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Listopad
2016

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Dona eis requiem

Památka zesnulých je jednou z příležitostí, která nás vede k zamyšlení nad samou podstatou a
jediným smyslem našeho života. Ve vážných dnech v posledním měsíci církevního roku jsme
konfrontováni s otázkou, jaká byla a je odpověď nás tvorů na tuto lásku Stvořitele. O slavnosti
Všech svatých v duchu přehlížíme nesčetné zástupy těch, kteří na Boží lásku odpověděli opravdovou láskou, a hned následující den máme před očima velké množství těch, jejichž odpověď
(zatím) nebyla dokonalá.
Do nebe nic nečistého nevejde, protože jiná než dokonalá a čistá láska totiž nesnese pohled
na nejdokonalejší a nekonečně svatou Lásku a sama se před ni neodváží předstoupit. V našich
představách figurují očistcová muka jako jakési plameny, které pálí a žhnou trpící duše.
Očistcový „plamen“ není ve skutečnosti nic jiného než vnitřní nepředstavitelně trýznivá,
bolestná touha po Lásce. Krutost očistcových muk spočívá v dočasném vyloučení z účasti na
Boží lásce a z patření na Boží tvář. Představit tuto mučivě bolestnou touhu je pro nás proto
obtížnější, že nemáme ve výbavě svých omezených časných představ nic, co by bylo úměrné
představě nekonečné Boží Lásky. Kdybychom ji totiž mohli jen na okamžik spatřit za života
tváří v tvář, bylo by veta po naší svobodě i po našich hříších. Nic jiného bychom už nechtěli
vidět ani poznat.
Náš pozemský život nám Bůh dává k dispozici jako jedinou možnost, jak se v našich stvořených
a omezených podmínkách láskou a službou bližním stát dostatečně podobnými nekonečné
Lásce, k jejímuž obrazu jsme byli stvořeni. To je jediný smysl naší existence. Jsme přitom v
důsledku hříchu sice velice neohrabaní, ale Bůh s tím počítá. Jeho milosrdenství nám pomáhá
nikoliv tak, že přehlíží naše hříchy, ale v tom, že i ve stavu naší největší nepodobnosti s ním
přijímá vždy obnovenou ochotu a podporuje naši možnost stát se mu přece jen podobnými,
aby pak na nás mohl splnit svá zaslíbení. Proto je současná verze překladu modlitby: „ut digni
efficiamur promissionibus Christi“ – aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních – nepřesná
a vynechala to podstatné. Aby nám Kristus mohl dát účast na svých zaslíbeních, k tomu není
zapotřebí, aby On změnil svůj postoj k nám, ale abychom se změnili my, proto prosíme, aby
nám milost pomohla změnit se natolik, že bude u nás shledán alespoň počátek oné nezbytné
podobnosti s Láskou, abychom pak (po dokonalém „očištění“) byli hodni ....
(pokr. str. 3)
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Biblická hodina

I v letošním roce se koná každý čtvrtek od 18:15 Biblická hodina nyní pod vedením otce Martina. Po úvodních setkáních, které byly
věnovány metodice jak číst a jak přistupovat k biblickým textům,
jsme přešli k výkladu i ke čtení biblí inspirovaných textů. Přijďte se
nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti!

Pravidelný program farnosti

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
Příprava na biřmování - P. Martin
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat každou středu po večerní mši sv.
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
Mateřské centrum Venoušek
srdečně zváni!
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
Farní káva
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
modlitby a oběd)
Společenství starších rodičů
Biblická hodina pod vedením P. Martina
neděle 17:00 - 19:00 - velký sál na faře
čtvrtek od 18:00 - zahájeno 15.9.
Pondělní společenství
Čtvrteční filmové a modlitební večery
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
Katechumenát dospělých - individuální
Modlitba sv. Růžence
přípravu vede P. Jerzy, pondělí 18:30
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod.
Pravidelná páteční adorace
Pěvecký sbor - zkoušky
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
pondělí od 19:00 - u sv. Ignáce, sál č. 24
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.
Rekreační cvičení pro ženy
Farní pastorační rada
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Nejbližší schůzka bude 1.11. od 18:30 na faře
Modlitební společenství za obrácení národa
Redakční rada Zpravodaje
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské
Nejbližší schůzka 22.11. v 18:30, farní kancelář
centrum, kdo se nemůže zúčastnit, může se
Výuka dětí - náboženství
spojit v modlitbě v uvedený čas, nebo každý
Pravidelná výuka byla zahájena 12.9.
den od 20:00
farář u sv. Václava 		 P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 // 257 317 652
a rektor u sv. Gabriela:		
gapski@centrum.cz
farní vikář:		
P. Martin Chleborád : tel. 732 489 544 // 257 317 652
		
