4

Duben
2019

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Milí farníci,

v měsíci dubnu nás čekají nejdůležitější svátky
roku,Velikonoce. Řada lidí má tyto svátky spojené
s pomlázkou, barvením vajíček, úklidem apod. Ale
Velikonoce jsou svátky veliké noci, během které
Kristus vstal z mrtvých. A tak se ptám, patří mezi
výše jmenované symboly Velikonoc i kříž…?
Při pohledu na kříž si řada lidí může říci, proč
se mu vlastně klaníme, vždyť Ježíš na něm zemřel,
to přece není žádná výhra! Zvlášť v dnešní době,
kdy mnoho lidí hraje různé počítačové hry, kde je
považována smrt, byť virtuální, za prohru. A co
teprve, pokud Kristus na kříži zemřel doopravdy. Nedivme se, že řada lidí má pak z kříže strach, nevidí
v něm naději a radost, kterou přináší. Abychom lépe
pochopili význam Velikonoc, resp. kříže, zamysleme
se nyní nad hříchem, bez kterého to nepochopíme.
Hřích je umenšení lásky vůči Bohu. To může být
buď částečné, pak mluvíme o lehkém hříchu, nebo plné,
to je tzv. hřích těžký neboli smrtelný. Když v takovém
nekajícím stavu zemřeme, čeká nás věčné zatracení,
peklo, což si nedokážeme představit. Po smrti poznáme
Boha a jeho lásku k nám v plnosti, akorát nebudeme moci s touto Láskou navěky být. Neznamená to,
že by Bůh nechtěl, jen my jsme se této Lásky dobrovolně a svobodně vzdali. Svoboda, jakou nám Bůh
dal a jakou máme zde na zemi, nám poskytuje volnu ruku v tom, kdy se může každý z nás pro Boha
svobodně rozhodnout, nebo být vůči němu v opozici: můžeš ho milovat, či nenávidět, rouhat se mu.
Ano, člověk má tak velikou svobodu, že může Boha-člověka odsoudit na smrt (viz Pilát). Pokud se Boha
zřekneme, utrpení, které budeme prožívat po smrti, je srovnatelné s utrpením, které bychom prožívali
v plamenu ohně. Jen s tím rozdílem, že peklo bude navěky, a nejen do chvíle, než omdlíme.
Napravit (těžký) hřích je lidskou silou nemožné, protože nejde jen o vinu, ale též o důsledky
hříchu, které mohou být ohromné a našim očím v plné míře skryté. Proto přichází Kristus na
svět a umírá za nás v ohromné bolesti, aby za nás vytrpěl to, co bychom měli vytrpět my sami za
své hříchy. Člověk by to ale nikdy nedokázal, protože Ježíš nepodstupuje bičování, odsouzení a
ukřižování jen jako člověk, ale hlavně jako Bůh. Tedy jeho výkupná oběť na kříži přináší člověku
moře milostí, které by jakýkoliv jiný člověk v takové míře nezískal, i kdyby vytrpěl to samé.
Ale i zde se uplatňuje Bohem darovaná svoboda člověku, který tuto milost z Ježíšova kříže může
přijmout, nebo odmítnout. Bůh se člověku nenutí, jen nabízí pomoc. A tato pomoc se k člověku dostává skrze církev a svátosti. To, co člověk „musí“ udělat pro to, aby tyto dary získal, je jak kapka v moři.
Ano, tak málo, protože tím mořem je Boží milost, kterou získám v odpuštění skrze svátosti církve. A
pokud tuto milost nechceme přijmout, jsme pošetilí tak, jako kdyby někdo na ulici rozdával miliony
úplně zadarmo a já si pro ně nešel jen proto, že se mi zrovna nechce. Co by byl člověk ochotný udělat,
aby takhle zadarmo získal peníze? A co jsme ochotni udělat pro to, když nám tu Kristus nabízí něco
mnohem víc než peníze? Vždyť zde se nám jedná o věčný život nebo věčnou smrt! Jak to Krista mrzí
a bolí, když on za každého z nás umírá v ohromných mukách a já si jeho darů nevážím, jsem třeba
líný si pro ně zajít, nebo mám teď zrovna něco jiného na práci, nebo se mi to jen nehodí? (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 18:15 se
setkáváme s biblickými texty, jejich významem i interpretací. Přijďte
se i vy nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti! Václav je dobrý
učitel. A do sálu se vejde víc než pravidelných 8 -12 posluchačů.

