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Listopad
2017

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Dušičkový čas ...

Hřbitov - dotyk věčnosti se zemí. Klid, který pokrývá
odpočinek předků, se zvedá a hroby ožívají. Je tu čas
dušičkový.
Stojíme při hrobech. Modlíme se. Přimlouváme se k
Otci za ty, ke kterým se blížíme každým svým dnem.
Cítíme blízkost těch, se kterými jsme prošli kousek
životní poutě, nebo jejichž známe možná jen z fotografií, či vyprávění rodičů. Skláníme se k nim
a chceme je uctít kyticí chryzantém a světlem naděje,
které bliká ve tmě ...
Chryzantémy - dýchají tajemstvím života a smrti.
“Déšť dušičkový” skropil mohyly. Dal jim alespoň na
chvíli život. Alespoň na chvíli zakoušíme duchovní
pouto, které spojuje všechny spravedlivé a toužící po
Bohu. My všichni jsme, jak říká sv. Pavel, částmi Tajemného Těla Kristova, kterým je Církev.
Duch Svatý, který Církev oživuje a řídí, způsobuje, že všechno dobro co Církev má může si
přivlastnit každý, kdo do ní patří. Tato jednota se pak naplňuje iv tom, že svatí, kteří vidí Boha
a kteří tvoří církev oslavenou, přimlouvají se za nás a vyprošují nám Boží pomoc a milost. My,
kteří jsme Církví putující na této zemi a kráčíme k věčnosti se zase přimlouváme za ty, kteří čekají
přede dveřmi Nebeského Otce. Čekají, kdy jim pomůžeme tyto dveře otevřít. Trápí se. Očišťují se
od nedokonalostí, které jim brání spatřit Boha, neboť před ním může stát jen ten, kdo má “ruce
nevinné a srdce čisté”. Oni sami si pomoci už nemohou. Jen my jim pomoc můžeme prokázat
svými modlitbami, odpustky, obětí mše svaté.
A když už budeme procházet hřbitovem, zapalme alespoň jednu svíčku na hrobě, na kterém se
ční opuštěný kříž. Možná budeme mít o jednoho přítele v nebi více ...		
P. Jozef

Pán nám vrátí všechny drahé, kteří od nás odešli

V Božím lidu je mnoho rodin, které dokazují, že smrt nemá poslední slovo. To je opravdový
úkon víry! Pokaždé když rodina, která má zármutek, nachází sílu k zachování víry a lásky, jež
nás sjednocují s těmi, které máme rádi, už nyní brání smrti v tom, aby si vzala všechno. Temnotě
smrti je třeba čelit intenzivnější prací lásky. Ve světle vzkříšeného Pána, který neopouští nikoho
z těch, které mu Otec svěřil, můžeme odejmout smrti její „bodec“, jak řekl apoštol Pavel (1 Kor
15,55); můžeme jí zabránit, aby otrávila náš život, zmařila naše city a uvrhla nás do nejtemnější
prázdnoty.
V této víře se můžeme těšit navzájem a vědět, že Pán přemohl smrt jednou provždy. Naši drazí
nezmizeli do temnot nicoty: naděje nás ujišťuje, že jsou v dobrých a mocných rukou Božích.
Láska je silnější než smrt.						
Papež František

Mše sv. za zemřelé na Malvazinkách

Jako každý rok bude se konat mše sv. v kostele na hřbitově Na Malvazinkách. 4. listopadu od
15 hod. bude sloužena mše sv., po ní obejdeme hřbitov a zastavíme se u hrobů bývalých kněží
smíchovské farnosti.
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Biblická hodina

Od září pokračujeme v cyklu biblických hodin, nově pod vedením
otce Jozefa. Každý čtvrtek od 18:30 se setkáváme s biblickými texty, jejich významem i interpretací. Přijďte se nezávazně podívat a
uvědomit si souvislosti!