martin.chleborad@gmail.com
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 25. v měsíci
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), i v jednotlivých společenstvích.
Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” stále hledáme
dobrovolníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené
suroviny, a po skončení umyjí nádobí a uklidí v sále. Jinými slovy budou “držet služby”.
Sponzorské dary:
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... před ni předstoupit a pak na ni věčně patřit. Připomínka zemřelých má tedy pomáhat nejen církvi trpící dočasnou odloučeností od Boha, ale má posloužit i nám samotným, abychom
prohloubili a upevnili svou víru v to, co je nedostupné našim představám, ale je dostupné
jen naší víře a lásce, abychom si právě na konkrétní skutečnosti utrpení v očistci uvědomili
a přiblížili onu paradoxní a nevyhnutelnou souvislost mezi láskou a utrpením. Láska je to
nejcitlivější, nejbolestněji zranitelné místo u každého milujícího, tedy u tvora i u Stvořitele.
Ježíšovo nesmírné fyzické utrpení na kříži nám lidsky ztvárňuje a přibližuje nekonečnou bolest
neopětované Boží lásky.
Naše hluboká křesťanská láska k umírajícím a k zemřelým má ještě jeden pro nás velmi
důležitý aspekt: učí nejúčinnějším způsobem také naše potomky nezbytné lásce k umírajícím
a zemřelým, kterými budeme právě my. Písmo svaté nás na mnoha místech varuje, abychom
bližní nesoudili a přenechali všechen soud Bohu. Tak jako nemáme ani nejmenší právo někoho
odsoudit do pekla, stejně tak ho nemůžeme posílat předčasně do nebe. O skutečném stavu duše
člověka nevíme nic, i kdyby se nám zde na světě jevil jako sebevětší světec. Nikdy nevíme, co
bylo mezi ním a Bohem. Bližnímu, nad jehož rakví stojíme, nepomůže, že ho budeme oslavovat
nebo za něho děkovat, ale že se budeme za něho vroucně a vytrvale modlit a s velkou láskou
přinášet oběti, aby jeho duše mohla co nejdříve splatit všechny své dluhy a vstoupit do ráje
nebes. Z některých pohřbů odcházím s nedobrým pocitem, že jsme sice prokázali nebožtíkovi
poslední službu lásky a uložili ho do hrobu, ale málo pozornosti jsme věnovali nejpodstatnější
povinnosti lásky, tomu, že potřebuje mnoho našich vroucích a pokorných modliteb.
„Do ráje nebes ať doprovodí tě andělé a při tvém příchodu ať tě uvítají mučedníci a uvedou
tě do svatého města Jeruzaléma. Andělské kůry ať tě přijmou a s Lazarem, kdysi chudobným,
věčného požívej pokoje. Amen.“
Mše svatá za naše zesnulé bude sloužena v sobotu 5. listopadu v 15.00 v kostele sv. Filipa a
Jakuba na Malvazinkách, s následným průvodem na hřbitov a výkropem hrobů. Srdečně zveme
k společné modlitbě. 					
P. Jerzy Gapski, smíchovský farář

Filmový a modlitební čtvrtek

Srdečně vás zveme na listopadové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem.
Film nám tentokrát přiblíží ekumenický dialog mezi církvemi katolickou, pravoslavnou, anglikánskou a církvemi pocházejícími z reformy.
Touha po tomto dialogu dala vzniknout Křesťanskému světovému
fóru, které je znamením jednoty a vydává společné svědectví světu.
Těšíme se na vás ve čtvrtek 10.11.2016 v 19:30 ve farním sále. Ostatní
čtvrtky se ve stejném čase scházíme k modlitbě chval, díků a proseb,
doprovázené kytarovými chvalozpěvy. Modlitba trvá zhruba hodinu až hodinu a půl. Též
srdečně zveme! Na setkání se těší a zvou 				
Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Hudební skupinka

Stejně jako v minulých letech i letos bude naše hudební skupinka doprovázet mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termíny
jsou 6.11., 4.12. 2016 a 8.1.2017. Rádi mezi sebou uvítáme nové posily
- zpěváky i hudebníky.

