux, učitelka církve,
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psala s přesvědčením, že nebeská radost z vítězství ukřižované lásky není úplná, dokud jen jediný člověk na zemi trpí a sténá: „Velice počítám s tím, že v nebi nebudu nečinná, a mým přáním
je i nadále pracovat pro církev a pro duše“ (dopis 254 z 14. července 1897).
I my máme účast na zásluhách a na radosti svatých a oni zase mají účast na našem boji a touze
po míru a smíření. Jejich radost z vítězství zmrtvýchvstalého Krista je pro nás důvodem, abychom měli sílu k překonávání různých forem lhostejnosti a tvrdosti srdce.
Na druhé straně je každé křesťanské společenství povoláno k tomu, aby překračovalo práh
vztahů směrem k okolní společnosti, k chudým a vzdáleným. Církev je svou povahou misijní,
není zahleděná do sebe, ale je posílána ke všem lidem.
Toto poslání znamená trpělivě svědčit pro toho, který chce přivést k Otci všechno a každého
člověka. Svědectvím je to, co láska nemůže zamlčet. Církev následuje Ježíše Krista po cestě,
která ji vede ke každému člověku, až na konec země (srov. Sk 1,8). Tak můžeme v každém
bližním vidět bratra a sestru, za něž Kristus zemřel a vstal z mrtvých. To, co jsme dostali, dostali
jsme i pro ně. A podobně všechno, co tito bratři vlastní, je darem pro církev a pro celé lidstvo.
Drazí bratři a sestry, jak jen si přeji, aby se místa, kde se projevuje církev, zvláště naše farnosti a
komunity, stávaly ostrovy milosrdenství uprostřed moře lhostejnosti!
3. „Posilněte svá srdce“ (Jak 5,8) – každý věřící
I jako jednotlivci víme, co je pokušení lhostejnosti. Jsme přesyceni šokujícími obrazy, které
ukazují lidské utrpení, a zároveň cítíme svou neschopnost nějak reagovat. Co máme dělat, abychom se nenechali pohltit touto spirálou zděšení a nemohoucnosti?
Na prvním místě se můžeme modlit ve společenství pozemské a nebeské církve. Neignorujme
sílu modlitby mnoha lidí! Iniciativa 24 hodin pro Pána, k jejímuž slavení ve dnech 13. a 14.
března vyzývám celou církev i na úrovni diecézí, se chce stát výrazem této potřeby modlit se.
Na druhém místě můžeme pomáhat skutky lásky a díky mnoha církevním charitativním organizacím se dostat k blízkým i vzdáleným. Postní doba je vhodná pro to, abychom prokázali
zájem o druhého, třebas i jen malým, ale konkrétním výrazem spoluúčasti na našem společném
lidství.
A konečně za třetí, utrpení druhého člověka je výzvou ke konverzi, neboť bratrova potřeba
mi připomíná křehkost mého vlastního života a mou závislost na Bohu a na bratrech.
Pokud pokorně prosíme o milost Boží a přijímáme omezenost svých možností, s důvěrou se
odevzdáváme nekonečným možnostem, které obsahuje Boží láska. A budeme moci odolávat
ďábelskému pokušení, jež nás vede k víře, že zachránit sebe i svět můžeme my sami.
Abychom překonávali lhostejnost a naši domnělou všemohoucnost, chtěl bych všechny
požádat, aby tuto postní dobu prožívali jako cestu k formování svého srdce, jak by řekl Benedikt XVI. (encyklika Deus caritas est, 31). Mít milosrdné srdce neznamená mít slabé srdce.
Kdo chce být milosrdný, potřebuje srdce silné, pevné, uzavřené pro pokušitele, ale otevřené pro
Boha. Srdce, které se nechá proniknout Duchem a přivést na cesty lásky, jež směřují k bratřím a
sestrám. Srdce ve své podstatě chudé, které poznává vlastní ubohosti a vydává se pro druhého.
Proto, drazí bratři a sestry, v této postní době toužím modlit se spolu s vámi ke Kristu: „Fac
cor nostrum secundum cor tuum“ – „Učiň srdce naše podle srdce svého“ (prosba z litanií k
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu). Pak budeme mít silné a milosrdné, bdělé a obětavé srdce, které
se nenechá uzavřít do sebe a neupadne do víru globalizované lhostejnosti.
S tímto přáním vás ujišťuji o své modlitbě za to, aby každý věřící a každé církevní společenství
plodně prožívalo postní dobu, a prosím vás, abyste se modlili za mne. Ať vám Pán žehná a
Panna Maria ať vás ochraňuje.
Ve Vatikánu 4. října 2014 na svátek svatého Františka z Assisi			
František
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Vzkříšení

