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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
postní doba, půst – návrat k bohu

Co je smyslem postní doby? Co a proč máme dělat? Jak bychom mohli postní čas dobře prožít? Samotný název tohoto čtyřicetidenního období není
zcela jednoznačný – půst jako takový totiž není jeho jedinou náplní.
Příprava na Velikonoce
Začneme od konce postní doby – od Velikonoc. Jsou to ústřední svátky všech
křesťanů, neboť celé jádro a síla křesťanství spočívá ve smrti, vzkříšení a oslavení Ježíše Krista. Účast na tomto tajemství získává člověk sjednocením se
s Kristem skrze svátost křtu. Proto je také jedním z hlavních úkolů postní
doby vyvrcholení přípravy katechumenů na křest. Ostatní věřící by měli tuto
dobu dobře využít k přípravě na obnovu křtu o Velikonocích. Postní doba je
příhodným časem pro obnovu chápání křesťanského života jako velkého putování do domu Otce. Začíná
udělováním „popelce“ – kněz sype popel na hlavu s výzvou: „Obraťte se a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15)
Těmito slovy zahájil Pán Ježíš své poslání na zemi, aby uvedl každého na cestu života, aby smířil lidstvo s
Otcem.(Druhá varianta doprovodných slov k sypání popela: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.“)
Cesta k Otci
Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství. (Jan Pavel II.) To, co v člověku dusí víru, naději,
lásku a život vůbec, je mylné přesvědčení o tom, že Bůh je s námi nespokojen, že je na nás rozzlobený,
mrzutý, že nás chce trestat, nebo že je k nám lhostejný…tedy že je takový, jací bychom asi byli na jeho
místě my. Bůh ale není jako my. Je Otec, původce a dárce lásky. Je milosrdný, dobrotivý, odpouští nám,
přijímá nás takové, jací jsme, a chce, abychom byli v životě šťastní. O tom, jaký je Bůh a jaká je jeho láska
k nám, hovoří Ježíš v podobenství o milosrdném otci a marnotratném synu (Lk 15,11). Boží otcovskou
(ale i mateřskou) lásku může zakusit každý z nás. Prakticky však jen do té míry, do jaké míry se jí sami
chceme otevřít. Boží láska má obrovskou moc změnit náš život. Syn vstal a šel ke svému otci. Když byl
ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil… (Lk 15, 20)
Hřích a pokání
Člověka dělí od Boží lásky především nedůvěra k Bohu, svévole, snaha za každou cenu dosáhnout
štěstí a naplnění života pouze vlastními silami. Toto všechno svádí člověka ke hříchu, který pak
je bariérou v našem vztahu k Bohu. Obrácení (pokání) spočívá v tomto: obrátit se opět k Bohu,
důvěřovat mu a v síle Jeho lásky se pak vydávat po Jeho cestách. Cesta obrácení s sebou přináší jak
„negativní“ aspekt: osvobození od hříchu a zla, tak aspekt „pozitivní“: rozhodnutí pro dobro. V této
perspektivě lze pak slavit svátost pokání jakožto zásadní bod cesty obrácení pokřtěného člověka.
Obnova křtu
Obrácení vede člověka k počátku a zdroji křesťanského života – ke křtu. Obnova křtu (o velikonoční
noci) úzce souvisí s obnovou celého křesťanského života. Křtem Bůh člověka činí účastným na
svém životě. Milost křtu je Božím darem, který se ale má rozvíjet. Proto potřebuje naši spolupráci,
neboť jen tak může přinášet plody. Postní doba je obdobím přípravy na znovuprožití a obnovu
křestního spojení s Bohem. „Vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista.“ (Gal 3,27)
Cesta obrácení – cesta lásky
Ježíš řekl: „První přikázání je toto: ‚… Bůh náš je jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z
celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!‘ Druhé pak je toto: ‚Miluj bližního svého
jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.‘“ (Mk 12,29–31) Pravé pokání je spojeno s
obnovou vztahu lásky k Bohu, k bližnímu i k sobě.
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Miluj Boha
Láskyplný vztah s Bohem lze prohlubovat hledáním Božích cest a odvracením se od zla,
prohlubováním důvěry v Boží tvůrčí lásku a moc, nasloucháním Božímu slovu v Bibli, modlitbou,
účastí na svátostném životě, účastí na životě církve, skutky lásky k bližním…
Miluj bližního
Tím, že jsme poznali Boží lásku (1Jan 4, 8.16), jsme uschopněni, vyzváni a posilněni tuto lásku
rozdávat dál. Lidská solidarita nemůže být založená na žádném jiném poselství
(pokr. str. 3)

