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Duben
2015

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Naše velikonoce

Těžko říci, který ze tří velikonočních dní, tzv. tridua, je nejdůležitější, nebo který je opravdovým vrcholem. Protestanté, kteří nemají eucharistii a mají
od nás poněkud odlišný názor na ospravedlnění,
slaví jako největší den Velký pátek, proto se nijak
nepostí jako my.
Z hlediska katolické věrouky a katolické liturgické
praxe možno říci, že všechny ty dny mají, dá se říci,
nekonečnou důležitost. Na Zelený čtvrtek se nám
Pán Ježíš vydal na věčné časy za pokrm a nekrvavě
tak anticipoval svou krvavou oběť na kříži, a my ji
zase post-cipujeme při každé mši svaté. Nebudeteli jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete
mít v sobě život. O Velkém pátku se neanticipuje
ani nepostcipuje to, co se přímo děje: On za nás
umírá, on vzal na sebe hříchy světa, on dnes zaplatil svým životem výkupnou cenu za naše věčné
spasení. Proto se neslouží na Velký pátek mše svatá.
Pak je jakási pauza, odpočinutí, které znázorňuje
ticho Bílé soboty, aby pak po předestření všech
předchozích událostí dějin spásy, které přinášejí
čtení ze Starého Zákona, osvítilo a obnovilo Kristovo vzkříšení ta Boží díla, která byla zastřena stavem hříchů lidstva.
Židovské velikonoce předestíraly před věřící veliké Boží skutky, které Hospodin učinil pro
záchranu svého národa. Křesťanské velikonoce pojímají do sebe to, co slavili Židé, ale ukazují,
že dílo Boží vůči lidstvu vyvrcholilo posláním Ježíše Krista. Co mělo význam, řekli bychom na
národní úrovni, to rozšířila Kristova oběť na Kalvárii na celé lidstvo. Jak řekl velekněz Kaifáš:
Je lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ. On to myslel v okamžitém
významu: zabitím Ježíše uklidníme rozjitřené nálady a Římané nás nechají na pokoji. Ale pravý
význam této věty zní: Jeden člověk, Kristus Ježíš, zemře za všechny lidi, aby lidstvo mohlo žít
v pokoji s Bohem.
Přejme si, abychom oživili v sobě vědomí, že i my jsme zasazení do Božího záchranného
plánu. Že i na nás Bůh myslí a s námi počítá v rámci toho, k čemu nás poslal. Na něco jiného
potřeboval Noema, na něco jiného Abraháma, na něco jiného Eliáše. A na něco jiného, originálního, potřebuje nás. Uvědomme si také, že nás začlenil do mystického těla Církve, že tedy
navazujeme na ty, kteří tu byli před námi, spolupracujeme s těmi, kdo jsou vedle nás a kolem
nás, a připravujeme půdu těm, kteří přijdou po nás. Žádný z nás není ostrovem, žádný z nás
nežije ani neumírá sám sobě.						 P. Jan Gerndt
					* * *
Pane Ježíši, tys otevíral oči slepých, uzdravoval nemocné, tys odpustil i veřejné hříšnici a kajícího Petra jsi upevnil ve své lásce; odpusť i mně všechny hříchy a obnov ve mně svou lásku a
dej, ať v jednotě se všemi bratry a sestrami žiji spravedlivě, aby byl můj život svědectvím spásy.
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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 26.4. od 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 28.4. 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

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 12.4., od 14:30, sraz před farou. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na mě obrátit prostřednictvím e-mailu (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 “Od guru k Ježíši”, ve
kterém se setkáme se svědectvím belgického kněze, doktora filozofie a
teologie, o jeho spletité cestě ke Kristu. V mládí ho pátrání po smyslu
života zavedlo do východních duchovních tradic a praktik až k esoterismu. Dnes vypráví svou zkušenost a porovnává ji s pravdou o Kristu, který ho „šel hledat až
na sám konec země“.
Březnové setkání bylo velmi milé a mj. jsme se připojili k výzvě, která zazněla na konci filmu „Obejmout kříž“, a to pomodlit se denně modlitbu Otče náš na úmysl pronásledovaných
křesťanů a uprchlíků v Libanonu. Chcete-li, připojte se k nám! Dubnové setkání se uskuteční
ve středu 15. 4. 2015 od 19:30 ve farním sále.		
Srdečně zvou
Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Farní dovolená

