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Duben
2018

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Sestoupení Páně do pekel 		

(Ze starobylé homilie na Velkou a svatou sobotu)

Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí.
Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali. Vtělený
Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých.
Jistě jde hledat praotce lidstva jako ztracenou ovci. Jistě chce navštívit ty, kdo se nacházejí v
naprostých temnotách a ve stínu smrti; jistě přichází vysvobodit z bolestí uvězněného Adama
spolu s uvězněnou Evou, jako Bůh i Evin syn. Pán k nim vešel vyzbrojen vítězným křížem. Jakmile ho praotec Adam uviděl, v úžasu se bil v prsa a na všechny volal: „Můj Pán ať je se všemi!“
A Kristus Adamovi odpovídá: „I s tebou.“ Chápe ho za ruku a burcuje ho slovy: Probuď se, spáči,
vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí.
Já jsem tvůj Bůh a pro tebe jsem se stal tvým synem; pro tebe a pro ty, kteří se mají z tebe
narodit, nyní říkám a s veškerou mocí poroučím těm, kdo byli v poutech: Vyjděte ven. A těm,
kdo byli v temnotě: Mějte světlo. A spícím: Vstaňte. Přikazuji ti: Probuď se, spáči, přece jsem tě
neučinil proto, abys prodléval spoutaný v podsvětí. Vstaň z mrtvých, neboť já jsem život těch,
kdo zemřeli. Vstaň, dílo mých rukou, vstaň, můj obraze učiněný k mé podobě. Vstaň a vyjděme
odtud. Neboť tys ve mně a já v tobě, jsme přece jedna nedílná osoba.
Pro tebe jsem se stal já, tvůj Bůh, tvým synem. Pro tebe jsem já, Pán, přijal tvou podobu
služebníka. Pro tebe jsem já, který jsem na nebi, přišel na zem a do podsvětí. Pro tebe, člověče,
jsem byl jako člověk, bez pomoci, odložený mezi mrtvé. Pro tebe, který jsi vyšel ze zahrady, jsem
byl ze zahrady vydán Židům a v zahradě ukřižován.
Pohleď na můj poplivaný obličej, to jsem snesl pro tebe, abych v tobě obnovil dřívější dech.
Pohleď na mé zpolíčkované tváře; to jsem snesl, abych tvou porušenou podobu obnovil opět
k svému obrazu. Pohleď na má zbičovaná záda; to jsem snesl, abych odstranil břemeno hříchů
tížící tvá ramena. Pohleď na mé ruce šťastně přibité ke kmeni kříže; to pro tebe, jenžs kdysi
nešťastně vztáhl svou ruku ke kmeni v ráji.
Usnul jsem na kříži a kopí proklálo můj bok. To pro tebe, který jsi usnul v ráji a nechal vyvést
ze svého boku Evu. Můj bok vyléčil ránu ve tvém boku. Můj spánek tě vyvede ze spánku podsvětí.
Mé kopí zadrželo kopí namířené proti tobě.
Vstaň, vyjděme odtud! Nepřítel tě vyvedl z rajské země; já už tě neusadím do ráje, ...(pokr. str. 3)

1

Biblická hodina

Od února jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme,
nově pod vedením Roberta Müllera. Každý čtvrtek od 18:30 se setkáváme s biblickými texty, jejich významem i interpretací. Aktuálně
probíráme vždy čtení na následující neděli s přesahem do Katechismu KC. Přijďte se nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti!

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 - 19:00 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Chrámový sbor IGNIS - zkoušky
pondělí od 18:30 - 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
Příprava na biřmování - vede P. Jerzy,
úterý 18:30 - na faře
farář u sv. Václava
a rektor u sv. Gabriela:

Příprava na křest dospělých
středa po večerní mši sv. - na faře
Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
modlitby a oběd)
Biblická hodina
čtvrtek od 18:30 - zahájeno 7.9.
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 25.4. od 18:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 24.4. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka zahájena 11.9.

