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Květen
2020

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Drazí farníci,

Nikdo z nás si nedokázal představit, co se všechno v posledních měsících stane. Nikdo z nás
nečekal, jak se promění naše příprava na Velikonoce. Mnozí z Vás se nemohli plně účastnit mše
svaté před Velikonocemi, a dokonce ani Velikonoční liturgie. Díky Bohu v dnešní době existují
prostředky, díky nimž se mnozí z Vás mohli alespoň duchovně připojit ke slavení mše svaté.
Nicméně je třeba nikdy nezapomenout, jak důležitá je úplná přítomnost při slavení Nejsvětější
oběti – při mši svaté. Současná pandemie nám tuto možnost na čas vzala.
Proč to Bůh dopustil? Snad kvůli svému hněvu jako trest, nebo jako zkoušku? Ano, Bůh se
hněvá a trestá, ale Božským způsobem, to znamená kvůli naší spáse, abychom věřili v jeho Syna
Ježíše Krista, a tak skrze něj získali život věčný. Takže tato krize, tato těžká doba je Boží trest,
ale proto, abychom se obrátili, Boží zkouška, abychom obstáli ve víře a lásce, Boží výzva a úkol,
abychom opravdu hledali jeho království. Bylo nám vzato společné slavení mše, abychom si
uvědomili, jak je pro nás důležité. Slavíme domácí liturgii, abychom se ještě lépe naučili slavit
mši svatou ve společenství celé farnosti.
Tato těžká doba neskončí tím, že budeme moci všichni znovu společně slavit mši svatou, ale
následky vládních opatření ponese celá společnost ještě dlouhou dobu. My máme být nositeli
naděje, která přesahuje všechny těžkosti pozemského časného života. Pán Ježíš nás bude provázet i temnotou rokle a my máme ukazovat, že se nikdo nemusí bát zla, když za jde za Pánem
Ježíšem. Této jistotě se však naučíme pouze pokornou a vytrvalou modlitbou za nás samé, za
své rodiny a blízké i za všechny lidi. Třeba spoléhat pouze na Boha, ne na své síly, ale všechny
své síly mu dát k dispozici, aby v nás vykonal své dílo. Modlete se prosím také za naše katechumeny, jejichž křest byl odložen, i za naše biřmovance, aby se dobře připravili a mohli radostně
přijmout všechny svátosti uvedení do života křesťana.
Milé sestry, milí bratři, modlím se, aby Vás Duch svatý naplňoval Boží milostí a aby Vás vedl
radostnou, i když těžkou cestou.				
Přeje Váš Otec Ondřej
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Svátostný život ve farnosti u kostela sv. Václava
29.4.2020 Praha 5 Smíchov

Z aktuálních nařízení vlády vyplývá, že lze sloužit veřejné bohoslužby, pokud počet věřících na
mši nepřesáhne 15 osob.
Mše sv. v kostele sv. Václava a sv. Gabriela již budou slouženy podle pravidelného pořádku:

Ve všední dny u sv. Václava v 7:30 a 17:30,
v neděli
u sv. Václava v 8:00, 9:30 a 18:00,

v kostele sv. Gabriela v 11:15.

Počet věřících na mši sv. nesmí přesáhnout zatím 15 osob.
Prozatím budou i tyto mše sv. slouženy při zavřeném kostele.
Před každou mší sv. bude možné vykonat sv. zpověď
Kněží naší farnosti jsou také k dispozici na telefonu nebo na e-mailu. 			

Mše sv. v televizi a na internetu

JG

Na květen zařadila televize Noe vedle pravidelných mší sv. z kaple Telepace ve všední den i 2
mše sv. v neděli (10:30 a 18:00) z kostela sv. Václava v Ostravě. Sledujte změny programu, není
v našich silách aktualizovat je ve Zpravodaji.
Velký výběr přenosů z jednotlivých farností přes internet najdete na: https://mseonline.cz/.
Doporučujeme ale vyzkoušet si předem připravenost vašich počítačů, tabletů a mobilů, abyste
měli aktualizované a funkční nastavení vašich zařízení dříve, než začne přenos ...		
FN

Katolický týdeník v karanténě

Po dobu mimořádných vládních opatření, která mají omezit šíření nákazy koronavirem, kdy
volná distribuce Katolického týdeníku v různých místech poněkud vázne, se rozhodlo vydavatelství zpřístupnit KT zdarma prostřednictvím internetu na webových stránkách (Předplatitelé
dostávají nadále v pořádku do schránek).
Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického
týdeníku ke stažení ve formátu PDF. Noviny v této formě nebo link na web můžete rozesílat
libovolně svým přátelům. Zároveň Vás prosíme o podporu, protože Katolický týdeník je finanFN
cován pouze z předplatného a inzerce. Předplaťte si prosím Katolický týdeník!		

