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Březen
2020

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Drazí bratři a sestry,

na konci února jsme vstoupili do postní doby. Připomínáme si čtyřicet dní půstu Pána Ježíše,
který se v moci křtu a síle Ducha svatého chystal na dílo evangelia a naší spásy. Již na poušti
porazil Satana, pokušitele a lháře. Porazil jej poslušností vůči Otcově vůli, když byl pokoušen
zneužíváním Písma proti Bohu.
Chceme-li překonat pokušení, je potřeba vytrvale naslouchat Božímu slovu a plnit jej tak, jak
jej naplňoval sám Kristus, totiž v síle Ducha svatého. Naslouchat Božímu hlasu je však potřeba
na poušti, kde se nemůžeme uchýlit k falešným útěchám, ale kde se musíme spolehnout na Boží
milost. Jít na poušť nemusíme realizovat geograficky, důležitější je nalézt poušť ve svém vlastním životě, ve svém srdci. K tomu právě slouží půst. Odříkáme si jídlo, abychom si stále lépe
uvědomovali, že nejen chlebem žije člověk, uchylujeme se do samoty, abychom si uvědomovali,
že sláva světa nás svádí na špatnou cestu, zapíráme se a podřizujeme se potřebám druhých, abychom si uvědomili, že pravá vláda na světem je služba pro spásu lidí, služba, kterou na prvním
místě vykonává Kristus.
On přemohl Satana a my v postní době máme velkou příležitost se připojit k jeho vítězství.
Kristus nám dává příležitost, aby toto vítězství bylo skutečně naše, i když zcela závisí na jeho
vítězství. Přeji Vám, aby Vaše kladení odporu vůči pokušení, bylo od Boha požehnáno úspěchem
a radostí ze Vzkříšení našeho Pána o Velikonocích a z Vašeho vzkříšení na konci časů.
									 Vám přeje P. Ondřej

Postní příležitosti u sv. Václava
Úklid

V sobotu 21.3. od 8:15 do 11 hod proběhne předvelikonoční úklid kostela. Přijďte také!

duchovní obnova

V sobotu 28.3. od 9 hod se uskuteční na faře pod vedením P. Václava Revendy. Mše sv. od 12 hod.

Svátost smíření

Kající pobožnost s rozšířenou možností přijetí svátosti smíření v pondělí 6.4. od 17:00 hod.
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Biblická hodina

Od 12. září jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme,
nově pod vedením kaplana Ondřeje Kapasného. Každý čtvrtek od
18:30 se setkáváme s biblickými texty, jejich významem i interpretací. Přijďte se i vy nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti! A do
sálu se vejde i 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!
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka začala 16.9.
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
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 cca od 18:15 - mateřské centrum, lze se i
připojit k modlitbě v uvedený čas, příp. denně ve 20:00.

Příprava na křest dospělých a na biřmování
- vede P. O. Kapasný
středa od 18:30 - na faře (kancelář)
Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:30 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
modlitby a oběd)
Biblická hodina
čtvrtek od 18:30 - vede P. O. Kapasný
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
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.

Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka 17.3. v 18:30, farní kancelář
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 24.3. v 18:30, farní kancelář

farář u sv. Václava
P. Jerzy Gapski :
tel.: 724 324 555
a rektor u sv. Gabriela:			
257 317 652
farní vikář
P. Ondřej Kapasný : tel.: 731 622 988

gapski@centrum.cz
kapasnyo@gmail.com

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 březnové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem.
Film nám přiblíží projekt Mary´s meals (v překladu znamená Mariánská
jídla). Jedná se o iniciativu, která dětem v nejchudších zemích zabezpečuje
ve škole jedno hodnotné jídlo denně, aby je to přivedlo do tříd. Tím se
jim dostane potřebného vzdělání, které jim později pomůže vymanit se z
chudoby. Těšíme se na vás ve čtvrtek 12.3.2020 v 19:45 ve farním sále. Ostatní čtvrtky se ve stejném čase scházíme k modlitbě chval, díků a proseb, doprovázené kytarovými chvalozpěvy. 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
15.3. a 5.4. 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 19:00-21:00 u sv. Ignáce.