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 Praha - Krakow.
více na: http://www.wambierzyce.pl		
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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Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 15. 3. 2015

Přítomni:
P. Gapski, P. Přibyl, T. Lokajíčková, F. Nedbal, J. Macek,
		
P. Chvátal, G. Suchlová, H. Svobodová
Omluven:
J. Durdisová
Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Příprava Noci kostelů 29.5.2015. Koordinátorem je P. Chvátal, který představil předběžný
program. Program bude ještě upřesněn, aby byla pokryta doba od 18 do 24 hodin. Prosíme
dobrovolníky o pomoc při zajištění hlídání kostela a ostatních organizačních pracích. V sakristii bude k dispozici přihlašovací seznam.
2) Příprava Dnů víry, které budou probíhat v Praze od 30.5. do 6.6.2015. Noc kostelů bude
úvodní akcí k následujícím Dnům víry. Motto navržené v naší farnosti: „Pojďte ke mně 		
všichni, kdo jste obtíženi, a já vás občerstvím“. V programu se diskutují tyto body:
a) promítání filmu Opři žebřík o nebe v parku Portheimka (případně v kostele),
b) setkání otevřené pro veřejnost, při kterém se budeme modlit na úmysly, které zájemci
předem vloží do schránky v předsíni kostela,
c) program pro děti.		
Při všech akcích bude možnost rozhovoru s knězem.
Na podrobnostech celého programu se pracuje, akci zaštiťuje G.Suchlová s P.Chvátalem.
Pomoci by mělo i setkání s P. J.Sadílkem dne 11.4.2015 na faře, které je spojeno s promítáním filmu Opři žebřík o nebe
3) Příprava oslav 130. výročí posvěcení našeho kostela sv. Václava, které se budou konat v 		
neděli 27.9.2015. Oslava začne slavnostní bohoslužbou v 9.30, kterou povede pan kardinál
D. Duka. Budou pozváni kněží, kteří dříve v naší farnosti působili, dále členové Radnice
Prahy 5 a další hosté. Ihned po mši proběhne setkání všech hostů, věřících a zájemců.
4) Opravy kostela: pokračuje oprava střechy, připravuje se oprava schodů ke kostelu. F.Nedbal
navrhl zakoupit police pro lepší umístění betlémových figurek, který byl schválen.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 26. 4. 2015 od 19:15
Zapsala: HS

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2015

Kostel sv. Václava Praha – Smíchov
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
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Pozvánka pro ministranty k velikonoční službě v katedrále