Společné zastavení

Komunální volby v říjnu 2014 přinesly návrat KDU na mnohé pražské radnice, včetně smíchovské. S tímto návratem byly spojeny mnohé naděje. Některé
z nich se v reálných politických vztazích ukázaly jako klamné. Objevily se
však jiné perspektivy a úkoly, které dávají smysl mnohdy zdánlivě neplodné
účasti v komunální politice. Lidé z mnoha míst a farností v Praze 5 jsou členy
výborů a komisí samosprávy. Máme tedy společnou možnost nahlédnout do
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toho, co se nyní v samosprávě projednává. Také členy výborů a komisí bude zajímat váš názor. Aktuálně můžeme diskutovat o pokračování privatizace bytů a záměrech s obecními byty.
Velmi důležitým tématem je dostupnost informací z úřadu a úroveň služeb, které na tomto poli
úřad poskytuje. Ti, kdo žijí na Smíchově budou mít jistě své představy o vhodné budoucí
podobě náplavky a Náměstí 14.října. A jistě bychom neměli opomenout dopravu a parkování
po velkém třesku zavedení parkovacích zón.
Přijďme tedy diskutovat o nadějích, které jsme měli před dvěma lety, současné práci a budoucích úkolech. Dne 3.11. (čtvrtek) se od 18 hodin uskuteční ve farním sále společná diskuse
s tématem „Zastavení po dvou letech. Co bylo, co je a co chceme dál v Praze 5“.
Všichni jste srdečně zváni.						 Josef Cuhra (zastupitel)

Osmá

Již delší dobu přemýšlím o tom, kam se ztratili ministranti, zvláště při nedělních mších svatých
v 8 hodin ráno. Že bychom ve farnosti žádného ministranta neměli? Je to moc smutné, když
bývá kněz u oltáře opuštěn. Byla bych ráda, pokud by se podařilo tuto situaci vyřešit.
Za všechny, kteří se těší, že se to podaří.				
D. Bergmanová

Úklid kostela

V sobotu 26. listopadu bude úklid kostela po ranní mši sv. Bylo by skvělé, kdyby se nás sešlo
16-20, abychom vše stihli do 11 hod. a uklidili kotel před Vánocemi.

Duchovní obnova

Duchovní obnova proběhne v naší farnosti 10. prosince od 9:00. Zakončíme pak mší sv. v kostele ve 12:00. Duchovni obnovu povede P. Mgr. Martin Karel Satoria, OCSO

Arcidiecézní setkání pro ministranty

V sobotu 12. listopadu 2016 se uskuteční v Praze Arcidiecézní setkání pro ministranty. Zahájení
bude v 9.00 hod. v budově Arcibiskupského paláce, vyvrcholení mší sv. v 16.00 hod. v katedrále
(kardinál Dominik Duka). Srdečně zváni jsou především ministranti (kluci cca od 6 do 30 let).

Žebráci v kostele

Vážení bratři a sestry,
dovolte ještě jednou na téma „žebráci v kostele“. Považuji za dobré seznámit vás s příhodou,
která se nedávno v našem kostele udála. Tak tedy – jeden z „našich starých známých“ se zřejmě
rozhodl, že žebrání až tak nevynáší a rozhodl se přilepšit si jinak. Jednoho dne v dopoledních
hodinách v kostele přepadl paní, srazil jí na zem a okradl o kabelku. Díky Bohu nedošlo ke
zranění. Dotyčný byl policií zadržen, vyšetřován a případ byl předán soudu. Dobu čekání na
soud si však krátí tím, že bývá opět častým hostem na obvyklém žebracím místě v kostele.
Několikrát týdně ho vyprovázím. Proto vás důrazně žádám, abyste žebráky v kostele a jeho
bezprostřední blízkosti nepodporovali!					
Durdisová