Přihlašujte se již nyní na farní pouť

Zveme vás na farní pouť v sobotu 25. dubna 2020. Pojedeme pronajatým
autobusem, pouť je tedy vhodná pro farníky všech věkových kategorií.
Letošním cílem naší farní pouti bude Číhošť, poslední působiště P.
Josefa Toufara, kněze umučeného komunistickým režimem. V místním kostele Nanebevzetí Panny Marie budeme mít mši sv., poté si prohlédneme výstavu o životě P. Toufara v budově místní fary. Nyní probíhá proces blahořečení P. Toufara, bude tedy dobré se blíže seznámit s
pohnutým osudem tohoto obětavého kněze.
Dále navštívíme Vlašim a P. Václava Revendu, našeho bývalého jáhna, který nyní začíná svou kněžskou dráhu v tomto městě. Poobědváme
v Restauraci na Mlíkárně, navštívíme zámek Vlašim s muzeem Podblanicka a bude-li hezké počasí, projdeme se vlašimským zámeckým
parkem, který představuje klenot mezi českými romantickými parky s
mnoha zajímavými stavbami. Budeme mít dost času si s P. Revendou popovídat, navštívíme i
místní farní besídku, kde dostaneme malé občerstvení.
Sraz je v 8:00 u kostela sv. Václava, odjezd přesně v 8:15, předpokládaný návrat do Prahy asi
v 18:45 hodin. Cena za dopravu je 300 Kč za dospělého, snížená cena pro důchodce a děti činí
200 Kč. Tentokrát bude možné si oběd vybrat na místě z nabídky hotových jídel, zaplatí si jej
každý sám v restauraci. Rovněž vstupné do zámku vybereme až na místě.
Prosím, položte si otázku „Mám závažný důvod na pouť nejet?“ Pokud ne, můžete se rovnou
přihlásit a zaplatit za dopravu v sakristii, nenechávejte přihlašování na poslední chvíli.
Využijte tuto možnost strávit jednu jarní sobotu se svou farností. Těšíme se na Vás! Jan Macek

Benefiční koncert pro MBÚ

Vážení přátelé,
milí farníci a všichni lidé dobré vůle, zveme Vás na
autorský benefiční koncert k podpoře rozvojových aktivit Misijní banky ubožáků, které od roku 1992 koná
v Tanzánii.
Koncert se uskuteční 14.3. 2020 v 18 hod v budově
Městské části Praha 5, Štefánikova 15
Všichni jste srdečně zváni!

Pavel+Miriam
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Škodlivost extrémů

Všichni jsme povoláni k životu. Abychom ho mohli dobře
prožít, dostali jsme od Boha dary svobody, rozumu a moudrosti. Někteří lidé však stále vyhledávají nebezpečné situace
a jiné výstřednosti. Důvody jsou nuda nebo pýcha. Chtějí
na sebe upozornit. Proto často slyšíme a čteme ve zprávách
o soutěžích v přejídání či vypití nadměrného množství nápojů, nebo naopak o dlouhodobém hladovění, ale i o zkouškách
přežívání v nedůstojných podmínkách. Touha po obdivu je u
těchto lidí tak silná, že přestanou rozumně uvažovat o ničivých důsledcích svého jednání. Neuznávají, že škodí nejenom
sami sobě, ale také svým blízkým, kteří mají často o ně strach.
Některé tyto pokusy končí i smrtí.
Existují ještě jiné okolnosti, které se mohou přehnat do krajnosti. Někteří lidé pracují bez odpočinku od rána do večera. Negativním výsledkem je stres, vyčerpání a jiné tělesné potíže. Lékem
na uzdravení je duševní hygiena. Někdy mohou debaty o politice, vědě, hudbě nebo literatuře,
přerůst v hádku, která vyvrcholí zlobou a nenávistí.
My křesťané bychom se měli vyvarovat při odpovědích na důvody naší víry dvou extrémů. Je to
nadměrné zdůrazňování utrpení nebo naopak úplné vyloučení těžkostí ze života. Problémy se
nikomu z nás nevyhýbají, ale plody pravé víry jsou naděje, radost, láska a síla k překonávání trápení. Dnes se velmi často mluví o škodách způsobených přírodními katastrofami, ale o těch, které vyvolávají různé extrémy, slyšíme velice málo. Většina z nás však chce svůj život dobře prožít
bez výstřelků a používat k tomu výše zmíněné dary svobody, rozumu a moudrosti, abychom šířili
dobro a dělali ušlechtilé činnosti, které budou prospěšné ostatním lidem i nám. Ilona Bozděchová

