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Listopad
2018

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Milí farníci,

měsíc listopad začíná jako tradičně slavností Všech svatých a na ni navazující památkou Všech
věrných zemřelých. Někomu mohou tyto dva dny v liturgickém kalendáři připadat poněkud
zmatečné. Co se vlastně ze těmito názvy skrývá? Jaký je jejich význam a neznamenají obojí totéž?
Pokud už vás někdy taková otázka napadla, jistě není úplně od věci! Oba dva dny mají totiž společné
to, že nás uvádějí do tajemství smrti a posmrtného života, života na věčnosti.
První listopadový den slavíme slavnost Všech svatých. Kdo ale je svatý? Svatý je ten člověk,
který přebývá s Bohem, těší se z jeho přítomnosti v nebi. Často se tento termín zaměňuje za slovo
svatořečený. Každý svatořečený je svatý, ale ne každý svatý je svatořečený. Pán Ježíš řekl Petrovi: „Ty jsi
Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od
nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ Tato moc rozvazovat a svazovat, kterou dostal Petr coby první papež (a po něm jeho
nástupci), znamená mít schopnost rozhodnout, kdo je s jistotou v nebi nebo ne. Když zemře člověk
svatého života, církev ústy papeže o něm může říci, že je svatý, tedy svato-řečit jej a poté oficiálně
uctívat jako světce. Takových lidí je mnoho, ale ještě mnohem více je takových, kteří žili ctnostně,
hledali Boží vůli ve svém životě a snažili se ji plnit. I takoví lidé jsou s největší pravděpodobností v
nebi, třebaže to o nich (na rozdíl od těch prvních) nemůžeme se stoprocentní jistotou říci, to nám
ale nebrání je třeba prosit v soukromých modlitbách o podporu. Vždyť se zkusme zamyslet kolik my
sami máme takových nebeských přátel od zemřelých rodičů, prarodičů, kamarádů, dětí až po kněží,
řeholníky a řeholnice. Na tyto všechny si můžeme vzpomenout právě 1. listopadu.
O den později si připomínáme památku Všech věrných zemřelých. V latinském originále se
památka jmenuje In commemoratione omnium fidelium defunctorum, v češtině se může slovo
fidelis přeložit jako věrný, ale také jako věřící, a právě v této souvislosti nám může památka dávat
mnohem větší smysl. Vzpomínáme tedy na všechny ty, kteří žili ve víře v Krista, ale třeba ne vždy
vše dobře zvládli a jejich život nebyl ověnčen tolika dobrými skutky jako u svatých. Věříme, že takoví lidé jsou v očistci, tedy ve stavu, kdy si odpykávají časné tresty a čekají na vstup do nebe. Za tyto
duše, nebo chcete-li „dušičky“, se církev modlí, aby jejich utrpení bylo co nejmenší a mohli se co
nejdříve radovat z pohledu na Boží tvář. Každý z nás může v období kolem dušiček získat plnomocné odpustky pro duše v očistci splněním obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba
na úmysl Svatého otce a nemít zalíbení v hříchu) plus návštěvou hřbitova a modlitbou za zemřelé.
Dušičky tedy nejsou ponurou událostí během roku, kdy za sychravého počasí vzpomínáme na naše
zemřelé. Je to část roku naplněná nadějí na život věčný, kterou přináší víra v Krista a skutky lásky.
Velkým povzbuzením pro nás může být, že každoročně se české hřbitovy prozáří světlem svíček,
hroby jsou okrášleny věnci a všelijakými ozdobami. Pokud bychom byli skutečně ateistickým národem, těžko si představit, že bychom vzpomínali na zemřelé. Duchovní povědomí je mezi našimi
„nevěřícími“ přáteli stále přítomné a jistě každý z nich někdy přemýšlel o tom, co bude po smrti.
Máme tedy dobrou příležitost této situace využít a nenásilně a s něhou se jim pokusit přiblížit radost, která vyplývá z života s Pánem. Života, který smrtí nekončí, ale nabývá krásnějších a lepších
Václav Šustr
rozměrů! 							
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Biblická hodina

Od 17. září jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme,
nově pod vedením jáhna Václava Revendy. Každý čtvrtek od 18:15
se setkáváme s biblickými texty, jejich významem i interpretací.
Přijďte se i vy nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti! Václav
je dobrý učitel.

