POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle:
Po-Pá:
Sobota:

8:00
6:30
7:30

9:30
17:30
17:30

KONTAKT S

18:00
pátek

11:15 sv. Gabriel
15:00 Palata

(nedělní)

ÚŘEDNÍ HODINY

KNĚZEM

úterý: 7:00 - 11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
pátek: 7:00 - 11:00
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 7:00 - 11:00

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA
Neděle:

- ráno 7:30 – 7:55
9:00 – 9:25
- večer 17:00 – 17:55
Všední dny: - večer 17:00 – 17:25
Druhou středu vměsíci také od 18:30 do 20:00 hod. (farní kancelář)
Jindy:
- po individuální dohodě.

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
1.3. středa Popeleční středa – den přísného postu
3.3. pátek 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
4.3. sobota Postní rekolekce na faře – Bibli ssebou!
(vede P. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., spirituál kněžského semináře vPraze)
5.3. neděle 1. neděle postní, koná se sbírka na Arcidiecézní charitu
v 9.30 přijetí katechumenů mezi „čekatele křtu“
8.3. středa 2. středa vměsíci – od 18.30 do 20 hod. zpovědní služba vkanceláři na faře
9.3. čtvrtek 2. čtvrtek vměsíci - od 19 hod. modlitba chval ve farním sále
11.3. sobota rekolekce pro služebníky eucharistie od 9 do 14 hod. vPastoračním středisku
12.3. neděle 2. neděle postní
18.3. sobota školení pro pomocníky vliturgii od 9.30 do 13 hod. vPastoračním středisku
19.3. neděle 3. neděle postní
20.3. pondělí Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
25.3. sobota Slavnost Zvěstování Páně
26.3. neděle 4. neděle postní
postní; křížová cesta (nejen) pro děti zRadlic na Malvazinky;
od 19.15 setkání Pastorační rady farnosti
28.3. úterý
od 18:30 schůzka Readakční rady Zpravodaje
1.4. sobota burza dětského ošacení na faře (10-12 hod.)
2.4. neděle 5. neděle postní

POZVÁNÍ

NA KŘÍŽOVOU CESTU

V postní době jste zváni k účasti na pobožnosti Křížové cesty, která se tradičně koná
každou postní neděli od 17 hodin v kostele sv. Václava.
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. P. Bouška, P. S. Přibyl, M. Muchová, Z. Hadravová, F. Nedbal
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 800 ks neprodejné
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Březen
2006

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
POSTNÍ

DOBA
Letos je symbolické, že popeleční středa
připadá právě na 1. března, takže se nám
začátek jednoho kalendářního měsíce
kryje se začátkem nového liturgického
období. Začínáme tedy od jedničky,
nikoli úplně od nuly.
Je poněkud zužující, že nastávající
období se včeštině nazývá „postní
dobou“, protože zvelkého duchovního
bohatství celého tohoto liturgického času
vytrhuje pouze jeden dílčí aspekt: půst od jídla. Další nedorozumění může
způsobovat také skutečnost, že naprostá většina našich svatopostních
kancionálových písní pojednává o Kristově utrpení a umučení, zatímco
toto téma je vlastním předmětem liturgických textů až od květné neděle,
kdy právě začíná „období utrpení“ (tempus passionis). Přesto si již od
samotného počátku postní doby nenecháme ujít pobožnost křížové cesty.
Když už jsme u té latiny, pak si připomeňme, že liturgické období, do
něhož právě vstupujeme, se latinsky nazývá tempus quadragesimae, tedy
„svaté čtyřicetidení“, jak to kopírují i mnohé jiné jazyky. Čtyřicítka je totiž
vbiblickém chápání lhůta, kterou Bůh dává lidem kpřípravě, nápravě,
kvykonání něčeho významného. Izraelité putovali po čtyřicet let na poušti.
Ninivané měli čtyřicet dní na obrácení, jinak mělo být jejich město vyvráceno.
Prorok Eliáš putoval čtyřicet dní na svatou horu Choreb. A sám Kristus po
čtyřicetidenním pobytu na poušti překonával nástrahy toho Zlého. Prosme,
aby také každý znás prožil vnásledujících čtyřiceti dnech období vnitřní
očisty tak, abychom pak společně oslavili Kristovo vítězství nejen nad tím
P. Stanislav Přibyl
Zlým, ale i nad smrtí.
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PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI

NOEMOVA

Společenství maminek a babiček
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na faře.
Biblická hodina
pod vedením P. Stanislava
Farní káva
čtvrtek od 19:00 - velký sál na faře
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Modlitby chval
Společenství starších rodičů
2. čtvrtek v měsíci od 19:00 na faře.
neděle 17:00 - 18:30 - klubovna na faře
Modlitba Růžence
Pondělní společenství
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Nešpory
Mateřské centrum Venoušek
Po každé večerní mši sv., s výjimkou pátků.
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum na faře
Pravidelná páteční adorace
Kroužek pro děti 6 - 13 let Campamento
Každý pátek po večerní mši sv. cca půl hodiny
úterý 17:00 - 18:30 hod. - velký sál na faře
společná adorace. Každý první pátek v měsíci je
Ministrantské schůzky
adorace do 23 hod.
úterý 18:30 - 19:30 hod. - v sakristii kostela sv.
Farní pastorační rada
Václava, vede Petr Zborník
Nejbližší schůzka bude 26.3. v 19:15, na faře
Rekreační cvičení pro ženy
Redakční rada Zpravodaje
úterý 19:00 - 20:00 hod. - velký sál na faře
Nejbližší schůzka 28.3. v 18:30, farní kancelář
Společenství Obnovy v Duchu svatém
Výuka dětí - náboženství
úterý od 20 hod. - klubovna na faře
Termíny najdete ve vývěsce.
Program pro mládež Campamento
Katechumenát dospělých
středa 18:30 - 20:00 na faře.
Individuální příprava pod vedením P. Petra.
Společenství mládeže
Příprava na biřmování
středa od 18:30 - na faře.
Od 10.2. (pátek) pod vedením P. Mariusze
administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
farní vikář: P. Mariusz Przygoda / tel: 257 324 224 nebo 604 401 833
výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl

Také vaše děti chodí rády do ZOO ? Ty moje ano. Často se ptají, kdy tam zase půjdeme a mezi
sebou si vyprávějí zážitky, jaké to bylo, když jsme tam byli minule. Každý vrodině má své oblíbené
zvíře, za kterým se vždy jdeme podívat. Den, kdy jdeme do ZOO, bývá pohodový, ba přímo idylický,
bez ohledu na počasí a roční dobu. Mimochodem, mimo sezonu je vZOO méně lidí a bývá tam
příjemněji, není nad ZOO pod sněhem. Naše láska ke zvířatům má však jeden háček – VSTUPNÉ.
A tak mě napadlo řešení : existuje tzv. celoroční rodinné vstupné – je to vstupenka za 900,-Kč,
která platí neomezeně po dobu jednoho roku, pro maximálně 4 osoby (z toho max. 2 dospělé) na
den, je přenosná a může se různě kombinovat.
Pokud by se vnaší farnosti našlo například dalších 8 rodin, které by měly zájem se kté mé
připojit, mohli bychom jako farnost zakoupit jednu tuto vstupenku a vzájemně si ji půjčovat. Je to
zcela legální způsob a naše rodiny by měly možnost po celý rok chodit do ZOO za jednorázový
příspěvek 100,-Kč ročně. Připojit se knám mohou i jednotlivci a třeba i důchodci. Skutečná výše
příspěvku by závisela na počtu zúčastněných subjektů (rodin a případných jednotlivců).
Máte-li chu a odvahu se knám přidat, prosím, kontaktujte mne. Podrobnosti vám ráda vysvětlím
Petra Šustrová, tel.:257 328718, mobil : 724241 322
osobně.

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!