Učiň mě, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím Tvým pokojem

Před několika lety jsem poprvé na mši zaslechla tuto píseň z kancionálu (č. 928). Nejdříve jsem
vnímala melodii (tak to mám u všech písní). Pak jsem se zaměřila na text a zjistila jsem, že se
mi moc líbí celkově. Jistě že není jediná z kancionálu. Ale tato mě natolik oslovila, že si kolikrát
kancionál otevřu a čtu si tento text jako modlitbu. A tak si i říkám, proč se nehraje častěji. Však
posuďte sami.
- Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším, kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším, ať smírem spojuji,
kde dělí hádky, ať pravdou přemáhám omyl a zmatky.
- Ať vírou postavím hráz pochybnostem, ať propast zoufalství překlenu mostem, kde vládne
temnota, ať světlo křesám, se všemi smutnými ať v tobě plesám.
- Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé, víc než být potěšen, chci těšit jiné, víc než být pochopen,
druhé chci chápat, víc, než být milován, chci lásku dávat.
- Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme, kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné, kdo bližním odpouští,
JE
sám milost pozná, ba ani smrt mu víc nebude hrozná.					

Popeleční středa
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Proč zrovna středa? Protože o nedělích postní doba není...
Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři je
to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek postní
doby. Datum Popeleční středy je tedy pohyblivé jako i Velikonoce. Začátek
postní doby byl v průběhu dějin přesunut ze 6. neděle před Velikonocemi
na předcházející středu, aby se z postní doby vyčlenily jednotlivé neděle,
které nejsou chápány jako postní den.
Popelec znamená:“Jsi a budeš prach”
Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem

(popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte
se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání
zříci se zlého jednání (hříchu). Tento symbol je převzatý z biblické tradice. Symbolicky se tak
naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti,
své zlé jednání (hřích) a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel,
symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí (ev. “kočiček” - v našich krajích) posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.
“Jak důležité je slyšet a přijmout tyto výzvu právě v této naší době! Jsme omezenými tvory,
hříšníky, kteří ustavičně potřebují pokání a obrácení. Soudobý člověk, který deklaruje svou
totální nezávislost na Bohu, se stává otrokem sebe samého a často se ocitá v neutěšené izolaci.
Výzva k obrácení je proto pobídkou k návratu do náruče Boha, něžného a milosrdného Otce, k
důvěrnému odevzdání se Mu.” (Benedikt XVI.)
Na Popeleční středu se po čtení evangelia žehná popel a přítomným se jím dělá na čele
znamení kříže. Popel symbolizuje obrácení. Má nám připomínat, že jsme prach a v prach se
obrátíme, jak zní stará formule při udělování popelce. Popele se dříve užívalo i jako čisticího
prostředku. Toto znamení nás tedy vybízí, abychom vstoupili do postní doby vědomě a prožívali ji jako čas vnitřního očišťování. Máme zapotřebí důkladně pročistit všechno, co se za celý
rok proplížilo do našeho srdce a poskvrnilo je.
Na počátku postní doby vždy vedu postní obnovu. Jsem zvyklý zahajovat ji mší svatou, při
které uděluji zúčastněným znamení popelce. Cítím, jak je pro lidi důležité, aby dostali názorné
znamení, které jim připomene jejich pomíjivou přirozenost, jež se jednou promění v prach, a
které je vyzve k obrácení. Když se zeptám těch, kteří přijali popelec, co to s nimi udělalo, stěží
to dokážou přiblížit slovy. Shodují se ale většinou na tom, že se jich to hluboce dotklo.
Požehnaný popel tak zjevně proniká do jejich podvědomé touhy po novém začátku a po
tom, aby bylo z jejich nitra vypáleno všechno, co jim brání skutečně žít. Je to smysluplné znamení jejich touhy obrátit se od cest, které nevedou dál, změnit smýšlení a vidět věci takové, jaké
skutečně jsou.
Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, která zaznívá na Popeleční středu, nemíří především
na vnější skutky, “žíněné roucho a popel”, posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na
vnitřní pokání a obnovu. Bez toho by vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní
obrácení motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální rozchod s
hříchem, což znamená odvrácení se od zla a naopak nové zaměření celého života k Bohu.
Toto obrácení ovšem není výsledkem jen jakési “duchovní gymnastiky”, ale je především
působením samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává sílu a možnost začít znovu. Když
objevíme velikost Boha a jeho pozitivní vztah k nám, snažíme se odpovídat adekvátním způsobem.
Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a
půst „újmy“ - jen jednou za den úplné nasycení).
Rozmanité projevy a prostředky postní doby
Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy, které se vhodně modifikují podle
potřeb doby. Tradičními a staletími osvědčenými prostředky pokání jsou:
1/ modlitba,
2/ odříkání – „půst“ a
3/ „almužna“ – tedy dobrodiní činěné ve prospěch těch, kdo jsou na tom hůře než my.
Vedle klasických forem se současné době se v řadě zemí rozšiřuje např. “ekologický půst” omezení zbytečných jízd autem, dále půst od věcí, které nám zabírají (zbytečně) mnoho času
- jako např. půst od počítače, sociálních sítí apod. Vždy ovšem půst vychází z biblické a církevní
tradice a je zaměřen na zkvalitnění vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, a tím
může ve svých důsledcích vést i ke zlepšení života a atmosféry v celé společnosti.
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Modlitba:
Dobrý Bože,
dnes budu označen na čele křížkem z popela.
Připomíná mi to,
že jsem prach a v prach se obrátím.
Popel je znamení pokání a toho,
že chci začít všechno dělat lépe než dosud.
Popel ukazuje, že staré shořelo.
Popelem se také dříve čistívalo nádobí.
Při udělování popelce kněz často říkává:
„Obrať se a věř evangeliu.“
Popelec mě chce vybídnout, abych opustil své staré cesty
a vydal se po těch, které mě povedou k cíli.
Řecké slovo „metanoeite“, které překládáme jako „obraťte se“,
znamená vlastně v původním významu „změnit smýšlení“.
Popeleční středa mě tedy vybízí,
abych začal jinak myslet,
abych se díval pod povrch věcí
a abych pod tímto povrchem objevoval skutečnou podstatu.
Nové smýšlení je předpokladem víry.
Ve víře nově promýšlím věci a hledím na svět novýma očima.
Prosím tě, uč mě dnes nově smýšlet,
dívat se na svět a na lidi jiným, novým pohledem a věřit,
že se v tom všem a v každém člověku setkáváš se mnou ty sám.
Zpracováno podle knih Anselma Grüna: Jsi požehnáním a Moje modlitební kniha