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
zahájení bude oznámeno v ohláškách
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 18:00 - velký sál na faře
Čtvrteční filmové a 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 22.1. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 8.1. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla zahájena 14.9.
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), 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”.
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než na tom, že jsme bratry a sestrami, dětmi stejného Otce. Jen Otec sám je pramenem věčné lásky
a on nás učí, že milovat se dá jen zdarma.
Miluj sebe
Pokud člověk nemá skutečně rád i sám sebe (v pravém slova smyslu), když k sobě nemá opravdovou
úctu, příslušející Božímu stvoření, nemůže se stát takovým, jakým ho chce mít Bůh. Takový člověk
není schopen opravdové lásky ani k Bohu, ani k bližnímu… Kdo sám sebe nemiluje, stává se egoistou, sobcem. Lásku k sobě lze rozvíjet ve vědomí toho, že jsem jedinečné a milované dítě Boží. JG

Filmový a modlitební čtvrtek

Srdečně vás zveme na únorové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem.
Film nás tentokrát zavede do Taybeh, křesťanské vesnice ve svaté zemi.
(prosinec 2013, Taybeh - A call for peace) Izraelité a Palestinci použili
všechny formy násilí i nenásilí, aby vyřešili tento konflikt. Po jednom
století jsme se vrátili do bodu nula a tak jsem řekl: Musíme se obrátit k
nebi a prosit samotného Hospodina o milost míru pro Svatou zemi. Proto
jsme navrhli dát světlo za mír do kostelů po celém světě. Kristus nám
dal sílu tady žít,protože pocházíme ze země Krista, Svaté země. To je důvod naší přítomnosti a
setrvání tady. Nebe je černé v mé zemi bez naděje, ale jedna malá čtyřbarevná kytička mi říká:
doufej.Černá, červená, bílá, zelená.
Těšíme se na vás ve čtvrtek 11.2.2016 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

Farní dovolená 2016

Letošní farní dovolená se uskuteční v termínu 30.7. - 6.8. 2016, ubytování včetně stravování
je zajištěno v klášteře sester Congegatio Jesu ve Štěkni. Pro všechny účastníky bude objednána polopenze (snídaně + večeře) s možností doobjednání obědů. Program dovolené bude
obdobný jako v minulých letech, tj. prázdninový pobyt našeho farního společenství s možností
výletů, koupání, her a sportovního vyžití pro děti i dospělé, zajištěn bude i každodenní duchovní program, máme přislíbený duchovní doprovod.
Detailní informace ohledně ceny ubytování a dalších konkrétnějších informací budou zveřejněny
v březnovém Zpravodaji, v průběhu února budou rovněž připraveny přihlašovací archy v sakristii. Předpokládáme uzavření přihlášek k 30.3. 2016, prosíme proto všechny, kteří by s námi chtěli
jet, aby se včas rozmysleli.V případě dotazů nás kontujte: 		
tomkovi@centrum.cz

Přátelství

Mezi lidmi panuje často přesvědčení, že si vystačí na všechno sami. Brzy však zjistí, že se mýlili.
Určité závazky jsou prospěšné, protože člověk je společenský tvor. Mám teď na mysli přátelství.
Touha po něm je u většiny lidí velmi silná, proto někteří jedinci volí k získání přátel i špatné
způsoby. Zmíním jich alespoň několik. Prvním je např. placení penězi, což však často vede až k
nouzi. Druhý je kupování drahých nechtěných darů, které však nemusí být přijaty, protože nejsou vůbec potřebné a navíc není často ani správně odhadnutý vkus druhého člověka. Posledním
způsobem bývá úplné podmanění osoby a ztráta její svobody. Všechny tyto přístupy však většinou
vedou k ukončení vztahů a mohou dojít až k nenávisti.
Pravé přátelství se zakládá na důvěře, úctě, respektu a společných zájmech. Velikým pojítkem bývá
také stejná víra. Proto usilovně hledejme a chtějme pravé trvalé přátelství. Když máme někoho,
komu se můžeme svěřit a najít u něho zázemí, lehčeji překonáváme
všechny těžkosti života, které se nikomu z nás nevyhýbají, ale s
pravými přáteli máme jistotu, že zlo nemá konečné slovo.
IB