Pravidelný program farnosti

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
Příprava na biřmování - vede P. Jerzy,
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat úterý 18:30 - na faře
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. Jozefa
neděle 17:00 - 19:00 - velký sál na faře
čtvrtek od 18:30 - zahájeno 7.9.
Pondělní společenství
Čtvrteční filmové a modlitební večery
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
Příprava na křest dospělých - vede P. Jozef
Modlitba sv. Růžence
pondělí po večerní mši sv. - na faře
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod.
Chrámový sbor IGNIS - zkoušky
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
pondělí od 18:30 - 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 13.12. od 18:15 na faře
Modlitební společenství za obrácení národa
Redakční rada Zpravodaje
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské
Nejbližší schůzka 28.11. v 18:30, farní kancelář
centrum, kdo se nemůže zúčastnit, může se
spojit v modlitbě v uvedený čas, nebo každý
Výuka dětí - náboženství
den od 20:00
Pravidelná výuka zahájena 11.9.
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. Jozef Sudor : tel. 722 353 549 // 257 317 652
farnikaplan@seznam.cz
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 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.
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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”.

Filmový a modlitební čtvrtek

Srdečně vás zveme na listopadové čtvrteční setkání s modlitbou a
filmem. Tentokrát se přeneseme do oblasti sportu, který jako univerzální jazyk dokáže oslovit lidi napříč generacemi. Sport nám může také
zprostředkovat duchovní zkušenost, vyznává hodnoty, které nalezneme i ve víře. V tomto filmu se setkáme se sportovci z různých zemí
a různých sportovních disciplín, více či méně známými a z různých křesťanských denominací,
kteří nám pomohou pochopit, jakým způsobem se sport může stát místem setkání s Kristem.
Těšíme se na vás (zveme zvláště mladé) ve čtvrtek 9.11.2017 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

Adventní vyrábění

Zveme všechny děti, které rády tvoří, na tradiční adventní vyrábění
ve prospěch Misijní banky ubožáků. Tentokrát se sejdeme odpoledne na 1. neděli adventní, tedy 3.12. Výrobky pak budou
manželé Baldínští prodávat o dalších adventních nedělích v našem
kostele.
Začínáme ve 14:30 povídáním o tom, co se v misijní stanici Allamano Agape za poslední rok událo a následně se ve farním sále
pustíme do práce. Jako každý rok budeme vyrábět vánočnípřáníčka a další drobné předměty
s adventní a vánoční tématikou. Veškerý potřebný materiál i malá svačinka budou zajištěny,
takže postačí vzít si s sebou jen tvořivou náladu a vytrvalost,aby se nám výrobky pěkně povedly.
Těšíme se na vás! 							
Gabriela Suchlová

Mikulášská

Milé děti, zveme vás na mikulášskou nadílku s
divadýlkem.
Začínáme v 17 hod v úterý 5. prosince ve farním
sále.
Loutkové divadelní představení “Sůl nad zlato”
bude v podání divadla Rybka.
Zájemce prosíme, aby se zapisovali do
připraveného archu v sakristii kostela. Cena
balíčku 50 Kč. Těšíme se na vás.

Hudební skupinka

Stejně jako v minulých letech i letos naše hudební skupinka doprovází
mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termíny jsou 12.11.,
10.12. a 14.1. Rádi mezi sebou uvítáme nové posily - zpěváky i hudebníky.

Chrámový pěvecký sbor IGNIS

působící při kostelích sv. Ignáce na Praze 2 a sv. Václava na Praze 5 – Smíchově nabírá nové
členy do všech hlasů. Zájemci se mohou obrátit na sbormistryni Milenu Stričević (telefon: 774
052 265, e-mail: stricmil@yahoo.com). Zkoušky každé pondělí 18:30-21:00 u sv. Ignáce.

Rozvrh výuky náboženství

na faře u sv. Václava ve školním roce 2017 – 2018
1. skupina: 4 – 6 let – středa 14:15-15:00 – v mateřském centru
		
(Gabriela Suchlová a Vendulka Keclíková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání – čtvrtek 14:30 – 15:30 (P. Jozef Sudor)
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3. skupina: mladší školní věk (cca do 10 let) středa 15:15-16:00 – v sále (Gabriela Suchlová)
4. skupina: starší školní věk (cca od 11 let) – pondělí 16:00-17:00 (P. Jozef Sudor)
5. skupina: mládež (cca od 15 let) – čtvrtek 15:45 – 16:45 (P. Jozef Sudor)
Kontakty na katechety:
gabesuch@gmail.com
tel. 603 776 254
				
farnikaplan@seznam.cz tel. 722 353 549
Pravidelná výuka byla již zahájena. Do 2. skupiny je možné se dodatečně přihlásit nejpozději
do konce října, do ostatních skupin po dohodě i v průběhu školního roku.
Komu nevyhovují termíny výuky v naší farnosti, může se přihlásit i v sousední farnosti Praha – Hlubočep