Pravidelný program farnosti

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Ministrantské schůzky (1x za 14 dní, liché týdny)
neděle na faře od 8:00 se snídaní, od 8:30 bez
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
Příprava na biřmování - vede V. Revenda
neděle od 19:00 - na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře

Příprava na křest dospělých - V. Revenda
středa od 19:30 - 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 - vede V. Revenda
Čtvrteční filmové a modlitební večery
čtvrtek od 19:45 - velký sál na faře
Modlitba sv. Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod.
Pravidelná páteční adorace

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 cca od 18:15 - mateřské centrum, lze se i
připojit k modlitbě v uvedený čas, příp. denně ve 20:00.

Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 11.12. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 27.11. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla zahájena 17.9.

farář u sv. Václava
a rektor u sv. Gabriela:

jáhen u sv. Václava

Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.

P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 // 257 317 652
gapski@centrum.cz
Václav Revenda : tel. 721 487 212 revendavaclav@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. Film nazvaný „Ať přebývá vzájemná láska“ nás tentokrát zavede do kolumbijské Bogoty, kde se v dubnu tohoto roku odehrálo
Světové křesťanské fórum. Ekumenický dialog se dnes už netýká pouze
takzvaných „historických“ církví, ale také těch takzvaně „nových“:
evangelikálních, letničních a charizmatických, dnes, kdy 2/3 křesťanů
žijí v zemích Jihu. V tomto kontextu se stalo Světové křesťanské fórum
během uplynulých dvaceti let vhodným prostorem, kde se nejrůznější církve mohou navzájem
poznávat a obohacovat. Tento film byl ve zkrácené patnáctiminutové formě představen na
plenárním zasedání Papežské rady pro šíření jednoty křesťanů 26. září v Římě. Těšíme se na
vás ve čtvrtek 8.11.2018 v 19:45 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 bude doprovázet mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termíny jsou
18.11. a 9.12. 2018. Rádi mezi sebou uvítáme nové posily - zpěváky i
hudebníky.

Mikulášská besídka

Milé děti, zveme vás na tradiční mikulášskou nadílku s divadélkem.
Začínáme v 16:30 hod ve středu 5. prosince ve farním sále.
Loutkové divadelní představení “Dlouhý Široký a Bystrozraký” bude v
podání divadla Rybka.
Zájemce prosíme, aby se zapisovali do připraveného archu v sakristii
kostela. Cena balíčku 50 Kč. Těšíme se na vás.

Biblická hodina

Srdečně zveme všechny na biblické hodiny každý čtvrtek od 18:15. Kapacita farního sálu je
značná a je škoda, když se na zajímavé přednášky V. Revendy sejde 8-12 účastníků.

Předvánoční úklid kostela

V sobotu 1.12. po ranní mši sv. se uskuteční předvánoční úklid a údržba kostela sv. Václava.
Bylo by milé, kdyby se sešlo alespoň 20 lidí, aby nám práce šla od ruky a do 11 hod jsme byli
hotovi.

Adventní duchovní obnova

V sobotu 8. 12. 2018 od 9,00 na faře pod vedením P. Radka Tichého (farnost Stodůlky). Bude
zakončena mší svatou.

Pozvánka na roráty

V adventní době budou roráty každý den (Po-So) jako dosud. Letos chceme vyjít vstříc i těm,
pro které je v 7:30 již pozdě. Proto každou adventní středu a sobotu budou roráty od 6:00 ráno,
v ostatní dny od 7:30.