Poselství papeže Františka k postní době

Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ – slovy 2. listu Korinťanům (5,20) je nadepsáno poselství papeže Františka k postní době, které
bylo dnes zveřejněno ve Vatikánu. Nese datum památky P. Marie Růžencové, 7. října, při papežově římské katedrále na Lateránu, jak je zvykem u
pastoračních dokumentů.
Zdrojem křesťanské radosti je přijetí radostné zvěsti o Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání. Ve světle tohoto poselství věřící člověkek dokáže rozpoznat a
odmítnout lež sugerující, že jsme pány svého života, a zastírající skutečnost,
že se rodíme z Otcovy lásky. Lež o soběstatčnosti totiž nezřídka vede k peklu již na zemi, upozorňuje Svatý otec. K rozjímání pro letošní postní dobu
předkládá František citaci z apoštolské exhortace Christus vivit, věnované mladým lidem: „Pohleď na rozepjaté paže ukřižovaného Krista a dovol, ať tě stále znovu zachraňuje. A když přijdeš
vyznat své hříchy, pevně věř v jeho milosrdenství, které tě osvobozuje od viny. Kontempluj jeho
krev prolitou s tak velikou láskou a nech se jí očistit. Tak budeš moci být vždy jako znovuzrozený“ (č. 123).
Milosrdenství lze zakusit pouze “tváří v tvář” ukřižovanému a zmrtvýchvstalému Pánu, zdůrazňuje dále papež a vyzdvihuje proto význam modlitby, která je dialogem od srdce k srdci
a odpovědí na Boží lásku s vědomím, že jsme nezaslouženě milováni. “V tomto příhodném
čase se tedy nechme vést jako Izrael na poušti (srov. Oz 2,16), abychom konečně zaslechli hlas
našeho Snoubence a s větší hloubkou a ochotou mu dali v sobě zaznít. Čím více se necháme
vtáhnout do jeho slova, tím více se nám podaří zakusit jeho nezištné milosrdenství. Nenechme
tedy uplynout toto období nadarmo, kvůli namyšlené iluzi, že snad jsme pánem času i způsobu
našeho obrácení k Bohu.“
Čas nabízený k obrácení nemáme brát jako samozřejmost. Měli bychom ho přijímat s vděčností za to, že navzdory zlu v životech jednotlivce i církve a světa, Bůh s námi nepřerušuje
spásonosný dialog. „Skrze velikonoční tajemství svého Syna chce Bůh navázat dialog s každým
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člověkem. Nikoli takový, jaký se připisuje Athéňanům, „kteří se ničím jiným nezaměstnávali
než tím, co nového by si mohli povědět nebo vyslechnout“ (Sk 17,21). Povídání vycházející z
prázdné a povrchní zvědavosti je charakteristické pro světskou tvář každé doby. V naší době se
k nám může vloudit i skrze zavádějící používání komunikačních prostředků.“
Na závěr přivrací pozornost ke Kristovým ranám, které vidíme v našem světě na „nevinných
obětech válek, v mocichtivém zneužívání života od početí až po stáří, v nejrůznějších formách
násilí a přírodních katastrofách, v nespravedlivém rozdělení přírodního a nerostného bohatství, v jakékoli formě obchodu s lidmi, v honbě za ziskem, která se stává formou modloslužby.“
Svatý otec vybízí ke štědrosti k potřebným, ke sdílení, které činí člověka více člověkem.
Úsilí o vyjití z egosimu by se mělo promítnout také do změny ekonomických struktur, proto
papež připomíná, že svolal na konec března (26. – 28. 3.) do Assisi mladé ekonomy, podnikatele
a changemakery. „Jak často opakuje magisterium, politika je významnou podobou lásky“ (srov.
Pius XI., Proslov k FUCI, 18.12.1927).
„Pro nadcházející postní dobu prosím o přímluvu Nejsvětější Pannu Marii, abychom přijali
výzvu nechat se smířit s Bohem, abychom zaměřili pohled svého srdce na velikonoční tajemství a obrátili se k otevřenému a upřímnému dialogu s Bohem. Budeme se tak moci stát tím,
co Kristus říká svým učedníkům: solí země a světlem světa (srov. Mt 5,13–14),“ končí papež
František své poselství k postní době.

Jsem schopen snést příkoří, kříž a ponížení?