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 18:15 - 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 oznámena po volbách
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 23.3. 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”.

Pokud si uvědomíme, co znamená hřích a zároveň co znamená odpuštění, nemůžeme si pak
nevážit Velikonoc, resp. Kristova kříže, skrze který se nám dostalo vykoupení z hříchu. A už vůbec
nemůžeme v kříži vidět prohru. Spíše naopak. Je to výhra lásky nad zlem, dobra nad hříchem.
Proto je kříž naší nadějí a radostí, ne prohrou. Proto je Kristus hrdina, ne poražený. A proto jsou
Velikonoce velikou nocí, protože v ní je přemožena smrt a hřích. A pokud Kristus slavně z mrtvých vstal, víme, že i my jednou ze smrti slavně vstaneme k životu bez bolestí, zármutků, nemocí a
jakéhokoliv trápení. Ale zda se pro to rozhodneme, je naše svoboda, která se uplatňuje teď a tady:
„Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo“ (Dt 30,15). 		
V. Revenda

Filmový a modlitební čtvrtek

Srdečně vás zveme na dubnové čtvrteční setkání s modlitbou a
filmem. Tentokrát se nejedná o klasický film, ale o záznam přednášky
Pavola Streža o smíření mezi církví a židovským národem pod názvem “Změním úděl svého lidu” (Oz 6,11). Těšíme se na vás ve čtvrtek
11.4.2019 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 termín je 28.4. Rádi mezi
sebou uvítáme nové posily - zpěváky i hudebníky.

Chrámový pěvecký sbor Ignis

působící při kostelích sv. Ignáce a sv. Václava hledá nové členy do všech hlasů. Kontakt:
sbormistryně - Milena Stričević (stricmil@yahoo.com, telefon: 730 778 440). Zkoušky každé
pondělí 18:30-21:00 u sv. Ignáce.

Milí rodiče, milé děti,

srdečně vás zveme na dvě tradiční předvelikonoční akce.
Na Velký pátek se opět bude konat křížová cesta pro rodiny. Sraz v pátek 19. 4. v 10:00 před
kostelem sv. Václava. Odtud vyrazíme do Kinské, kde společně prožijeme 14 zastavení Ježíšovy
křížové cesty. Poté se s těmi, kdo budou mít čas a chuť, vrátíme na faru, kde promítneme animovaný film Beránek Boží.
Následující den, v sobotu 20. 4., se sejdeme v 15 h v kostele sv. Václava u “Božího hrobu” na
velikonoční katechezi. Přeneseme se do biblického Jeruzaléma, zopakujeme události Svatého
týdne a nakonec snad odhalíme i nejdůležitější tajemství Velikonoc. Které to je? Přijďte si poslechnout a prožít!

Pozvánka na biblickou hodinu

Rád bych pozval všechny zájemce na Biblické hodiny v dubnu a květnu, kde se budeme zabývat
tématem Nejsvětější Trojice. Tématiku podložíme převážně z Bible a učení církve. Je to, myslím, pěkná příprava na Velikonoce a na slavnost Seslání Ducha svatého. Všichni jsou srdečně
zváni. 									 V. Revenda

Volby do farní pastorační rady

Volby se uskuteční v sobotu 6.4. po skončení večerní mše sv., a v neděli 7.4. po každé mši sv.
sv. Václava a u sv. Gabriela. Při vstupu do kostela dostanete od volební komise lístek se jmény
kandidátů. K vyplnění nepotřebujete psací potřeby, stačí natrhnout čárku u jména vybraného
kandidáta. Pozor, zatrhněte nejvýš 3 kandidáty, lístek se zatrženými 4 nebo více kandidáty bude
neplatný. Pro kontrolu zatrhněte i svůj věk - volit mohou ti z farnosti, kterým bude 7. dubna
2019 15 a více let. Zatrhnutý lístek při východu z kostela odevzdáte volební komisi.
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Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 12. 3. 2019
Přítomni:
		