Přijď, Duchu svatý a posvěť nás. Naplň naše srdce palčivou touhou
po pravdě, cestě a novém životě. Rozněť v nás svůj oheň, abychom
se staly světlem, které svítí, hřeje a utěšuje. Dej, ať najdeme slova,
která mluví o tvé lásce a o tvé kráse. Stvoř nás nově, abychom se stali lidmi lásky, viditelnou Boží církví. Pak také obnovíme tvář země a
vše bude nově stvořeno. Amen.
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Zápis ze schůzky Pastorační rady farnosti 23. 10. 2018

Přítomni: P. J. Gapski, V. Revenda, J. Durdisová, T. Lokajíčková,
		
P. Chvátal, F. Nedbal, J. Macek, H. Svobodová
Omluveni: G. Suchlová
Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Personální situace ve farnosti: nástupem diákona Václava Revendy se situace vylepšila.
V.Revenda vyučuje náboženství, vede biblickou hodinu, přípravu na biřmování a velmi 		
účinně pomáhá v chodu farnosti. Díky.
2) Úprava suterénu fary: zástupce odborné firmy na odvlhčování si prohlédl sklepní prostory.
Nyní čekáme na vypracování návrhů možných řešení, podle kterých se rozhodne o dalším
postupu.
3) Stavební práce: severní věž kostela je opravena, dotace byly využité. Nyní pokračují práce
na dalších částech kostela (apsida).
4) Brožury o kostele: připravují se. Fotografická dokumentace je hotová, další příprava probíhá.
5) Bohoslužba za zemřelé: proběhne dne 3. 11. 2018 od 15,00 v kostele na Malvazinkách
s následným průvodem a modlitbou na hřbitově.
6) Přenosný projektor: bude zakoupen spolu s plátnem, aby mohl být využíván při výuce 		
náboženství a při bohoslužbách v kostele.
7) Úklid kostela: 1. 12. 2018 po ranní mši svaté. Prosíme dobrovolníky o pomoc.
8) Adventní duchovní obnova: 8. 12. 2018 od 9,00 na faře pod vedením P. Radka Tichého.
Bude zakončena mší svatou.
9) Mikulášská besídka: 5. 12. 2018 od 16,30 na faře.
10) Vybavení kostela: byl zakoupen nový vozík na kancionály a pojízdná nástěnka do předsíně
kostela.
11) Adventní roráty: každou adventní středu a sobotu budou roráty od 6,00 ráno, jiné dny od
7,30.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 11. 12. 2018 od 18,30 hod. Zapsala: HS

Svatý Václav v Římě

V pátek 28. září se v římské bazilice svatého Petra
jako každý rok slavila mše svatá v českém jazyce. Letos přiletěl královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál
a u oltáře katedry za hojné účasti asi 200 věřících
převážně z České republiky celebroval mši svatou. Na
samém závěru se liturgický průvod přemístil k národnímu svatováclavskému oltáři, kde jsme společně
zazpívali státní hymnu a svatováclavský chorál. Po
skončení bohoslužby jsme se přemístili do poutního
domu Velehrad, který leží nedaleko Vatikánu. Tam
jsme pokračovali ve slavení, neboť právě tento rok je
50. výročí založení tohoto domu, který v dnešní době
slouží k ubytovávání českých poutníků a v minulosti
také jako místo vydávání křesťanské literatury, kterou v
období totality nebylo možné v naší vlasti vydat. Poutní dům Velehrad v posledních letech prochází postupnou rekonstrukcí, aby situování interiérů a komfort
odpovídal požadavkům dnešní doby. Tento rok by
měla proběhnout oprava poslední budovy. V současné
době žijí na římském Velehradě nastálo jako krajané
jeden kněz a tři sestry jezuitky, kteří pečují o chod celého centra. 		
Václav Šustr
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Otevírací doba

