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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Milí farníci,

vstupujeme do měsíce října, který je bohatý na zvláštní a významné připomínky. Je to především
měsíc svatého růžence, ale také měsíc andělů strážných a konečně měsíc, kdy obzvláště pamatujeme na misie. Na to všechno můžeme pomyslet, když čteme evangelium sv. Matouše (Mt
22,1–14), které vypráví podobenství o nejvelkomyslnějším královském pozvání na svatební
hostinu. Není právě modlitba svatého růžence bohatě prostřeným stolem, ke kterému nás zve
Pán prostřednictvím své Matky i svatých andělů? My všichni jsme zváni k hostině. Je to hostina
společenství s naším Bohem.
Všechna velká zjevení Matky Boží zdůrazňují jedno její přání: modlitbu svatého růžence.
Proč si Panna Maria tolik přeje, abychom se modlili právě růženec? Kdyby měla k dispozici
účinnější prostředek, jímž můžeme posloužit sobě i světu, jistě by nám ho nabídla a naučila
nás ho využívat. Růžencem nás Maria osobně zve k jedinečné hostině a společenství s naším
Bohem a Pánem. Je to modlitba postavená na radostném opakování nejkrásnější zvěsti, kterou lidstvo vůbec uslyšelo. Maria nás v růženci vede k modlitbě, jejíž slova nejsou její, ale
jejího Snoubence Ducha Svatého. Tu, kterou Bůh tak nade všechny vyznamenal, zaplavujeme
v růženci Boží chválou a svými prosbami. Prosby směřují k tomu nejpodstatnějšímu, aby
nekonečná štědrost Nejsvětější Trojice nepřišla nazmar, aby královská tabule nebyla prostřena
zbytečně. Je to pobožnost, k níž vlastně nic nepotřebujeme, kterou můžeme konat kdykoliv a
kdekoliv a můžeme jí nanejvýš užitečně naplnit kdejakou volnou chvíli.		
pokr. str. 3
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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 18:30
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 23.10 od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 23.10. 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”.