Ježíš jí řekl: „Marie!“ Tak zavolal podle evangelisty Jana Kristus zmrtvýchvstalý na Marii Magdalskou, když šla časně ráno ke hrobu, do kterého předtím uložili jeho mrtvé tělo. Podle tohoto
zvolání Marie poznala, že mluví se svým Pánem. A stejně důvěrně volá Kristus na každého z
nás. Jak hluboká a radostná chvíle. Jak nepochopitelná událost. A Marie věří ve svého Spasitele.
Věří v život toho, koho ještě před třemi dny viděla umírat na kříži. Marie se nemohla na tuto
chvíli připravit, na rozdíl od nás. My máme čtyřicet dní na to, abychom obrátili své smýšlení,
abychom opustili všechno, co nás svazuje, co odvádí naši pozornost od Krista, který se za nás
vydal potupné smrti na kříži. Jako chudý se narodil a ještě chudší umírá. S pocitem naprosté
opuštěnosti. On, který vzal na sebe hříchy lidí celého světa a napříč vším časem, umírá s pocitem, že i Otec na něj zapomněl. Kdo může pochopit tuto samotu? Kdo z nás by měl čas, náladu,
kdo by byl ochotný čekat pod křížem? Tolik povinností máme vůči tomuto světu, dlužíme čas
práci, rodině, koníčkům. Pospícháme, honíme se. A Kristus zatím umírá opuštěný na kříži. Je
čas se zastavit. Obrátit se ke kříži, pro Krista - nástroji umučení, pro nás - symbolu naší spásy.
Nelze se dívat na zmrtvýchvstalého Krista a nevidět za ním ve stínu na Golgotě jeho kříž!
Marie šla brzy ráno, bylo ticho a klid. Jistě v duchu uvažovala nad událostmi posledních dní,
tak rychlými a nepochopitelnými. Hrob našla prázdný! Neváhala a šla hledat svého Pána, byla
ochotná přenést jeho tělo zpět do hrobu (J 20,15). Ale on jí předešel a zavolal jí jménem. Hlasem,
který důvěrně znala. I mně je dána šance prožít dobu příprav na velikonoce jako Mariinu cestu
ke hrobu – v tichu a rozjímání, abych pak byl připraven slyšet Ježíše, jak volá mé jméno …
							 MUDr. Martin Pehr, praktický lékař

Jak se dělá misie?