Když chceme jít na úřad nebo do obchodu, nejprve si zjistíme otevírací
dobu, abychom tam nešli zbytečně. Tuto zkušenost z každodenního
života můžeme také použít i pro obrazné přirovnání, kterým vyjádříme
závažnou otázku, jak máme otevřeno v našich srdcích pro ostatní lidi.
Měli bychom se ptát, my věřící v Boha v modlitbě, a nevěřící v Něho
svého svědomí, jaké máme možnosti a schopnosti. Existuje veliká řada
forem pomoci. Nemusí to vůbec být jenom finanční podpora. Když se
někdo kvůli potížím se zrakem nebo s chůzí nemůže sám dostat na nějaké
setkání, a jiný člověk, který má všechny předpoklady k vykonání této služby, a odmítne ji, reakcí
na takové jednání bývá smutek, zklamání i hněv. Shodně zapůsobí také nezájem o vyslechnutí
nejenom různých trápení, ale i sdílení hezkých zážitků. Určitě by nám neškodilo, kdybychom
občas dokázali protáhnout otevírací dobu ve svých srdcích pro druhé lidi.
Vždyť všichni víme, že ji obchodníci prodlužují před Vánocemi a Velikonocemi. Stejně se to
dělá i na úřadech, když je zapotřebí vyřídit ve zrychleném termínu veliké množství dokumentů.
Každodenní praxe i zamyšlení nad důležitou alegoricky vyjádřenou otázkou, nám ukazují ve
dvou rovinách, že můžeme předejít zbytečnému stresu. Když si včas vyřídíme doklady a nakoupíme všechno potřebné na svátky, cítíme úlevu. Vzájemným otevřením srdcí vyvoláváme oboustrannou radost. Náš život na světě se stane alespoň trochu lehčí a snesitelnější. Ilona Bozděchová

Milí farníci,

také se Vám někdy stává, že jste bezradní, když vidíte kolem sebe mnoho
potřebných, nebo dostáváte složenky s prosbou o pomoc té či oné organizaci? Můžeme si říct, že sami máme dost málo a ta malá pomoc nebo
malá finanční částka nikomu nepomůže. Ale opak je pravdou! V této
chvíli vzpomeňme na příběh z Bible o „zázračném rozmnožení chlebů“.
Tento zázrak Ježíš neučinil sám, ale s malou pomocí. Malý chlapec z davu
hladových lidí nabídl Ježíšovi to málo, co měl pro sebe – pět placek a dvě
ryby! Skutečně málo pro všechny! Ale Ježíš z toho nasytil velký zástup.
I nám se někdy může zdát, že sami máme málo, že máme proti druhým málo financí, schopností, času pro pomoc, že se nám zdát, že to naše „málo“ stejně k ničemu a nikomu nepomůže.
Opak je ale pravdou. Každý z nás může hledat a objevovat jaké schopnosti a hřivny jsme dostali
od Boha. Každý máme jiné vybavení, jiné poslání. Vtip je v tom, pokud si třeba milion lidí
řekne: „Já sice nic velkého nezmůžu, ale můžu to zkusit s tím, co si můžu dovolit“, tak najednou máme milion „maličkostí“, ze kterých vznikají velké věci. Přemýšlejme, jak můžeme být
MM
prospěšní a odevzdávejme to Ježíšovi do rukou.					

Co chceš, aby o tobě lidé říkali, až umřeš?