Blahopřejeme! S radostí a velikou vděčností Pánu, i všem
vám, za podporu, oznamujeme narození Klárky Suchlové v úterý 26.2.
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Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 26. 1. 2016
Přítomni:
P. J. Gapski, P. S. Přibyl, T. Lokajíčková, H. Svobodová,
		
J. Durdisová, F. Nedbal, J. Macek, P. Chvátal
Omluveni:
G. Suchlová
Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Opravy kostela: připravuje se oprava podstavce kostela na jižní straně.
2) Personální situace kněží: P. J. Gerndt ustanoven administrátorem na Zbraslavi, stále však
vypomáhá v našem kostele, na Palatě a u sv. Gabriela.
3) Tříkrálová sbírka: proběhla úspěšně, poděkování paní Habánové, vybralo se 31 tis. korun,
což je asi o třetinu více než v loňském roce.
4) Úprava fary: ve sklepních prostorách byla zprovozněna koupelna. Na úpravách sklepních
prostor se bude pokračovat.
5) Přednáška a diskuse o uprchlické krizi: farní sál dne 27.1.2016 pod vedením B. Matysové.
6) Postní duchovní obnova: uskuteční se dne 12.3.2016 od 9 hodin.
7) Kající postní bohoslužba: uskuteční se dne 21.3.2016.
8) Pořad velikonočních bohoslužeb: jako v minulých letech, podrobnosti budou zveřejněny
ve Zpravodaji, v pondělí budou bohoslužby jako v neděli.
9) Námět od farníků: uskutečnit nějakou akci spojenou s Rokem milosrdenství.
- Vhodnou možností bude hromadná vikariátní pouť do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
na náměstí Jiřího z Poděbrad, která se bude konat dne 6.5.2016. Začne mší svatou v 18, 00,
bude také příležitost ke svátosti smíření. Po mši sv. bude následovat přednáška a adorace
asi do 20,00.
- Jinou možností je zúčastnit se poutního zájezdu do Říma (San Giovanni Rotondo a další
krásná místa) ve dnech 16.-21.5.2016. Zájemci nechť se hlásí.
- Připravuje se i farní pouť – pravděpodobně v září.
10) Noc kostelů: letos později – 10.6.2016. Organizace se ujal P. Chvátal. Uvítáme návrhy na
program a ochotné dobrovolníky na pomoc se zajištěním akce.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 26. 4. 2016 od 18:30
Zapsala: HS