P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 // 257 317 652
gapski@centrum.cz

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.
Sponzorské dary:
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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”.

ale na nebeský trůn. On tě zahnal od stromu života, který byl předobrazem; avšak já jsem
sám život, a hle, jsem s tebou spojen. Určil jsem cheruby, aby tě opatrovali jako služebníci, a
přikazuji jim, aby tě měli v takové úctě, jaká přináleží Bohu. Trůn s cheruby je uchystán, nosiči
jsou pohotově a připraveni, svatební komnata je vystrojena a jídla přichystána. Věčné stánky a
příbytky jsou vyzdobeny, poklady věčných statků otevřeny a nebeské království je připraveno už
od věků.
Ať Ježíšovo Vzkříšení i Vaší tmu ve světlo promění! Požehnané Velikonoce
P. Jerzy

Filmový a modlitební čtvrtek

Srdečně vás zveme na dubnové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem
“Zbav nás od zlého”. V našem každodenním životě pravidelně zažíváme
situace, ve kterých pociťujeme nedostatek svobody. Cítíme se jakoby
zaseknutí v nějakém postoji nebo myšlence, která je silnější než my a
má nad námi navrch. Takové situace mohou být znamením toho, že
se nám nedaří si naplno přisvojit svobodu, kterou nám nabízí Ježíš, a že tedy potřebujeme být
osvobozeni. Křesťanský život zahrnuje i duchovní boj proti zlu, a osvobozování od zlých duchů,
které má svůj základ v Ježíšově působení, je součástí poslání, které svěřil své Církvi. Těšíme se
na vás ve čtvrtek 12.4.2018 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 naše hudební skupinka doprovází
mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termíny jsou 8.4. a 3.6.
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 vystoupí u sv. Václava při mši sv. v neděli v 18 hod. ve dnech
15.4. F. Schubert - Mass No. 2 in G major
20.5. Ch. Gounod - Messe breve No. 7 aux chapelles
Stále nabíráme 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.

Zprávy z Říma od Václava Šustra

Ahoj, v Římě zatím vše vychází podle plánů, první semestr je zdárně za mnou a pomalu se
připravuji na další zkouškové. Už jsem si tady zvykl, jen na jazyku musím pořád pracovat
(však to znáš). Do svěcení mám ještě dva roky, tak je zatím čas, ale vzhledem k tomu, jak těch
předchozích pět let uteklo, tak je to vlastně za chvilku. Na Velikonoce se bohužel do ČR nedostanu, tento rok zůstáváme v Římě, ale má to i své výhody, třeba na velikonoční vigilii budeme
ministrovat Svatému otci. Měl bych se v Praze ukázat až se budou přepravovat ostatky pana
kardinála Berana a potom na biskupské svěcení. Pozdravuj doma a všechny spolčáky!
Vašek

Přehodnocení našeho života

Některé věci v životě přijímáme jako samozřejmost a ani se nad nimi nezamýšlíme. Patří sem
např. střídání ročních dob nebo dne a noci. Také v našem životě prožíváme období radosti
i bolesti. Zlomové situace jsou často výzvou k jeho přehodnocení. Můžeme si uvést několik
příkladů. Je to přestěhování z jedné části města do jiné, nebo úplná změna místa bydliště, nové
zaměstnání, ale také nemoc či smrt blízkého člověka. Samota je v těchto těžkých chvílích velmi
těžká, protože ještě znásobí prožívané trápení. Pomoc úřadů je nutná, ale velmi prospěšná je v
nich podpora přátel a víra v Boha, která dodává naději. Když se podaří, po delší době, vyřešit
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největší starosti a konečně se uvolní nejtěžší napětí, nastává druhá fáze přehodnocení života,
protože čas se nezastavil a cesta pokračuje dál. Nejenom, že se vyhazují nepotřebné věci, ale
začínáme se také zamýšlet nad otázkami, které nás před prožitím obtíží vůbec nenapadaly.
Ptáme se sami sebe, jak a čím naplňujeme čas, zkoumáme rozsah svých činností a přemýšlíme
o jejich důležitosti. V některých budeme stále pokračovat, jiné úplně zanecháme, protože
přijdeme na to, že jsou zbytečné a způsobují nám stres.
Takové přehodnocení našeho života neděláme jenom jednou. Je to vždycky veliká námaha,
ale měli bychom se snažit, s pomocí druhých lidí i víry v Boha (pokud v něho věříme), najít
správný směr a pokračovat s nadějí dál.						
IB

