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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Milí farníci a přátelé naší farnosti,
V posledních dnech starého měsíce jsme oslavili svatého knížete Václava, hlavního patrona našeho národa, země i našeho farního kostela, a vstupujeme do měsíce mariánského a zároveň růžencového.
Jeho zasvěcení se odvíjí od vzpomínky na námořní bitvu u Lepanta (7. října 1571), kde křesťanská koalice
na hlavu porazila mocné turecké loďstvo. To znamenalo zásadní obrat v zápase o budoucí podobu Evropy.
Vítězství však nelze připisovat jen organizačním a taktickým schopnostem našich admirálů, ale především přímluvě Panny Marie na modlitby věřících, zejména posvátného růžence. Sám papež svatý Pius V.
se jej (nejen) v den bitvy usilovně modlil. Na základě toho pak ustanovil svátek Panny Marie Vítězné, dnes
Růžencové, který církev slaví právě 7. října.
Vždy, když se věřící modlili v časech válek a neštěstí k Panně Marii, ona jim vyprosila pomoc. Stejným
způsobem zasáhla na příklad během bitvy u Vídně (12. září 1683), což jsme si mohli připomenout nedávno, v den památky Jména Panny Marie. Ona totiž není jen ta laskavá maminka, která pro nás má vždy
otevřenu svou něžnou a milující náruč, stejně jako ji měla pro Ježíška, ale je zároveň hroznou velitelkou
nebeských šiků, jak ji někdy nazývají východní křesťané, před kterou se třese i sám Satan, vládce temnot.
Která matka by nevydala ze sebe všechno, jen aby ochránila své děti? Funguje to tak v přírodě, v naší
lidské společnosti i v církvi, která právě v Panně Marii ctí svou matku.
Proto je měsíc říjen vhodnou příležitostí k tomu, být více nablízku naší nebeské mamince. Dny se krátí,
sklizeň končí, někteří z nás možná budou muset opět pracovat z domova, a my můžeme čas využít třeba k
modlitbě růžence. Při ní nejde o to, odříkat pět desátků a čekat, jestli to bude stačit na to či ono. Růženec
je rozjímavá modlitba, při níž se vždy v myšlenkách zastavíme u některého tajemství Mariina putování s
Ježíšem, a tak je můžeme prožívat spolu s ní. Stejně jako ona byla vždy nablízku Božímu Synu a nosila v
srdci všechno, co viděla a zažívala, můžeme jí v modlitbě růžence stát po boku a sdílet s ní všechny její i
své radosti, obavy a bolesti, ale také úžas a vděčnost nad tím, co všechno pro nás Bůh Syn udělal a stále
dělá. Ne nadarmo se říká: „Skrze Marii k Ježíšovi.“ Ona je klíč k našemu spojení s Bohem, protože ona
mu byla vždy nejblíž.
Nechť je to pro nás výzvou k vroucnějším modlitbám zvlášť v tomto období, kdy nás ohrožuje ani ne tolik
lidský nepřítel jako spíš přírodní živly, zvlášť ten jeden, který je sice neviditelný, ale o to zákeřnější, a hledejme pomoc u naší matky, Panny Marie. Přece nikdy nebylo slýcháno, že by někoho opustila v těžkosti,
jak se zpívá v písni. Ona nám může vyprosit posilu i zdraví a veškeré Boží požehnání.
Panno Maria, královno posvátného růžence, oroduj za nás!
		
P. Benno

1

Biblická hodina

Od 10. září jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme,
nově pod vedením kaplana, P. Roberta. 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 14.9.
Ministrantské schůzky pod vedením P. Roberta,
zahájení bude upřesněno v ohláškách
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 19:00 - 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. Robert
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. Robert - velký sál
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 24.11. v 18:30, farní kancelář
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 27.10. 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. Robert Štěpánek : tel.: 605 926 094

gapski@centrum.cz
rbstepanek@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 říjnové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem.
Tentokrát bychom vám chtěli nabídnout k zamyšlení přednášku P. Libora Všetuly jak Rozumět internetovým dětem. Naše děti a mladí žijí
v době, která je určována internetem a sociálními sítěmi. Pro rodiče
je často obtížné se v tom všem vyznat. Jak mění život s technologiemi
dnešního mladého člověka, na co by měl vychovatel být citlivý a jak adekvátně reagovat?Těšíme se na vás ve čtvrtek 15.října 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. 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.