O růženci si někteří lidé myslí, že je to nudná modlitba. Skutečnost je právě opačná. Růženec
je modlitba uchvacující a nanejvýš napínavá. Představuje nám jedinečné a nejdramatičtější
scény z lidských dějin. Jsou to vrcholné momenty, kdy Bůh přebýval mezi námi. Jestliže někdo
nepociťuje, jak ho tyto události samy přitahují, aby se k nim ustavičně vracel, tak je to proto, že
jsou před ním ještě stále příliš zahaleny a skryty, jsou povážlivě zastíněny jiným nevýznamným
balastem a my potřebujeme modlitbu růžence právě proto, aby nám tak říkajíc protřela zrak,
abychom se na ně začali dívat v jejich podstatě a aby nás tak konečně chytila za srdce.
Existuje celá řada pomocných textů k modlitbě svatého růžence a ty jsou jistě cenné a užitečné.
Ale mnohé z nich mají tu nevýhodu, že příliš rychle zabíhají do různých aplikací a konkrétních
proseb, které jsou sice potřebné, ale nedovolují nám zahledět se na samu podstatu toho kterého
tajemství, nezavádějí nás do samého středu onoho dění, nepředstavují nám nejdříve to, co nás
má uchvátit a strhnout k úžasu a klanění. Je tomu někdy tak, jako bychom si na královské
hostině sedli raději někam do kouta a vybalili svou domácí svačinu. I o této modlitbě platí Mistrova slova: Hledejte nejdříve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno.
Místo různých psaných pomůcek zkusme zavolat na pomoc anděly. Oni byli osobně „u toho“,
oni byli a dodnes jsou u vytržení z oněch divů Boží lásky, protože jakožto čistí duchové žijící
v ustavičné přítomnosti, jsou stále živými účastníky těch jedinečných událostí. Oni nám mohou
živě představit všech těch dvacet úchvatných scén a výjevů, které tvoří ve zkratce nejúchvatnější
seriál, jak Bůh přebýval mezi námi. A když budeme plni úžasu sledovat tyto události, naplní nás
tato podívaná oním základním předpokladem, který musíme splňovat, abychom mohli Boha
opravdu účinně prosit, a to je důvěra a naprosté spolehnutí na jeho nekonečnou dobrotivost, na
jeho nekonečnou moudrost i jeho nekonečnou všemohoucnost.
Růženec je jako řetěz, jehož první oko je zavěšeno v onom jedinečném bodě lidských dějin, kdy
Bůh se zcela konkrétně a osobně snížil k nám lidem a spojil svůj osud s námi, aby tento osud
zásadně změnil. Bůh sestoupil z nebe, aby nás osobně „přetáhl“ do nebe. Všechny další články
se odvíjejí od toho prvního a uvádějí nás do podrobností Božích dobrotivých kroků. Když nám
Bůh dal svého Syna, jak by nám spolu s ním nedal i všechno ostatní? Všechno to ostatní totiž
ve srovnání s oním prvním velkým darem je vlastně maličkost.
Modlitba růžence je tedy proto tak účinná, že v ní prosíme Boha tím, že mu v úctě a v úžasu
vzdáváme chválu. A což teprve, když tuto chválu vzdáváme Bohu spojeni a sjednoceni! Jako
společná modlitba celé Církve či celého národa má růženec jakožto sborový chvalozpěv
přímo nepředstavitelnou moc. Máme pro to dva historické doklady. V obou případech jde o
Mariin triumf nad neobyčejně mocným a zarputilým nepřítelem. Prvním z nich je vítězství
křesťanských vojsk nad velkou tureckou přesilou v krvavé námořní bitvě u Lepanta. Právě toto
vítězství si připomínáme 7. října. Je to trvalý návod, jak se bránit invazi pohanů. Druhý případ
je nám ještě mnohem bližší: Jde o stažení sovětských okupačních vojsk z Rakouska v roce 1955,
v letech vrcholné totality komunistů u nás i u sousedů. Byla to jediná ruskou armádou obsazená zóna, odkud Rusové odešli v padesátých letech sami nebo lépe řečeno – odkud je vypudilo
křížové růžencové tažení, které organizoval františkán P. Petrus Pavlicek. Je to opět návod, jak
se zbavit nadvlády nevěřících mocností.
Růženec je proto tak mocná modlitba, protože v něm prosíme nikoliv tím, že prosíme, ale
tím, že vzdáváme chválu a velebíme Boha za jeho veliké skutky. Každým oním Zdrávas Maria připomínáme Bohu Tu, kterou stvořil, aby ho doslova přitáhla na zem, takže jí nemůže
Otec opravdu nic odepřít. Tak ji i jeho ve svých Zdrávasech doslova zasypáváme vděčným
připomínáním jeho největší štědrosti a dobroty. Modlitba růžence nás uvádí do široké přesvaté
společnosti, ve které se Pán, jeho Matka, andělé a svatí věnují zcela nám, jako bychom byli
jediní, koho pozvali na blažené setkání. Je to skutečně nebeská hostina, při které hlavním
pokrmem je sám Boží Syn, vtělené Slovo.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodině smrti naší! Amen.
										

P. Jerzy
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Filmový a modlitební čtvrtek

Srdečně vás zveme na říjnové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem.
Film nazvaný „Triumf srdce“ nás tentokrát zavede do zemí bývalého
Sovětského Svazu, kde již 25 let asociace „Triumf srdce” pomáhá každý
den dětem, starým lidem a chudým. Všechno začalo jedním Ano,
kterým odpověděl otec Rolf, švýcarský katolický kněz, na Kristovo povolání odejít na misie do Východní Evropy. Spolu se svými spolupracovníky neustále zakoušel Boží Prozřetelnost při pomoci chudým. Tato
práce přináší také ovoce jednoty a smíření, zejména s Pravoslavnou Církví, skrze snahu o mír
v zemích, sužovaných ozbrojenými konflikty. Těšíme se na vás ve čtvrtek 11.10.2016 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 14.10., 18.11. a 9.12. 2018. Rádi mezi sebou uvítáme nové posily
- zpěváky i hudebníky.