Farní do-od-poledne

Farní dovolená 2018

se uskuteční v sobotu 25. 11. Po ranní mši sv. budeme uklízet kostel před Adventem, cca do 11 hod., podle toho,
kolik se nás sejde (bylo by krásné alespoň 16 osob).
A od 15 hod. se sejdeme, doufám již ve větším počtu, ve
všech prostorách fary. Můžeme se těšit na setkání s farníky
známými i méně známými, na tradiční tombolu, koutek
deskových her i dětský koutek a k tomu všemu bude
jako vždy i něco dobrého na zub (budeme moc rádi,
když alespoň někteří z farníků přinesou ke společnému
občerstvení také něco z vlastních kuchyní). Všichni jsou
srdečně zváni! A pomocníci vřele vítáni!		
FN

O následujících prázdninách se plánujeme opět vrátit na oblíbené místo k sestřičkám do Štěkně,
které nás očekávají v týdnu od 4.8. do soboty 11.8.2018.
Ubytováni budeme v zámku sester řádu Kongregatio Jesu v prostorných rodinných pokojích,
pro všechny bude zajištěna polopenze (snídaně +
večeře) s možností doobjednání obědů. K dispozici
jsou také dvoulůžkové nebo jednolůžkové pokoje.
Zámek se nachází v obci Štěkeň nedaleko Písku a
Strakonic v blízkosti řeky Otavy. Je obklopen rozlehlou oplocenou zahradou s širokými možnostmi
vyžití jak pro hry, tak pro relax a odpočinek.
Pro všechny bude v nabídce duchovní program
(předpokládáme možnost každodenní účasti na mši sv., modlitební večerní setkání pro děti,
přednášky), plánujeme se vydat společně na celodenní výlet, pro zájemce bude možnost splutí
části Otavy na raftech, koupání u štěkeňského
jezu, a pokud si přivezete s sebou kola, vyjedeme
na vyjížďky do blízkého nebo vzdálenějšího okolí.
Pokud někdo bude upřednostňovat individuální
program, je samozřejmě také zván.
Farní dovolená je určena nejen pro rodiny s
dětmi, ale pro každého, kdo by rád strávil týden ve
společnosti lidí z naší farnosti. Protože o ubytování
ve Štěkni je velký zájem, prosíme všechny, kteří by
rádi jeli s námi, aby se do konce ledna zapsali do
archů v sakristii.
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách http://congregatio-jesu.tode.cz/. V
případě dotazů se obracejte buď osobně nebo mailem na
tomkovi@centrum.cz
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Papoušci stále řvou…

Na začátku září jsem se nastěhoval do římské Papežské koleje
Nepomucenum, abych zde pokračoval ve formaci ke kněžství.
První dojem, který si po příjezdu zpětně vybavím, na mě
udělali pořvávající papoušci v korunách palem. V koleji nás
je osmnáct českých a moravských bohoslovců a další zhruba
dvacítka převážně indických a afrických kněží. Společný program začínáme ráno v 5:55, po společné modlitbě, mši svaté a
snídani se vydáváme do školy. Na oběd se vracíme do koleje,
poté následuje jazykový kurz a osobní volno, každý den v
týdnu pak máme jiný večerní program. Budova české koleje
leží asi dvacet minut chůze od Lateránu, kde se nachází naše

univerzita.
Na začátku září jsme začali chodit na kurz italštiny, protože pro studium na Papežské lateránské
univerzitě je potřeba mít dosaženou jazykovou úroveň B2 (úroveň maturity). V mé skupině
jsme se sešli takřka z celého světa, spolužáci jsou z Afriky, Jižní Ameriky, Asie i Oceánie, paradoxní je, že Evropané jsme pouze tři, já, spolubratr z Moravy a jeden Španěl. Od 1. října začala
škola, ve třídě nás je zhruba třicet a národnostní složení je zhruba podobné, jako v jazykovém
kurzu. Zajímavostí je, že každé ráno stojí u vchodu rektor univerzity a s každým se zdraví. Na
univerzitu chodí kolem 4 000 studentů ze 105 zemí světa. Češi zde mají docela zvuk, protože
v historii byli někteří vyučující z Čech a například podle pana kardinála Špidlíka se učíme
dodnes.
Ve volném čase je prostor také pro poznávání města nebo okolí Říma. Především během
nedělních odpolední podnikáme společné procházky a výlety. V pátek odpoledne chodíme
společně hrát fotbal. Velice si vážím toho, že zde mohu studovat a poznávat historii, univerzálnost a život církve, který zde na nás dýchá takřka na každém rohu. Snad proto, abych si
připadal jako doma, je jedna ze spolužaček na jazykovém kurzu - schönstattská sestra. Na celou
farnost vzpomínám v modlitbě u hrobů velkých svatých a těším se na Vánoce v Praze.
Nyní je říjen a papoušci v korunách palem za mým seminárním oknem stále řvou…Václav Šustr