Biskupové na plenárním zasedání zvolili nové vedení ČBK

Čeští a moravští biskupové se setkali v úterý 28. dubna 2020 na 122. plenárním zasedání ČBK
v Olomouci. Hlavním bodem jednání byla volba nového vedení ČBK, po uplynutí dvou volebních období kardinála Duky.
Jednání se účastnil i apoštolský nuncius v ČR Charles D. Balvo. Novým předsedou byl zvolen
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner. Za místopředsedu členové ČBK
zvolili královéhradeckého biskupa Jana Vokála.
Novými členy stálé rady ČBK byli zvoleni litoměřický biskup Jan Baxant a ostravsko-opavský
pomocný biskup Martin David. Nové vedení ČBK se svých funkcí ujme k 1. květnu 2020.
farář u sv. Václava
P. Jerzy Gapski :
tel.: 724 324 555
gapski@centrum.cz
a rektor u sv. Gabriela:			
257 317 652
farní vikář
P. Ondřej Kapasný : tel.: 731 622 988
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
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Nebuďte zarmoucení, neboť radost z Hospodina je vaše síla

Papež František kázal (16. dubna 2020) o radosti, která uchvacuje a proměňuje. „Bez Ducha
svatého nelze mít pravou radost,“ řekl. V homilii papež komentoval Lukášovo evangelium (24,3548), popisující nálady po Ježíšově Zmrtvýchvstání.
Nejdříve se zděsili a ve strachu se domnívali, že vidí ducha
V evangeliu čteme, že Pán šel za svými učedníky. Oni již věděli, že vstal z mrtvých. I Petr to
věděl, protože s ním onoho dne mluvil. Dva učedníci z Emauz to věděli, ale když se jim Pán
zjevil »zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha« (Lk 24,37). Totéž zakusili u jezera,
když Ježíš kráčel po vodě. Tehdy si však Petr dodal odvahy a vyzval Pána: »Když jsi to ty, rozkaž,
ať přijdu k tobě po vodě« (srov. Mt 14,28). Dnes byl Petr zticha, ráno mluvil s Pánem. Nikdo
neví, co si onoho dne řekli, a proto byl zticha. Byli však plni obav a zděšení. Mysleli si, že vidí
nějakého ducha. Pán jim však řekl: »Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy... a ukázal jim rány« (srov. Lk 24,38-39). Poklad,
který Ježíš vynesl do nebe, aby jej ukazoval Otci a prosil za nás. »Dotkněte se mě a přesvědčte
se: duch přece nemá maso a kosti« (Lk 24,39).
Pak ale překypovali radostí, která je až ochromovala
A potom vysloví větu, která mi přináší velkou útěchu, a proto je tato pasáž z evangelia jednou z mých oblíbených: »Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili« (Lk 24,41). Radost jim bránila věřit. Tak velká to byla radost: „Ne, to nemůže být pravda.
Tato radost je neskutečná, je přílišná.“ To jim bránilo věřit. Radost, chvíle obrovské radosti.
Překypovali radostí, která je ochromovala.
A radost je jedno z přání, které má Pavel pro svoje v Římě: »Bůh dárce naděje, ať vás naplní
samou radostí« (Řím 15,13), říká jim. Plnost radosti, být plní radosti - to je zkušenost nejvyšší
útěchy. Pán umožňuje chápat, že jde o něco jiného než být veselý, pozitivní, projasněný... Ne.
Být radostný, plný radosti, to znamená být opravdu uchvácen radostí. A proto Pavel přeje
Římanům, aby je Bůh, dárce naděje, naplnil samou radostí.
Radost v mnoha dalších situacích
A toto slovo, tento výraz se opakuje mnohokrát. Stane se tak například ve vězení, kde Pavel
zachrání život žalářníkovi, který chtěl spáchat sebevraždu, protože zemětřesení otevřelo brány
žaláře, a potom mu hlásá evangelium, pokřtí jej, a žalářník, jak praví Bible, »jásal nad tím, že
uvěřil« (Sk 16, 29-34). Totéž se stane se správcem pokladny etiopské královny, když jej Filip
pokřtil a zmizel, a on jel dále svou cestou »a radoval se« (Sk 8,39). A totéž v den Nanebevstoupení, když se učedníci vrátí do Jeruzaléma. Je to plnost útěchy, plnost Pánovy přítomnosti,
protože, jak říká Pavel Galaťanům: »ovocem Ducha je radost« (srov. Gal 5,22). Není to následek
emocí, které propuknou, když se stane něco pozoruhodného. Jde o víc. Radost, která nás
naplňuje, je plodem Ducha svatého. Bez Ducha ji mít nelze. Obdržet radost Ducha je milost.
Radost z Pána je naše velká síla
Vybavují se mi poslední odstavce exhortace Pavla VI. Evangelii nuntiandi (srov. 79-80), kde
mluví o radostných křesťanech, a radostných šiřitelích evangelia, nikoli o těch, co jsou stále
zachmuření. Dnes je příhodný den k přečtení tohoto biblického textu o radosti: »Pro samou
radost však tomu nemohli uvěřit«.
V knize Nehemiášově je jedna pasáž, která nám dnes v této reflexi o radosti pomáhá. Lid se
vrátil do Jeruzaléma z vyhnanství a nalezl knihu Zákona - kterou sice znali nazpaměť, ale nyní
ji objevili – a uspořádali velikou slavnost. Veškerý lid se shromáždil a kněz Ezdráš předčítal z
knihy Zákona. Lid dojetím plakal, plakal radostí, protože se nalezla kniha Zákona. Na závěr,
když kněz Ezdráš skončil, řekl Nehemiáš lidu: »Nebuďte zarmoucení, neboť radost z Hospodina je vaše síla« (srov. Neh 8,1-12).
Toto slovo z knihy Nehemiášovy nám dnes pomáhá. Velká síla, kterou máme, abychom se
proměnili, hlásali a dosvědčovali evangelium životem, je radost z Pána, plod Ducha svatého, o
který Jej dnes prosíme.“				
převzato z webu České sekce Radio Vaticana
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Zakázané Velikonoce 2020