Schůzky ministrantů

Schůzky ministrantů se v říjnu uskuteční 4. a 18. října, vždy od 8:30 na
faře. Přijďte v hojném počtu!

Rozvrh výuky náboženství na faře 2020 - 2021, od 14.9.

1. skupina: předškoláci – středa (16:15 do 17:15 / vyzvedněte děti do 17:30) - farní sál
									(Vendulka Keclíková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání – čas bude upřesněn - farní sál 				
									(P. Robert Štěpánek)
3. skupina: ml. školní věk (1. - 2. třída) – středa (14.15 -15:00) - farní sál
									(Gabriela Suchlová)
4. skupina: ml. školní věk (3. - 5. třída) – středa (14:15 - 15:15) - MC Venoušek 			
									(P. Robert Štěpánek)
5. skupina: st. školní věk (6. - 9. třída) – středa (15:30 - 16:30) - MC Venoušek
									(P. Robert Štěpánek)
Kontakty na katechety:
P. Robert Benno Štěpánek: rbstepanek@gmail.com,
tel. 605 926 094
Vendulka Keclíková: vendulka.keclikova@seznam.cz, tel. 608 264 268
Gabriela Suchlová:
gabesuch@gmail.com, 		
tel. 603 776 254
Ještě stále můžete přihlašovat své děti! Přihlášky na farním webu a v sakristii.

Vánoční vyrábění

Vážení rodiče,
jako každý rok zveme Vás i Vaše děti k adventnímu vyrábění. Letos v neděli 29.11.2020 od 15:00-17:00 hod ve
farní budově kostela sv. Václava. Výrobky dětí budou
následně nabízeny 1. adventní neděli po každé mši v
tomtéž kostele za dobrovolný příspěvek. Získané finanční prostředky budou použity pro chudé rodiny i jedince
v Tanzánii. Děkujeme předem za Vaši spolupráci.
				
				

Mirjam a Pavel Baldínských
Misijní banka ubožáků (MBU o.s.)
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Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 15. 9. 2020
Přítomni: P. J. Gapski, P. R. B. Štěpánek, J. Macek, A. Lisý, F. Nedbal,
		
J. Durdisová, G. Suchlová, H. Svobodová
Nepřítomni: P. Chvátal, O. Sobotka
Body jednání, návrhy a usnesení schůzky pastorační rady:
1) Personální obsazení: přivítání nového farního vikáře P. R. B. Štěpánka, který nastoupil do
naší farnosti dne 1. 7. 2020. Budou obnoveny schůzky ministrantů pod vedením P. Benna,
první schůzka je plánovaná na 4. 10. 2020.
2) Finanční situace: návrh investovat naspořené peníze farnosti do koupě nemovitosti má podporu arcibiskupství. Nyní je nutné vyplnit příslušné formuláře podle dané směrnice,
aby mohl být záměr koupi oficiálně schválen pastorační a ekonomickou radou farnosti,
a poté zaslán na Arcibiskupství pražské.
2) Stavební práce:
- pokračují, začíná oprava vchodového portálu, finanční podporu bychom měli dostat,
- byly zakoupeny dvě nové pokladny, jedna umístěna v kostele a druhá v předsíni kostela,
která je během dne otevřena.
3) Farní dovolená: proběhla v Neratově v Orlických horách za účasti našeho nového farního
vikáře. Byla hodnocena pozitivně, a to jak ze strany P. Benna, tak ze strany farníků.
4) Bohoslužba na Malvazinkách: bude v pondělí 2. 11. 2020 v 15 hodin.
5) Svěcení nového kostela na Barrandově: 22. 11. 2020 v 10, 30.
6) Úklid kostela: plánován na 5. 12. 2020.
7) Adventní duchovní obnova: plánovaná na 12. 12. 2020 pod vedením P. J. Brože.
8) Kající bohoslužba s rozšířenou možností přijetí svátosti smíření: 21. 12. 2020.
Termín příští schůzky pastorační rady: 24. 11. 2020 v 18, 30			