Obracím se se srdečným pozváním na všechny ministranty, kteří nemají svůj domovský kostel,
nebo v jejich kostele není v daný den mše sv., či na ty, kteří se chtějí naučit něco nového v ministrantské službě. Vás všechny srdečně zvu k velikonoční ministrantské službě u katedrálního
oltáře, který je duchovním středem naší arcidiecéze.
Protože jsou Velikonoce největším církevním svátkem, musí jejich oslavě i ministranti věnovat
patřičnou přípravu. Z tohoto důvodu uvádím bližší informace k jednotlivým katedrálním
bohoslužbám, které bude sloužit pan kardinál Dominik Duka OP.
Zelený čtvrtek – missa chrismatis – 2. dubna 2015
Na tento den zve pan kardinál všechny kněze a jáhny, aby v liturgickém společenství, shromážděni kolem katedrálního oltáře, obnovili jednotu svého společenství a své závazky plynoucí z
přijetí svěcení. Pan kardinál vyzývá kněze, aby k této slavnosti přizvali také ministrany svých
farností, aby byli co nejvíce uváděni do života arcidiecéze a měli šanci blíže poznat tajemství
služby svých kněží.
Organizační informace:		
Začátek bohoslužby v 9:30 hod., konec v cca 11:30 hod.
Asistující jáhni a všichni ministranti se k liturgii připraví v nové sakristii katedrály. Průvod z
katedrály k arcibiskupství vyjde v 9:10 hod., neasistující ministranti proto musí být na místě
nejpozději v 8:45 hod. Ministranti, kteří mají zájem být aktivně zapojení do asistence, mají sraz
ve staré sakristii katedrály nejpozději v 7:30 hod.
Po skončení slavnostní liturgie jsou všichni biskupové, kněží, jáhni i ministranti srdečně zváni
do Sálu kardinála Berana v Arcibiskupském paláci k polednímu občerstvení.
Zelený čtvrtek – mše sv. na památku poslední večeře páně – 2. dubna 2015
Večerní mše sv. Zeleného čtvrtku bude slavena dle obvyklých zvyků. Pan kardinál během mše
sv. umyje nohy dvanácti mužům. Na konci mše sv. doprovodí celé liturgické společenství v
eucharistickém průvodu svého Mistra a Pána průvodem po hradním nádvoří do Getsemanské
zahrady, která bude připravena v kostele Všech svatých
Organizační informace: Bohoslužba začíná v 18:00 hod. a skončí v cca ve 20:00 hod.
Sraz asistujících jáhnů a ministrantů ve staré sakristii katedrály v 16:00 hod.
Velký pátek – obřady – 3. dubna 2015
Obřadům, při kterých jsme spolu s celou Církví uváděni do tajemství utrpení a smrti Pána
Ježíše Krista, bude v katedrále předsedat pan kardinál.
Organizační informace:		
Obřady začínají v 18:00 hod. a skončí v cca ve 20:00 hod.
Sraz asistujících jáhnů a ministrantů ve staré sakristii katedrály v 16:00 hod.
Velikonoční vigilie – 4. dubna 2015
Liturgii Velké noci, v níž křesťané od pradávna slaví Ježíšovo vítězství nad smrtí, bude v katedrále
předsedat pan kardinál Dominik Duka. Během obřadů slavených podle starobylé tradice udělí
svátost křtu a biřmování katechumenům, kteří o to projeví zájem. Po skončení obřadů zve pan
arcibiskup všechny přítomné kněze, jáhny, asistenci a chrámový sbor ke společnému agapé do
reprezentačních prostor Arcibiskupského paláce.
Organizační informace:		
Bohoslužba začíná ve 20:30 hod. a skončí cca ve 23:15 hod.
Sraz asistujících jáhnů a ministrantů ve staré sakristii katedrály v 18:15 hod.
Neděle zmrtvýchvstání – 5. dubna 2015
Při dopolední pontifikální mši svaté sloužené panem kardinálem bude proveden pro připomínku
křtu výkrop lidu křestní vodou. Mše sv. bude zakončena Apoštolským požehnáním, které pan
kardinál udělí jménem Římského velekněze.
Organizační informace:		
Bohoslužba začíná v 10:00 hod. a skončí cca v 11:30 hod.
Sraz asistujících jáhnů a ministrantů ve staré sakristii katedrály v 9:00 hod.
Vzhledem ke slavnostní povaze akcí prosím, aby ministranti přišli do služby v bílé košili a tma-
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vých kalhotách a botách. Účast na nácvicích je nutná!!! Budu rád, pokud přijdete, a ještě radši
budu, když se mi předem ozvete na e-mail: matl@apha.cz nebo tel.: 220 392 105, kde Vám můžu
zodpovědět i případné dotazy.
Těším se na společnou službu u katedrálního oltáře a přeji opravdové prožití postních dní.
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Vojtěch Mátl, jáhen a arcibiskupský ceremonář

Přednáška a film (doplněk k plakátku)

Milí farníci, v březnovém Zpravodaji jsme avizovali pozvánku na setkání s P. Jakubem
Františkem Sadílkem, OFM, který s námi přijde v rámci příprav na plánované Dny víry sdílet
své nemalé zkušenosti s městskými misiemi. Setkání se uskuteční v sobotu 11. 4. 2015 od 14:30
h ve farním sále, po přednášce bude prostor pro Vaše dotazy k tématu, a od 16 hodin bude
následovat promítání filmu Opři žebřík o nebe. Jedná se o 1,5 hodinový časosběrný dokument české režisérky Jany Ševčíkové, který mapuje zhruba pětileté období činnosti slovenského
kněze P. Mariána Kuffy, ale také životní osudy lidí z okraje společnosti, kteří našli útočiště,
oporu a novou naději v Institutu Krista Velekněze v podtatranské obci Žakovce.
Během odpoledne vám také rádi poskytneme informace k již zmiňovaným Dnům víry, které
proběhnou v prvním červnovém týdnu i v naší farnosti v návaznosti na Noc kostelů. Máte-li
pocit, že i vy můžete přispět svým časem, dary/talenty a ochotou sdílet víru, neváhejte nás
kontaktovat. Na setkání i spolupráci se těší			
Gabriela Suchlová a Petr Chvátal

Dny víry 2015 v Praze. Zapojí se i vaše farnost. A co Vy?