Den otevřených dveří v křesťanské ZŠ Parentes Praha

ZŠ Parentes Praha, křesťansky zaměřená základní
škola s nadstandardním vzděláváním a rozšířenou
výukou angličtiny (Radlická 138, Praha 5),
srdečně zve na Den otevřených dveří ve čtvrtek
18. 10. 2018 od 15:30. Škola nabízí přátelské
prostřední, individuální přístup a intenzivní spolupráci s rodiči. Koncept školy stojí na budování
hodnotového systému dětí zahrnující hodinu
etiky i náboženství. Škola zajišťuje také rozsáhlou výuku angličtiny, výuku němčiny, španělštiny,
široké spektrum kroužků a akcí pro rodiče. Více na www.parentes.cz

Rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2018/19

Pravidelná výuka náboženství byla zahájena 17.9. Přesto je možné dodatečně děti přihlásit,
případně po předchozí domluvě rovnou přivést.
1. skupina: 4 – 6(7) let – středa nebo 13:45-15:15 – v sále

(Vendulka Keclíková)

2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání – čtvrtek 14:30 – 15:30 - v sále
								(Václav Revenda)
3. skupina: mladší školní věk (6 - 8 let) - středa 14:00-15:00 – v mateřském centru
								(Gabriela Suchlová)
4. skupina: starší školní věk (8 - 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 (Václav Revenda)
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, může se přihlásit i v sousední farnosti Praha – Hlubočepy.
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Dobré zprávy

Sousední farnost oslaví 90. výročí založení Kostelního spolku katolíků v Košířích. Stalo se tak
18. října 1928. Cílem stavebního spolku byla výstavba nového kostela v Košířích. Realizace
vůbec nebyla jednoduchá. Bylo třeba shromáždit finanční prostředky, získat pozemek, provést
stavbu. Úsilí provázely obtíže. Byl dokončován za cenu velké obětavosti a za dramatických okolností v průběhu II. světové války. 17. května roku 1942, kdy byla chrámová loď za velké účasti
posvěcena, byl chrám předán do užívání věřícím. Kvůli nepříznivým politickým poměrům za
války i po ní nebyl pozemek pod kostelem připsán farnosti, přestože Kostelní spolek, právní
předchůdce farnosti, pozemek řádně zakoupil již v roce 1939. Na posledním zastupitelstvu
městské části Praha 5 v tomto volebním období 19. června 2018 zastupitelstvo rozhodlo o bezúplatném převodu pozemku farnosti. Že jsem, jako zastupitel městské části, mohl podpořit
toto spravedlivé řešení, mě těší také proto, že prvním předsedou zmíněného spolku byl můj
děda Josef Šolle.
Kostel svatých Filipa a Jakuba na Malvazinkách se snad dočká rekonstrukce interiérů a restaurace nástěnných maleb. Na můj podnět nastartoval radní pro kulturu hlavního města Prahy
Jan Wolf tuto investici. V současné době probíhá příprava projektové dokumentace a realizace
by mohla začít v příštím roce. Osobně mi to potvrdil ředitel Karel Kobliha, který je pověřen
řízením Správy pražských hřbitovů.
Ani budoucnost kostela Zvěstování Panny Marie při klášteru sv. Gabriela nemusí být zcela ztracená. Byla zahájena jednání na Arcibiskupství pražském s cílem zachovat kostel pro smíchovskou farnost a náboženský život velmi živého společenství, které se v kostele schází. Doufám,
že v některém z příštích čísel Zpravodaje budu moci informovat o pozitivním vývoji jednání.
Vít Šolle
										

Uvedení do úřadu

Druhou zářijovou neděli jsme byli svědky uvedení jáhna Václava Revendy do naší farnosti. Při
slavnostní mši svaté se s promluvou jáhen Václav
obrátil k dětem. Vzal si na pomoc malého plyšového
slona, který se schovával se svou nejistotou jak bude
přijat ve smíchovské farnosti za patu kříže. Děti
ochotně slíbily, že slonovi pomohou, aby se tu cítil
jako doma. Na P. Jerzym bylo vidět, že rovněž má
Lisy
radost z posily do farnosti.			