Inspirace biblickým příběhem

Zapsala: HS

Mnohé dávné příběhy nás mohou inspirovat i v
dnešní moderní době k zamyšlení. Jejich nadčasové
poselství je poučné a povzbudivé pro různé podoby
života, včetně duchovní. Jedním z takových vyprávění je podobenství o deseti pannách, které měly
vyjít podle tehdejšího zvyku při svatbách s rozsvícenými lampami naproti ženichovi. Pět si vzalo
do nádobek olej, druhá polovina ne. Připraveným
přálo štěstí. Výzva k pohotovosti v životě platí také
pro nás, i když má každý člověk svoji cestu. Symbol
lampy může být rozhodnutí po ní jít, olej jsou naše
možnosti a schopnosti, kterými máme dobře sloužit ostatním lidem i sobě.
Každá doba má své klady i zápory. Můžeme se však vážně ptát, proč má dnes tolik lidí zhasnutou lucerničku. Olej v ní nemají žádný, nebo je namíchaný ze zkažené směsi strachu, smutku,
nejistoty, ale často i nenávisti. Příčinou je neustálý příval negativních zpráv. Někteří lidé nevyhledávají nic jiného. Proto už zapomněli na lidskost a dobro.
Většina z nás chce však i v dnešní době žít plodným životem s rozsvícenou lampou a příjemně
voňavým olejem v ní. Jeho složení se nezměnilo po celá staletí. Výraznými surovinami jsou: láska, víra v Boha, nebo dodržování přirozených etických zásad, radost a naděje. Existuje mnoho
důkazů z historie i současnosti, že nebyly vynalezeny žádné účinnější prostředky k síle na cestu
dobrým životem.
Starý biblický příběh nás povzbuzuje k moudrosti a pohotovosti. Nepřeslechněme tuto výzvu!
Přesto, že je její uskutečňování velmi náročné, pokoušejme se o to!
Ilona Bozděchová
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Nebojme se bláta na cestě

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: Celníci a prostitutky vás předcházejí do Božího království. Srv. Mt 21,31
Zkorumpovaný, lidi okrádající celník, a prostitutka – symboly toho, jak hluboko člověk může
klesnout, ti jsou nám Ježíšem dáváni za vzor? Dnes bychom mohli ještě Ježíšův seznam doplnit: úplatní arogantní úředníci a politici, socky, lidi trvale bez práce, opakovaně rozvedení,
alkoholici, lidi v exekuci, ztroskotané existence, bezdomovci, delikventi... V čem jsou pro nás
vzorem!? V blátě selhání, které se na ně nalepilo? Naše reakce je pochopitelná: „Toho mě, Bože,
uchraň. Nedopusť, abych….“
Přesto, i když to zní bláznivě, mají tito lidé jistou výhodu. Důsledky jejich vlastního selhání
jsou totiž pro ně nenahraditelnou příležitostí, jak okusit velikost Božího milosrdenství. Kdo z
nás opravdu zakusil, že Ježíš sestupuje do jeho „hnoje“, ví, kde najde pomoc. I když opakovaně
padá a ví, že se musí čas od času od „bláta“ umýt, oči má upřené k Němu a jde za Ním. Ví, že
jen u něho je naplněný život a bez něho beznaděj.
Mnozí lidé ale bohužel především analyzují bláto druhých. A když už někteří dokážou obrátit oči i k sobě, spíše se pro jistotu „stáhnou do zákopu“. Místo na Ježíše upírají své oči k malichernostem, prkotinám, sčítají výsledky, kontrolují a porovnávají svou „dokonalost“ s druhými, prahnou po bezchybnosti… Výsledkem je napětí, psychosomatická onemocnění, rozvraty
vztahů a k celková „depka“.
Ježíš ale připravil jinou cestu – cestu lásky nad naše síly – chce, abychom milovali jako On
(srv. Mt 5,48). A nemusíme se toho bát. On přichází tam, kde ztrácíme půdu pod nohama, kde
musíme volat o posilu a radu, kde nás svírá strach, pocit trapnosti a neschopnosti. Nevadí mu,
že spadneme a umažeme se. Jeho zajímáme my, a ne „bláto“, které se na nás přilepí. Možná nás
stále paralyzuje zkušenost, že jsme selhali, nezvládli, neosvědčili se. Odkládáme a odmítáme
věci ze strachu, že na to nemáme, že to nebude dost dobré, dost opravdové, dost ...
Pohlédněme přesto na Krista, On má ve slabých zalíbení.
OVA (vira.cz)
Nebojme se bláta na cestě. I skrze ně Bůh vidí nás, svoje děti, svou radost.