První červnový týden se v Praze uskuteční městská misie s názvem Dny víry.
Od 29. května do 6. června se v centru i v okrajových částech Prahy uskuteční
množství kulturních, vzdělávacích a duchovních aktivit, které jsou primárně
určeny pro lidi, kteří křesťanství neznají, nebo se ke křesťanským církvím
nehlásí.
„Chceme lidem představit křesťanství, které není uzavřeno ve svých kostelích,
ale naopak komunikuje s veřejností. Naším cílem je setkat se s obyvateli
Prahy a moderními způsoby jim přiblížit základní informace o křesťanství i
představit životní styl současných křesťanů,“ vysvětlil vedoucí organizačního
týmu projektu Dny víry P. Michal Němeček. Projekt přímo navazuje na Noc kostelů, která
vznikla po obdobné městské misii ve Vídni v roce 2003. „Tak jako při Noci kostelů zveme lidi
do našich chrámů, tak chceme poté během Dnů víry naopak vyjít z našich kostelů ven a setkat
se s lidmi, kteří v Boha nevěří, ve veřejném prostoru,“ upřesnil P. Němeček. Hlavním organizátorem ekumenického projektu je Pastorační středisko pražského Arcibiskupství, na programu
se podílí i mnohé řeholní řády a hnutí či komunity. Dny víry navazují na městské misie, které se
v posledních letech uskutečnily v jiných evropských hlavních městech (Paříž, Vídeň, Bratislava).
Rádi bychom vaši farnost pozvali k aktivní účasti na Dnech víry. Program se připravuje po dvou
liniích. V centru Prahy se uskuteční tzv. „centrální“ program, který připravuje organizační tým
ve spolupráci s komunitami františkánů, dominikánů a dalších dobrovolnických skupin. V
rámci tohoto centrálního programu se uskuteční například Festival křesťanských filmů pod
záštitou režiséra Jiřího Stracha, celotýdenní workshop italského sochaře Guida Dettoniho, nebo
závěrečný koncert Hradišťanu v sobotu večer s následným průvodem světla v centru Prahy.
Vnímáme však, že pro kvalitní představení naší křesťanské víry co nejvíce obyvatelům Prahy
je nezbytné zapojení co nejvíce pražských farností. Zveme i vaše společenství, abyste se do
Dnů víry zapojili. Je možné připravit celotýdenní program, nebo třeba aktivitu na jediný den
nebo večer. Organizační tým Dnů víry vám dle svých možností pomůže, případně poskytne
osvědčené postupy či metodiky, zároveň vám ale ponechá volný prostor pro vlastní kreativitu.
Jedinou prosbou je, aby veškeré programy byly cíleny na lidi, kteří pravidelně do našich kostelů
nechodí.
Pokud byste měli zájem o více informací o Dnech víry a možnostech zapojení vaší farnosti či společenství, podívejte se na webové stránky projektu: http://dnyviry.evangelizace.
cz/. Naleznete tam návrh aktivit, které můžete u vás udělat, kontakt na organizátory a také
přihlašovací formuláře, skrze které je potřeba váš program nahlásit.
						

Vojtěch Jurásek, organizační tým Dnů víry
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Co ukáznilo naše farníky?