P. J. Gapski, V. Revenda, F. Nedbal, J. Macek, J. Durdisová,
P. Chvátal, G. Suchlová, T. Lokajíčková, H. Svobodová

Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Úprava suterénu fary: o dalším postupu rozhodne nová pastorační rada.
2) Stavební práce: práce (na portálu, nátěr kostela) budou v letošním roce pokračovat, bylo
zažádáno o granty.
3) Brožura o kostele: je připravena a bude zadán tisk české verze. Později bude následovat tisk
cizojazyčných verzí.
4) Postní duchovní obnova: je plánována na 6. 4. 2019 od 9,00 na faře pod vedením
Mons. M. Slavíka.
5) Úklid kostela v postní době: je plánován na 13. 4. 2019. Prosíme o pomoc.
6) Pořad bohoslužeb o Velikonocích: bude podrobně uveden ve Zpravodaji a na webových
stránkách. V pondělí velikonoční budou mše svaté v 8,00 a 18,00. Na Bílou sobotu se bude
od 15,00 konat pobožnost pro děti u Božího hrobu.
7) Svěcení diákona V. Revendy: uskuteční se 22. 6. 2019, poté v sobotu dne 29. 6. 2019 bude
novokněz v 10,00 sloužit primiční mši svatou v našem kostele. Po ní se uskuteční oslava a
setkání farníků v sále Městského úřadu Prahy 5.
8) Farní dovolená: je plánována na 4. 8. – 10. 8. 2019 v Itálii.
9) Farní pouť: je plánována na 18. 5. 2019. Pojedeme navštívit P. M. Chleboráda do Kladna.
Podrobnosti budou uvedeny ve Zpravodaji.
10) Sv. Jan Nepomucký: dne 16. 5. 2019 v 17, 00 se bude konat bohoslužba v kapli sv. Jana
v Radlicích.
11) Noc kostelů: proběhne dne 24. 5. 2019. Organizaci zajišťuje P. Chvátal.
Prosíme dobrovolníky o pomoc při zajištění této akce.
12)První svaté přijímání: dne 26. 5. 2019 při mši sv. v 9, 30.
13) Biřmování: dne 2. 6. 2019 při mši sv. v 9, 30.
14) Volby do pastorační rady: proběhnou dne 7. 4. 2019. V březnovém Zpravodaji jsou 		
představeni kandidáti, z nichž 3 budou zvoleni.
15) Úpravy v kostele: pastorační rada diskutovala o možnostech úpravy presbytáře a pořízení
nového nábytku, oltáře a ambonu. Pro vyhodnocení těchto uvažovaných změn budou
v blízké době provedeny na zkoušku určité úpravy v rozestavení nábytku.
Termín příští schůzky pastorační rady bude stanoven po zvolení nové pastorační rady.
										Zapsala: HS

Úklid a údržba kostela

Již delší dobu se v naší farnosti potýkáme s nedostatkem ochotných pomocníků při úklidu a
mytí kostela (a to nejen při vyhlašovaném postním či adventním úklidu, kdy přicházejí pomoct
převážně senioři), ale neméně obtížné bývá sehnat někoho na různé přípravné činnosti (např.
postavení vánočních stromků) a drobné údržbářské práce. Většinou jen slýchávám: ono by se
mělo…, tady to nesvítí… a podobně. Nechce se mi věřit, že by se mezi farníky nenašlo několik
ochotných lidí od 15 let výše, na které bych se já nebo někdo z kostelníků mohl v těchto věcech
obrátit. Je-li někdo z vás ochoten se v tomto směru zapojit, nechť mě kontaktuje, abychom se
domluvili, v čem byste mohli pomoct a jaké jsou vaše časové možnosti. Podotýkám, že se nejedná o pravidelné akce, ale o příležitostné, podle potřeby. 		
P. J. Gapski, farář