Bohatý bohatne, chudý chudne…

Kdo má, tomu bude dáno – a bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má.
(Mt 13,12)
Asi to všichni známe. Bohatý, který má všeho dostatek, bohatne
čím dál víc, chudý, který nemá skoro nic, může ještě víc zchudnout a stát se žebrákem. Bohatého nezaskočí případná exekuce,
zatímco chudáka může přivést až na ulici jako bezdomovce. Často nám to připadá jako nespravedlnost a těžko můžeme souhlasit
s tím, že by Ježíš toto propagoval.
Ježíšova věta o přebytku a nedostatku se týká něčeho jiného než hmotného bohatství. Může možná platit o poznání a
o vědomostech, ale hlavně může platit o našem prožívání toho,
jak se o nás Ježíš stará, jaké zázraky dělá v našich životech, o jeho
zájmu o nás. Prožívání všeho v našem životě s Ním nás může posunout o kousek dál a posílit
tak naši víru. Jde o „vnitřní bohatnutí“, díky kterému můžeme být šťastni nejen my, ale i ti, kteří
jsou kolem nás.
„Putování člověka k Bohu je podobné cestě člověka do hor“, píše ve své knize „Země bez obzoru“ L. Heryán. „Vylezete na horu, která vypadá jako ta nejvyšší. Už nemůžete, ale překonáte
se a vyškrábete na vrchol. Tam však zjistíte, že před vámi stojí další hora, která je ještě vyšší. A
ani ta není nejvyšším vrcholem. Podobně je to s vírou: Je to něco krásného, ale zároveň namáhavého. Nakonec se však člověk ocitne na tom nejvyšším vrcholu a je šťastný.“
Rh (vira.cz)
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Samaritanus bonus - Odpověď na nově prosazované zákony o eutanazii
Rozhovor s kardinálem Luisem Ladariou, prefektem Kongregace pro nauku víry
V situaci, kdy jsme svědky nových a stále permisivnějších norem a zákonů o eutanasii, asistované
sebevraždě a konci života, je tento dokument nezbytný - říká kardinál Luis Ladaria, prefekt Kongregace pro nauku víry, k dnes zveřejněnému listu “Samaritanus bonus”. V rozhovoru pro Vatican
News vysvětluje důvody, které vedly vatikánský úřad, v jehož čele stojí, k vypracování dokumentu,
shrnujícího učení církve o utrpení, nemoci a péči o člověka v kritických a terminálních fázích života. Jeho novinkou je zejména kontemplativní pohled na člověka, který jej vnímá v jeho integritě.
Pane kardinále, proč bylo nutné vypracovat tento nový dokument Kongregace pro nauku víry
na témata spojená s koncem života?
“V závěru plenárního zasedání Kongregace pro nauku víry v roce 2018, věnovaného studiu věroučných a pastoračních otázek ohledně doprovázení nemocných v kritických a terminálních
fázích života, přišli otcové s návrhem vypracovat dokument, který by o těchto tématech pojednával nejen z hlediska správného učení, ale bral v potaz také zásadní pastorační momenty, promlouval srozumitelným jazykem a odpovídal současnému pokroku lékařských věd. Zejména
doporučili rozvinutí tématu doprovázení a péče o nemocné z teologické a antropologické perspektivy a zaostření na některé relevantní etické otázky ohledně přiměřenosti určitých terapií,
výhrady svědomí a doprovázení terminálně nemocných. Ve světle těchto úvah, jakkoli učení
církve o těchto věcech je obsaženo ve známých dokumentech magisteria, se nám jevilo nové a
celistvé pojednání Svatého stolce, věnované péči o lidi v kritických a terminálních fázích života,
jako příhodné a potřebné vzhledem k dnešní situaci, kterou charakterizují stále permisivnější
občanské legislativy na mezinárodní scéně ohledně eutanazie, asistované sebevraždy a norem
o konci života.”
Obsahuje list “Samaritanus bonus” nějaké novinky? Pokud ano, jaké to jsou?
“Dokument předkládá integrální přístup k lidské osobě, k utrpení a nemoci, věnuje se péči o ty,
kdo se ocitli v kritické a terminální životní fázi. Mluví o péči, kterou nelze redukovat na pouze
lékařskou nebo psychologickou perspektivu, nýbrž spočívá v péči o člověka ve stavu nouze.
Jelikož - jak to dobře vyjadřuje první odstavec textu - péče o život je první odpovědností, kterou lékař zakouší při setkání s nemocným. A tato odpovědnost není jednoduše převoditelná
na schopnost nemocného uzdravit - její antropologický a morální horizont je širší. Také tehdy,
kdy uzdravení je nemožné nebo nepravděpodobné, lékařsko-zdravotnické doprovázení, pečující o základní fyziologické funkce těla, spolu s psychologickým a duchovním doprovázením,
je neopominutelnou povinností. Opakem toho by totiž bylo nelidské opuštění nemocného.
Samaritanus bonus od začátku do konce zdůrazňuje tuto integrální dimenzi péče o člověka. V
tomto smyslu dokument dobře a opakovaně v různých úhlech vyjasňuje skutečnost, že bolest
lze v podstatě snášet jedině tehdy, když existuje důvěryhodná naděje. A takovouto naději lze
předávat jedině tam, kde se kolem trpícího nemocného vytváří společný souzvuk naděje.”
Jedním z opakovaných důrazů dokumentu je konstatování, že “neuzdravitelný” není nikdy synonymem “neléčitelného”.
“List se odvolává na všeobecnou lidskou zkušenost, podle níž otázka o smyslu života vyvstává ještě
ostřeji v situaci, kdy na člověka doléhá utrpení a smrt se přibližuje. Uznání křehkosti a zranitelnosti
nemocného člověka - jakkoli v jádru věci je zranitelnost vlastní lidské bytosti jako takové - otevírá
prostor, jak bylo již zdůrazněno, pro etiku pečování. Dostát odpovědnosti vůči nemocnému člověku, znamená zajistit mu péči až dokonce. “Uzdravit, je-li to možné, pečovat vždycky” - napsal Jan
Pavel II. Kontemplativní pohled, pohled zahrnující celek a obrácený k člověku jako k celku je tím,
co dovoluje rozšířit chápání péče. Záměr pečovat o nemocného za každých okolností - jak čteme v
dokumentu - zakládá kritérium ke zvažování různých postupů, k niž lze přistoupit v situace “nevyléčitelné” nemoci, protože nevyléčitelný, není nikdy synonymem neléčitelného. Církev nepřestává
potvrzovat pozitivní smysl lidského života jako hodnotu poznatelnou již správným rozumem, která
ve světle víry potvrzuje a zhodnocuje nezcizitelnou důstojnost člověka. Potvrzování posvátnosti a
nedotknutelnosti lidského života neznamená neuznávání zásadní hodnoty svobody trpícího, silně
poznamenané nemocí a bolestí. K tomuto neuznání by naopak došlo právě v okamžiku, kdy by se
svolilo k žádosti upřít mu - skrze eutanazii - jakoukoli další možnost blahodárného lidského vztahu.”
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Svatý Václav nebyl kníže, ale otec ubohých