Památka zesnulých

Vzpomínat na zemřelé, v návaznosti na velké svátky, je obecným lidským zvykem. Už od 2.
století existují svědectví, že takovéto vzpomínkové slavnosti zahrnují i modlitby za zemřelé a
spojují se se slavením eucharistie.
První Dušičky se slavily v roce 998. Tento podmět dal benediktinský opat Odillo z Cluny, když
nařídil, aby se ve všech klášterech po nešporách 2. listopadu konaly církevní hodinky za zesnulé
a následující den aby řeholní kněží obětovali mši svatou za všechny věrné duše v očistci. Láska k
duším v očistci je projevem živé víry. Máme rádi duše v očistci, neboť víme, že to jsou budoucí
svatí. Našim cílem je snažit se zkrátit dobu očistce pro Boží slávu.
Z našeho vtělení do mystického těla Kristovy Církve vyplývá mystická jednota mezi církví
vítěznou, bojující a trpící. Je to dogma o společenství svatých, že zásluhy a přímluvy jedněch je
možno uplatnit ve prospěch druhých především prostřednictvím modlitby.
								

4

MUDr. Martin Pehr, praktický lékař

Pozvání
Svatý otec František v bule Misericordiae
Vultus stanovil, že Svatý rok milosrdenství
skončí 20. listopadu 2016 o slavnosti Ježíše
Krista Krále uzavřením Svaté brány v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.
Předcházející neděli, 13. listopadu (33.
neděle v mezidobí), z rozhodnutí papeže,
skončí svatý rok v místních církvích. Eucharistie na závěr svatého roku v místních
církvích bude jediná a bude se slavit v
katedrále. Je symbolické, že v tento den si
náš národ připomíná památku sv. Anežky
České, která vynikala skutky milosrdenství.
Arcibiskup pražský Dominik kardinál
Duka OP proto srdečně zve věřící pražské
arcidiecéze, aby připutovali do katedrály sv.
Víta, Václava a Vojtěcha, kde při slavné eucharistické bohoslužbě v neděli 13. listopadu 2016 v 10.00 hod. poděkujeme Bohu za všechna
dobrodiní a milosti, kterých se nám během svatého roku dostalo a zároveň si připomeneme
světici a mocnou přímluvkyni našeho národa sv. Anežku Českou.
						
Mgr. Vojtěch Mátl, jáhen, arcibiskupský ceremonář

Proč a nač zpověď?

Svátost smíření není výmysl lidí, ale ustanovení Ježíše Krista, které církev přijala a aplikuje.
Text: P. dr. Jaroslaw Kodzia
Proč se mám zpovídat knězi? Vždyť je to úplně stejný člověk jako já! A proč se vůbec zpovídat
touto formou – mezi čtyřma očima ve zpovědnici? Nestačilo by se po spáchaném hříchu pomodlit a odprosit Pána Boha ve svém srdci? Jak můžeme vědět, že to Pán neuznává? On přece
není žádný puntičkářský úředník, ale milosrdný Otec! Nevzbuzujeme v lidech zbytečně pocity
viny, když jim říkáme o hříchu? Neustanovila církev zpověď jen proto, aby nás mohla ovládat?

Pochybnosti kolem svátosti smíření

Kdybychom se mohli přenést v čase o 500 či 1000 let nazpět a naslouchat názorům tehdejších
katolíků, zjistili bychom, že výše uvedené výroky nejsou ničím novým pod sluncem. Rozdíl
je pouze v tom, že se s nimi musíme potýkat právě my. Ostatně, těmto pochybnostem není
třeba se zas tak moc divit! Žádná jiná svátost nepůsobí takové obtíže – a to jak kajícníkovi, tak
zpovědníkovi. Vše, co má opravdu nějakou cenu, nás něco stojí, kdežto když něco získáváme
snadno a bez obtíží, je to většinou bezcenné.
Když člověka svírají pochybnosti ohledně pravosti této svátosti, tak kdesi v nitru slyší: Existuje
Bůh? Není to vše jen pouhý lidský výmysl? Odpouští Bůh ve zpovědi hříchy doopravdy? Kdo
vlastně vymyslel svátost smíření?