Číslo bankovního účtu farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní symbol
platby uvete číslo dárce, které vám přidělí farář.
Farní www stránky: Adresa je: www.vaclavonline.wz.cz Své příspěvky, fotografie, aktuality a vše
další, co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu jan.macek@atlas.cz
Sponzorské dary:

Farní Zpravodaj:
Snažíme se, aby ve Zpravodaji bylo více informací o dění ve farnosti. Program
je bohatý, ale dopisovatelů, kteří popíší své dojmy zfarních akcí, je málo. Možná, že právě jednoduchý
P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc.
a krátký popis někoho přiměje, aby příště přišel také.
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). Dále je možné si knihy půjčovat po dohodě s knihovníky i v jednotlivých
společenstvích. Díky darům máme již téměř 300 knih a 50 audiokazet, všem dárcům srdečně děkujeme.

OBLÍBENÉ "FARNÍ

KAFE" BUDE I NADÁLE KAŽDOU NEDĚLI, POKUD SE NAJDOU
OCHOTNÍ SPOLUPRACOVNÍCI , KTEŘÍ BUDOU " DRŽET SLUŽBY ". Z ÁROVEŇ
HLEDÁME DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍKY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU KOSTELA.
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POZVÁNKA

ARCHA

aneb MÁME

RÁDI ZVÍŘATA

NA TRADIČNÍ KŘÍŽOVOU CESTU (NEJEN) PRO DĚTI ZRADLIC NA

MALVAZINKY

Milé děti, přijte společně prožít odpoledne jedné postní neděle. Na bohoslužbě křížové cesty se
letos můžete podílet tak, že předem nakreslíte obrázek pro jedno nebo i více zastavení. Vaše obrázky
pak použijeme při improvizovaných zastaveních cestou zRadlic na Malvazinky. Odevzdávejte je předem
vsakristii u sv. Václava, případně na faře některému zkatechetů. Vy, kteří chodíte na farní výuku
náboženství, rozdělte se raději předem o jednotlivá zastavení, aby vaše obrázky pokryly pokud možno
celou křížovou cestu (můžete namalovat i 15. zastavení – pro lepší těšení na Velikonoce!). Pokud bude
víc obrázků pro jedno zastavení – nevadí, použijeme všechny!
Datum konání: 4. neděle postní, tj. 26. 3. 2006
Sraz: před kaplí sv. Jana Nepomuckého vRadlicích ve 14 hod.
Ssebou: teplé oblečení i obutí, lístky či legitimaci MHD
P. Petr
Předpokládaný konec akce: kolem 16 hod. na Malvazinkách

BURZA

DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

Milé maminky (a tatínkové), děti rostou jako zvody, a tak každou chvíli zjistíme, že už zase vyrostly
zkalhot, bot, bund… Pokud takové nepotřebné dětské oblečení doma máte a rádi byste ho někomu
darovali, případně ho prodali, zveme vás na farní burzu, která se bude konat 1. dubna od 10 do 12
hod. ve farním sále. Třeba tam objevíte hezké kousky ošacení, které se vašim dětem budou na jaro
či léto hodit!
Oblečení, které zbude na místě, bude odevzdáno do charitního šatníku, aby posloužilo těm
nejpotřebnějším.

LETNÍ

TÁBORY

2006

Na tábory se můžete předběžně přihlašovat mailem na adrese: bet-el@seznam.cz, uvete celé jméno,
datum narození, adresu, telefon nebo mail a tábor na který chcete jet.
1. tábor pro děti 11-15 let, v termínu 1.-15.7.06 pod stany vJižních Čechách. Hlavní vedoucí
Martin Veselka.
2. tábor pro děti 6-10let, vtermínu 4.-13.8.06 na faře vChotěborkách, Podkrkonoší. Vedoucí Magda
Vlčková, Maruška Syrová, Filip Hron. Přihláška je také ke stažení na www.bet-el.signaly.cz
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ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ

PASTORAČNÍ

RADY

konané dne 19. 2. 2006
Přítomni:

Omluveni:

P. Petr Bouška, Marie Tomková, Petr Chvátal,
Petr Zborník, Jiří Zeman, Jan Macek, Marie Dajbychová,
Jakub Suchel, Eva Kutá, Tereza Lokajíčková
P. Mariusz Przygoda

Bylo projednáno a rozhodnuto:
- Část peněz vybraných při Tříkrálové sbírce je možno žádat pro farnost; budeme žádat nejvyšší
možnou částku ve prospěch Misijní banky ubožáků, případně též na podporu některých aktivit
pro děti a mládež – zajistí Petr Chvátal
- Postní rekolekce 4. 3. t.r. se budou konat od 9 do 16 hodin
- Burza dětského ošacení vsále fary proběhne vsobotu 1. 4. od 10 do 12 hodin
- Farní odpoledne a zároveň farní shromáždění se uskuteční vlistopadu
- Biřmování bude udělováno v neděli 28. května biskupem V. Malým vnašem farním kostele při
mši sv. v 9.30 hod.
- Nespokojenost se stavem oblečení pro ministranty – bude se zvažovat jeho obměna
- Budou objednány nové vitríny ke vchodu do kostela
- Pastorační rada nemá námitky proti zapůjčení obrazu Pieta (Lerch) na výstavu do Olomouce za
předpokladu, že obraz bude řádně pojištěn
- Nájezd ke kostelu téměř dokončen, proto napíšeme děkovný dopis sponzorovi a článek do
Pražské pětky (Jakub Suchel)
- Termín výletu stanoven předběžně na konec května
- Problém spřístupem na toaletu během bohoslužeb – během nedělní mše sv. od9.30 lze jít na
faru (bývají zde účastníci farní kávy po ranní mši sv.).
- Představen projekt na odvlhčení kostela – není však zatím zajištěno financování
Příští zasedání pastorační rady stanoveno na 26.3. 2006

HOSPODAŘENÍ

FARNOSTI V ROCE

Zapsala:

T. Lokajíčková

2005

Na tomto místě uveřejňujeme jenom nejvýznamnější položky uplynulého roku, a to jak vpříjmové,
tak ve výdajové části. Celkový přehled hospodaření, jak o něm vypovídají standardní výstupy účetní
evidence, budou pro zájemce knahlédnutí ve farní kanceláři (samozřejmě po předchozí domluvě).
Sohledem na skutečnost, že rok 2005 znamenal pro většinu farností přechod na podvojné účetnictví,
jsou závěrečné roční účetní práce poněkud delší než vpředchozích letech a budou ukončeny kolem
10. března.
Vuplynulém roce příjmy farnosti tvořily zejména:
sbírky - 524 tis.Kč, dary - 135 tis.Kč, nájmy - 449 tis.Kč, úroky - 17 tis.Kč
hlavní výdajové položky byly:
- oprava fasády kostela ve výši 820 tis. Kč, přičemž 650 tis. bylo kryto dotací zMHMP a MČ Praha 5
- realizace bezbariérového přístupu do kostela; celá akce stála 135 tis. Kč (včetně projektu), ztoho 70
tis. Kč uhradila Nadace Charty 77 – konto Bariéry
- spotřeba elektřiny – 110 tis. Kč
- kopírování (zde zejména náklady na Zpravodaj) – 48 tis. Kč
- spotřeba plynu – 46 tis. Kč
- pojistné – 95 tis. Kč
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- telefony – 51 tis. Kč
- nákup bohoslužebních potřeb – 24 tis. Kč
- květiny – 19 tis. Kč
- ostatní materiál (úklidové prostředky, vysavač, žárovky, kancelář. potřeby …) – 78 tis. Kč
Celkem výsledek hospodaření vykazuje zisk ve výši 92 tis. Kč, ale nutno si uvědomit, že výše
zmiňované závěrečné práce znamenají mimo jiné ještě zpracování daňového přiznání daně zpříjmu
právnických osob a tedy vyčíslení daňové povinnosti. Stím souvisí i výpočet odvodu do svépomocného
fondu AP za rok 2005, který se odvíjí od výše sbírek a výše daňového základu. Kromě toho farnost
stále nerealizuje platby související sostrahou celého objektu, kde sídlí fara, ani další poplatky, jejichž
konečná výše zatím není uzavřena a zůstává předmětem jednání mezi AP a druhým vlastníkem
objektu. Tyto platby bude posléze nutno realizovat se zpětnou platností, takže hospodaření farnosti
se nachází de facto ve ztrátě. Dar ve výši 50 tis. Kč zloňského roku je účelově vázán na pokrytí části
výdajů na renovaci ozvučení kostela, která doposud nebyla realizována.
Na závěr je nutno ještě konstatovat, že kromě sbírek uvedených vpříjmech jsme vnašem kostele
vybrali ještě 197 tis. Kč na různých účelových sbírkách vyhlášených AP, které však vsouladu svyhlášeným
účelem byly odvedeny na příslušné tituly (misie, bohoslovci, svatopetrská sbírka, Asie, charita…). Všem
přispěvatelům do těchto sbírek, sbírek na provoz farnosti a dárcům patří upřímné poděkování. Au