O Bohu a osudu

Včera jsem si několikrát sejmul karty, které žena nechala v koupelně na
skříňce. Byl jsem zvědavý? Bál jsem se budoucnosti? - Nevím, prostě jsem
si je sejmul. A pak mě napadlo, že tím, že se ptám „karet“, na svou budoucnost a budoucnost svých bližních, projektů atd. vlastně tiše a možná ani ne
vědomě předpokládám, že můj život a události, které mají přijít, jsou už
nějakým způsobem určeny, že logika tohoto způsobu předjímání budoucnosti je taková, že – minimálně v hrubých rysech – je vše, co se má stát se
mnou a s druhými lidmi, už předurčené a zahlédnutelné prostřednictvím nějakého média (karet,
ruky, kávové sedliny, statistikou atd.).
A pak jsem se zamyslel, jaký poměr má tento způsob myšlení k tomu, co bych mohl nazvat
Boží Logika. Z mé zkušenosti s Bohem a ze zkušeností, které mi zprostředkovali jiní lidé svým
příběhem, texty apod., bych řekl, že Bůh neustále nově vše tvoří (creatio continuo), a při svém
tvoření přihlíží modlitbám a životní situaci lidí. Bůh se nad námi neustále smilovává, což se projevuje na nás tím, že nás všelijak posiluje, rovná naše cesty, dává nám sílu žít dál atd. Dá se tedy
modlit k Bohu „proti osudu“, dá se chtít „nemožné“, dá se prosit Boha o posílení a milost tam, kde
člověk ví, že je slabý, kde by bez Jeho pomoci neobstál.
Proto si dovoluji soudit, že Duch Boží ruší platnost předpovědí z karet, z počtu pravděpodobnosti
atd., jakkoli se tyto předpovědi mohou naplnit. Ruší je tím, že od základu zpochybňuje jejich
předpoklad, totiž že můžeme nahlížet budoucnost danou a hotovou. Bůh přesahuje každé věštění
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budoucnosti a víru v osud svou svobodou, která se stává jeho milostí i svobodou člověka.
No jo, ale co prorokování? Proroků a jejich proroctví je přeci plný Starý Zákon! Je prorokování
něčím takovým, jako je věštění budoucnosti z karet? – Myslím si, že nikoli. Prorokování se totiž
vždy nějak týká Boha a jeho záměrů s námi. Všimněte si, že každý prorok přichází s nějakým varováním, s nějakým poselstvím, s nějakým ujištěním či naopak hrozbou od Boha. Prorok neříká:
Stane se to a to, je to tak dáno, je to osud. Prorok říká: Bůh se na vás mým prostřednictvím obrací
s poselstvím, které říká, že když se budete chovat dál tím a tím způsobem, tak způsobí to a to. Bůh
prostřednictvím proroka člověka poučuje o svých záměrech, vychovává ho v tom, co je mu milé,
co po člověku chce. Prorok tedy nikdy neprorokuje bez Boha a o něčem jiném než je vztah Boha k
člověku v jeho různých podobách. Naproti tomu člověk, který věští z karet, věští o osudu člověka
či skupiny lidí bez Boha. Nepoučuje – alespoň ne tak přímo jako prorok a ne jménem Božím – nás
o tom, že pokud se budeme chovat dosavadním způsobem, je to a bude to bohu nemilé a bude to
mít pro nás své neblahé konsekvence. Bůh tu chybí. Zodpovědnost a poslušnost vůči Boží autoritě
tu schází. Schází tu jakýkoli „morální“ apel. Věštec většinou říká, že podle toho, co vidí z karet či
jiného média, se dotazujícímu se stane to či ono, bude mít štěstí či neštěstí, potká nějakou osobu
či o nějakou přijde atd. v tomto smyslu. Proto si myslím, že prorokování se nesmí s věštěním
zaměňovat, že jde úplně o něco jiného, a to i tehdy, pokud je věštec skutečný senzibil a působí v
něm Boží Duch.
Člověk má vlastně díky Bohu daleko větší životní „záběr“, daleko více možností, více svobody, více
moci sebe a svůj „úděl“ změnit. Člověk je díky Bohu a jeho neustálé lásce k člověku alespoň někdy
zbavován determinace hříchem, tedy- kromě jiného- těch naučených a předurčených“ způsobů
chování, které by jistě vedly k jeho pádu, ať už si tento pád představíme jako rozpad manželství,
ztrátu životního smyslu, kriminalitu atd.
Neodsuzuji tímto snahu člověka předvídat svou budoucnost. To je přirozená touha všech lidí. Jen
tímto říkám, že je při tom vždy dobré mít na mysli, že všechny tyto předpovědi jsou spíše hrou,
ukojením zvědavosti, že tu je vždy Bůh a jeho svoboda, která všechny tyto předpovědi přesahuje
a dává člověku sílu být nad těmito věštbami, širší než tyto předpovědi - či dokonce - že může být
Mgr. Vladimír Skalla
úplně jinak.							

Vy věřící to máte lepší!

Myslím, že se už mnohý z nás setkal s touto otázkou či možná i závistivou výčitkou. Co odpovědět? Rychle uvažuji: My věřící přece nemáme
o nic méně starostí a bolestí, ani nám nelétají pečení holubi do úst, ani
nás nebolí méně vrtání zubů, ani to nemáme lehčí v partnerském životě
nebo při výchově dětí… Jedna starší paní mi však sama napověděla, když
řekla: „Vy ale máte partnera pro komunikaci!“
Když jsem nad tím pak přemýšlela, myslím, že nemohla lépe vyjádřit to,
co je součástí mé (naší) víry! Ano: můj (náš) Partner je vždy a všude se
mnou. Jsem ráda, že s Ním mohu mluvit o své radosti, když mu mohu děkovat - za krásu stvoření, v
úžasu nad majestátem hor a nad nádherou květů… Když si uvědomuji krásu bublajícího potůčku,
když žasnu nad nějakým lidským výtvorem, když mám radost z krásných lidských vztahů a když si
vůbec uvědomuji množství darů, které jsem v životě dostala. Ale není to jen obdiv, já s Ním mohu
i komunikovat o své bolesti, nemoci, zklamání, o svých neshodách s lidmi. Také se s Ním mohu
radit o svých životních cestách a plánech. Pokud s Pánem (Partnerem) takto probíráme svůj život
a pevně mu důvěřujeme, když nepodlehneme své pýše, která nám našeptává, že máme přece svůj
rozum, že nikoho nepotřebujeme, že si dovedeme poradit sami, pak jsme na tom opravdu lépe.
Jenže nevím, proč to ti, kteří nám snad závidí, a kteří si možná dokonce myslí, že jsme slaboši,
proč nepřekonají svou pýchu a nezkusí oslovit toho „Partnera“, který by jistě odpověděl, protože
On nečiní rozdíly mezi lidmi, jen čeká, až mu otevřeme své srdce, protože nechce narušit lidskou
svobodu. Je to Emmanuel – Bůh s námi. 			
(red. upraveno z čas. Effatha MM)
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Všichni smíme přijít k tobě