Milí farníci,
jistě jste zaznamenali, že v letošním roce navazuje na Noc kostelů týden
městských misií – Dny víry (31. 5 – 6. 6.). Budeme rádi, když tuto akci v
naší farnosti jakýmkoli způsobem podpoříte, a ještě radši, když se i aktivně
zapojíte. Víra přeci není soubor předpisů, ale živý vztah s Bohem, který
se nám ve svém Synu zjevil, zjevuje a přibližuje v nejvyšší možné míře.
Zažíváme-li, jak je Bůh ve své nekonečné lásce štědrý k nám, pojďme se
s Jeho pomocí o tento dar podělit s těmi, kdo v okolí našeho kostela žijí,
pracují nebo jen procházejí, ale slova „kostel, Bůh a církev“ jsou pro ně
jednou velkou neznámou.
Ze vcelku bohaté nabídky akcí vám nabízíme a doporučujeme jednu farní a dvě mimofarní.
V Pastoračním středisku (Kolejní 4, Praha 6) bude v sobotu 7. března od 9 do 17 h probíhat
seminář s irským misionářem P. Patrickem Collinsem (viz krátký životopis na konci textu)
s názvem „Jak se dělá misie?“ - učení církve o misii, základní kroky v misii, jak se připravit,
zkušenosti. Na akci je třeba se do 3. března přihlásit na www.apha.cz/jak-se-dela-misie. Dále
můžete v Pastoračním středisku absolvovat Čtyři večery o evangelizaci s Kateřinou Lachmanovou a jejími hosty (P. Aleš Opatrný, P. Jakub František Sadílek OFM, P. Pavel Semela) – středy
od 19 h (11., 18., 25. března a 8. dubna).
V dubnu pak přímo v naší farnosti přivítáme milého hosta, našeho bývalého farníka a dlouholetého aktivního člena zdejšího společenství mládeže, P. Jakuba Františka Sadílka OFM,
který je mj. také členem organizačního týmu Dnů víry 2015.
Součástí tohoto setkání bude praktická přednáška vycházející z dlouhodobé zkušenosti P.
Jakuba s evangelizací ve velkých městech ČR, navážeme diskuzí, v níž bychom vám rádi nabídli dostatek prostoru pro dotazy týkající se misií a evangelizace. Odpoledne zakončíme projekcí filmu režisérky Jany Ševčíkové „Opři žebřík o nebe“, který v současné době běží v českých
kinech. Jedná se o časosběrný dokument o díle slovenského kněze P. Mariána Kuffy, který svůj
život a pastorační úsilí věnuje sociálně vyloučeným lidem (narkomani, alkoholici, propuštění
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vězni apod.), s jejichž a především s Boží pomocí vybudoval a stále buduje neuvěřitelné dílo
a mnohé z nich navrací do života. My máme možnost film vidět zdarma či za dobrovolný
příspěvek v našem farním (promítacím) sále. Tak neváhejte a přijďte!
P. Patrick Collins CM je vincentinský kněz z Irska, uznávaný a vynikající kazatel na mezinárodních konferencích, hudebník a univerzitní profesor. Ve svých knížkách, přednáškách, seminářích
a televizních programech v Irsku, Anglii, Austrálii, Itálii a USA o spiritualitě, psychologii a kontemplativním životě inspiruje mnohé posluchače a čtenáře. Je autorem mnoha knih, které byly
přeložené do italštiny, polštiny a maďarštiny. Po mnoho let je zapojený v ekumenickém hnutí,
charismatické obnově a v Nové evangelizaci v Irsku. Je spoluzakladatelem společenství Nové jaro
v Dublinu, kde v současné době též žije a přednáší.

24 hodin pro Pána

Před rokem jsme dostali od Svatého Otce prostřednictvím Papežské rady pro novou evangelizaci výzvu, abychom připravili čtyřiadvacetihodinový prostor pro svátost smíření spojený s
eucharistickou adorací. Je to vždy pátek a sobota před čtvrtou nedělí postní, což letos připadá
na 13. a 14. března. Vzhledem ke snadné dostupnosti bude v Praze tento program opět v kostele
Panny Marie Sněžné. Začne v pátek 13. 3. v 18 hodin mší svatou a bude pokračovat celou noc a
celý den až opět do 18 hodin v sobotu 14. 3.

Dny víry Praha 2015

Jak jsme již informovali, v souladu s pastoračním plánem připravujeme
od 30. 5. do 6. 6. 2015 misijní týden Dny víry Praha 2015. V této souvislosti prosíme, aby se pražské farnosti podle svých možností zapojily a také
připravily program adekvátní možnostem farnosti. Během jara nabídneme
několik přípravných setkání, kde lze získat tipy na program a které budou
připraveny pro laiky ochotné pomoci s přípravou. V Pastoračním středisku
připravujeme:
- seminář o předávání víry v dnešním velkoměstě s irským misionářem P.
Patrickem Collinsem, CM, který se uskuteční v sobotu 7. března;
- čtyři setkání o evangelizaci a misii s PhDr. Kateřinou Lachmanovou,
Th.D., a jejími hosty 11., 18., 25. března a 8. dubna od 19 hod.;
- základní informativní setkání 21. ledna od 19 hod.
Kdo plánuje nějaký program pro Dny víry, ať se přihlásí e-mailem na adresu: info@dnyviry.cz
Mgr. Ing. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci
s uvedením místa a akce.			