V sobotu 21.3. se konala farní duchovní obnova. Měl ji P. MUDr. Vojtěch Novák na téma
SMRT, SOUD, OČISTEC. Téma, které se opravdu hodilo k povzbuzení v postní době, donutilo
k soustředění a zabránilo štěbetání o přestávkách, jak se obvykle u nás děje. Pokusím se jen
heslovitě předat, co jsem zachytila, i když to není jednoduché.
SMRT není náraz do zdi, je to konečné
zhodnocení života (Žalm 102)
- záleží na celém našem životě.
- Bůh dává každému milosti, záleží, jak s
nimi spolupracujeme,
-Bůh nás vede a vychovává (pokud se
necháme) k okamžiku, kdy Ho uvidíme,
pro některé je tedy smrt vyvrcholením
cesty s Pánem, pro jiné je překážkou,
- kdo není poután nějakou vášní k životu,
bude lehčeji umírat. Bůh chce, abychom
byli svatí, ale k proměně člověka je třeba
Boha i mne.
- Jak na sobě pracovat? Častá svátost
smíření je potřeba,
- každé ráno bychom měli Pána pozdravit (i za ty, kteří to nedělají).
- Čas je Boží dar, ve kterém máme proměnit lidské přebývání v Boží dílo.
- Chceš být svatý? Nikdy není pozdě, konej dobře všechny své povinnosti (k Bohu, k rodině, v
práci). Bůh nenabízí jen kříže, ale i štěstí!
SOUD, OČISTEC –na konci budeme souzeni podle toho, jak jsme milovali.
- soud nebude jako naše světské soudy, Bůh nám předestře náš život, jaký měl být, a ukáže nám,
jaký byl ten náš.
- Křtem jsme dostali nezrušitelné znamení (pečeť- portrét J. Krista) v duši – byl v mém životě
zachován?
- důležitý je každý život, i život bezdomovců, za každého šel Ježíš na smrt,
- u soudu osobního i posledního bude probráno vše, co dělám, mluvím i každý sebezápor…
PEKLO – existuje, nedostanu se ani do nebe ani do pekla bez vlastního přičinění.
- Sv. Terezii bylo ukázáno na malý okamžik peklo, byla tak zděšená a říkala, že jí už nebude v
životě nic zatěžko.
- Bytí v těžkém hříchu je bytím ďábla, člověk není schopen přijímat Boží milosti, proto je
důležité zpytování svědomí a svátost smíření.
- O nebe se musí bojovat – cena lidské duše je Ježíšův kříž.
NEBE – krása Země je odvarem toho, co nás čeká, máme se na co těšit.
- Nesmíme ztrácet naději.
- Sv. Augustin napsal: “Není hříchu desatera, kterého bych se nedopustil.“
- I v době nejhorších pádů a hříchů nás Bůh miluje a dává šanci se změnit.
- I kříže máme ušité na míru, abychom se dostali do nebe.
- Lásku můžeme rozdávat, i když táhneme těžký kříž.
- Opravdová láska přetrvá do nebe, kde spravedliví budou zářit.
(Bylo by dobré si přečíst 8. kapitolu listu Římanům.)
Duchovní obnova nám opravdu promluvila do duše. Byla prokládána zkušenostmi se smrtí
ze života lékaře-chirurga i kněze, i drobnými vtipy. Škoda, že na konci nedobrým způsobem
MM
zažertoval o dnešních reformách Církve, což se některých lidí dotklo.			
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Ideální jedinec

Lidé si už od pradávna vytvářeli představu ideálního jedince. Dokud převažovala ve společnosti
víra v Boha, brali si za vzory světce. Podle hluboce zakořeněného obrazu to byly vyvolené
osoby, které žily naprosto bezchybně. Dosažení tohoto vysokého cíle však bránily dvě veliké
překážky. První je celoživotní boj s našimi slabostmi a druhá, zapomínání na nadčasové poselství, které přinášeli dalším generacím.
Také naše moderní doba si vytvořila představu dokonalého člověka. Jeho vzory jsou modelky,
herci či jiné osobnosti, které mají podle dnešního vkusu dokonale stavěné tělo. Odborníci
přesně určili míru a váhu takové osoby. Všechny sdělovací prostředky jsou plné rad k dosažení
tohoto vzoru. Mnozí lidé vynakládají obrovské částky peněz na drahé diety, speciální cvičení či
chirurgické zákroky. Stali se otroky této myšlenky. Jsou kvůli jejímu uskutečnění ochotni ztratit
lidskou důstojnost i dobré vlastnosti. Většina z nás však tento ideál nesplňuje. Přesto nemusíme
být vůbec nešťastní. Vždyť existuje celá řada daleko důležitějších věcí. Všichni můžeme být, podle svých schopností a možností, prospěšní ostatním lidem. Když si ještě navíc najdeme dobré
přátele, se kterými si popovídáme nejenom o našich starostech, ale i radostech, nebudeme se
trápit nad tím, že neplníme svými obyčejnými životy všechny sdělovací prostředky.
IB