VÍTÁME !!!
I když pozdě, ale přece, našeho milého kaplana Mariusze PRZYGODU. Je to už druhý P.Mariuzs
vnaší farnosti. Protože nás jistě zajímá odkud a proč knám přišel,
řekl nám něco o sobě:
„Narodil jsem se vseverozápadním Polsku 19.listopadu 1971. Do ČR jsem přijel koncem května 1996
potom, co jsem prošel několik vzdělávacích zařízení vPolsku, sdost různým úspěchem. Byl jsem vČR
přijat velmi vlídně a do konce září 1996 jsem pobýval v „Nazaretě“ vKunraticích. Bylo to velmi krásné
období. Pak jsem nastoupil na Teologickou fakultu, kde jsem studoval dva roky. Vté době zrovna
vrcholily spory mezi stoupenci různých směrů vcírkvi, ale nutno říci, že to bylo příjemné i úsměvné, být
studentem. Pak ale legrace skončila. Vroce 1998 jsem byl vysvěcen na jáhna a poslán do Kolína. Tam
jsem se poprvé setkal stím, že ve venkovském kostele může být jen kněz a dvě osoby (jako lid). I to však
mělo nějaké to kouzlo pro takového „zelenáče“.
Po kněžském svěcení vroce 1999 jsem nastoupil do Prahy, do farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně,
odkud jsem vroce 2001 putoval (krásným, nikoliv však vlastním Oplem) do Rakovníka, kde jsem strávil
skoro 3 roky. Tam jsem poprvé poznal, že během nedělní mše sv.mohu být i sám. (Tedy vlastně byli jsme
tam dva, pan řidič a já.) Nějak mi to ale nevadilo, nepůsobilo mi to obtíže. Byly to většinou malé
kostelíčky – pět až deset lidí vkaždém- takže po nějaké době se už vědělo kdo je kdo. Možná si to období
trochu idealizuji, ale mám dojem, že to bylo velice pěkné, tedy do 8. července 2004, kdy jsem se stěhoval
do Sedlčan, kde to bylo – mírně řečeno- velmi pestré, ale i těžké. 6.listopadu 2005 jsem se přestěhoval na
Smíchov, kde mám pěkný byt a každý večer mohu být na Karlově mostě (to je luxus!).“
Na otázku, čemu by se chtěl P. Mariusz vnaší farnosti věnovat říká, že je zde kaplanem a bude
se snažit cele věnovat tomu, čím bude pověřen. Vkaždém případě ho vítáme mezi námi a děkujeme,
MM
že sodvahou přišel jako „dělník na vinici“ pomáhat naší zemi.