Ovoce moudrého života

Všichni si občas položíme otázku, jak bychom měli dobře a moudře prožít svůj život. Jeho ovocem je pravá svoboda. Dobré a hojné sklizni napomůže rozvoj tří schopností, které k ní vedou.
Jsou to: rozum, zodpovědnost a úcta. Je však třeba začít s jejich pěstováním od malička, protože
se člověk v dospělosti už hůře přizpůsobuje.
Když se dítěti v rozumné míře pevně stanoví hranice povolených a zakázaných věcí, později
přibude také zodpovědnost za vlastní jednání. Až bude schopné pochopit skutečnost, že starý,
tělesně postižený či jinak znevýhodněný člověk není zbytečná věc, ale plnohodnotná osoba,
prožije s tímto vybavením určitě plodný život.
Dnes však mnozí lidé žijí tak, jakoby výše zmíněné schopnosti vůbec neznali. Svobodu zaměňují
za svévoli, rozum často vynechávají, zodpovědnost svalují na druhé a úctu k ostatním lidem
považují za přežitek. Proto je naše společnost nemocná zlobou, nenávistí a strachem. Existuje však možnost jejího uzdravení, protože většina z nás chce žít dobře a spokojeně. Nic však
nevyřešíme ustavičným nadáváním na špatné poměry, ale měli bychom začít každý sám u sebe
usilovným rozvíjením schopností zmíněných na začátku. Když se pak stane jejich spojovacím
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mostem láska a křesťanská víra, která je ještě posílí, jsem přesvědčena, že poneseme bohatou
úrodu.										 IB

Jste také stále nešťastní?

Také se Vám zdá, že je všechno špatně, také slyšíte kolem sebe nespokojenost se situací v naší zemi, i ve svém životě? Myslím, že bychom měli popřemýšlet, zvláště teď v postní době. Je všechno opravdu
u nás tak špatné?
l Jestliže jsi dnes ráno vstal a cítíš se zdravý, dostalo se ti více
požehnání než milionům lidí, kteří nepřežijí tento týden.
l Jestliže nezažíváš hrůzy války, osamělost ve vězení, mučení nebo
svíravou bolest hladu, jsi na tom lépe než 500 milionů lidí ve světě.
l Jestliže můžeš svobodně vyznávat svou víru beze strachu z pronásledování, mučení a smrti,
dostává se Ti více požehnání než třem miliardám lidí na světě.
l Jestliže máš v lednici jídlo, jsi-li oblečen, máš-li střechu nad hlavou a místo na spaní, jsi
bohatší než 70% lidí na světě.
l Jestliže máš peníze v bance nebo jen v peněžence a můžeš dát pár drobných někde žebrákovi,
patříš mezi ty bohaté na světě.
l Jestliže máš úsměv na tváři a pociťuješ vděčnost, je to požehnání. Hodně lidí by to také
mohlo prožívat, ale neumí to.
l Jestliže můžeš někoho vzít za ruku, obejmout ho, dostává se ti požehnání, protože nabízíš
uzdravující dotek.
l Jestliže si můžeš přečíst toto poselství, protože umíš číst, dvě miliardy lidí to neumí.
Spočítej všechna svá požehnání, buď vděčný a nepřestávej děkovat.
							

Farní praxe

C. Jacquemont (red. upraveno MM)

Všichni bohoslovci pražské arcidiecéze musí každoročně absolvovat mimo jiné i tzv. farní
praxi, čas kdy mají být se svými kněžími a farníky. Jsou to tři týdny, které by měl bohoslovec
strávit (ať už vkuse nebo rozděleně) ve své domovské farnosti. Obvykle se konají během letních
prázdnin, ovšem naše farnost je poměrně atypická tím, že je pražská. Ve většině pražských
farností se toho totiž přes prázdniny moc neděje, protože většina lidí je ráda, že může vyrazit
mimo město. A tak jsme se s panem farářem domluvili na období mezi zimním a letním semestrem, kdy máme v semináři volno.
A co bylo náplní praxe? Sloužit mše sv. nebo zpovídat nemohu a tak jsem dělal, co bylo
potřeba. Sešlo se to tak, že zrovna onemocněla paní Durdisová i otec Stanislav, takže jsem pár
dopolední hlídal kostel a pak mohl pomoci se suplováním biblické hodiny nebo přípravy na
biřmování. Rád jsem se připojil ke čtvrtečnímu společenství maminek s dětmi, přípravě ke
křtu, samozřejmě jsem se účastnil mší sv., křtů apod. Povzbuzující byly rozhovory s farníky,
společná modlitba na faře s panem farářem a otcem Stanislavem i naše dlouhé rozmluvy, při
kterých mi předávali své zkušenosti. Přiučil jsem se, jak se co zapisuje do farních matrik a pomohl seškrábat zvlhlou omítku v jedné sklepní místnosti apod.
Celý týden a půl byl velmi poučný, povzbuzující a již nyní se těším na další část praxe, kterou
bych měl mít o prázdninách. Děkuji za všechny vaše modlitby a věřím, že se budete modlit i
nadále. Mohu vás ujistit, že je to oboustranné.				
Václav Šustr

Na Andělíčku...