O rozpočtu, marnosti a naději

Na svátek svatého Josefa, dne 19.3. 2015, schválilo zastupitelstvo Prahy 5 rozpočet na rok 2015.
Zasedání bylo dlouhé a úmorné, jednání skončilo až pozdě večer. Argumentace a kritika opozice občas připomínala kvílení cestujících na palubě Titaniku pět minut před tím, než se voda
přelila přes příď. Ale nejenom zastupitelé se ptají, co dělat se 200 milióny schodku a kdy obvod
zbankrotuje. Celkové výdaje na rok 2015 jsou plánovány ve výši 838 miliónů korun. Příjmy
ve výši 629 miliónů. Schodek je kryt především z fondu rezerv. Po jejich zapojení je rozpočet
vyrovnaný.
Abychom poctivě posoudili, co vlastně tento stav znamená, je třeba jednak vzít v úvahu povinnosti, které obvod podle zákona má, a také se podívat odpovědně do minulosti. První rozpočet
po volbách je do značné míry ještě rozpočtem předchozího zastupitelstva. Nelze obratem měnit
smlouvy, rušit některé záměry a tvářit se, že začínáme na zelené louce, bez předchozích závazků.
Je třeba si také uvědomit, že rozpočet obvodu je plněn především penězi z magistrátu. Městská
část není firma. Musí ale zajišťovat na svém území základní služby, jako je školství, sociální
služby, péče o veřejná prostranství a zeleň, a zajistit chod úřadu. Zde je možné mluvit o zvýšení
efektivity, ale nikoli o neplnění těchto povinností. A do těchto kapitol plyne valná část rozpočtu.
Co se týče pohledu do minulosti, prostředky tu nejsou především proto, že majetek Prahy 5
byl v uplynulých 20 letech systematicky odčerpáván prodeji a privatizací. Někteří nejaktivnější
kritici současného stavu byli přímo u toho a jiným by zase nemuselo dát takovou práci, aby si
to uvědomili. Mnozí tedy pláčou na vlastním hrobě. Bohužel.
Je to za námi a nebylo to příjemné. Před námi je naopak cesta hledání zdrojů pro zdravější
rozpočty příštích let. Začíná už nyní, nad krokodýlími slzami prosáklým rozpočtem 2015.
Spoluúčast na této cestě musíme přijmout.					
Josef Cuhra

Výročí biskupské konsekrace kardinála Miloslava Vlka

Jeho Eminence kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský, oslaví 31. března tohoto
roku 25. výročí své biskupské konsekrace. Veden touhou poděkovat Bohu i panu kardinálovi
za jeho dlouholetou obětavou službu naší arcidiecézi zvu všechen klérus i Boží lid naší místní
církve ke společnému díkůvzdání – slavení Eucharistie. Jubilant bude předsedat slavnostní
bohoslužbě v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu oktávu velikonočního, 11. dubna
2015 od 10.00 hodin. Po skončení liturgie jsou osobní hosté pana kardinála a všechen klérus
srdečně zváni k přátelskému setkání v piano nobile Arcibiskupského paláce.
						

kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský
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Ve vlastní věci - 20 let Zpravodaje

Milí farníci, v listopadu 2014 uplynulo 20 let od vydání nultého čísla Zpravodaje a v prosinci 20 let od vydání prvního
čísla, ve tvaru a stylu, jak ho dostáváte dodnes. Nemá smysl
počítat, kolik to bylo jednotlivých čísel (konkrétně máte v
ruce č. 245, 21. ročník), podstatné je, že výskyt Zpravodaje na
zadní lavici se stal samozřejmostí, že ho (možná) čtete, že se s
ním (někdy) pochlubíte v jiných farnostech. A nejen to, navíc
máme i profesionální (a aktuální!) webové stránky farnosti.
Nedávno jsem byl na setkání redaktorů farních Zpravodajů
a webových stránek, kde jsme si navzájem předvedli své výtvory. V této konkurenci se naše farnost rozhodně má čím
pochlubit. Jenom nevím, jestli vám to takto vyhovuje. Jestli nechcete číst něco úplně jiného.
Nemáme žádné ohlasy, ať kladné nebo záporné. A hlavně nemládneme. Rádi bychom mezi
sebou uvítali mladší členy redakce, kteří by přinesli nové podněty a pohledy.
František Nedbal