Spravedlnost

Při vyslovení slova spravedlnost se nám někdy vybaví lékárenské váhy s oběma miskami v
rovnováze. Ano, tak to má být. Špatnost má být adekvátně potrestaná, ale často tomu tak není.
Vzpomeňme na plat dělníků na vinici, na cizoložnici, na marnotratného syna. Tady Kristus
soudil jinak: nad zákonem je láska. A jaký je náš postoj k této spravedlnosti? Jsem-li provinilec, pochvaluji si takové laskavé rozhodnutí. Jsem-li poškozený, trvám na tom, že za vinu
se musí pykat. A když se tak nestane, u mnohých se v koutku duše objeví trochu škodolibá
myšlenka: však on ti to Pán Bůh spočítá. Jistě, Bůh zná každou naši pohnutku, každý náš čin,
není zapomnětlivý, ale je to Bůh. Nevnucujme mu naše omezené lidské myšlení a hodnocení,
přestaňme mu radit, zbavme se lidské pýchy, že v tomto moderním, či postmoderním věku
všemu rozumíme, vraťme se k pokoře a domníváme-li se, že v našem případě spravedlnost selhala, odevzdejme to k posouzení Bohu a budeme-li hodně stateční a pevní ve víře, pomodleme
se za ty, co nám ublížili. 								 HK

K zamyšlení nejen v postní době.

V sobotu 17.3.se konala postní duchovní obnova pod vedením P.
Grzegorze Tanderyse, MIC.
Uvedu jen některé myšlenky:
- Je pro mne Bůh blízký, nebo vzdálený? Ježíšovým vtělením se
stala radikální změna ve vztahu mezi Bohem a člověkem. Každá
vzdálenost byla však Ježíšem překonána. Ani hřích, ani nedůvěra
nás nevzdalují od Boha, On je stále blízký, jen člověk si tu vzdálenost vytváří a proto ji pak vnímá. Někdy nepociťujeme úplnou
Boží blízkost (snad se stydíme nebo bojíme jeho nároků) a proto si
sami udržujeme odstup.
- Každý okamžik je šancí a příležitostí ke změně, k obrácení. Naše obrácení ale nemá spočívat
v tom, že se staneme morálně „lepšími“, nýbrž ve změně smýšlení a ve změně našeho vztahu
k Bohu. Jde o přijetí Božího pohledu na druhé i na nás samotné. Naše snaha má směřovat k
vědomému přijetí všeho, co nám Bůh dává (co se v našem životě děje), protože On zasahuje a
učí nás, prostřednictvím událostí daleko častěji než vnuknutím, na které obvykle čekáme. To,
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co se zdá lidským selháním, neštěstím, ztroskotáním, je z Božího pohledu požehnáním (co tím
Bůh pro mne chce?). Vnitřní zápas vede k hledání pravdy a Boha. I Job, když přijal své utrpení,
byl schopný přijmout také požehnání. Povznesl se totiž nad své utrpení a hleděl víc na Boha
než na sebe.
- Co rozhoduje o našem štěstí? Zdraví, úspěch, obrácení našich dětí či majetek… (Mk 10,17-27,
„bohatý muž“). Naše štěstí je pouze v Bohu. Čekáme-li, že druhý člověk naplní naši potřebu
lásky, odstraní naši osamocenost nebo zranění, budeme zklamáni. Jediná naděje je v Bohu.
Dáme-li mu svou důvěru, začneme vnímat Jeho přítomnost v každém okamžiku a to vede
k prožívání štěstí. Dalším jistým zdrojem šťastného prožívání života je důsledné pěstování
vděčnosti (vědomě na každém kroku). Kdo je moudřejší? Bůh nebo já? Víme, že Bůh, tak proč
se nenecháme vést a stále usilujeme o své plány a prosíme o jejich splnění?
-Je třeba přestat se soustředit na sebe a svůj kříž a zaměřit svůj pohled na Ježíše a své bližní. (Mt
14, 13-21 –rozmnožení chlebů). Musíme dát všechno – všechny své chleby, všechnu důvěru
a všechnu lásku. Strach a obavy ústí v nedůvěru a působí osamocení. Člověka, který rozsévá
strach, okolí opouští.
Nakonec doporučení: dva krátké příběhy byly součástí duchovní obnovy a najdete je na Youtube:
The Light of Darkness (asi pětiminutový příběh o tom, že co vypadá často jako ohrožení, může být Boží
záchranou.
Muž bez rukou a nohou (svědectví).