andělé

Na konci září jsme slavili svátek Andělů Strážných, proto jsme
o nich opět mluvili na našem společenství a myslím, že je
důležité je připomenout.
Někteří lidé v anděly věří (někdy o nich mluví i lidé nevěřící
v Boha), někteří nevěří, že existují a namítají, že mluvit o nich
patří jen malým dětem. Ale kdo čte Bibli, musí vědět, že tajemná přítomnost andělů (nejen strážných) prostupuje od
samého začátku celou Biblí. Už v první knize Mojžíšově (Ex
23,20-23) je psáno: „Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl!“, „Uctívej ho a naslouchej jeho hlasu.“, „Můj
anděl půjde před tebou.“ A v Žalmu 90,11 je psáno: „Vždyť
svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech
tvých cestách…“ Andělé spojují náš svět se světem Božím,
jsou to duchové bytosti, Boží služebníci a poslové. Anděl je
tedy název pro službu. Ježíš říká, že anděla strážného, který
zároveň hledí na Boha, má každý člověk od chvíle narození do poslední chvíle života a vstupuje
s námi na věčnost, nikdy se nevzdálí. Možná, že jste někdy pocítili jemný andělův pokyn, např.:
„Zastav se!“ „Dej pozor!“, „Nedělej to!“ a zpětně jste zjistili, že to bylo dobré.
O andělech strážných mluvilo mnoho papežů poslední doby: Pius XI. měl velkou úctu k
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andělům strážným a obracel se před jednáním i k andělu strážnému toho člověka, se kterým
se chystal jednat. Papež Jan XXIII řekl: „Byl bych rád, kdyby si věřící uvědomovali velikost
andělské podpory.“ Také rád vzýval svého i anděla té osoby, se kterou se chystal jednat.
Říkal: „Když Bůh lidem předává nějakou myšlenku, vnuknutí či inspiraci, činí tak zpravidla
prostřednictvím anděla. Otec Pio o strážném andělu také často mluvil a doporučoval obrátit se
na jeho anděla strážného. Také např. doporučoval, že matka může působit na strážného anděla
svých dětí v ohrožení či při ztrátě víry – tedy spojit se s dětmi přes komunikační síť andělů
strážných. Napomenutí, které dítě osvítí, může být často rozhodující…
Mnohé možná napadne, ke komu se tedy obracet - k Bohu či k andělu strážnému? Soupeření tu
neexistuje. Bůh je zdrojem milostí - jedny sestupují do duší přímo, jiné prostřednictvím andělů
- andělé jsou s naší duší, ale Bůh je v jejím nitru. Pokud člověk komunikuje se svým andělem
strážným, zažívá mnoho pomoci. Jen malé svědectví: Jedna z mých vnuček se na mne obrátila
o radu v pro ni těžké situaci. Nevěděla jak dál, její nadřízená nebyla přístupná. Nejprve jsme se
spolu modlily růženec, a když docházelo k jednání, byla plná nejistoty a strachu, poradila jsem
jí komunikaci andělů strážných. Nebyla jsem si jistá, jestli to přijme, mladí lidé někdy nevěří
radám starších. Druhý den mi volala a rozradostněná sdělovala, že andělé opravdu pomohli,
rozhovor dopadl nad očekávání dobře, takovou vstřícnost vůbec neočekávala, moc děkovala
za tuto radu, kterou si, doufám, ponese do života. I já mám se svým andělem mnoho dobrých
zkušeností a myslím, že je dobré s ním komunikovat a také mu děkovat za věrnou službu
(G.Huber, E.Vella)								MM