Jednou umřeme. Je to jisté. Jsme na tom všichni stejně. Nezáleží, jak jsme bohatí, populární
nebo mocní: všichni jednoho dne „zaklepeme bačkorama.“ Možná mi řeknete: „A co já teď s
tím?“
Jakmile tuto skutečnost vědomě přijmeme, můžeme se snažit, abychom vše dělali s myšlenkou
na svůj konec. Můžeme začít přemýšlet, co je v životě opravdu důležité. Co udělám s tím krátkým časem, který zde na zemi mám? Budu člověkem, který trochu změnil svět? Budu tím, kdo
víc dával, než bral? Co chci, aby o mně lidé řekli, až vydechnu naposled? Řeknou o mně lidé
„Cítil jsem se v jeho přítomnosti dobře“, nebo řeknou „Ten člověk byl strašný mizera, lépe by
bylo ho nikdy nepotkat“? Začněte žít tak, aby v den vaší smrti řekli lidé, kteří vás znají, přesně
to, co chcete, aby o vás řekli.
Byl jsem za svůj kněžský život u mnoha smrtelných postelí… Když tam tak člověk leží, jsou pro
něj tím nejdůležitějším vztahy – lidé, které miloval, a lidé, kteří zase milovali jeho. Proč tedy
všichni nežijí každý den s tím vědomím?
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To, co v životě potřebujeme, není jen fyzická péče a ukázněnost; ještě důležitější je péče a kázeň
duchovní. Nedávno jsem potkal jednoho vytrénovaného mladíka. Hrdě mi oznámil: „Každé
ráno trénuju – celé dvě hodiny. Mám skvěle vypracované svaly.“ Celý jeho život se točí jen
kolem posilování. Nic jiného.
Řekl jsem mu: „Posiluješ každý den, abys měl vypracované svaly na břiše, a když budeš mít
štěstí, dožiješ se stovky. A až zaklepeš bačkorama, spustí tě do jámy hluboké dva metry a
zasypou tě hlínou. Potom půjdou všichni domů a dají si řízek s bramborovým salátem.“ A
pokračoval jsem: „V posledních letech jsem byl na mnoha pohřbech a ani jednou jsem nezažil,
že by někdo řekl: ´Viděli jste někdy ty jeho vypracované břišní svaly?´ Ani jednou. Vsadím se,
že je to proto, že je to každému jedno. Tyhle vypracované svaly se brzo stanou pokrmem červů.
A co tvoje duše? Musíš na sobě pracovat i duchovně, aby ses mohl otevírat Boží milosti, která
je ti věnovaná darem, a aby ses stal silným v Bohu.“ 		
z knihy Larry Richards, Buď mužem!

Setkání mladých lidí a řeholníků pražské arcidiecéze

Ve čtvrtek 22. listopadu se uskuteční další setkání mládeže a
převážně mladých bratří a sester, kteří zastupují komunity na území
pražské arcidiecéze. Letošní setkání nese název Jsme svatí (?).
Účastníci se mohou setkat se zástupci různých řeholí a hnutí,
položit jim otázky, svěřit se v osobním rozhovoru, anebo se prostě
jen tak dívat, a to vše během programu, jehož součástí bude úvodní
zamyšlení P. Vlastimila Kadlece OMI a také interaktivní zamyšlení
nad tím, jaké jsou mýty a co je pravda o řeholním životě. Nebude
chybět příležitost k neformálním rozhovorům během občerstvení,
pásmo svědectví spojené s odpověďmi na otázky publika a
prodloužený čas k osobním setkáním nebo k tiché adoraci.
Program začne v 18.00 hod. mší svatou v kostele Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám.
18, Praha 1) a pokračovat bude od 19.15 hod. ve františkánském klášteře až do cca 22.00 hod.
Na přípravě a zajištění programu se podílejí zástupci mužských a ženských řeholních rodin,
setkání se koná ve spolupráci s Arcidiecézním centrem mládeže AP. Prosíme vás o vyvěšení
přiloženého plakátku a případného osobní pozvání mladých lidí.
Více informací najdete na http://www.reholnicispolu.cz, skupina na FB: Řeholníci spolu,
záznam přednášky a svědectví z minulého roku jsou na kanálu YT Řeholníci spolu. Kontaktní
e-mail na organizační tým: reholnici@gmail.com.