Poznámka ke svátosti smíření: Emoce nejsou hříchem (např. hněv a odpor), pokud nepřejdou
ve zlý skutek a nezakoření v srdci. Není třeba se z nich zpovídat.		
OV, MM

Představení programu Katecheze Dobrého Pastýře pro děti

Na příští školní rok 2018/2019 je připravena pro děti ve věku 3-6 (7) let náboženská výchova
podle programu Katecheze Dobrého Pastýře. Program vznikl v 50. letech minulého století v
Itálii a úspěšně probíhá po celém světě. Do České republiky dorazil v roce 2011.
Pedagogický základ vychází z metody Marie Montessori - je tedy ušit na míru dětem, jejich
potřebám, respektuje jejich schopnosti a potřeby. Děti pracují samostatně pod vedením katechety, který je jejich průvodcem. Je kladen důraz na navázání osobního vztahu s Ježíšem, poznání
jaký je Bůh a je dán prostor otázkám a samostatnému myšlení. Dětem nejsou předkládány hotové myšlenky a odpovědi, ale pod vedením katechety objevují tajemství samy. Program hlásá
evangelium tak, aby v nich probudil radostnou odpověď a připravuje je na vědomé slavení mše
svaté. Katecheze se opírá o dva základní pilíře - liturgický a biblický.
Děti pracují s pomůckami, které jsou jim postupně představeny, jednotlivá prezentovaná témata mají možnost doslova poznat všemi smysly, jsou aktivní. Jsou to právě smysly a zkušenost
z vlastní činnosti, které jsou prvním zdrojem informací v předškolním věku.
Témata jednotlivých katechezí byla pečlivě vybrána pozorováním dětí a následně mnoha lety
ověřována tak, aby odpovídala jejich náboženské vnímavosti a duchovním potřebám v rámci
jejich věkové kategorie. Jednotlivé katecheze jsou provázány, pečlivě propracovány, podloženy
rozsáhlými zkušenostmi autorek a katechetů, vyučujících tuto metodu po celém světě. Výsledkem je ucelená metodika.
Dítě poznává Boha v souladu se Zjevením skrze osobu Ježíše Krista, který je představen
především jako Dobrý Pastýř, jako ten, kdo miluje své ovce, zná je jménem, vede je a dává za ně
svůj život. To odpovídá na potřebu bezpečí, lásky a jistoty, kterou bezesporu potřebuje člověk
v každém věku, ale u malých dětí je tato potřeba zásadní pro jejich správný vývoj, nejen ten
duchovní.
Pokud vás program zaujal, budu se těšit na vaše děti, podle předběžného programu ve středu
od 13,45 do 15,15. V případě zájmu se může katecheze konat i v dopoledních hodinách.
Více informací o programu najdete na www.katechezedobrehopastyre.cz, předběžné přihlášky zasílejte a jakékoliv dotazy ráda zodpovím osobně nebo na mailu:
vendulka.keclikova@seznam.cz
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Předběžný rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2018/19
1. skupina: 4 – 6(7) let – středa “podle zájmu” 10:15-11:45 nebo 13:45-15:15 – v sále
								(Vendulka Keclíková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání – čtvrtek 14:30 – 15:30 - v sále
								(Martina Samková)
3. skupina: mladší školní věk (7 - 9 let) - středa 14:00-15:00 – v mateřském centru 		
								(Gabriela Suchlová)
4. skupina: starší školní věk (10 - 11 let) – středa 15:15-16:15 - v mateřském centru 		
								(Gabriela Suchlová)
5. skupina: mládež (12 - 15 let) – čtvrtek 15:45 – 16:45 – v sále (P. Jerzy Gapski)
Kontakty: 		
gabesuch@gmail.com; 		
tel. 603 776 254
(na katechety)
vendulka.keclikova@seznam.cz;
tel. 608 264 268
Pravidelná výuka bude zahájena v týdnu od 17. 9. 2018. 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 – Hlubočepy.