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice
Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká
komunita, žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské
koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého
křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci,
Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou
sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
V kronikách čteme, že svatý Václav každou noc vstával, bos obcházel Boží
chrámy a rozdával almužny vdovám, sirotkům, vězněným a různě souženým, a to natolik, že
byl považován nikoli za knížete ale za otce všech ubohých. Takovým způsobem svatý Václav
odpovídal na potřeby své doby v první polovině desátého století.
V této naší době také papež František odpovídá na současné potřeby. Říká nám, jak na to, a
používá k tomu čtyři slovesa: přijímat, chránit, podporovat, integrovat. Svatý otec vysvětluje,
že užívání „těchto čtyř sloves v první osobě singuláru a v první osobě plurálu shrnuje naši aktuální zodpovědnost a povinnost, kterou máme vůči našim bratřím a sestrám, kteří jsou z různých důvodů chudí, na okraji, vyloučeni, nuceni opustit svůj domov nebo utíkat ze své vlasti.
Prvním slovesem, přijímat, chce papež František zdůraznit, že je potřeba dát přednost bratrství před odmítáním, a přijímat ty, kteří utíkají z důvodů katastrofální nouze, utrpení, konfliktu a beznaděje. Svatý Václav „přijímal cizince a pocestné jako své nejbližší příbuzné“ (Kristiánova legenda, 6).
Druhé sloveso, chránit, se týká toho, co je potřeba, aby byli chudí a lidé na okraji, migranti
a uprchlíci uchráněni před násilím, zneužíváním a vykořisťováním. V jejich vlasti by nikdo
neměl být vyloučen nebo „zahozen“ jako odpad. V zemích, které migranty a uprchlíky přijímají, by měli mít svobodu pohybu, přístup na trh práce a ke sdělovacím prostředkům. Zvláštní
péči vyžaduje ochrana nezletilých. Nezletilí migranti by měli být uchráněni od každé formy
omezování jejich svobody jen kvůli tomu, že jsou to imigranti, a měli by mít běžný přístup k
základnímu a střednímu vzdělání. Svatý Václav byl utěšitel a otcovský ochránce vyhnanců z
vlasti (Gumpoldova legenda, 5).
Sloveso podporovat shrnuje všechny činnosti, jejichž společným cílem je celostní lidský rozvoj pro každého. Pomyslete na jakékoli lidi v nouzi (podobné těm chudým z příběhů o svatém
Václavovi); jejich skutečný rozvoj bychom měli chtít podporovat. To by měl být cíl společností,
v nichž už nyní žijí nebo které je přijímají. A důležité jsou všechny dimenze lidské existence:
práce a profese, vzdělání, sociální vztahy, náboženství a rodinný život. Svatý otec opakovaně
zdůrazňuje, jak je důležité, aby se mohly opět spojit roztržené rodiny.
A konečně integrace je obousměrný proces s cílem zapojit každého; jednak ty, kterým se
daří dobře, jako byl svatý Václav, a stejně tak ty v nouzi, podobné chudým, kterým on pomáhal.
Místní společenství a stejně i nově příchozí mají přispívat k vzájemně obohacující kulturní výměně. Papež František vysvětluje, že integrace znamená obousměrný pohyb, dávání a přijímání, v němž jsou zapojeni místní i nově příchozí. Měli bychom „pěstovat kulturu setkání všemi
možnými způsoby“.
Když se takto díváme na postavu knížete svatého Václava a vzpomeneme na dobrý příklad,
který nám dal, a propojíme ho s učením papeže Františka a s dobrými příklady, které nám dává
on, potom ona čtyři slova nám ukáží, jak Církev neustále vykonává své stále totéž poslání, ve
jménu Pána Ježíše, který přišel sejmout hříchy světa (Jn 1, 29), abychom měli život a to život v
plnosti (Jn 10. 10).					
kardinál Michael Czerny SJ