Pravá moudrost

Většina z nás chce prožít dobrý a plnohodnotný život. Když však vnímavě nasloucháme
a díváme se kolem sebe, zjišťujeme, že je mezi námi mnoho nešťastných lidí. Chtějí být tzv.
moderní, ale už zapomněli na jednu velmi důležitou schopnost, kterou je pravá moudrost.
Dar svobody zaměnili za nevázanost, pýchu za pokoru. Peníze jsou na prvním místě při všech
klíčových rozhodováních. Přetíženost v zaměstnání je příčinou vážných stresů. Některé osoby
si však získávají prostředky k životu často nečestnými způsoby. Zapomíná se na velmi důležitou
skutečnost, že každý člověk má kromě tělesné stránky také duševní a duchovní. Některé skupiny
lidí se snaží toto připomínat. Dělají to však mnohdy nevhodnými postupy. Usilovně se snaží
smísit křesťanství s asijskými náboženstvími, astrologií, ezoterikou a různými, naší evropské
mentalitě vzdálenými, naukami. Tyto nesourodé skutečnosti způsobují veliký zmatek.
Východisko k uzdravení naší nemocné společnosti není nemožné, i když je v dnešní moderní
době nepopulární. Měli bychom opět zapojit do našich životů pravou moudrost. Není to vychytralost, ale správné řazení hodnot a důsledné rozlišování dobra a zla. Výsledkem tohoto jednání
bude život podle čistého svědomí nebo opravdově prožívané víry v Boha. Stále sice budeme
zápasit s různými těžkostmi i s našimi slabostmi. Univerzální recept na štěstí ještě nikdo neobjevil, ale myslím si, že zapojením pravé moudrosti do našich životů, je můžeme alespoň občas
zakusit.										 IB

Den smrti není koncem (Benedikt XVI.)

Pro věřící není den smrti v žádném případě koncem všeho, ale je spíše přechodem k nesmrtelnému životu. Je dnem konečného narození - latinsky „dies natalis“. Kdyby se Ježíš nenarodil na
zemi, nemohli by se lidé narodit pro nebe. Právě proto, že se Kristus narodil, můžeme také my
„být znovu zrozeni“!
Smrtí končí pozemská zkušenost
Když dohasíná život, ať v pozdním věku či na začátku své pozemské existence nebo z neznámých
důvodů v nejlepších letech, nesmíme v tom vidět jen zpečeťující biologický jev nebo uzavřený
životní osud, ale znovuzrození a obnovené bytí, které je darováno Zmrtvýchvstalým tomu,
kdo se úmyslně nevzpíral jeho lásce. Smrtí končí pozemská zkušenost, ale smrtí zároveň pro
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každého z nás za hranicemi času začíná plný a nepomíjející život.
Věčný život není věčný život
Označení „věčný život“ je nutně nedostačující a matoucí. Vždyť „věčný“ je slovo, při kterém
myslíme na nekonečnost a vzbuzuje v nás strach. U slova „život“ myslíme na námi prožívaný
život, který nechceme ztratit, byť je nám zároveň zdrojem námahy. Na jedné straně tedy po
něm toužíme, zatímco ho vlastně nechceme.
Můžeme se pokusit v myšlenkách vystoupit z časnosti, v níž jsme uvězněni, a vytušit, že věčnost
není stále pokračující sled kalendářních dní, ale spíše něco jako naplněný okamžik, v němž nás
obejme celek a my obejmeme jej. Je to, jakoby okamžik ponoření se do oceánu nekonečné lásky,
kdy už neexistuje čas, kde není žádné předtím ani potom.
Smrt je přechodem
Pro toho, kdo žije v Kristu, je smrt přechodem z pozemského putování k nebeské vlasti, kde
nebeský Otec přijímá své děti „ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků“ (Zj 7,9). „Společenství
svatých“ je realitou, která vzniká zde na zemi, která se však plně ukáže, až budeme Boha moci
„vidět tak, jak je“. Je to realita rodiny, která je protkána hlubokými pouty duchovní solidarity…
		