Pastýřský list k translaci kardinála Berana

K radosti letošních Velikonoc přistupuje, že Vám mohu oznámit radostnou zprávu o přenesení
ostatků mého velkého předchůdce na svatovojtěšském stolci, Josefa kardinála Berana, z Říma do
Prahy. Je vskutku symbolické, kdy k jeho návratu dochází. Abychom si to
mohli plně uvědomit a dobře se na jeho návrat připravit, připomenu, kdo
se to vrací. Katolíci, především pražští, to vědí. Stále jsou mezi námi lidé,
kteří ho osobně znali. Jenomže prach času a množství nových událostí
zanese postupně i hluboko vtisknuté stopy. Naše střední a zvlášť mladší
generace ví i o nedávné minulosti málo. Je to nebezpečné, jak vidíme v
naší současnosti a oprávněně očekáváme v budoucnosti.
Kardinál Beran se narodil v Plzni r. 1888. Základy jeho osobnosti
položila rodina. Bylo jich několik: samozřejmě předaná a živá víra,
vzájemnost v početné rodině, skromnost a pracovitost daná trvale
nízkou ekonomickou situací, zájem o výchovu a vzdělání dětí a
mládeže, který převzal od svého otce, jenž byl učitelem. Především
od něho, ale i od ostatních členů rodiny získal lásku ke své vlasti. Dá
se říct, že už jako chlapec byl připraven pro život a jeho charakter byl
určen. Vše, čím v dalším životě prošel, můžeme s jistou nadsázkou označit za „běžný“ život
člověka, který obstál v dobách, kdy žil.
V jeho biografii lze snadno sledovat růst toho, co jsme pojmenovali jako základ z raného dětství.
Chudý student se musel sám o sebe postarat. Po maturitě odešel do semináře v Římě. I tam se probíjel
obtížně a nesl těžce dlouhé odloučení od vlasti. Po vysvěcení v roce 1911 se vrátil. Přímým hrůzám
zákopové války ušel, ale i zázemí bylo první lekcí o nelidskosti. Záhy se stal rektorem pražského
semináře, učil a vychovával. Neohroženě se postavil proti nacismu. Je spíše zázrakem, že při
heydrichiádě nebyl rovnou popraven. Škola nelidskosti, lidské solidarity a ekumeny se pro něj odbývala na Pankráci, v Terezíně a Dachau. Vrátil se domů klidný a poučený o tom, co je v člověku.
Dal se do nadějné práce. Na podzim 1946 se stal arcibiskupem pražským. Blížící se hrozbu
rozpoznal brzy. Ke svátku blahoslavené Anežky Přemyslovny, k níž ho vázalo silné pouto jako k
patronce jeho kněžství, píše v roce 1948 ještě před únorem zásadní varovný pastýřský list. Byl
účastníkem pohřbu prezidenta Beneše a ano, sloužil Tedeum po zvolení Klementa Gotwalda. Tento akt vyměnil za slib, že bude propuštěno více než 70 kněží, kteří ani ne za půl roku už byli ve
vězeních, a za slib zachování církevního školství. Tušil, že slib je falešný, ale jeho omyl byl ještě
hlubší. Netrvalo dlouho a došlo k policejnímu zásahu při slavnosti Božího Těla a arcibiskup byl
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internován. Sdílel tak osud primasů ostatních zemí s komunistickým režimem, kardinálem Mindszentym, Wyszyńskim a Stepinacem. Internace probíhala mírněji než v nacistických táborech, ale
byla horší díky vyděračství, úskokům a případům, kdy dozorci získali na svou stranu některou ze
spoluinternovaných řeholnic. Ty pak vynikaly v nebrutálním sadismu, v trvalém ponižování.
Státní orgány byly zneklidněny oznámením, že Papež Pavel VI. jmenoval arcibiskupa Berana
kardinálem a žádal, aby převzal svou hodnost v Římě. Výsledkem byl návrh, že kardinál do Říma
bude propuštěn, ale se závazkem, že se nikdy nevrátí. Aby umožnil nastoupení biskupa administrátora pražské arcidiecéze, kterým se měl stát a stal František Tomášek, přijal kardinál Beran doživotní
vyhnanství. S bezmeznou bolestí přijal tento trest a o svůj smutek se podělil v radostném setkání s