První Velikonoce byly překotné, nečekané. Ony dny vybočovaly ze zajetých kolejí a ze zajetých zvyků Izraelitů v egyptském zajetí. Bůh byl
se svým lidem. A vyvedl ho ze zajetí a otroctví v Egyptě.
Pak následoval bezpočet dalších oslav Velikonoc
Proběhly v nejrůznějších dějinných událostech, radostech i pohromách. Velikonoce byly v mnohém stejné a vždy i nějak jiné. Vždy promlouvaly do oné konkrétní situace. Bůh byl stále se svým lidem. A
vedl ho po svých cestách.
I Velikonoce před dvěma tisíci lety
byly naprosto jiné a zpočátku úděsné. Všem Ježíšovým následovníkům připadaly jako zmar
a konec všeho v co doufali. Jakoby Bůh nebyl či zklamal. Bůh byl ale s nimi. A nakonec skrze
Kristovu smrt a zmrtvýchvstání otevřel cestu skrze zmar a otroctví smrti do naplněného života
s Bohem.
Po dalších dva tisíce let
následovalo dalších dva tisíce oslav Velikonoc. Proběhly v nejrůznějších dějinných událostech,
v radostech i pohromách. Velikonoce byly v mnohém stejné a i vždy i nějak jiné. Vždy ale promlouvaly do oné konkrétní situace. Bůh byl stále se svým lidem. A vedl ho po svých cestách k
sobě.
Letos jsou opět Velikonoce, koronavelikonoce
Opět stejné a v mnohém jiné. Tyto dny vybočují ze zajetých kolejí a zvyklostí. Kostely jsou
zavřené, společné bohoslužby se nebudou konat. Podstata Velikonoc se ale nezměnila. Bůh je
stále se svým lidem.
A že jsou kostely „zakázané“?
Kolikrát již v dějinách Velikonoc byly společné bohoslužby zakázané a synagogy i kostely zavřené, či zbořené! Kolik lidí oslavovalo Velikonoce ve vězení, v lágrech či během pronásledování! Bůh ale nepřestal promlouvat, vést a zachraňovat. Ani tady, ani teď.
Promlouvá do naší konkrétní situace.
Do mé, do tvé. Promlouvá k tobě. Naslouchej mu. Stvořil tě k radosti. Záleží mu na tobě. Miluje
tě. Na důkaz toho za tebe položil i život. Očekává tě s otevřenou náručí. Neboj se mu otevřít své
převzato z Vira.cz
srdce. Aleluja!							