Setkání redaktorů farních časopisů

Farní časopisy, weby, sociální sítě a všechna možná další média byla tématem setkání, které
se na pražském arcibiskupství konalo 17. března. Smyslem setkání bylo zejména prohloubení
vzájemné spolupráce, výměna zkušeností a představení nových projektů. Diskutovalo se nejen o klasických farních časopisech, ale také o elektronických médiích a zejména o webových
stránkách farností. Téměř sedmdesát účastníků, kteří si v úterní podvečer udělali čas, se shodlo
na tom, že podobná setkání budou i do budoucna velmi přínosná. 		
Aleš Pištora

Farní časopisy v naší diecézi

V pražské arcidiecézi vychází 56 farních zpravodajů (údaje z let 2012/2013), téměř polovina farností má tedy s vydáváním farního listu nějakou zkušenost.
Naprostou většinu tvoří měsíčníky, nejčastěji formátu A5. Mnohé vycházejí ve značném
nákladu (například Zpravodaj od sv. Ignáce v nákladu 900 kusů, Kobylístek 750 kusů, měsíčník
akademické farnosti Salvatore 700 kusů, Sněženka farní či Zpravodaj farnosti sv. Václava po
500 kusech), často s možností stáhnout si časopis z farního webu, případně si jej nechat zasílat
elektronickou poštou.
Souhrnný náklad farních měsíčníků v naší diecézi činí přes 8 000 výtisků. Při průměrném
rozsahu výtisku deset stran A5 (kvalifikovaný odhad) pak celá diecéze disponuje tiskovým potenciálem přes 80 000 stran, které se každý měsíc distribuují mezi věřící. To je nepředstavitelné
množství, kterému žádná jiná (profesionální) tiskovina nemůže konkurovat. Pro srovnání:
Zpravodaj Arcidiecéze pražské (šestnáct stran A4) vychází v nákladu přes 2 000 kusů. Celostátní Katolický týdeník, jehož větší část je distribuovaná na Moravě, má celkový náklad asi 42 000
kusů. Zmíněný potenciál - v souvislosti se skutečností, že farní časopisy představují prakticky
nulové počáteční i provozní investice, neboť jsou redigovány nadšenými dobrovolníky, kteří
farní listy vydávají ve svém volném čase, zdarma a často s mimořádným osobním nasazením.
Jediným nákladem je tak tisk zajišťovaný svépomocí či externě, který se obvykle při distribuci listu vrátí - je nejen ohromující svým rozsahem, ale i dostupností a činí z něj jeden
z nejefektivnějších pastoračních prostředků. Redakce časopisů tvoří někdy jen jedna osoba,
obvykle však tým dvou až tří osob. V naprosté většině se jedná o laiky, zejména pastorační
asistenty, často ženy.
Farář s redakcí obvykle aktivně spolupracuje, autorsky i organizačně, někdy je redaktorem jediným, jindy naopak farní zpravodaj spíše toleruje. Z listů je patrné, že jsou tvořeny obětavými
amatéry, kteří nedostatek zkušeností či erudice kompenzují elánem a snahou být farnosti
prospěšní, což je vhodnější poloha, než formálně dokonalý věstník mdlého obsahu redigovaný
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z příkazu církevní autority. Farnosti na sebe vzaly roli mediálních tvůrců, čímž se současně
staly i předmětem legislativních norem. Ne vždy jsou si ale této skutečnosti vědomy. Drtivá
většina vydavatelů farních časopisů (tj. farnosti) nesplňuje ohlašovací povinnost, která se dle
zákona č. 46/2000 Sb. vztahuje na veškerý periodický tisk včetně farních zpravodajů. Redakce
farních listů se často nesprávně domnívají, že uvedený zákon se na nízkonákladový amatérský
tisk nevztahuje.
Často heroické nasazení redaktorů nucených sladit požadavky pracovní i rodinné s výrobní
lhůtou listu je třeba ocenit – řada farních plátků je na této obětavosti existenčně závislá. V tom
smyslu jsou pochopitelná sporadická postesknutí redaktorů na pocit nedocenění pastoračního
přínosu jejich práce, kterou vnímají jako službu farnosti, podobnou službě akolytů, katechetů
či varhaníků. Poskytování zpětné vazby redakci, společné hodnocení výtisků a vzhledem k dobrovolnickému rázu farních časopisů též ocenění a podpora redakčního úsilí je nezanedbatelnou – leč často zanedbávanou – úlohou farářů. Možná by stálo za úvahu, zdali výše uvedené
kvantitativní údaje nenaznačují podceňování pastoračního významu farních periodik ze strany
farních i diecézních autorit. Vydávání farního zpravodaje je svébytnou pastorační činností a
jeho tvůrci, obvykle laici, si ocenění i formační podporu zaslouží.
František Reichel