... je lidový název krásného místa na okraji města Sušice a rádi bychom vám jeho návštěvu
nabídli jako tip na výlet (nejen) v postní době. Na vrch Anděla Strážce (nebo také Stráž)
byla v r. 2010 vystavěna křížová cesta vyrobená v rámci maturitních prací studentů z oboru
Uměleckořemeslné zpracování kovů a dílo je to vskutku vydařené.
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Jednotlivá zastavení jsou citlivě zasazena do terénu lemujícího
pěšinu stoupající borovým lesem až na vrchol k barokní kapli sv.
Anděla Strážce. Cesta začíná na pravém břehu Otavy a od I. k XIV.
zastavení vystoupáme zhruba sedmdesátimetrové převýšení s tím,
že není vyloučeno, že se občas bude nutné kus cesty vrátit. Reliéfy
jsou totiž zasazeny do skal a kamenů tak, že méně pozornému poutníkovi občas uniknou. Od posledního zastavení, jehož přírodní ráz
při troše fantazie opravdu připomíná hrob vytesaný do skály, cesta
krátce stoupá pustým lesem, načež znenadání ústí na mýtinu s lampou připomínající vstup do bájné země Narnie.
Přes veškerou snahu se nám do Aslanovy země vkročit nepodařilo,
a tak jsme svůj zrak upnuli vzhůru, kde mezi stromy prosvítal již
zmíněný „Andělíček“ – barokní kaple postavená v r. 1863 a zhruba o 50 let později obehnaná
ambity se čtyřmi nárožními kaplemi zasvěcenými Matce Boží, sv. Janu Nepomuckému, sv. Floriánu a sv. Máří Magdaléně. Areál kaple je přístupný jen po velmi omezenou dobu a je dobré si před cestou zjistit aktuální informace, případně zkusit domluvit individuální otevření.
Nicméně místo je samo o sobě výzvou k zastavení a setrvání v Boží přítomnosti. Společně s
výhledem na protilehlý Svatobor, Sušici jako na dlani a všechny okolní krásy Pošumaví tvoří
dohromady magnetickou sílu, jejíž přitažlivost překonat při vykročení k odchodu je téměř nadlidský výkon.

Vydáte-li se s malými dětmi, můžete si předem ke křížové cestě vytisknout pracovní sešit s
omalovánkami, který bude cca od poloviny března ke stažení na www.deti.vira.cz, časem snad
i v Informačním centru Města Sušice.
Krásné a požehnané putování přejí Suchlovi

Dominikánská 8 - místo vzdělání a kultury při kláteře sv. Jiljí

Prostí věřící? laici v církvi
čtvrtek 5. března 2015 v 19.30 hHosté: Tomáš Machula, Irenej Fintor OP a další
František blázen - divadelní představení
úterý 10. března 2015 v 18.00 h Jan Horák
Thomas Merton: Žádný člověk není ostrov
středa 11. března 2015 v 19.30 h moderuje fr. Vojtěch Soudský OP, čítárna v 1.p.
Synod o rodině očima papežského teologa
čtvrtek 12. března 2015 v 19.30 h Wojciech Giertych, Jindřich Šrajer
Nikdo není dokonalý - povolání ke svatosti
čtvrtek 19. března 2015 v 19.30 h Hosté: Ludvík Dřímal, Vojtěch Novotný
Vstup z Jilské 7a
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Prázdninové vzdělávací kurzy pro harmonizaci manželství
1. termín: 4.7. – 9.7.2015
2. termín: 9.7. – 14.7.2015
„S Tebou, v radostné důvěře do každé doby!“

19.7. – 24.7.2015
„Děkujme Bohu za to, jací jsme“
Pojďme společně objevit jedinečnost svou,
našeho manželství a naší rodiny.

Dva jsou víc jak jeden. A což teprve spojení s Bohem Otcem
a Marií! Naše manželství a rodina může být nejsilnějším
týmem.

Přednášející: manželé Holešinští, Staufčíkovi,
Šikulovi, Štouračovi.

Přednášející: Helena a Josef Múčkovi.

Duchovní doprovod: P. Zdeněk Králík.