papežem. Celý svůj pobyt v Římě nesl jako vyhnanec a všemi silami se snažil udržet každé vlákno
styku s vlastí, upnul se k emigrantům a krajanům, které navštěvoval, i ke každé návštěvě z domova.
Po celou dobu svého pobytu v Římě, kde stihl ještě pronést řeč o náboženské svobodě v
průběhu čtvrté části jednání II. Vatikánského koncilu, žil ve zvláštní péči Pavla VI. Pro mnohé
to bylo nepochopitelné, ale příčina byla jednoduchá. Osudy jednotlivců se v dějinách opravdu
podivně proplétají. Pavel VI. byl v době II. světové války málo významný klerik, ale připadlo mu
být spojkou mezi papežem a neodvolaným československým nunciem, který z Prahy přesídlil do
Milána. Vatikán totiž nikdy neuznal Mnichovskou dohodu. Tento nuncius z papežova pověření
udržoval styky s československou exilovou vládou přes rovněž neodvolané československé
diplomaty ve Švýcarsku. Mladý diplomatický styčný důstojník věděl vše o nejrůznějších akcích,
tedy i o celém průběhu výsadku a atentátu na Heydricha. Znal tak i postoje Beranovy. Pavel VI.
tímto způsobem zapojený do akce, která odhalila pravou tvář nacismu a stala se tak mezníkem
celé války, měl úctu ke každému, kdo se do akce jakkoli dostal a trpěl kvůli tomu. Jeho vřelý vztah k naší zemi se projevil mnohokrát a v případě kardinála Berana nejvýznamněji při Beranově
projevu po činu Jana Palacha a pak při kardinálově smrti. Není znám případ, že by někdo jiný
byl pochován samotným papežem v kryptě svatopetrské baziliky mezi papeži.
O přenesení těla kardinála Berana do vlasti, což bylo jeho výslovné přání uvedené v testamentu, se vyjednávalo dlouho. Podobně jako Polsko u sv. Vojtěcha ani Vatikán nechtěl jen
tak vydat ostatky muže, jehož beatifikační proces byl již v průběhu. Bylo také třeba odstranit
překážku, která formálně bránila návratu, totiž kardinálův vynucený slib, že se nevrátí ani po
smrti, který dosud ležel na ministerstvu zahraničí. Byl však ihned s omluvou zrušen a vznesena
přeuctivá žádost, aby Vatikán návrat umožnil.
Josef kardinál Beran se před svátkem sv. Vojtěcha vrátí s poctami církevními i státními do
své katedrály. Řekl jsem, že jeho návrat je symbolický a je jednoznačně slovem do současné naší
společenské situace. Přichází, aby promluvil skoro tak, jako když v roce 1948 napsal slova „Nemlč
arcibiskupe“ a varoval. Stojíme dnes uprostřed neustálých volebních kampaní, jsme vyhroceně
rozděleni, zapomínáme na cenu svobody, promarnili a poztráceli všechny ideové hodnoty našeho
státu, jak nepotřebnou veteš odsouváme přirozenou rodinu, výchovu dětí a mládeže strkáme
jeden na druhého, až ji nedělá nikdo. Naříkáme, že nemáme osobnosti a přitom ušlapeme pomluvami každého, kdo osobností je. Beranův návrat je pro nás především zkouškou z věrnosti
dobru, poctivému dobru každého člověka, zkouškou z lidské odpovědnosti za druhé.
Zvu i vyzývám k účasti na jeho uvítání především kněze a seminaristy, ale i celou naši společnost.
Neboť se vrací učitel a arcibiskup, velký občan našeho státu a syn našeho národa. Neřekne nám
už ani jediné slovo, jeho mlčení však bude výmluvnější než vše, co řekl během svého života. A
hlavně bude zde mezi námi, zmatenými a ustrašenými, a zároveň mezi těmi, kdo vítězně vešli
do domu Božího a vedou tam i nás. Nic nechybí k slávě jeho, to on chyběl víc než půl století k
slávě pražské katedrály.					
+ Dominik kardinál Duka OP
Hledám pronájem bytu o velikosti 2+1 plně vybaven nejlépe na Praze 8,9 za rozumnou
cenu. Bylo by potřeba, aby tam byl výtah. V případě zájmu pište prosím na mail:
MarieTerezie2@email.cz
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