Farní pouť v sobotu 18. května

Letos navážeme na tradici z minulých let, kdy jsme navštěvovali kněze, kteří působili v naší
farnosti a navštívíme P. Martina Chleboráda, jenž nyní spravuje farnost Kladno. Otce Martina
máme všichni ještě v živé paměti, těšíme se na setkání s ním a poznáme místa, která sice nebývají častým cílem turistických výletů, ale mají též své kouzlo.
Tentokrát zvolíme kombinaci putování vlakem a pěšky. Sejdeme se v sobotu 18. května v 7:45
na stanici Praha-Smíchov severní nástupiště. Pozor, příchod na severní nástupiště není přes
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Smíchovské nádraží, ale přes pěší lávku přecházející přes kolejiště. Lávka vede z parku před
nádražím. Vlak odjíždí v 8:00, pojedeme asi nejkrásnější železniční tratí v Praze (tzv. Pražský
Semmering). S přestupem v Hostivici dorazíme do Kamenných Žehrovic v 8:53. Odtud se vydáme do Kladna pěšky přes lesy obklopující toto město, ujdeme jen asi 6 km.
Po příchodu do Kladna budeme mít v 11 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Náměstí
starosty Pavla mši sv. Poté poobědváme z vlastních zásob na faře či farní zahradě nebo můžeme
navštívit i některou z přilehlých restaurací.
Odpoledne budeme mít čas na rozhovor s otcem Martinem, který nás provede farou, kostelem
a bude-li pěkné počasí, ukáže nám i další pozoruhodnosti Kladna. Návrat domů neplánujeme
na určitou hodinu, spojení Kladna s Prahou je časté vlakem i autobusem, rozhodneme se dle
situace; kdo bude potřebovat, může odjet individuálně dříve.
Pokud by pro někoho byla pěší trasa 6 km příliš náročná, ale přesto by chtěl P. Chleboráda
navštívit, může přijet individuálně buďto autem nebo autobusem ze stanice metra trasy A
Nádraží Veleslavín. Šikovný spoj odjíždí od nádraží Veleslavín v 9:35, na autobusové nádraží v
Kladně přijede v 10:06. Z autobusového nádraží je to na Náměstí starosty Pavla, kde leží kostel i
fara, jen asi 200 m pěšky. Na tuto akci není třeba se přihlašovat předem, hlavně si termín zapište
do svých diářů a přijďte v hojném počtu! 					
Jan Macek

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2019

Kostel sv. Václava, Praha – Smíchov
14. dubna Květná neděle
Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00 – žehnání ratolestí na začátku každé mše svaté
18. dubna Zelený čtvrtek
		7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály
15.00 – mše sv. na Palatě v Ústavu pro slabozraké
17.30 – mše sv. na památku Poslední Večeře Páně
			 po mši sv. večerní adorace v „Getsemanské zahradě“ do 20. hod.
19. dubna Velký pátek
		 7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály
9.30 – křížová cesta pro děti (sraz před kostelem)
15.00 – křížová cesta v kostele
17.30 – velkopáteční obřady - památka Umučení Páně
20. dubna Bílá sobota
7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály
15.00 – velikonoční katecheze pro děti
20.00 – velikonoční vigilie
21. dubna Velikonoční neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00
22. dubna Velikonoční pondělí
Mše sv. v 8.00 a 18.00
Kostel sv. Gabriela, Praha – Smíchov
14. dubna Květná neděle - Mše sv. v 11.15 – žehnání ratolestí na začátku mše svaté
21. dubna Velikonoční neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Mše sv. v 11.15

Kající pobožnost

V pondělí 15.4. od 17 hod se uskuteční kající pobožnost s rozšířenou možností přijetí svátosti
smíření (budou k dispozici 4 kněží). Využijte prosíme tuto možnost, od čtvrtka 18.4. se bude z
kapacitních důvodů zpovídat jen ve vyjímečných případech.
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Chaloupka

Salesiáni z Počernic srdečně zvou dívky 6-8
let na letní dívčí chaloupku, která proběhne
v termínu 5.-11.8. 2019.
“Chaloupka” je křesťanský tábor, kde vládne
rodinná atmosféra a nechybí nejrůznější hry,
tvoření, procházky a mnoho dalšího.
Letošní chaloupkou nás bude provázet knížka
Popoupo od Zuzany Holasové.
Zázemí nám poskytne fara ve Sloupu v
Čechách. Cena 1800 Kč.
Další informace:
tel.: 728 893 250
mail: barbora.sadilova@seznam.cz
Tuto nabídku vám doporučuje V. Revenda