Koronavirus, epidemie a ... křesťan

Nemožnost stoprocentní ochrany nás zaskočila
Kromě nemnoha odborníků to zřejmě nikdo nečekal. Rychle se šířící
koronavirus, způsobující nemoc Covid 19, nás překvapil a zaskočil. A
nemožnost stoprocentní obrany a ochrany v běžném životě je něčím,
s čím v civilizovaných zemích jaksi nepočítáme. A tak se zatím zdá,
že v naší zemí čelíme mnohem víc psychické zátěži než nemoci jako
takové, která má (zatím) průběh mírný.
Informací je snad až přes míru. To některé lidi velmi zneklidňuje, jiní
na to reagují bagatelizací problému. A jiní zase hledají viníka. Jeden z nejhorších nápadů je
obvinit Pána Boha, totiž říci, že to jsou jeho tresty. (Čeho by tím asi dosáhl? A hlavně jakou
představu o Bohu má ten, kdo takové názory šíří?)
Problémy zdravotní, psychické, ekonomické i sociální
Boj s epidemií a život v ní je problém jak zdravotní, tak i psychický. A nabaluje na sebe problémy další. Nejde jen o to, jak se nenakazit nebo jak nákazu přežít. Ale také jak se postarat o
děti ze zavřených školek a škol? Jsou tu problémy ekonomické a sociální. Třeba jak malé firmy
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zvládnou velké výpadky osob v karanténě nebo nepřítomnost rodičů, pečujících o své malé
děti? Jak zvládnou nemocní psychicky zákaz návštěv a jak zvládnou starosti o ty blízké, kteří se
pohybuji venku? Jak se starší obyvatelé vyrovnají s výpověďmi typu, že na tuto nemoc umírají
hlavně starší lidé (ač je to pravda)? A mohli bychom vypočítávat ohrožené a zatíženě skupiny
osob dále, aniž při tom mluvíme o vlastním ohrožení nemocí.
Krize probouzí i dobrotu, solidaritu a obětavost
I když neradi vzpomínáme na nešťastné události, mohli by aspoň někteří vzpomenout na velké
povodně tohoto století. Najednou bylo nabouráno skoro všechno, a lidé to zvládli. A hlavně – v
mnohých se probudila do té doby nepoznaná dobrota, solidarita a obětavost.
Výzvy a inspirace pro křesťana
Proto bude velmi dobré, když si jako křesťané postavíme před oči několik zásadních předsevzetí:
* budeme dodržovat doporučené hygienické zásady, a i když je to nepohodlné dodržíme pokyny
o karanténě, ačkoliv se nám třeba nelíbí;
* nebudeme dbát na podivné „zaručené rady“ jak se chránit, které přicházejí kdoví odkud;
* budeme se dívat kolem sebe, abychom viděli, kdo od nás potřebuje pomoc;
* nevěnujeme se marným úvahám o tom „kdo za to může“;
* pochopíme, že neúčast na bohoslužbě když jsme nakaženi, když jsme v karanténě nebo je
nás víc, než povolený počet osob, je nepříjemnost, ale není to v žádném případě hřích;
naopak, hříchem proti pátému přikázání a hlavně proti přikázání lásky k bližnímu by bylo
mše či jiné větší společné zbožné i světské akce se nevzdat;
* ač se nám do toho nechce, uvědomíme si plněji křehkost a zranitelnost naší civilizace i naší
osoby a že “jsme jenom prach”;
* ač se nám do toho nechce, omezíme bezbřehé fascinované sledování zpravodajství a vyhradíme
si více času na četbu bible, modlitbu a přebývání s Bohem i s našimi blízkými;
* celou současnou situaci budeme sledovat pod úhlem křesťanské naděje, která není jen nějakým laciným přesvědčením, že všechno dopadne „dobře“, ale je jistotou, že nás nic nemůže
odloučit od lásky Kristovy: ani život, ani smrt, ani nic přítomného, ani nic budoucího…
(viz Řím 5,5; 8, 31-39)
* celou záležitost epidemie i s jejími důsledky se budeme snažit využít k prohloubení naší víry
a důvěry, abychom se opět o něco přiblížili k jistotě víry, kterou tak povzbudivě předkládá
apoštol Pavel v Listě Římanům:
Co k tomu řekneme? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal
ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou
proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i
z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás! (viz Řím 8,31-34) Aleš Opatrný, Vira.cz

