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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Milí farníci, přátelé,

Advent není žádný náhlý div či zázrak. Bůh s námi
jedná zcela lidsky, krok za krokem nás vede a čeká
na nás. Dny adventu se podobají tichému klepání
na naše nitra, abychom se odvážili hledat tajemnou
Boží přítomnost, která jediná může člověka opravdu
osvobodit.
Poznání, že Bůh přichází na svět, aby se stal
služebníkem člověka, aby mu dal část své svatosti, je pramenem nevysychající radosti. Bylo by
osudné odmítat tuto radost. Těšíme-li se ovšem a
připravujeme na velké vánoční tajemství, na příchod Boha v lidské podobě na zemi, bylo by příliš
jednoduché uvažovat o něm jen jako divák a pozorovatel.
Podstatné je, že mu dovolíme přijít k nám, že „otevřeme brány dokořán“, jak zpíváme v adventu. Chceme-li se podílet na velké vánoční radosti, musíme něco „udělat“: ne ale žádné velké
a senzační věci, postačí, ukážeme-li dobrou vůli utvářet svůj život podle tajemství, jež Vánoce
přinášejí. Možná se rozhodneme vyhradit si každý den zvláštní chvilku na modlitbu anebo dáme
najevo přátelství někomu ve svém okolí, kdo nám není nijak zvlášť sympatický.
Brzy přijdeme na to, že tato předsevzetí nedokážeme dokonale naplnit, ale právě tím, že si
uvědomíme svou bezmoc, otvírají se v nás dveře, jimiž může vstoupit Spasitel. Dokud jsme
nezačali zpytovat hlubiny své bezmoci, necítíme jeho potřebu, a tak jsou před námi zavřeny
brány velké radosti, kterou přináší Ježíš. Prožijeme-li bolestně vlastní neschopnost a zatoužíme-li
po pomoci, jsme připraveni přijmout osvobozující vánoční poselství.
P. Jerzy
			
Požehnaný čas Adventu přeji Vám všem! 			

Advent nás má obnovit a uzdravit! (Matka Tereza)
Adventní doba je jako jaro v přírodě,
kdy se vše obnovuje, vše je svěží a zdravé.
Tak v nás má advent také působit:
obnovit nás a uzdravit, abychom byli schopni přijmout Krista,
ať k nám přijde v jakékoli podobě.
O Vánocích přichází jako malé dítě,
maličké a bezmocné, odkázané na svou matku
a na vše, co může mateřská láska dát.
Učme se od Ježíše a Marie!
Chceme-li opravdu, aby nás Bůh naplnil,
pak se musíme pokorou vyprázdnit ode všeho, co je v nás sobecké.
Bůh přichází. Dnes, tady, teď

„Hle, přichází Bůh, náš Spasitel“. Tato biblická antifona je jakýmsi vstupem do období adventu. Na počátku adventní doby tak sugestivně zaznívají dvě slova: „Bůh přichází“. Důležité je,
že tato slova nezaznívají v minulém čase: „Bůh přišel“, ani v budoucím: „Bůh přijde“, ale v
přítomném: „Bůh přichází“. Jde tedy o činnost, která probíhá stále. Advent nás vybízí: „Probuď
se a rozpomeň se, že Bůh přichází! Dnes, tady, teď!“			
Benedikt XVI
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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 13.12. 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 prosincové čtvrteční setkání s modlitbou a
filmem. Jsou dárky, které jsou spíš výzvami! Roku 2003 svěřil arcibiskup
z Kinshasy Komunitě Chemin Neuf správu farnosti sv. Kristiny. Svěřil jí
nejen kostel, ale také polorozpadlou budovu školy, ve které přespávaly
děti ulice… To byl začátek dobrodružství, které vedlo k založení centra
Ndako Ya Biso pro přijímání těchto dětí, chlapců i dívek, a k návratu do rodin.. Misie se rozvíjí
s každodenní zkušeností vedení Duchem Svatým, v radosti a síle naděje, která ukazuje a otevírá
cestu. Těšíme se na vás ve čtvrtek 14.12.2017 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 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.