Okénko sv. Gabriela

Duben 2015

Rektor kostela:
P. Doc. 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

čt 2. 4.
17.00 mše sv. (v tridentském tradičním ritu –
dále jen trid.) ze Zeleného čtvrtku
pá 3. 4.
17:00 obřady (trid.) Velkého pátku
so 4.4
20:00 obřady a mše sv. (trid.) z Bílé soboty
ne 5. 3.
11.15 mše sv. (česky) ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
17.00 mše sv. (trid.) z Hodu Božího
velikonočního
pá 10. 4.
17.00 mše sv. (trid.) z pátku velikonočního
ne 12. 4.
11.15 mše sv. (česky) z 2. neděle velikonoční
(Božího Milosrdenství)

17.00 mše sv. (trid.) z neděle 1. po Velikonocích (In albis)
pá 17. 4.
17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Aniceta, papeže a
mučedníka
ne 19. 4.
11.15 mše sv. (latinsky s renesančním polyfonním zpěvem) ze 3. neděle velikonoční
17.00 mše sv. (trid.) z neděle 2. po Velikonocích
pá. 24. 4.
17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Fidela ze Sigmaringy
ne 26. 4.
11.15 mše sv. (česky) ze 4. neděle velikonoční
17.00 mše sv. (trid.) z neděle 3. po velikonocích
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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
29.3. neděle
2.4. čtvrtek
3.4. pátek
4.4. sobota
5.4. neděle
6.4. pondělí
11.4. sobota
			
12.4. neděle
19.4. neděle
23.4. čtvrtek
24.4. pátek
25.4. sobota
29. 4. středa
2.5. sobota
3.5. neděle

Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek, sbírka na křesťany ve Svaté zemi
Bílá sobota
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Velikonoční pondělí
25. výročí biskupské konsekrace kardinála Miloslava Vlka (katedrála 10.00)
ve 14:30 na Smíchově setkání s F. Sadílkem ve farním sále (+ film, viz str. 6)
2. neděle velikonoční - Neděle Božího milosrdenství
3. neděle velikonoční
svátek sv. Vojtěcha, hlavního patrona diecéze
svátek sv. Jiří, patrona skautů
svátek sv. Marka, evangelisty
svátek sv. Kateřiny Sienské
památka sv. Atanáše
4. neděle velikonoční

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.

Velkopáteční sbírka na Svatou zemi

Připojme se, prosím, Velkopáteční sbírkou i letos k celému světu, který přispívá na život
křesťanů ve Svaté zemi. V roce 2014 bylo vybráno celkem 544 528,- Kč.

Křížová cesta pro děti

Na Velký pátek je připravena tradiční křížová cesta pro děti. Sraz je před kostelem v 9:30

Poděkování

Děkujeme rozvětvené rodině Cuhrů (po meči i po přeslici) za obětavou službu farnosti, kdy v
postní době opět vedli nedělní odpolední křížové cesty. Na rozdíl od ostatních akcí, účast na
těchto pobožnostech neklesá, naopak. Zaplať Pán Bůh!

Farní dovolená

Prosíme, nezapomeňte se přihlásit v sakristii! (viz str. 3)
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, P. J. Gerndt, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 500 ks
neprodejné