Příčiny ztráty radosti

Většina lidí v naší zemi má dostatek prostředků k životu i technické vymoženosti k jeho
usnadnění. Pouze hmotný blahobyt však nezajistí spokojenost. Můžeme se zamyslet nad otázkou, proč se ze společnosti ztrácí radost. Vážných příčin je mnoho. Uveďme si alespoň tři. První
je šíření zla. Stále posloucháme a čteme negativní zprávy. Velice oblíbené jsou filmy, knihy
a počítačové hry se záporným obsahem. Také ustavičné připomínání válek i jiných krutých
událostí napomáhá ke ztrátě radosti. Neměli bychom sice na ně zapomínat, ale památníky na
oběti a upozornění ve dnech výročí jsou dostatečnými projevy úcty.
Druhým důvodem je odcizení technikou. Lidé se chtějí velmi málo osobně setkat. Vztahy jsou
chladné, bez citu. Uměle vytvořená samota působí smutek.
Třetí pohnutkou je ztráta víry v Boha. Mnozí lidé ji považují za přežitek z minulosti. Jsou ve své
pýše přesvědčeni, že všechno zvládnou sami. Přemýšlivé osoby však během života poznávají,
že nemají sílu k řešení obtížných situací, chybí jim naděje, pevná opora i útěcha. Touží někomu
projevovat vděčnost za hezké chvíle. My křesťané jim máme ukazovat svým životem i srozumitelnými odpověďmi, pokud se nás někdo zeptá na příčiny naší radosti, jak je psáno v bibli, že
toto všechno dává Bůh a víra v Něho.
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Příčin ztráty radosti je ještě více. Můžeme ji však znovu najít. Náš život se sice velmi změnil, ale
stále platí, že se skládá z maličkostí. Už od pradávna si lidé dělali svými různými dary drobné
radosti. My se k nim také připojme! Všichni velice dobře víme, že upřímným úsilím o nalézání
důležitých a kladných schopností, kterými jsou víra, láska, naděje a radost, překonáme zlo, a
přesto, že se nikomu z nás nevyhnou těžkosti, život na světě bude stále existovat. Ilona Bozděchová

Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií 2018

Společně s mladými lidmi přinášejme všem evangelium
Drazí mladí lidé, rád bych se s vámi zamyslel nad posláním, kterým nás pověřil
Ježíš. Když se obracím k vám, chci oslovit všechny křesťany, kteří v církvi
prožívají dobrodružství svého bytí jako děti Boží. K tomu, abych ke všem mluvil prostřednictvím tohoto rozhovoru s vámi, mě povzbuzuje jistota, že pokud
se křesťanská víra otevírá poslání, které nám Kristus svěřuje, zůstává vždy
mladá. „Misie upevní víru“ (Redemptoris missio, č. 2), napsal svatý Jan Pavel
II. – papež, který mladé lidi velice miloval a záleželo mu na nich.
Synoda, kterou budeme v Římě slavit letos v říjnu, měsíci věnovaném misiím, je pro nás příležitostí lépe a ve světle víry porozumět, co chce Pán Ježíš říci vám, mladí lidé,
a vaším prostřednictvím pak i všem křesťanským společenstvím.
Život je poslání
Každý muž a každá žena jsou posláním, a to je také důvod, proč žijeme na této zemi. Být
přitahován a být pozván: tato dvě hnutí naše srdce, a zvláště srdce mladé věkem, cítí jako
vnitřní síly lásky, skrývající příslib budoucnosti a posouvající nás vpřed. Mladí lidé víc než
kdokoli jiný vnímají, jak na ně život dopadá a jak je přitahuje. Žít svou odpovědnost za svět
radostně je veliký úkol. Znám dobře světlé i temné stránky toho, když je člověk mladý, a když
si vzpomenu na vlastní mládí a na svou rodinu, vybavuji si, jak silnou naději jsem měl v lepší
budoucnost. Skutečnost, že jsme se na tomto světě ocitli ne z vlastního rozhodnutí, nás vede
k úvaze o iniciativě, která nás předchází a z níž se naše bytí odvozuje. Každý z nás je povolán
zamyslet se nad tímto faktem: „Já jsem posláním na této zemi, a proto jsem na tomto světě“
(Evangelii gaudium, č. 273).
Hlásáme vám Ježíše Krista
Hlásáním toho, co obdržela zadarmo (srov. Mt 10,8; Sk 3,6), se církev může s vámi, mladí
lidé, dělit o cestu a pravdu, které dávají odhalit smysl našeho života na této zemi. Ježíš Kristus,
který pro nás zemřel a vstal z mrtvých, se nabízí naší svobodě a podněcuje nás, abychom tento
pravý a plný smysl hledali, objevovali a hlásali. Drazí mladí lidé, nebojte se Krista a jeho církve!
Nalézá se v nich poklad, který nás naplňuje radostí a životem. Můžu vám to potvrdit z vlastní
zkušenosti: díky víře jsem našel pevný základ svých snů i sílu je uskutečnit. Viděl jsem, jak velké
utrpení, veliká bída poznamenávají tvář tolika bratří a sester. A přece ty, kdo zůstávají s Ježíšem,
zlo podněcuje jen k ještě větší lásce. Mnozí muži a ženy i mnozí mladí lidé velkoryse nabídli
z lásky k evangeliu sami sebe do služby svým bratřím, někdy i za cenu vlastního mučednictví.
Ježíšův kříž nám dává poznat Boží logiku sebeobětování (srov. 1 Kor 1,17-25) jako způsob, jak
hlásat evangelium pro život světa (srov. Jan 3,16). Ty, kdo zahoří Kristovou láskou, její plamen
postupně stravuje, a těm, které milujeme, pak dává růst v porozumění, osvěcuje je a rozněcuje
(srov. 2 Kor 5,14). Po příkladu svatých, kteří nám odhalují širé Boží obzory, vás vybízím, abyste
si za všech okolností kladli otázku: „Co by na mém místě dělal Kristus?“
Předávat víru až na konec země
Také vy, mladí lidé, jste se prostřednictvím křtu stali živými členy církve, a společně tak máme
poslání hlásat evangelium všem lidem. Stojíte na prahu života. Rosteme-li v milosti víry, kterou
nám předávají svátosti církve, vtahuje nás to do proudu svědků, kteří od pokolení do pokolení zajišťují, že moudrost zkušenějších slouží jako svědectví a povzbuzení těm, jimž se otevírá
budoucnost. Mladým lidem pak zase svěžest a nadšení umožňují stát se zdrojem podpory a
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naděje pro ty, kdo se už blíží na konec své cesty. V této směsici různých životních období buduje misijní poslání církve mosty napříč generacemi, v nichž naše víra v Boha a láska k bližnímu
představují zdroj hluboké jednoty.
Toto předávání víry, které je jádrem misijního poslání církve, se uskutečňuje „nakažlivostí“lásky,
v níž radost a nadšení jsou projevem toho, že člověk ve svém životě nalezl nový smysl a plnost.
Šíření víry přitažlivostí vyžaduje srdce, která se lásce otevírají a nechají se jízvětšovat. Lásce
není možné klást omezení, protože je silná jako smrt (srov. Pís 8,6). A toto šíření plodí setkání,
svědectví a hlásání, rodí se z něj milosrdnou láskou podněcované sdílení s těmi, kdo jsou víře
vzdálení, je jim lhostejná nebo se k ní dokonce stavějí nepřátelsky.
Právě lidské kulturní a náboženské prostředí, kterému jsou Ježíšovo evangelium a svátostná
přítomnost církve stále ještě cizí, představuje nejzazší periferie, onen „konec země“, kam jsou
Ježíšovi učedníci-misionáři už od prvních Velikonoc posíláni s jistotou, že jejich Pán jestále
s nimi (srov. Mt 28,20; Sk 1,8). Říká se tomu missio ad gentes. Tou nejopuštěnějšíperiferií ze
všech je místo, kde lidstvo potřebující Krista zůstává k víře netečné, anebo sedokonce k plnosti
života v Bohu staví nepřátelsky. Každá hmotná i duchovní bída, každápodoba diskriminace
našich bratří a sester je vždy důsledkem odmítání Boha a jeho lásky.
Všechny konce země jsou dnes pro vás, drazí mladí lidé, poměrně blízké a vždycky se do
nich dá snadno „navigovat“. Digitální svět – všudypřítomné a stále dostupné sociální sítě –
odstraňuje hranice, ruší vzdálenosti a redukuje rozdíly. Všechno se zdá být na dosah, tak blízké
a bezprostřední. A přece se snadno může stát, že bez daru nasazení vlastního života budeme
mít bezpočet kontaktů, ale nikdy se nezapojíme do pravého životního společenství. Zapojení
se do misijního poslání až na samý konec země od nás vyžaduje, abychom odevzdali sami sebe
v tom povolání, které se nám Bůh, umisťující nás na tuto zemi, rozhodl dát (srov. Lk 9,23-25).
Troufám si říct, že pro mladého muže nebo mladou ženu, kteří chtějí následovat Krista, je
nejdůležitější hledat a objevovat své povolání a vytrvat v něm.
Svědčit o lásce
Jsem vděčný všem církevním uskupením, která vám umožňují prožívat osobní setkání s
Kristem, živým ve své církvi: farnostem, sdružením, hnutím, řeholním společenstvím a
nejrůznějším podobám misijní služby. Kolik jen mladých lidí objevuje misijní práci ve volontariátu jako způsob služby těm „nejposlednějším“ bratřím a sestrám (srov. Mt 25,40), a tak
podporují lidskou důstojnost a svědčí o radosti z lásky a z bytí křesťanem.
Tyto zkušenosti církve zaručují, že výchova mladého člověka se nezaměřuje jen na přípravu
pro úspěšné zvládnutí zvolené profese, ale také na rozvoj Bohem svěřených darů a péči o ně,
aby člověk mohl lépe sloužit ostatním. Tyto chvályhodné podoby dočasné misijní služby jsou
plodným začátkem a skrze rozlišování povolání vám mohou také pomoci k rozhodnutí cele se
darovat jako misionáři.
Z mladých srdcí se zrodila i Papežská misijní díla (PMD), aby podporovala hlásání evangelia všem lidem, a tak přispívala k lidskému a kulturnímu růstu všech, kdo žízní po poznání
pravdy. Modlitby i hmotná pomoc, které lidé štědře darují a PMD přerozdělují, Svatému stolci
pomáhají zajistit, že každý, komu se dostává pomoci v osobních potřebách, může zároveň ve
svém každodenním životě svědčit o evangeliu. Nikdo není tak chudý, aby nemohl dát to, co má,
ale ještě spíš to, čím je. Rád zopakuji slova povzbuzení, která jsem adresoval mladým Chilanům:
„Nikdy si nemysli, že nemáš co nabídnout, nebo že tě nikdo nepotřebuje.
Potřebuje tě spousta lidí, mysli na to! Každý z vás ať si v srdci říká: Potřebuje mě spousta lidí“
(Setkání s mládeží, Maipú 17. ledna 2018).
Drazí mladí lidé, letošní misijní měsíc říjen, kdy budeme slavit synodu věnovanou právě vám,
pro nás bude další příležitostí, kdy se můžeme stát učedníky-misionáři, lidmi stále vášnivěji
oddanými Ježíšovi a jeho poslání až na nejzazší konec země. Marii, Královnu apoštolů, svatého
Františka Xaverského a svatou Terezii od Dítěte Ježíše i blahoslaveného Paola Mannu prosím,
aby se za nás všechny přimlouvali a stále nás provázeli. 		
FRANTIŠEK
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Svěcení jáhnů v
katedrále