Novéna k Neposkvrněnému početí Panny Marie

„Až budeš mít srdce zcela vyprahlé a nebudeš vědět, co říci, spěchej s důvěrou k Panně Marii.
řekni jí: Moje neposkvrněná Matko, oroduj za mne. Jestliže ji vzýváš s vírou, Ona ti dá vychutnat
— i uprostřed vyprahlosti — blízkost Boží.“ (sv. Josemaría Escrivá, Brázda, 695)
Novéna k Neposkvrněnému početí Panny Marie je devítidenní pobožnost, jejímž smyslem je
příprava na slavnost, která nás čeká 8. prosince. Je to čas milosti, kdy se zvláštním důrazem na
modlitbu a mši svatou snažíme pozvednout svou mysl a svá srdce ještě intenzivnějším způsobem
k Bohu. K tomu nám budou pomáhat mše svaté s mariánským kázáním, které se v našem kostele
uskuteční od 30. listopadu do 8. prosince. Homilii pronesou kněží z osobní prelatury Opus Dei.
Jeho zakladatel sv. Josemaría Escrivá miloval Pannu Marii celým svým srdcem. Jeho duchovní
život - i život jeho dětí v Opus Dei - byl hluboce mariánský.
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Adventní sobota s beuronským uměním

Nadační fond MALAKIM srdečně zve
dne 16. prosince 2017
do kostela Zvěstování Panně Marii při klášteře sv. Gabriela,
Praha 5-Smíchov, Holečkova 10.
Program
14.00 Které malby zůstávají skryty při komentované prohlídce?
15.00 Komentovaná prohlídka kostela Zvěstování Panně Marii
									

www.malakim.cz

Tříkrálový přechod Brd

Temnotou zimní noci opět zazáří světlo ohně. Zveme všechny dobrodruhy na tradiční
Tříkrálový noční přechod Brd. Uskuteční se v noci z 5. na 6. ledna 2017. Sraz v 17:45 na autobusové zastávce v Mníšku pod Brdy na náměstí. Trasa pochodu vede po hřebenovce k rozcestí U
Šraňku, kde bude zastávka u ohně a občerstvení. Dále je možno jít kratšími cestami do Řevnic
nebo do Dobřichovic, či zvolit delší variantu a jít pěšky až do Zbraslavi.
Návrat do Prahy z kratší cesty je zhruba ve 23 hodin, při cestě až do Zbraslavi se vracíme kolem
2. hodiny po půlnoci. Těšíme se na vás, 138. oddíl skautek Modrý Klíč a 138. oddíl skautů
Černý Šíp, Praha 5. 							
Josef Cuhra

Politika a křesťan. Podřídit se, a nebo postavit na odpor?

Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může znamenat jak uznávání a podporu vládnoucí autority, tak ale i protesty,
bojkot a odboj – jestliže to vyžaduje spravedlnost.
„Dávejte, co je císařovo, císaři, co je Boží, Bohu.“
V Bibli nenalezneme mnoho jednoznačných textů o tom, jak by se měli křesťané stavět k politické moci. Jeden z nejvýznamnějších textů k tomuto tématu nalezneme v Matoušově evangeliu:
Farizeové se uradili, jak by Ježíše chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci,
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aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš
lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit
daň císaři, nebo ne?“ Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci?
Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“
Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ (Mt
22,15-21)
Dávat politické rady na všeobecné úrovni nelze
Církev ve své nauce (GS) říká, že se neváže na žádný politický systém a že je nutné rozlišovat, co
dělají v politice jednotlivé křesťané svým jménem jako občané vedení křesťanským smýšlením,
a co dělají jménem církve. Není to alibismus, ale vyjádření toho, že dávat politické rady na
všeobecné úrovni je nemožné.
Podpora, zodpovědnost, bojkot, odboj…
Výše uvedený biblický úryvek není návod na to, jak jednat v konkrétním politickém uspořádání,
není návod, kterou stranu volit a už vůbec to není návod pohrdat nebo ponižovat ty, kdo o
těchto věcech smýšlí jinak, než my.
„Dát císaři, co je císařovo“ ale znamená nezavírat oči před tím, že ještě nejsme v nebi, že žijeme
ve světě a v lépe či hůře uspořádané společnosti. „Dát císaři, co je císařovo“ znamená žít jako
občané země, kde se nacházíme, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem za tuto zem, která může znamenat jak placení daní a uznávání autority, tak protesty a bojkot
rezistenci – jestliže to spravedlnost vyžaduje. I toto může být to, co je třeba dát císaři.
Rozhodující je „dávat Bohu, co je Boží“
V uvedeném biblickém úryvku je ale další důležitá výzva: „Dát Bohu, co je Boží“, což je
skutečnou pointou popisovaného setkání Ježíše a jeho tazatelů.
Jako je totiž na minci vyražen obraz císaře, tak je také na lidské tváři vyražen obraz Boží. To
člověk, život každého z nás je to, co je Boží a co má být dáno Bohu. „Hledejte nejprve Boží
království a všechno ostatní vám bude přidáno“, říká Ježíš jinde. „Bude vám přidáno všechno
ostatní“ – také poznání toho, co je spravedlnost, co je třeba dělat a také odvaha správně jednat
vůči autoritě dobré či zlé.
Rozlišit, co přísluší císaři: podpora či odboj
Jestliže budeme na prvním místě usilovat o hledání Božího království a o to, abychom Bohu
patřili celým svým životem – pak budeme umět také dát císaři to, co jemu v rámci spravedlnosti
patří, ať už podporu, nebo odboj.
				

(Zpracováno podle kázání P. Radka Tichého; redakčně upraveno, zkráceno)

Vybízím, ať se konají modlitby za všecky, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a
klidný, a aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy. (srov. 1 Tim 2,1-8)
Slyšte vládcové a buďte rozumní, poučte se! Nakloňte sluch vy, kteří ovládáte zástupy lidu, kteří se
pyšníte! Od Pána jste dostali moc, od Nejvyššího vládu. On bude zkoumat vaše skutky a zkoušet
vaše úmysly, protože jste nevládli správně, nezachovávali jste zákon, nechovali jste se podle Boží
vůle. . (Pán) na vás přijde strašně a rychle, poněvadž držitele moci stihne neúprosný soud. Malému
se totiž odpustí z milosrdenství, s velkou přísností však budou trestáni mocní. Svrchovaný Bůh Vládce se nikoho nebojí, neohlíží se na moc, protože on stvořil malého i velkého, o všechny se stará
stejně, ale mocné očekává přísná zkouška. Vládcové, k vám se tedy obracejí má slova, abyste se
naučili moudrosti a neklesli. Ti totiž, kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté, ti, kdo
jsou o nich poučeni, najdou ospravedlnění. Buďte tedy žádostiví mých slov, mějte po nich touhu, a
poučí vás. (srov. kniha Moudrosti 6,1-11)
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Farní odpoledne

V sobotu 25.11. jsme se sešli na faře, radovali se a těšili se z příjemné společnosti. Určitě by se
nás vešlo i více, než napočítaných 47 účastníků.
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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.

2.12.
3.12.
5.12.
6.12.
7.12.
8.12.
9.12.
10.12.
13.12.
14.12.
17.12.
18.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
31.12.
1.1.
2.1.
6.1.
7.1.

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
Památka sv. Lucie
Památka sv. Jana od Kříže
3. neděle adventní
od 17 hod. kající bohoslužba
4. neděle adventní
Boží hod vánoční
Svátek sv. Štěpána
Svátek sv. Jana apoštola
Svátek sv. Mláďátek
sv. Silvestr
Oktáv Narození Páně, Slavnost Panny Marie, Matky Boží, Nový rok
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Slavnost Zjevení Páně
Křest Páně

Významné dny, svátky a farní program
sobota
neděle
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
středa
čtvrtek
neděle
pondělí
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
neděle
pondělí
úterý
sobota
neděle

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. Přijďte!

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. Přijďte!

Kající bohoslužba

Rozšířená možnost přijmout svátost smíření bude 18.12.2017 od 17 hodin (následně se mší
svatou). Využijte prosím tuto nabídku před vánočními svátky!
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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