Biblický základ svátosti smíření

O počátku svátosti smíření víme z Písma. Pán Ježíš nejprve ustanovil Petra hlavou církve a
poté se obrátil na zbylé apoštoly a řekl jim: „Cokoli svážete na zemi, bude svázáno i v nebi,
a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno i v nebi“ (Mt 16, 19; 18, 18). Těmito slovy svěřil
Ježíš církvi soudní pravomoc. Po svém Zmrtvýchvstání dechl na apoštoly a řekl jim: „Přijměte
Ducha Svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu
odpuštěny nejsou“ (J 20, 23). Tento Ježíšův výrok, jenž je biblickým pramenem ustanovujícím
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svátost smíření, jasně ukazuje, že Ježíš chtěl, aby apoštolové coby obyčejní hříšníci, ovšem jím
vyvolení, udíleli odpuštění hříchů.
A tak sám Ježíš Kristus je tím, kdo dává odpověď na naše pochybnosti ohledně původu a pravosti svátosti smíření.
Vnější forma této svátosti však získávala svou podobu tím, jak apoštolové a jejich nástupci
Ježíšova slova pochopili. A pochopili je stejně jako slova pronesená při Poslední večeři: „To
čiňte na mou památku.“ Dnešní forma se ustálila až v průběhu mnoha dalších let.

Zpovědník – lidský svědek božího odpuštění

Z dějin spásy vyplývá, že Pán od nepaměti ustanovoval prostředníky, skrze něž hovořil a na
nichž byl zároveň i závislý. Dnes tak činí skrze kněze, kteří jsou stejně jako ostatní lidé hříšní,
nicméně zároveň jsou jiní, a to díky svátosti kněžství.
Samozřejmě že vyznávat své hříchy před druhým člověkem bývá často velmi obtížné. Nicméně
cesta prostřednictví při vyznávání hříchů je pro nás tou nejlepší a nejvýchovnější! Bůh, jenž je
přece Stvořitel naší lidské přirozenosti, nás dokonale zná a ví, že přes všechnu naši schopnost
být samostatní existují skutečnosti, v nichž se zcela ztrácíme, a také že potřebujeme pomoc
druhého člověka, a to zvláště tehdy, když je třeba odsoudit své vlastní jednání.
My na sebe dokážeme být na jedné straně nemístně přísní, na straně druhé ale příliš blahosklonní. Oproti tomu zpovědník, jenž ve zpovědnici plní roli nejen lékaře, ale i soudce, přispívá
k objektivnějšímu pohledu na sebe. Především však jedná zpovědník ve jménu Božím, díky
čemuž získává penitent jistotu, že jeho hříchy jsou skutečně odpuštěny. Moc „rozhřešovat sebe
sama“ neudělil Bůh nikomu, proto i sám papež potřebuje zpovědníka.