Vítězství nad strachem

Naši předkové zažívali mnoho těžkostí. Báli se o život svých blízkých
i vlastní, ale také o majetek. Kromě válek a přírodních katastrof to
byly také epidemie různých nakažlivých nemocí. Neznali účinné léky
a nad tehdejšími hygienickými návyky kroutíme hlavou. Položme si
však otázku, jak dokázali překonat strach. Společnost byla křesťanská, z víry v Boha čerpali sílu a naději. Když přišlo trápení, pořádali
procesí s obrazy Panny Marie nebo Svatých a s důvěrou se modlili za
jeho ukončení. Vděčnost byla jedna z vlastností, kterou projevovali.
Mnohé skutečnosti nebrali jako samozřejmost. Také si vzájemně pomáhali, více se znali. Často žili pohromadě celé široké rodiny.
My teď zakoušíme situaci, kterou nikdo nepamatuje. ve společnosti panuje velmi napjatá atmo-
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sféra zvětšená mnoha obavami. Ještě navíc si ji posilujeme uměle vyvolaným strachem. Přesto
se ptám, jak můžeme nad ním zvítězit? Určitě nestačí jenom dodržování zvýšené tělesné hygieny, ale měli bychom také ve větší míře dbát na tu duševní. Často se na ni zapomíná. Odborníci
doporučují knihy a filmy s povzbudivým nebo veselým obsahem, poslech zpráv jednou až dvakrát denně, abychom neztratili přehled, a pokud je to možné, věnovat se oblíbeným aktivitám
i v omezeném režimu. My křesťané se s vírou modlíme za to, abychom ve zkoušce obstáli a
prosíme za její brzký konec. Ačkoli většina naší společnosti nevěří v Boha, máme v srdcích
naději, která nám dodává sílu. Jsem přesvědčena, že se všemi těmito prostředky zvítězíme nad
strachem a vrátíme se se zdravým rozumem a vděčností do normálního života.
Ilona Bozděchová

Jiný život

Většina lidí si před koncem
roku pokládá otázky, jaký bude
ten další a co nám přinese. Nikdo si určitě nemyslel, že se za
pár měsíců kvůli coronavirové
pandemii změní život na celém
světě. Skoro se zastavil. Vlády
zavádějí přísná opatření, aby se zmírnil počet nakažených lidí. Hranice jsou zavřené. Cestovat
se smí jenom z pracovních důvodů. Školy musely přerušit výuku. Svoji činnost zastavila divadla, kina, muzea, restaurace i provozovny služeb. Otevřeno mají jenom obchody se základními
potřebami. Většinu dní musíme trávit doma. Můžeme vycházet ven s rouškou přes obličej.
Důvody jsou přesně stanovené. Mnoho lidí zjistilo, kolik mají najednou času. Telefonují a píší
do rozhlasu a sdělují redaktorům i posluchačům, že ho využívají k činnostem, které dlouho
odkládali nebo na ně v návalu povinností skoro zapomněli. Křesťané říkají, že čtou častěji bibli
a více se modlí. Zvedla se veliká vlna pomoci znevýhodněným skupinám obyvatel. Herci a
hudebníci zprostředkovávají svá vystoupení přes internet, aby alespoň na chvilku mohli diváky
přivést k příjemnějším myšlenkám.
Už se všichni těšíme, až se život vrátí do obvyklého rytmu. Politici se radí, jakou dají částku
peněz na zmírnění ztrát v hospodářství. Ředitelé divadel i jiných odvětví plánují programy na
příští sezónu.
Můžeme se ptát, jestli bude život stejný, jako před krizí. Myslím si, že by měl být jiný, určitě
kvalitnější. Naplno využijme znalosti, které jsme se naučili v hodinách lidskosti, abychom nepřeslechli tiché varování před neviditelnou pandemií samoty, smutku, bolesti a strachu. Existují na ní léky, které nevynalezli učení vědci. Jsou to vzájemná pomoc spolu s vynalézavou láskou,
vírou a nadějí. Ty nám dají sílu k překonávání a zvládání těžkostí i k radostnějšímu životu.
										 Ilona Bozděchová