(meditace k Roku milosrdenství)

Všichni smíme přijít k tobě, milosrdný Ježíši, bohatí i chudí, slavní i neznámí,
staří i děti, radostní i smutní, silní i slabí, šikovní i nešikovní, hříšníci i svatí – a také já.
Všichni smíme přijít k tobě, milosrdný Ježíši
v Eucharistii,
Ty jsi malý – nemusím se před tebou bát.
Ty jsi tak bezmocný – nemusím se před tebou
stydět.
Ty jsi tak dobrý – nemusím se před tebou
schovávat.
Ty jsi tak prostý – nemusím být před tebou
perfektní.
Ty jsi tak silný – nemusím mít u tebe žádný
strach.
Ty jsi celý Láska – smím u tebe zůstat, navždy.
Všichni smíme přijít k tobě, milosrdný Ježíši,
také lidé, kteří jsou pro mě důležití,
protože je mám rád...,
protože se o ně starám…,
protože jsou nemocní…,
protože jsou ode mě tak daleko…,
protože nemají žádnou práci…,
protože jsou bezmocní a osamělí...,
protože v tebe nemohou věřit… .
Všichni smíme přijít k tobě, milosrdný Ježíši,
také ti lidé, se kterými to mám těžké,
protože mi způsobili bolest…,
protože mě velmi zklamali…,
protože jsem se s nimi pohádal…,
protože jim ještě neumím odpustit… .

							

Všichni smíme přijít k tobě, milosrdný Ježíši v
Eucharistii,
ty na nás čekáš.
Jsi nám blízko.
Povzbuzuješ nás.
Utěšuješ nás.
Daruj nám odvahu.
Daruj nám radost.
Daruj nám pokoj.
Dej nám poznat, že nám věříš.
Všichni smíme přijít k tobě, milosrdný Ježíši,
pohlédni s láskou na nás všechny,
zvláště na své kněze, skrze něž přicházíš na naše
oltáře.
Maria, Matko milosrdenství, veď nás k Ježíši.
Amen.
Schönstattské sestry Mariiny ze Smíchova

Prázdninové vzdělávací kursy pro harmonizaci manželství

Žít v manželství je super
“Největší umění je soužití s druhým” (Louis Evely)
Udělejme si revizi společného života manželského, čeho se přidržet a co pustit aneb co jsme už
slyšeli, co známe a co hledáme ....
1. turnus: 10.-15.7., hotel Poutní dům - Hory Matky Boží v Králíkách, přednášejí Helena a Josef
Múčkovi, duchovní doprovod bude upřesněn, organizační rodina Jarka a Josef Danielovi (emote@
seznam.cz, 732859725)
2. turnus: 16.-21.7., chata Horalka - Sněžné v Orlických horách, přednášejí Helena a Josef Múčkovi,
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duchovní doprovod P. Zdeněk Králík, organizační rodina Miroslava a Miroslav Wajsarovi
(wajsarova@hospic.cz, 731332773)
Cesta manželů aneb jsi pro mě darem a výzvou
Pojďme se vesele i vážně podívat na naše kořeny, rozdíly, komunikaci, na to, o čem sníme, po čem
toužíme, k čemu chceme společně růst, co od nás očekává Pán. Vydejme se na cestu manželů a to
i doslova - na nedalekém poutním místě, ji nalezneme také ve skutečné podobě...
21.-26.7., chata Horalka - Sněžné v Orlických horách, přednášejí Jitka a Antonín Crhovi, duchovní
doprovod P. Josef Hurt, organizační rodina Zdena a Ivan Šmídovi (ivan.smid@inro.cz, 605151436)
Nebojte se!
Kurs pořádaný absolventy Akademie pro rodinnou pedagogiku
3.-8.7., chata Horalka - Sněžné v Orlických horách, přednášejí manželé Mišutovi, Tomáškovi,
Noskovi a Poustkovi, duchovní doprovod bude upřesněn, organizační rodina Miroslava a Jan
Vyplašilovi (janvyplasil@email.cz, 723551323)
Přihlášky do 30.3.2016
Změny vyhrazeny. Pořádá Schönstattské hnutí ČR
(více informací bude zveřejněno na www.schoenstatt.cz, kde najdete i další zajímavé prázdninové
nabídky)