Příčiny zanedbávání zpovědi

Když tedy Pán Ježíš chtěl, aby lidé v konkrétní svátosti získávali přístup k pramenům Božího
milosrdenství, proč před zpovědnicemi nestojí dlouhé řady kajícníků? Příčin je povícero: ztráta
vědomí hříchu, přivyknutí životu v těžkém hříchu či nedostatečné uvědomění si hodnoty této
svátosti.
Ztráta vědomí hříchu
Papež Pius XII. řekl: „Hříchem naší doby je ztráta vědomí hříchu“. Hřích „si neuvědomuje“
ten, kdo si přestal „uvědomovat“ Boha. Existuje řada ideových proudů, které odsouvají Boha
na okraj a pak samy usilují o jakési „rozhřešování“ člověka z jeho vin. Navzdory Božímu slovu a
ve jménu nesprávně chápaného humanismu ho přivykají na myšlenku, že neexistuje objektivní
vina, ba ani objektivní hřích.
Důsledkem takového vnímání světa je to, že Kristovo spásné dílo se stává nepotřebným. A
místo toho se jeho poslání i poslání církve zužuje na pouhou dobročinnost a na takové učení o
nebi, které od nás nevyžaduje nutnost rozlišovat mezi dobrem a zlem. Nakonec člověk začíná
žít svůj život bez jakéhokoli vztahu s Bohem a zůstává sám.
Není bez zajímavosti, že v tzv. vyspělých zemích, v nichž se povšechně upouští od individuální
zpovědi, došlo obratem ke zvýšení počtu návštěv u psychologů a psychoterapeutů. Svědomí,
které je Božím hlasem v lidské duši, o sobě dříve či později dá vědět.
Udržování špatných návyků
Jistý kněz s nelibostí pozoroval malý počet věřících přistupujících ke svatému přijímání. Usmyslel si tedy, že v daném roce se bude k významu Eucharistie vracet ve svých kázáních. Snažil
se, seč mohl, aby věřícím vštípil vědomí o tom, jak úžasnou věcí je možnost přijímat svátostného Krista během každé mše. Časem prakticky nekázal o ničem jiném, až to nakonec už jeden
ze starších farníků nevydržel a do jeho kázání mu skočil: „To se už nedá poslouchat! Pořád
mluvíte o jednom a tom samém, pořád o tom přijímání. Vy to nemůžete pochopit, protože jste
ještě mladý, ale nás v minulosti učili něco jiného – že k přijímání se chodí dvakrát za rok, a to
na Vánoce a na Velikonoce. A vy nám tu teď děláte revoluci!“ Tady lze vidět, jak silný může být
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zvyk, který působí jako železná košile …
Pro člověka, jenž si na život v těžkém hříchu zvykl, není snadné přimět se zpovídat. Kvůli
špatným návykům nemá takovýto člověk problém tento svůj stav bagatelizovat, snižovat váhu
svých hříchů, popř. už pro sebe nevidí záchranu.
Jeden ze zpovědníků míval trefnou poznámku: „Nejsou banální hříchy, jsou jen hříchy banálně
prožívané.“ Nepřítel naší věčné radosti udržuje takového ubožáka ve spánku a našeptává mu
rozličná moudra, že „se nic tak hrozného neděje“, „jiní jsou mnohem horší“, „peklo neexistuje“
atd.
Kdyby měl hříšník živé povědomí o tom, že setrváváním v těžkém hříchu riskuje věčné odloučení
od štěstí a místo toho si připravuje stav věčné prázdnoty, kdyby měl povědomí o tom, že Bůh
je milosrdný v tomto životě, ale také spravedlivý Soudce, možná by o svém obrácení přemýšlel
svědomitěji. Působivá jsou Ježíšova slova sv. Faustyně Kowalské: „Řekni hříšníkům, že žádný
mé ruce neunikne. Prchají-li před mým milosrdným srdcem, upadnou do mých spravedlivých
rukou. Řekni hříšníkům, že na ně stále čekám“ (Deníček 1728).
Na nápravu života je tedy čas právě teď! Není od věci vyzkoušet na sobě jednoduchý test:
spočítat si, kolik dní v roce jsem ve stavu milosti posvěcující a kolik dní setrvávám ve smrtelném hříchu.
Kéž by se v duši nešťastného hříšníka nikdy nezapočal strašlivý proces zatvrzelosti srdce. V
této fázi člověk už nechce mít s dobrotivým Bohem nic společného a sám si tak uzavírá cestu
k věčné spáse.
Nedostatečné povědomí o dobrodiních
Další faktor způsobující bagatelizaci svátosti smíření má jméno absence povědomí o dobrodiních plynoucích z této svátosti.