V sobotu 8.9. byli v katedrále vysvěceni 4 noví
jáhni, mezi nimi i náš
Václav. Pro ty, kteří se
nemohli osobně zůčastnit
alespoň pár fotografií z
obřadu.
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Pouť ke svaté Zdislavě

V sobotu 22.9. se uskutečnila farní pouť do Jablonného. Tradičně výtečná organizace přispěla k
mocným duchovním zážitkům i posílení farního společenství. Děkujeme!

10

Pouť do Staré Boleslavi

V sobotu 28.9. se konala tradiční národní pouť. I zde byla farnost důstojně zastoupena - sestra
Cyrila vzala na pouť svatyňku a Václav směl nést lebku sv. Václava.
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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.

1.10. pondělí
2.10. úterý
4.10. čtvrtek
15.10. pondělí
17.10. středa
18.10. čtvrtek
1.11. čtvrtek
2.11. pátek
			
3.11. sobota

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Památka sv. andělů strážných
Památka sv Františka z Assisi
Památka sv. Terezie od Ježíše
Památka sv. Ignáce z Antiochie
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
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

Významné dny, svátky a farní program

Mše za zemřelé na Malvazinkách

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

Jak získat odpustky pro duše v očistci

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela
získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek
(sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k
jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu
Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže
po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.
Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb
za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

Mozartovo Requiem u sv. Václava

Při večerní mši sv. 2.11. v 17:30 zazní Mozartovo Requiem v provedení sboru Ignis, se sólisty
a orchestrem. Přijďte si poslechnout a umocnit v tento den spojení s blízkými, kteří nás již
opustili.
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, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 450 ks
neprodejné