Okénko sv. Gabriela

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
Únor 2016
út 2. 2.
(sv. Sedmi zakladatelů Řádu Servitů)
17:00 mše sv. (tradiční „tridentská“) ze slavnosti ne 14. 2.
Očišťování Panny Marie (Hromnic)
11:15 mše sv. z 1. neděle postní
pá 5. 2.
17.00 mše sv. (trad.) z neděle 1. postní (Invoca17:00 mše sv. (trad.) ze sv. Agáty, panny a bit), sv. Valentina
mučednice
pá 19. 2.
so 6. 2.
17.00 mše sv. (trad.) z pátku suchých dnů v postě
9:00 mše sv. (trad.) ze sv. Tita, biskupa a vyznavače ne 21. 2.
ne 7. 2.
11:15 mše sv. z 2. neděle postní
11:15 mše sv. z 5. neděle v mezidobí
17.00 mše sv. (trad.) z neděle 2. postní (Remi17:00 mše sv. (trad.) z neděle 2. po Devítníku niscere)
(Quinquagesima), sv. Romualda
pá 26. 2.
st 10. 2.
17.00 mše sv. (trad.) z pátku po 2. neděli postní
17:00 mše sv. (trad.) z Popeleční středy (se ne 28. 2.
svěcením popela)
11:15 mše sv. z 3. neděle postní
pá 12. 2.
17.00 mše sv. (trad.) z neděle 3. postní (Oculi)
17:00 mše sv. (trad.) z pátku po Popeleční středě
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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
2.2.
5.2.
6.2.
10.2.
11.2.
14.2.
17.2.
21.2.
22.2.
23.2.
28.2.
6.3.

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

Svátek Uvedení Páně do chrámu
Památka sv. Agáty
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů
Popeleční středa
Panny Marie Lurdské, světový den nemocných
1. neděle postní
Sv. Alexia a druhů, řeholníků
2. neděle postní
Svátek Stolce svatého Petra, apoštola
Památka Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
3. neděle postní
4. neděle postní

Svátost nemocných
Svátost pomazání nemocných bude možné přijmout při večerní mši svaté v kostele sv. Václava 11.
února v den památky Panny Marie Lurdské – Světového dne nemocných.
„Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve
jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu
odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.
Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ (Z listu sv. Jakuba 5,14)
Pomazání nemocných je posilující modlitbou pro nemocné a trpící pokřtěné lidi, a také pro lidi v
nebezpečí smrti. Je to prosba o sílu, aby nemocný dokázal své utrpení trpělivě snášet a obětovat za
druhé. Před přijetím této svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření a přijmout eucharistii, aby
se účinek pomazání mohl plně projevit. Příhodná doba je už tehdy, kdy je věřící v nebezpečí smrti pro
nemoc či stáří. Pokud nabude znovu zdraví, může později v nemoci tuto svátost znovu přijmout. I
během téže nemoci může být svátost opakována, nastane-li zhoršení. Je vhodné tuto svátost přijmout
i před každým vážným chirurgickým zákrokem a také starých osob, kterým ubývá sil.
Ke svátosti se používá olivový olej, svěcený na Zelený čtvrtek biskupem. Pomazání se děje na čele a na
obou rukou (dříve na 5 smyslech), kněz nemocné maže olejem nemocných a přitom říká: „Skrze toto
svaté pomazání ať tě Pán pro své milosrdenství posílí milostí Ducha svatého, ať tě vysvobodí z hříchů,
ať tě zachrání a posilní.“ Tomu předchází úkon kajícnosti, úryvek z Písma svatého a modlitby.
JG
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: 400 ks
neprodejné