Plody svátosti smíření

Jaké jsou tedy účinky svátosti smíření?
Odpuštění hříchů.
Tato svátost má moc odpouštět hříchy a věčné tresty, navrací stav
milosti posvěcující a rozmnožuje jej v duši.
Čisté svědomí. 		
Člověk se díky svátosti smíření vrací do stavu přátelství s Bohem, už
se před Bohem nemusí schovávat, ale může začít s ním bez přetvářky spolupracovat na utváření
svého života, což je zdrojem radosti a štěstí.
Sjednocení s Bohem.
Získáním odpuštění se člověk nově rodí z Ducha Svatého a navrací
se ke světlu, získává od Boha nový život jako při křtu svatém.
Oživení zásluh.		
Životem v milosti posvěcující člověk postupně získává rozličné milosti, které způsobují, že je člověk milý v Božích očích. Avšak těžkým hříchem je člověk ztrácí.
Svátost smíření způsobuje, že tyto zásluhy opět „ožívají“.
Svátostná pomoc.		
Při svátosti smíření člověk získává specifický druh milosti, která
pomáhá v nápravě života a umožňuje lépe poznávat vlastní duši, duchovně posiluje a navrací
ochotu ke smíření se s druhými lidmi a k nápravě spáchaných morálních i materiálních škod.
Tato milost pomáhá člověku vzdávat Bohu dokonalou úctu.
Myslím si, že kdyby lidé skutečně poznali hodnotu svátosti smíření, fronty ke zpovědnicím by
byly dlouhé a na tvářích lidí odcházejících od zpovědní mřížky by zářil úsměv a štěstí.

Hlavu vzhůru

Nakonec bych chtěl každého povzbudit, aby se nezdráhal přistupovat ke svátosti smíření, vždyť
v ní můžeme jen získat, jak nás o tom ujišťuje sám Pán Ježíš: „Pamatuj, že pokaždé, když ke
mně přicházíš, ponižuješ se a prosíš o odpuštění, vždy do tvé duše vlévám celý příval milostí a
tvá nedokonalost přede mnou mizí a vidím jen tvou lásku a pokoru, nic neztrácíš, ale mnoho
získáváš … “ (Deníček 1486).
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

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

8:00

Neděle: 11:15
Středa: 15:00
Pátek 15:00

Po-So:

7:30		

Kontakt s knězem 			

Úřední hodiny

9:30

18:00

sv. Václav

17:30

sv. Václav

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

sv. Gabriel
DD Klamovka
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
28.10.
1.11.
2.11.
5.11.
9.11.
10.11.
12.11.
17.11.
20.11.
22.11.
26.11.
27.11.
30.11.
4.12.
6.12.
7.12.
8.12.
10.12.
11.12.

pátek
úterý
středa
sobota
středa
čtvrtek
sobota
čtvrtek
neděle
úterý
sobota
neděle
středa
neděle
úterý
středa
čtvrtek
sobota
neděle

Svátek sv. Šimona a Judy
Slavnost Všech svatých
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Mše sv. za zemřelé na Malvazinkách v 15:00 hod
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Památka sv. Lva Velikého
Památka sv. Josafata
Památka sv. Alžběty Uherské
Slavnost Ježíše Krista Krále
Památka sv. Cecílie
Po ranní mši sv. úklid kostela (do cca 11 hod.)
1. neděle adventní
Svátek sv. Ondřeje
2. neděle adventní
Památka. sv. Mikuláše
Památka sv. Ambrože
Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie
Duchovní obnova - povede P. Mgr. Martin Karel Satoria, OCSO
3. neděle adventní

18. mše sv. v týdnu

Od letošního září jsou pravidelně slouženy mše sv. v Senior Rezidenci Klamovka (zastávka tramvaje a autobusu). Každou středu od 15 hod., P. Jerzy a P. Martin se střídají. Účast veřejnosti vítána!

Výchova dětí ve víře

Nevíte si rady s dětmi v kostele? Nechcete děti odradit a zároveň jim chcete předat poklad víry,
který jste dostali? Nevíte jak dostát svému závazku vedení dětí k Bohu, ke kterému jste se zavázali při svatbě a při křtu vašich dětí? Jak vychovávat děti ve víře?
V sobotu 12. listopadu od 15 do 17 hodin vás zveme na přednášku s následnou diskuzí,
ke sv. Vojtěchu, Kolejní 4, Praha 6. Povede Ing. Klára Kudrnová, katechetka z farnosti sv.
Anežky na Spořilově. Přihlašování na email: cpr@apha.cz

Pozvánka na staročeské roráty u sv. Václava

Při ranních bohoslužbách 7:30 ve všední dny a v soboty zpíváme již mnoho let staročeské roráty.
Mše sv. jsou u bočního, mariánského oltáře. Od 28.11. Přijďte!
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. M. Chleborád, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 450 ks
neprodejné