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu

Vatikán. 25.4. byl zveřejněn list, který Svatý otec adresoval všem věřícím k blížícímu se měsíci mariánské úcty a ve kterém vybízí ke společné i individuální
modlitbě růžence. Součástí listu jsou také dvě modlitby, jimiž se papež obrací
k Matce Boží a vybízí věřící, aby se je během tohoto měsíce vždy na závěr soukromé či společné modlitby růžence modlili spolu s ním.
Drazí bratři a sestry, blíží se měsíc květen, ve kterém Boží lid intenzivněji vyjadřuje svoji lásku a úctu k Panně Marii. Je tradice modlit se v tomto měsíci
růženec doma, v rodině. Pandemické restrikce nás „přinutily“ docenit tuto
domácí dimenzi také z duchovního hlediska.
Proto mne napadlo vybídnout v měsíci máj všechny ke znovu objevení krásy domácí modlitby
růžence. Je možné činit tak společně anebo individuálně. Vyberte si podle situace a doceňte obě
možnosti. V každém případě k tomu však poslouží jedno tajemství: jednoduchost; je snadné
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nalézt i na internetu vhodné návody, kterých se držet.
Kromě toho vám nabízím texty dvou modliteb k Madoně, které můžete recitovat na závěr růžence, jak to budu v tomto měsíci činit i já, duchovně spojen s vámi. Obě připojuji k tomuto
listu, aby byly všem k dispozici.
Drazí bratři a sestry, kontemplace Kristovy tváře srdcem naší Matky, Marie, nás ještě více sjednotí jako duchovní rodinu a pomůže nám překonat tuto zkoušku. Budu se modlit spolu s vámi,
zvláště za nejvíce trpící, a vy se, prosím, modlete za mne. Děkuji vám a ze srdce žehnám.
				

V Římě u sv. Jana na Lateránu, 25. dubna 2020, na svátek sv. Marka evangelisty

První modlitba
Maria, Ty záříš vždycky na naší cestě jako znamení spásy a naděje. Svěřujeme se Tobě, Uzdravení nemocných, jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově a zachovala svoji víru pevnou.
Ty, Záchrano římského lidu, víš čeho nám zapotřebí, a jsme si jisti, že se postaráš, aby se, jako
v Káni Galilejské, mohla navrátit radost a veselí po této chvíli zkoušky.
Pomoc nám, Matko Božské lásky, abychom se připodobnili vůli Otce a dělali to, co nám řekne
Ježíš, který vzal na sebe naše utrpení a obtížil se našimi bolestmi, aby nás, skrze kříž, přivedl k
radosti vzkříšení. Amen.
Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná.
Druhá modlitba
»Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko«.
V nynější dramatické situaci, obtížené utrpeními a úzkostmi, jež dopadly na celý svět, utíkáme
se k Tobě, Matko Boží a Matko naše, a hledáme útočiště pod Tvou ochranou.
Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči v této koronavirové pandemii, potěš malomyslné a
ty, kdo oplakávají svoje drahé zesnulé, pohřbené někdy způsobem, který zanechává rány v duši.
Buď oporou těm, kdo mají úzkost o nemocné, jimž nemohou být kvůli nákaze nablízku. Vlej
důvěru tomu, kdo se trápí nejistou budoucností a důsledky na poli ekonomiky a práce.
Matko Boží a Matko naše, pros za nás Boha, milosrdného Otce, aby tato tvrdá zkouška skončila
a vrátil se obzor naděje a pokoje. Jako v Káni se přimluv u svého božského Syna, aby potěšil
rodiny nemocných a obětí a otevřel jejich srdce důvěře.
Ochraňuj lékaře, ošetřovatele, zdravotnický personál, dobrovolníky, kteří jsou v tomto kritickém období v první linii a dávají svůj život v nebezpečí, aby zachraňovali životy druhých.
Provázej jejich hrdinskou námahu a daruj jim sílu, dobrotu a zdraví.
Buď po boku těm, kdo dnem i nocí asistují nemocným a kněžím, kteří se snaží s pastoračním
vypětím a evangelním nasazením pomáhat a podporovat všechny.
Svatá Panno, osvěť mysli mužů i žen vědy, aby našli správná řešení přemáhající tento virus.
Pomáhej představitelům národů, ať jednají moudře, pečlivě a velkodušně, pomáhají těm, kterým se nedostává nezbytných prostředků k životu, a prozíravě a v duchu solidarity plánují
sociální a ekonomická řešení.
Nejsvětější Maria, pohni svědomími, aby obrovské částky, vynakládané na zbrojení a zdokonalování zbraní, byly namísto toho určeny na podporu bádání s cílem předcházet podobným
katastrofám v budoucnosti.
Milovaná Matko, dej, aby se ve světě rozrůstal smysl pro přináležitost k velké rodině a vědomí,
že jsme všichni spojeni, abychom v bratrském a solidárním duchu přicházeli na pomoc tolikeré
nouzi a bídě. Upevňuj ve víře, vytrvalost ve službě a stálost v modlitbě.
Maria, Těšitelko zarmoucených, obejmi všechny svoje sužované děti a dosáhni toho, aby nás
Bůh svojí mocnou rukou vysvobodil z této hrozné epidemie a mohl tak být obnoven klidný
život ve svém normálním běhu.
Svěřujeme se Tobě, která záříš na naší cestě jako znamení spásy a naděje, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria. Amen.
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:
Po-So:

8:00 9:30
7:30		

18:00
17:30

sv. Václav
sv. Václav

Neděle: 11:15

sv. Gabriel

Kostela je otevřen pro individuální modlitby:				
Po-So: 7:00 - 11:00 / 16:45 - 17:30 		

Neděle: 7:15 - 11:00 / 17:15 - 18:00

Po-So: 7:00 - 17:00 			

Neděle: 7:15 - 18:00

Předsíň kostela je otevřena pro individuální modlitby:			
Příležitost k individuálnímu přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle: 		
			
Všední dny:
Jindy: 		

- ráno
7:30 – 7:55
8:45 – 9:25
- večer 17:30 – 17:55
- večer 17:00 – 17:25
- po individuální dohodě.

Významné dny, svátky a farní program

Vzhledem k opatřením vlády nelze zatím závazně plánovat farní akce a pravidelné bohoslužby
2.5. sobota Památka sv. Atanáše
3.5. neděle 4. neděle velikonoční
10.5. neděle 5. neděle velikonoční
14.5. čtvrtek Svátek sv. Matěje
16.5. sobota Svátek sv. Jana Nepomuckého
17.5. neděle 6. neděle velikonoční
21.5. čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně
24.5. neděle 7. neděle velikonoční
26.5. úterý
Památka sv. Filipa Neriho
31.5. neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého
1.6. pondělí Památka sv. Justina
5.6. pátek
Památka sv. Bonifáce
7.6. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice

Plánovaný program v katedrále (pokud dovolí epidemiologická situace)

12. 5. úterý v 18.00 – SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA – liturgie slavnosti výročí posvěcení katedrály se bude slavit v
uzavřené katedrále bez účasti lidu. Související akce jsou zrušeny. Přenos Katedrála TV.
15. 5. pátek v 18.00 – KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA HRADČANECH – liturgie slavnosti sv. Jana Nepomuckého se bude slavit v uzavřeném kostele za účasti minimálního počtu pozvaných hostů. Průvod a slavnosti NAVALIS proběhnou v minimalistickém provedení. Přenos TV NOE.
30. 5. sobota v 16.30 – SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA – přijetí do katechumenátu, následuje setkání arcibiskupa s
katechumeny v Sále kardinála Berana, ve 20.00 – SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA – vigilie slavnosti Seslání Ducha Sv.
– křest katechumenů. Informace budou vydány po 18. 5. Přenos Katedrála TV.
31. 5. neděle v 10.00 – SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA – liturgie slavnosti Seslání Ducha Sv. – biřmování, Informace
budou vydány po 18. květnu. Přenos Katedrála TV.

Biskup Karel Herbst propuštěn do domácí péče

U biskupa Karla Herbsta bylo 28. března potvrzeno onemocnění
COVID-19, byl hospitalizován, uveden do umělého spánku, napojen
na umělou plicní ventilaci a posilněn svátostí pomazání nemocných.
Od Velikonoc se jeho stav mírně zlepšil. 16. dubna převezen zpět z
Nemocnice na Homolce do Ústřední vojenské nemocnice. Je vyléčený z nemoci COVID-19, jeho stav je stabilizovaný a je při vědomí.
Dne 28.4. byl propuštěn do domácí péče. Stále je ale třeba se za něho
hodně modlit! Papež František a apoštolský nuncius Mons. Charles D.
Balvo se připojili k modlitbám za uzdravení biskupa Karla a srdečně
mu blahopřáli k osmnáctému výročí jeho biskupské konsekrace.
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