Všichni účtujeme s životem
»Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám« (Mk 4,24). My všichni účtujeme s životem, v
přítomnosti a zejména v budoucnosti, na konci svého života. A citovaná Ježíšova věta popisuje,
jaký bude soud. Blahoslavenství a podobně i 25. kapitola Matoušova evangelia nám ukazují, co
máme dělat, tedy konkrétní skutky. Zatímco úryvek z Markova evangelia (Mk 4,21-25) popisuje, jak si máme počínat, a jaký by měl být náš životní styl.
Jakou mírou měřím druhým, takovou mírou budu souzen
Jakou mírou měřím druhým? Jakou mírou měřím sobě? Je to míra velkodušná, plná Boží lásky,
vysoká anebo přízemní? Takovou mírou budu souzen, žádnou jinou, tou, kterou měřím já. Do
jaké výše jsem nasadil svoji laťku? Na to je třeba myslet. A to je vidět nejenom na tom dobrém
nebo zlém, co děláme, ale v souvislém životním stylu.
Každý máme svůj způsob, jakým posuzuji sebe a jakým druhé. A Pán použije ten, kterým posuzujeme druhé. Kdo je sobec, nemá slitování, dere se nahoru a šlape po druhých, bude souzen
stejně, tedy bez slitování.
Jsem schopen snést příkoří, kříž a ponížení?
Jako křesťan si kladu otázku: co je prubířským kamenem poznání, zda jsem na křesťanské úrovni, na té, kterou si přeje Ježíš? Je to schopnost přijmout pokoření, schopnost snést ponížení.
Křesťan, který není schopen snášet pokoření, jež přináší život, něco postrádá. Je to křesťan
zdánlivý nebo zainteresovaný, a stěžuje si: »Proč k tomu došlo?«. – Protože to tak praktikoval i
Ježíš, který se zřekl sám sebe, jak říká Pavel. »Ponížil se a byl poslušný až k smrti. Nelpěl na tom,
že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl« (srv. Flp 2.8.6-7). Toto je vzor.
Tomu ale odporuje světský životní styl, který není schopen držet se Ježíšova vzoru. Svůj vlastní
styl posuzování tedy poznám podle postoje, jaký zaujímám vůči příkoří a ponížení, jimž jsem
vystaven. »Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám«, toutéž mírou. Je-li to křesťanská míra,
která se drží Ježíšovy cesty, budu stejnou mírou souzen já. S velkým slitováním, soucitem a milosrdenstvím. Avšak je-li to míra světská, která křesťanskou víru jenom využívá – chodím sice
na mši, ale žiju světsky – bude mi naměřeno touto mírou.
Prosme Pána, abychom neměli strach z kříže a pokoření
Prosme Pána o milost žít křesťansky a hlavně nemít strach z kříže a pokoření, protože to je
cesta, kterou zvolil k naší spáse a která je zárukou křesťanské míry, totiž schopnost nést kříž,
Papež František, ranní bohoslužba v kapli Domu sv. Marty 30. ledna 2020
schopnost snášet pokoření.“
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

9:30

18:00

sv. Václav

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

Po-So:

7:30		

17:30

sv. Václav

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

sv. Gabriel
DD Klamovka
Palata

Kostel otevřen:			Úřední hodiny
Po-So: 7:00 - 11:00 / 16:45 - 18:30			
Neděle: 7:15 - 11:00 / 17:15 - 19:00			

(v sakristii kostela nebo farní kanceláři)
pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

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
1.3.
8.3.
15.3.
19.3.
21.3.
22.3.
25.3.
28.3.
29.3.
5.4.
6.4.

neděle
neděle
neděle
čtvrtek
sobota
neděle
středa
sobota
neděle
neděle
pondělí

1. neděle postní
2. neděle postní
3. neděle postní
Slavnost sv. Josefa
úklid kostela po ranní mši sv.
4. neděle postní
Slavnost Zvěstování Páně
postní duchovní obnova – od 9 hod., vede P. Václav Revenda
5. neděle postní
Květná neděle
od 17:00 hod kající bohoslužba, příležitost ke svátosti smíření

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2020
		
5.4.
		
9.4.
		
		
		
		
10.4.
		
		
		
		
11.4.
		
		
		
12.4.
		
13.4.
		
		
5.4.
12.4.

Kostel sv. Václava, Praha – Smíchov:
Květná neděle
Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00 – žehnání ratolestí na začátku každé mše svaté
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.
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
Bílá sobota
7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály
15.00 – velikonoční katecheze pro děti
20.00 – velikonoční vigilie
Velikonoční neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00
Velikonoční pondělí
Mše sv. v 8.00 a 18.00
Kostel sv. Gabriela, Praha – Smíchov:
Květná neděle - Mše sv. v 11.15 – žehnání ratolestí na začátku mše svaté
Velikonoční neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Mše sv. v 11.15

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, P. O. Kapasný, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 300 ks
neprodejné