PÁTRÁNÍ ....
ale zase trochu vnašem svědomí! Kolikpak znás se pravidelně modlí za kněze? Nejenom za ty
„naše“, ale za všechny? Většinou věnujeme modlitbu za kněze nám milé, přívětivé, sympatické, ale
nepotřebovali by více naše modlitby ti méně oblíbení, ti, ke kterým máme různé výhrady? Žádný kněz
nemůže být vzorníkem všech vynikajících vlastností, není chodící encyklopedie, ani znalcem všeho
dění vcelém světě, nezpívá každý jako Peter Dvorský a ne každý dosahuje řečnických kvalit Cicerona.
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Není to ani nadčlověk, je jeden znás, obyčejný muž, kterého také bolí zuby, tlačí boty a někdy má
náladu „pod psa.“ Ruku na srdce: máme my sami na sebe tytéž nároky, jaké klademe na kněze? Jeho
práce je důležitá, zodpovědná, vždy odpovídá za naše duše, probouzí a upevňuje víru vBoha,
smiřuje nás sNím.
Zame me si nejprve před vlastním prahem a pak se pojme modlit za dary Ducha svatého, za
sílu, za požehnání a za milost pro všechny kněze i pro ty nejobyčejnější dělníky na vinici Páně. A
H.Karlovská
nezapomínejme také svděčností za všechny děkovat!

VYSTAČÍME

SI SAMI

?

ANCILA

DOMINI...
Odpověděla židovská dívka jménem
Miriam (Maria) na zvláštní poselství
archanděla Gabriela, že se stane
matkou Boha. Jsem služebnice Páně,
odpověděla. A stalo se a slovo Boha
se uskutečnilo, Maria porodila syna,
po sobě člověka, po Bohu Boha.
Janovo Evangelium začíná slovy: Na
počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u
Boha a to Slovo bylo Bůh. V
komentářích k Tóře (5 knih

Mojžíšových) se dočteme:
Napřed stvořil Bůh počátek, a vše tvořil podle Tóry, nebo Tóra byla dřív než svět.
A jestliže si podle “beuronského kánonu” představíme nekonečno jako kruh, který pro nás, kdo ho
rýsuje, někde začíná a končí, můžeme pochopit, že na počátkem bylo Slovo.
Proto tedy sláva slavnosti, která 25. března připomíná toto Zvěstování a kterou oslavíme v kostele sv.
Gabriela. Nebo tento kostel je zasvěcen Zvěstování Panně Marii, tedy tomuto zvláštnímu poselství.
Společnost přátel beuronského umění podala u Městské část Prahy 5 Grant pro rok 2006 na realizaci
dvou věčných světel, které si sestry benediktinky odvezly, když kostel s klášterem prodaly. K této
příležitosti by chtěla Společnost na videoprojekci představit světla z kláštera Beuron/Německo,
podle kterých zamýšlí dát zhotovit repliky. Projekce začíná ve 12.15 v neděli 26.03.2006 v kostele sv.
Monica Šebová - předsedkyně Společnosti přátel beuronského umění
Gabriela po bohoslužbě.
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NA REKOLEKCI

Vsobotu
sobotu 4. března se uskuteční na faře postní rekolekce pod vedením spirituála kněžského semináře
vPraze P. Ing. Zdenka Wasserbauera, Th.D. Při přednáškách, které se mají stát podkladem pro
vlastní rozjímání, bude hojně citován Starý zákon, především žalmy, proto si nezapomeňte vzít
ssebou celé Písmo svaté. Zahájení vdopoledních hodinách, zakončení odpoledne. Podrobnější
program bude ještě upřesněn.

POPELEČNÍ „HOST (Z)