Charita hledá dobrovolníky pro Národní potravinovou sbírku

Obracíme se na širokou veřejnost s žádostí o pomoc s organizací letošního již 7.
ročníku Národní potravinové sbírky, která se uskuteční v sobotu 10. listopadu
2018 v supermarketech v celé České republice.
Národní potravinová sbírka je příležitostí pomoci konkrétním způsobem lidem,
kteří se nacházejí v tíživé životní situaci. Charita potraviny využívá pro rodiny v
nouzi nebo ve svých sociálních službách jako jsou azylové domy či nízkoprahová
denní centra.
Dobrovolníci pomáhají v den sbírky přímo v supermarketech. Informují veřejnost, vybírají a
třídí potraviny a mohou se podílet i na odvozu potravin. Proto hledáme i dobrovolníky s vlastním vozem, kteří mohou v sobotu 10. listopadu pomoci potraviny odvážet do humanitárních
skladů. Rádi bychom požádali i vaše farníky o podporu. Více na: www.praha.charita.cz

Pietní akt v kostele sv. Václava na Smíchově

Starosta Městské části Praha 5 Pavel Richter spolu s místostarosty Vítem Šollem, Lukášem
Heroldem, radními a zaměstnanci úřadu a širokou veřejností, položili v kostele Římskokatolické
farnosti svatého Václava v Praze na Smíchově věnec.

6

28. září je datum svátku svatého Václava, přemyslovského knížete, patrona České a Moravské země.
Tento den připadá na den zavraždění knížete Václava
v roce 935.
Vít Šolle přednesl slavností projev, ve kterém vyzdvihl význam osobnosti svatého Václava pro naši
současnost. Celý projev uvádíme níže.
“Den české státnosti – pravděpodobně druhý nejdůležitější státní svátek po 28. říjnu budeme slavit zítra 28.
září se všemi nositeli jména českého národního patrona.
28. říjen nemůže být spjat se vznikem současného státu a se dnem 1. ledna 1993, kdy vznikla
Česká republiky, se příliš neidentifikujeme.
Stát v prostoru střední Evropy je v naší zkušenosti příliš krátkodobá instituce. Generace narozená koncem éry Rakouska – Uherska zažila I. republiku, II. republiku, protektorát, obnovení
Československa a jeho rozpad. Spojení Dne české státnosti se svátkem knížete – Přemyslovce, který
dokázal zachovat suverenitu českého státu, založil chrám sv. Víta a je spojován s křesťanskými ctnostmi, to je nadčasové.
Nadčasové a dává dobrý příklad nám všem do dnešních dob, tak aby naše společenství žilo v míru
a svornosti, mravnosti a opravdovosti, v horlivost při šíření ctností a konání skutků milosrdenství
a lásky. Kníže Václav je také symbolem vzdělanosti. Václav ctil svou babičku, tedy své předky,
pečoval o chudé, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a
netrpěl, aby se komukoliv stala křivda. Byl osobně statečný. Znáte lepší národní program?”