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

8:00

Neděle: 11:15
Čtvrtek: 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.

Významné dny, svátky a farní program
29.3.
30.3.
31.3.
1.4.
2.4.
8.4.
15.4.
22.4.
23.4.
24.4.
25.4.
29.4.
2.5.
3.5.

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

Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí
2. neděle velikonoční
3. neděle velikonoční
4. neděle velikonoční
Svátek sv. Vojtěcha
sv. Jiří
Svátek sv. Marka
5. neděle velikonoční
Památka sv. Atanáše
Svát. sv. Filipa a Jakuba

Repatriace
kardinála
Josefa Berana

20. DUBNA
18.00 Kostel sv. Vojtěcha (Dejvice) – doprovodný program
19.00 Kostel sv. Vojtěcha (Dejvice) – uctění památky kardinála Berana modlitbou
20.15 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov) – modlitební vigilie

21. DUBNA
10.00 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov) – Procesí s ostatky kardinála
Josefa Berana z baziliky na Hradčanské náměstí
11.00 Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – Slavná mše svatá ke cti sv. Vojtěcha
Po skončení mešní liturgie, jejímž hlavním celebrantem je pražský arcibiskup Dominik
kardinál Duka OP, bude rakev s ostatky kardinála Josefa Berana vystavena veřejné úctě
do pondělí 23. dubna 2018. Po večerní poutní bohoslužbě od 18.00 hodin bude
uložena v nově zřízeném sarkofágu.
(Vstup do katedrály bude možný od 9.45 do 10.45 hodin. Ke vstupu do areálu Pražského hradu
budou u vstupu přes Prašný most a při severním vstupu na I. nádvoří zřízena kontrolní stanoviště
pro přednostní odbavení).

www.kardinaljosefberan.cz
www.apha.cz
www.katedralasvatehovita.cz

vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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@arcibiskupstvi
@svatovitskakatedrala

@apha_cz
@st_vitus_prague

Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. J. Gapski, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 350 ks
neprodejné