Většina znás touží po harmonickém a spořádaném životě. Motivace ktomuto cíli je různá. Mnozí
lidé říkají, že kněmu vůbec nepotřebují Boha. Ten je podle jejich mínění oporou jen slabým,
nemocným a starým. Jim údajně stačí jejich čisté svědomí. Když se jich zeptáme, co si pod tímto
pojmem představují, nedočkáme se žádné určité odpovědi. Mylně se domnívají, že všechno zvládnou
sami. Avšak svým jednáním nám dokazují nesmyslnost tohoto tvrzení. Také oni vyhledávají přátele,
aby nebyli opuštění ve š astných chvílích, ale i ve svízelných situacích. Tehdy očekáváme všichni bez
rozdílu pomoc a podporu. Někdy však mohou nastat okamžiky, ve kterých veškeré lidské úsilí selže.
Reakce lidí na tyto skutečnosti jsou odlišné. Jedni prosí Boha o pomoc, druzí mu vyčítají Jeho
údajnou tvrdost a nespravedlivost, jiní jsou schopni změnit pořadí svých životních hodnot.
Někteří zastávají názor, že Bůh je nepřítelem života. Skutečnost je však úplně opačná. On je dárcem
všeho dobrého. Proto je jeho zastáncem a podporovatelem. Když občas dopustí situaci, při které si
uvědomíme, že si sami nevystačíme, nechce nás vůbec ponížit. Přeje si jen, aby náš život byl postaven
na pevném základě, kterým je Jeho syn Ježíš Kristus. Sám to potvrzuje slovy Písma: Já jsem přišel na
Ilona Bozděchová
tento svět, aby měli život a měli ho vhojnosti.

ECCE

POZVÁNÍ

MĚSÍCE“

SMÍCHOVSKÉHO SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE

Společenství mládeže nevynechává „Hosta (z) Měsíce“ ani v březnu, kdy jeho termín vychází trochu
nešikovně na popeleční středu, tedy 1.3. od 19 hodin ve farním sále. Snažili jsme se tento fakt co
nejlépe využít a pokusili jsme se co nejvíce tématicky podtrhnout a umocnit smysl postní doby, do
které tímto dnem vstupujeme. Pozvali jsme tedy sestru Petru Zelienkovou (ze Schönstattských sester
Mariiných) a některé její spolupracovníky na setkání nesoucí název „Živý Bůh působí vnašem
životě“. První postní večer tedy bude o přibližování se kBohu, víře vBoží prozřetelnost, modlitbě a
jejím smyslu vpraktickém životě, o vydávání svědectví a o tématech spojujících naše všednodenní
počínání s vírou vJežíše Krista ukřižovaného. Samozřejmě nás jako obvykle nemine i debata na daná
témata a zamyšlení nadVašimi otázkami. O něco více ktéto události můžete nalézt na plakátku
vpředsíni kostela či na farním webu. Společenství mládeže Vás tímto srdečně zve, přeje požehnaný
vstup do očekávání příchodu Velikonoc a těší se na Vaši návštěvu.

POZVÁNÍ

NA KŘÍŽOVOU CESTU

V postní době jste zváni k účasti na pobožnosti Křížové cesty, která se tradičně koná každou postní
neděli od 17 hodin v kostele sv. Václava.

SKORO

JARNÍ VÝLET PRO DĚTI, MLÁDEŽ A

….

Vsobotu 4.3.06 do Zoo Plzeň
Sraz v 8:10 na Smíchovském nádraží, (vlak odjíždí v 8:24).
o.s. bét-el, www.bet-el.signaly.cz
Ssebou jídlo a pití, teplé oblečení, 160,-Kč (na vlak, MHD vPlzni a vstupné).
Návrat v 18:30 na Smíchovské nádraží, (vlak zPlzně jede v 17:06).

JAK

LIDÉ OBJEVILI NÁBOŽENSTVÍ

„Jak mohou žít lidé bez víry vBoha?“, často se vduchu ptáme, aniž bereme
vúvahu, že takto žije převážná většina našich bližních. Kupodivu nejsou všichni
ani hledající, ani nadměrně neš astní. Mnohdy to naopak mají vhlavě i
vpraktickém životě lépe srovnáno než křes ané.
Tisíciletá zakotvenost křes anství také někdy svádí kpředstavě, že vnáboženství
již byly karty rozdány dopředu a vše podstatné již bylo někde řečeno. Snad
právě rádobyschopnost věřících odpovědět na všechny důležité otázky, řadu
lidí od náboženství odpuzuje. Přednáška Jana Sokola nám však představí
náboženství jako „dobrodružství poznání“. Zveme proto všechny dobrodruhy
Josef Cuhra
6.4. 2006 v 19:00 do farního sálu.
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