I po volbách máme společný cíl

Část noci ze 6.na 7.10. prožili někteří z nás se zrakem upřeným na monitor
počítače. Každý nově zveřejněný součet volebních výsledků zaháněl únavu.
Pro mnohé pozorovatele to však nebyla jenom zvědavost, která je udržovala v
bdělém stavu. Byla to také snaha dopídit se ve výsledcích odpovědi na otázku
po smyslu úsilí předchozích let. Položit na misku pomyslných duchovních vah
balíček ztrát a srovnat jej s balíčkem zisků. Podobenství o kvasu v těstě a o soli
země se dobře poslouchá. Žít v jeho duchu je však někdy obtížné a v politice
to platí dvojnásobně. Farníci od sv. Václava se do komunální politiky vrátili po značném úsilí
v roce 2014. Nyní se mělo prokázat, zda se jednalo o náhodu, nebo se potvrdí trend návratu
křesťanských demokratů do komunální politiky v metropoli všeobecně. Tři zastupitelé, zvolení
na samostatné kandidátce KDU a nezávislých do Zastupitelstva Městské části Praha 5 jsou
dokladem toho, že i v roce stého výročí vzniku Československé republiky křesťané do politiky
patří. O mnohém svědčí i nárůst počtu volebních hlasů pro KDU a nezávislé o více jak 16 000.
Tato důvěra je velmi hodnotná a je také zavazující. Svědčí také o dobré práci těch, kteří nás
reprezentovali v zastupitelstvu, v radě a ve výborech a komisích a v nejrůznějších spolcích.
Povolební vyjednávání zdánlivě nedopadla dobře. Nově sestavená koalice ODS, ANO a Pirátů
působí programově poněkud nelogicky, když sestává ze stran, které se vůči sobě před volbami
ostře vymezovaly. Soudržnost tohoto spojenectví se ukáže, až bude nutno odkrýt karty při
společném rozhodování. KDU a nezávislým, TOP a STAN připadá role opozice. Chceme se
tohoto úkolu zhostit s velkorysostí a odvahou.
Děkuji tedy všem, kteří naši farnost reprezentovali na radnici, a zvu je k další spolupráci. Farníci
měli a budou mít na radnici své místo. Politiku jsme se vždy snažili vnímat jako společný projekt. Pohled do stoleté historie našeho státu nám tento postoj potvrzuje. Přežije jenom to lidské
společenství, které se umí shodnout na společném cíli. Noví zastupitelé, kterými jsou Marie
Ulrichová-Hakenová, Vít Šolle a Josef Cuhra si tuto skutečnost v politice ověřili mnohokrát.
Křesťané společný cíl mají. Není tedy třeba se bát budoucnosti.			
Josef Cuhra

7

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.

1.11. čtvrtek
2.11. pátek
			
3.11. sobota
9.11. pátek
10.11. sobota
12.11. pondělí
13.11. úterý
17.11. sobota
22.11. čtvrtek
25.11. neděle
30.11. pátek
1.12. sobota
2.12. neděle
5.12. středa
6.12. čtvrtek
7.12. pátek
8.12. sobota

Slavnost Všech svatých
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, při večerní mši sv. v 17:30 zazní Mo
zartovo Requiem v provedení sboru Ignis, se sólisty a orchestrem.
Mše sv. za zemřelé na hřbitově na Malvazinkách v 15:00 hod
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Památka sv. Lva Velikého
Památka sv. Josafata
Památka sv. Anežky České
Památka sv. Alžběty Uherské
Památka sv. Cecílie, od 19 hod koncert “Alpinismus a hudba”
Slavnost Ježíše Krista Krále
Svátek sv. Ondřeje
po ranní mši předvánoční úklid a údržba kostela
1. neděle adventní
od 16:30 Mikulášská besídka na faře
Památka sv. Mikuláše
Památka sv. Ambrože
Slavnost neposkvrněného početí P. Marie, od 9 hod. adventní obnova na faře

Významné dny, svátky a farní program

Při mši svaté 11. 11. v 18hod. zazpívá sbor Iuvamus, který vznikl při žižkovské farnosti. V
současné době je zaměřený na liturgické a duchovní písně.

Alpinismus a hudba

Ve čtvrtek 22.11 od 19 hod u sv. Václava uskuteční koncert nejstaršího rakouského orchestru
dechových nástrojů Tauern Orchester Mittersil a slovinského církevního pěveckého sboru Jezersko. Koncertem bude zahájen 15. ročník Mezinárodního festivalu alpinismu. Vstup volný.

Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční

Chcete si zahrát nebo zazpívat v “Rybovce”? Nemusíte někde ani pravidelně zpívat či hrát. Jedná se o jednorázovou akci již od roku 2011. Koncerty máme:
- v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech 20. 12. v 11:00 hod., 21. 12. v 20:00 hod.,
25. 12. v 16:00hod.
- v kostele sv. Václava na Smíchově: 6. 1. v 16:00
Zapište se, kdy můžete na zkoušky a koncerty, na: www.rybovka.maweb.eu		
VR
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, V. Revenda, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 400 ks
neprodejné