Duchovní obnova v Krkonoších

Zveme starší děti a mládež na duchovní obnovu v Krkonoších od pátku 17. května odpoledne
do neděle 19. května do večera. Zápis v sakristii nebo osobně u diakona Václava Revendy.
Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách či v sakristii.
Informace pro rodiče a účastníky
Sraz v pátek 17. května v 15.45 hod. na Hlavním nádraží u tabulí odjezdů
vlaků v 1. patře, doprava vlakem, ubytování v chatě v Horním Maršově (Malá
Ulička 94) u Pece pod Sněžkou, stravování společné, ubytování zdarma,
hradí se jen doprava a jídlo.
S sebou: spací pytel (nemá-li někdo, ať to oznámí při přihlášení), Bible (ideálně papírová),
dostatek teplého oblečení (včetně rezervního), toaletní a hygienické potřeby, batůžek,
pravidelně užívané léky, kartičku pojištěnce, občanský průkaz, kapesné (výše dle vlastního
uvážení), a především dobrou náladu.
Na společnou výpravu se těší a Boží požehnání do následujících dnů vyprošuje
diakon Václav Revenda (tel.: 721 487 212; e-mail: revendavaclav@seznam.cz)
			

Noc kostelů u sv. Václava

V pátek 24.5. se uskuteční již 11. ročník Noci kostelů.
Program:
17:30
Mše sv.
19:00
Koncert ZUŠ Štefánikova, Praha 5
20:30
1. komentovaná prohlídka kostela
22:00
Pozdní nešpory
22:50
2. komentovaná prohlídka kostela
23:55
Modlitba - uzavření kostela
Poslední roky přišlo do našeho kostela 1000 až 1800
návštěvníků, v závislosti na počasí. Proto potřebujeme zajistit pořádkové služby u vchodu a
informátory (usměrňovače) uvnitř kostela na celý večer. Délka služby cca 1 - 1,5 hod. Obracíme
se na osvědčené dobrovolníky, ale hledáme i nové zájemce, kteří by pomohli. Hlaste se buď
přímo u Petra Chvátala, nebo zanechte na sebe kontakt v sakristii.
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Národní pochod pro život a rodinu

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na letošní Národní pochod pro život a rodinu v Praze v
sobotu 27. dubna. Přihlaste se co nejdříve na http://pochodprozivot.cz (přednostní kontrola,
oběd, doprava), velmi nám tím pomůžete s přípravou celého setkání. Pokud nemůžete přijet,
budeme rádi, když o Národním pochodu pro život a rodinu dáte vědět dál.
Na všechny, kteří přijedou, se moc těšíme. Hnutí Pro život ČR
http://hnutiprozivot.cz

Mnozí lidé plní své životy jen nekončícími zážitky

Žijeme ve velmi silném konzumismu. A zdá se, že jsme dokonce jakoby ponoukáni, abychom
konzumovali samotný konzum, to znamená, jako by bylo nejdůležitější neustále konzumovat.
Vstoupili jsme do víru konzumu a jsme sváděni věřit, že máme cenu jen toho, co vyprodukujeme a zkonzumujeme, toho, co jsme schopni mít. Mnozí lidé jakoby jenom „požírají“ všechno,
co je obklopuje. Plní své životy nekončícími zážitky a vším možným, což ale nikdy nemůže
nasytit jejich srdce.
V dnešní době je nutné obnovit jeden důležitý, osvědčený, ale podceňovaný duchovní princip:
odříkání. Výchova k odříkání je bohatstvím, které nemá obdoby. Probouzí bystrost a kreativitu,
rodí představivost a zejména otevírá pro práci ve skupině a v solidaritě. Odříkání je cesta k setkání, ke stavění mostů, otevírání prostorů a růstu spolu s druhými a pro druhé. Toto vše může
dokázat jenom ten, kdo si dovede i některé věci odříkat. Neustále „nenasytný“ člověk to nikdy
nepochopí.
Ježíš v evangeliu vypráví podobenství o ukrytém pokladu v poli a drahocenné perle (Mt 13,4448). Postavy v těchto podobenstvích se rozhodly prodat vše, co mají, aby získaly poklad, který
nečekaně objevily. Uvědomují si, že stojí před jedinečnou příležitostí, kterou si nelze nechat
uniknout, a proto prodají všechno, co mají. Jejich jednání ale v sobě zahrnuje oběť, odpoutání
a odříkání.
Když jsme my křesťané objevili poklad a perlu, tedy když jsme nalezli Ježíše Krista, je třeba
tento objev nenechat ležet ladem, nýbrž obětovat mu všechno. Neznamená to pohrdat tím ostatním, nýbrž podřídit to Ježíšovi a jeho klást na první místo.
Křesťan není někým, kdo se zřekl něčeho podstatného. Ale je tím, kdo našel mnohem víc, našel
plnou radost, kterou může darovat pouze Bůh. Aby ale člověk získal větší poklad, je třeba umět
Zpracováno podle slov papeže Františka 19.6. a 30.7.2017
si na cestě k němu odříkat věci menší…