Hledáme historické fotografie farnosti

Na webu farnosti http://www.farnostsmichov.cz/historie-farnosti/ vznikla nová
fotogalerie kostela sv. Václava a bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba na Arbesově
náměstí. Pokud máte k dispozici nějaké fotografie či obrázky min. stáří 50 let a
starší, budeme vám vděčni za jejich zaslání na adresu jakub.suchel@seznam.cz
a souhlas s publikací. Předem děkujeme.				
JS
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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

sv. Gabriel

Pátek:

Palata

15:00

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

1.10.
2.10.
4.10
15.10.
17.10.
18.10.
28.10.
1.11.
2.11.

čtvrtek
pátek
neděle
čtvrtek
sobota
neděle
středa
neděle
pondělí

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Památka sv. andělů strážných
schůzka ministrantů na faře od 8:30
Památka sv. Terezie od Ježíše
Památka sv. Ignáce z Antiochie
schůzka ministrantů na faře od 8:30
Svátek sv. Šimona a Judy
Slavnost Všech svatých
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Mše za zemřelé na Malvazinkách

Jako každý rok bude se konat mše sv. v kostele na hřbitově Malvazinky. V pondělí 2.11. 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.
Program poutí v Loretánském Hájku
sobota 3. října v 11:00 hodin
sv. František z Asissi
celebruje P. Jiří Václav Snětina OSB
sobota 7. listopadu v 11:00 hodin
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
celebruje P. Josef Žák
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. R. Štěpánek, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 300 ks
neprodejné