Zpracováno podle knihy: 365 dní s Benediktem XVI., kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

smrt jako svatba s bohem

Když zemřela má matka, se sourozenci jsme připravovali její pohřeb. Zvažovali jsme, které
písně ráda zpívala. Roky totiž zpívala při bohoslužbách pro ženy. A také občas dávala najevo
svá přání, které písně by měla ráda při pohřbu. Bezpodmínečně chtěla, aby se při pohřební
bohoslužbě zpívala svatební píseň “Vezmi tedy mé ruce”. Svou smrt chápala jako svatbu s Bohem. Bůh ji měl vzít do svých dobrých rukou.
Věčný život totiž opravdu spočívá především v intimním vztahu s Ježíšem Kristem. Zkušenosti,
které jsme zde na zemi prožili s Kristem, budou v nebi naplněny. Svatý Augustin říká: „Tam
potom prozřeme a budeme milovat, milovat a chválit.“
Nesmíme po zemřelých truchlit jako ti, kdo nemají naději. Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i
vstal z mrtvých, věříme také, že s Ježíšem přivede Bůh k životu i ty, kdo zesnuli ve spojení s
ním. (1 Tes 4,13n)

ve smrti nevkročíme do neznámého a temného

Ve svých promluvách na rozloučenou před svou smrtí popisuje Ježíš nádherným způsobem, co
nás čeká po smrti. Chce svým učedníkům dodat odvahu a důvěru: „Ať se vaše srdce nechvěje!
Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych
vám, že vám odcházím připravit místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a
vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já“ (Jan 14,1-3).
Ježíš nám připravuje příbytek, do kterého se smíme ve smrti nastěhovat. Ve smrti nevkročíme
do neznámého a temného, ale do něčeho důvěrně známého. Ježíš sám nás předešel a připravil
nám příbytek, v němž smíme bydlet navěky.
Přebývat u Boha a v Bohu – to jsou obrazy naší touhy. V každém pozemském obydlí, v němž se
cítíme skutečně doma, pociťujeme tuto touhu moci navždy dobře bydlet, být doma, v bezpečí,
smět být takoví, jací jsme. Ježíš nám svou smrtí, v níž nás miloval až do krajnosti, takové místo
připravil. Proto je vyzdobeno jeho láskou. Tato láska je pro evangelistu Jana láskou přátelskou:
„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život“ (Jan 15,13).
		

Zpracováno podle knihy Anselma Grüna „Smrt není konec“,kterou vydalo nakladatelství Paulínky.

„Nedomnívejte se, že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá
hodnota“.
					

(Sv. Ignác Antiochijský, List Efezským, VIII, XI, XIII)
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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: 14:45
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.

1.11. středa
2.11. čtvrtek
4.11. sobota
5.11. neděle
			
9.11. čtvrtek
10.11. pátek
13.11. pondělí
17.11. pátek
22.11. středa
25.11. sobota
26.11. neděle
30.11. čtvrtek
2.12. sobota
3.12. neděle
5.12. úterý
6.12. středa
7.12. čtvrtek
8.12. pátek
9.12. sobota
10.12. neděle

Slavnost Všech svatých
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Mše sv. za zemřelé na Malvazinkách v 15:00 hod
Při mši sv. v 18 hod. zazní Mozartovo Requiem v provedení sboru Ignis, se
sólisty a orchestrem
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Památka sv. Lva Velikého
Památka sv. Anežky české
Památka sv. Alžběty Uherské
Památka sv. Cecílie
Farní odpoledne od 15 hod na faře
Slavnost Ježíše Krista Krále
Svátek sv. Ondřeje
Adventní úklid kostela po ranní mši sv. (do cca 11 hod.)
1. neděle adventní, Adventní vyrábění pro děti od 14:30 na faře
Mikulášská besídka v 16:30 na faře
Památka. sv. Mikuláše
Památka sv. Ambrože
Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie
Duchovní obnova, od 9 hod na faře - povede P. Martin Karel Satoria, OCSO
2. neděle adventní

Významné dny, svátky a farní program

Mše sv. za zemřelé na Malvazinkách

Jako každý rok bude se konat mše sv. v kostele na hřbitově Na Malvazinkách. 4. listopadu od
15 hod. bude sloužena mše sv., po ní obejdeme hřbitov a zastavíme se u hrobů bývalých kněží
smíchovské farnosti.

Mozartovo Requiem u sv. Václava

Na sobotní mši sv. na Malvazinkách tématicky naváže nedělní večerní mše sv. 5. listopadu
od 18 hod., kdy zazní Mozartovo Requiem v provedení sboru Ignis, se sólisty a orchestrem.
Pozvěte své přátele a známé!

Adventní duchovní obnova

V sobotu 9.12. od 9:00 proběhne ve velké sálu na faře adventní duchovní obnova. Povede ji,
jako již v posledních letech tradičně, P. Karel Satoria, OCSO. Zapište si do diářů!
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. J. Sudor, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 450 ks
neprodejné