Zápis do křesťanské ZŠ a MŠ Parentes Praha

ZŠ a MŠ Parentes Praha, křesťansky zaměřená základní a
mateřská škola s nadstandardním vzděláváním a rozšířenou výukou angličtiny, srdečně zve rodiče a děti k zápisu na školní rok
2019/2020.
Zápisové pohovory v mateřské škole proběhnou v úterý 2. 4. 2019, zápis do 1. třídy základní
školy se bude konat v pondělí 8. 4. 2019 9:00 – 16:00. Více na: www.parentes.cz
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

Po-So:

7:30		

9:30

18:00

sv. Václav

17:30

sv. Václav

Neděle: 11:15
Čtvrtek: 14:45
Pátek: 15:00

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

sv. Gabriel
DD Klamovka
Palata

VELIKONOCE

Kontakt s knězem 			

Úřední hodiny

úterý: 8:00 - 11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.		

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 12:00

Příležitost k přijetí svátosti smíření u sv. Václava

2019

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

31.3. neděle
6.4. sobota
			
7.4. neděle
			
13.4. sobota
14.4. neděle
15.4. pondělí
18.4. čtvrtek

4. neděle postní
postní rekolekce od 9 hod. 		
na faře: Mons. Michael Slavík
5. neděle postní - volby do 		
Farní pastorační rady
úklid kostela, cca od 8:30
Květná neděle
od 17 hod. kající pobožnost
Zelený čtvrtek

Velikonoce v katedrále

pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
čtvrtek
neděle
čtvrtek
pátek

Velký pátek
Bílá sobota
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Velikonoční pondělí
Svátek sv. Vojtěcha
Svátek sv. Marka
2. neděle velikonoční
Památka sv. Atanáše
Svátek sv. Filipa a Jakuba

KVĚTNÁ NEDĚLE

BÍLÁ SOBOTA

10.00 Žehnání ratolestí v bazilice sv. Jiří – následuje
průvod do katedrály, připomínající Ježíšův slavný
vjezd do Jeruzaléma

8.00 Zpívané ranní chvály Bílé soboty
20.30 Velikonoční vigilie v katedrále s udílením
iniciačních svátostí katechumenům – během obřadů
slavených podle starobylé tradice zazní biblická
čtení v hlavních světových jazycích

14. dubna

ZELENÝ ČTVRTEK
18. dubna

9.30 Missa chrismatis
18.00 Mše svatá na památku Poslední večeře Páně,
na konci mše svaté eucharistický průvod do
Getsemanské zahrady (v kostele Všech svatých)

VELKÝ PÁTEK
19. dubna

8.00 Zpívané ranní chvály Velkého pátku
15.00 Modlitba Křížové cesty v kostele
Všech svatých
18.00 Památka Umučení Páně v katedrále – během
obřadu budou provedeny Janovy pašije F. Holíka
v úpravě Z. Pololáníka a zazní také Saety (tradiční
andaluské velkopáteční zpěvy) a budou předneseny
úryvky z díla Peri Pascha – textu, který napsal kolem
r. 170 po Kristu biskup Melitón ze Sard
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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19.4.
20.4.
21.4.
22.4.
23.4.
25.4.
28.4.
2.5.
3.5.

20. dubna

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
21. dubna

10.00 Pontifikální mše svatá zakončená
Apoštolským požehnáním, které kardinál Dominik
Duka OP udělí jménem Římského velekněze – při
liturgii zazní Missa Lux et origo od Jiřího Strejce
17.00 Zpívané nešpory Slavnosti Zmrtvýchvstání
Páně

PAŠIJOVÉ HRY
28. dubna

15.00 Spolek Zbraslavské pašije zve na lidové
pašijové hry (Loretánské náměstí před
Dientzenhoferovou barokní fasádou Lorety)

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

FOTO: www.clovekavira.cz