Duchovní doprovod: P. V. Slouk (1.); P. Z.Králík (2.).
Přihlášky a informace:
4.7. – 9.7.2015 - manželé Danielovi:
tel: 732859725, 731711678
emote@seznam.cz, jdanielkrc@raz-dva.cz
9.7. – 14.7.2015 - manželé Wajsarovi:
tel: 731 332 773 wajsarova@hospic.cz
19.7. – 24.7.2015 - manželé Vyplašilovi:
tel: 723 552 323 janvyplasil@email.cz

Přihlášky zasílejte do 30.4.2015

Program: Dopoledne a večer
přednášky, workshopy, manželský
rozhovor (zajištěno hlídání dětí).
Odpoledne volný program . Kurzy
začínají večeří a končí snídaní, počet
účastníků omezen na max. 13
manželských párů s dětmi.
Místo: Chata Horalka, Sněžné
v Orlických horách. Ubytování ve dvou
až šestilůžkových pokojích se
sociálním zařízením a chatkách. Plná
penze.

Okénko sv. Gabriela

Březen 2015

Rektor kostela:
P. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D, JC.D, tel.: 605 830 201;
e-mail: standa.pribyl@volny.cz
číslo účtu Duchovní správy u sv. Gabriela:
0120797309 / 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

ne 1. 3.
11.15 mše sv. ze 2. neděle postní
17.00 mše sv. (tridentská tradiční) ze neděle
postní (Reminiscere)
pá 6. 3.
17.00 mše sv. (trid.) z pátku po 2. neděli postní
(s pobožností prvního pátku v měsíci)
so 7. 3.
9.00 mše sv. (trid.) ze soboty po 2. neděli postní (s pobožností první soboty v měsíci)
ne 8. 3.
11.15 mše sv. ze 3. neděle postní
17.00 mše sv. (trid.) ze 3. neděle postní (Oculi)
pá 13. 3.
17.00 mše sv. (trid.) z z pátku po 3. neděli postní
ne 15. 3.
11.15 mše sv. ze 4. neděle postní (Laetare)

17.00 mše sv. (trid.) ze 4. neděle postní (Laetare)
čt 19. 3.
17.00 mše sv. (trid.) ze svátku sv. Josefa,
snoubence blahoslavené Panny Marie
pá 20. 3.
17.00 mše sv. (trid.) z pátku po 4. neděli postní
ne 22. 3.
11.15 mše sv. z 5. neděle postní – latinská s
renesančním polyfonním zpěvem
17.00 mše sv. (trid.) z 5. neděle postní (Smrtelná)
pá 27. 3.
17.00 mše sv. (trid.) z Pátku po neděli Smrtelné
ne 29. 3.
11.15 mše sv. z Květné (pašijové) neděle – se
žehnáním ratolestí a průvodem
17.00 mše sv. (trid.) z Květné neděle – se
žehnáním ratolestí a průvodem
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

9:30

18:00

sv. Václav

(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.		

Neděle: 11:15
Pátek:		
Pátek 		

17:00
17:00
15:00

Úřední hodiny

sv. Gabriel
sv. Gabriel
Palata

(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
1.3.
8.3.
15.3.
18.3.
19.3.
22.3.
25.3.
29.3.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.
12.4.

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

2. neděle postní
3. neděle postní
4. neděle postní
od 18:30 modlitební a filmové setkání na faře, film Obejmout kříž (str. 3)
Slavnost sv. Josefa
5. neděle postní
Slavnost Zvěstování Páně
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Velikonoční pondělí
2. velikonoční neděle - Neděle Božího milosrdenství

Postní křížové cesty

Zveme vás na pravidelné křížové cesty, každou postní neděli v 17 hod u sv. Václava

Postní rekolekce

Zveme vás na postní rekolekci, v sobotu 21.3.2015 od 9 hod. ve farním sále, pod vedením P.
MUDr. Vojtěcha Nováka

Předvelikonoční úklid kostela

v sobotu 28.3., cca od 8:15, aby se vše stihlo včas, potřebujeme alespoň 20 dobrovolníků

Kající pobožnost

Využijte prosím v pondělí 30.3. 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.

Hudba u sv. Václava

1.3. – 2.neděle postní – při mši svaté v 18:00 hod.- postní moteta v podání smíšeného 		
		 sboru IGNIS. Dirigent: Milena Zoláreková, varhany: Václav Vála
10.3. – úterý po 3.neděli postní – po večerní mši sv.od 18.30 – koncert k výročí narození 		
		 Josefíny Duškové. Soprán: Ludmila Vernerová, varhany: Petr Čech
29.3. – Květná neděle – při mši svaté v 9:30hod. – zpívané Pašije
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:

12

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, P. J. Gerndt, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 500 ks
neprodejné

