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KONTAKT S KNĚZEM

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

ÚŘEDNÍ HODINY

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

8

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA

POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle: 8:00 9:30 18:00 11:15  sv. Gabriel
Po-Pá: 6:30 17:30                     pátek 15:00  Palata
Sobota: 7:30 17:30 (nedělní)

Neděle: - ráno 7:30 –  7:55 9:00 – 9:25
- večer17:00 –17:55

Všední dny: - večer17:00 – 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

29.4. sobota Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
30.4. neděle 3. neděle velikonoční3. neděle velikonoční3. neděle velikonoční3. neděle velikonoční3. neděle velikonoční
2.5. úterý Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3.5. středa Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů; v 17 hod. se koná pietní akt vkostele;

od 19 hod. setkání sHostem měsíce (PhDr. Jana Šilhavá)
5.5. pátek 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
6.5. sobota Arcidiecézní pou� za kněžská povolání na Svaté Hoře (viz str. 4)
7.5. neděle 4. neděle velikonoční4. neděle velikonoční4. neděle velikonoční4. neděle velikonoční4. neděle velikonoční

10.5. středa od 18:30 koncert ZUŠ (viz str. 3)
12.5. středa Svátek Výročí posvěcení katedrály
13.5. sobota Panny Marie Fatimské
14.5. neděle 5. neděle velikonoční5. neděle velikonoční5. neděle velikonoční5. neděle velikonoční5. neděle velikonoční; svatojánská sbírka na arcidiecézi
16.5. neděle Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
18.5. čtvrtek po večerní mši sv. koncert: Zdeněk Pololáník - Velikonoční cesta (viz str. 3)
20.5. sobota úklidová brigáda vkostele po ranní mši sv.úklidová brigáda vkostele po ranní mši sv.úklidová brigáda vkostele po ranní mši sv.úklidová brigáda vkostele po ranní mši sv.úklidová brigáda vkostele po ranní mši sv. (tj. asi od 8:15 hod.)
21.5. neděle 6. neděle velikonoční6. neděle velikonoční6. neděle velikonoční6. neděle velikonoční6. neděle velikonoční

od 19:15 setkání Pastorační rady farnosti
25.5. čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení PáněSlavnost Nanebevstoupení PáněSlavnost Nanebevstoupení PáněSlavnost Nanebevstoupení PáněSlavnost Nanebevstoupení Páně; začátek svatodušní noveny
26.5. pátek Památka sv. Filipa Neriho, kněze
27.5. sobota Farní pou� (viz str. 3)Farní pou� (viz str. 3)Farní pou� (viz str. 3)Farní pou� (viz str. 3)Farní pou� (viz str. 3)
28.5. neděle 7. neděle velikonoční,7. neděle velikonoční,7. neděle velikonoční,7. neděle velikonoční,7. neděle velikonoční, při mši sv. v 9:30 bude Mons. Václav Malý udělovat biřmování
30.5. úterý Památka sv. Zdislavy
31.5. středa Svátek Navštívení Panny Marie
  1.6. čtvrtek Památka sv. Justina, mučedníka
  2.6. pátek 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
  3.6. sobota Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
  4.6. neděle Slavnost Seslání Ducha svatéhoSlavnost Seslání Ducha svatéhoSlavnost Seslání Ducha svatéhoSlavnost Seslání Ducha svatéhoSlavnost Seslání Ducha svatého

(

MMMMMARIINAARIINAARIINAARIINAARIINA     POKORAPOKORAPOKORAPOKORAPOKORA

Když sv. Bernard zClairvaux uvažuje o tom, jaké vlastnosti musela
mít žena, kterou by si Stvořitel světa mohl vybrat za svou lidskou
Matku, jmenuje na prvním místě neposkvrněnost a na druhém
pokoru. „Měl se zní narodit ten, jenž je tichého a pokorného
srdce a jenž chtěl na sobě ukázat příklad těchto ctností, všem
velmi potřebný a kspáse prospěšný,“ říká. Inspirován sv.
Bernardem a vědomím důležitosti pokory jako nutné podmínky
pro působení Boží milosti včlověku, hovoří Arnošt zPardubic,
první pražský arcibiskup a velký ctitel Panny Marie, dokonce o
„sedmi stupních pokory“, jimiž jsou podle něho: 1. vědomí vlastní
nedostatečnosti, 2.bolest nad touto nedostatečností, 3. touha
alespoň vskrytu tuto nedostatečnost vyznat, 4. touha vyznat ji i
veřejně, 5. ochota trpělivě vyslechnout kritiku, 6. ochota trpělivě
snést pohrdání, 7.touha po opovržení. Málokdo znás však asi
na tyto vyšší stupně pokory vystoupá, a tak může být takto nahlížená
pokora snadno nesprávně pochopena jako pouhý nedostatek
sebevědomí či dokonce jako cosi patologického. Podívejme se proto

na pokoru ještě ztrochu jiné strany, jak nám to vsouvislosti sosobou Panny Marie nabídl Albino
Luciani, pozdější papež Jan Pavel I.:

„V Magnificat zpívá Panna Maria: ‚Veliké věci se mnou udělal Pán.‘ Je to snad pýcha? Ne, vždy�
je to vše jen Boží zásluha. ‚Sklonil se ke mně.‘ On to všechno udělal a Maria jen použila příležitosti,
aby za to Boha chválila. Když někdo měří 180 cm, nemůže přece ze samé skromnosti říkat, že má jen
150. Ale musí dodat, že to není jeho zásluhou, nýbrž Pánovou. Svatý Justin vypravuje o oslu, který
při vjezdu do Jeruzaléma nesl Pána. Co by se stalo, kdyby byl osel zpyšněl a jako slavná primadona
se klaněl na všechny strany? To volání ‚Hosana‘ nepatřilo přece jemu, ale tomu, koho nesl na svém
hřbetě. A tak je to i s námi. Když se chlubíme svým talentem, svou krásou, či jinými dary, je třeba za
ně vzdávat chválu našemu Pánu, který nám to vše daroval. Mnoho lidí se dnes nazývá křes�any, ale
ctnost pokory je jim téměř neznámá. Někdo se žene za kariérou, jiný za čestným místem, jiný za
bohatstvím, a chtějí předstihnout všechny ostatní. I to jsou sice dobré věci, ale s určitým omezením.
Pán řekl: ‚Učte se ode mne, nebo� jsem pokorný a skromný.‘ Maria ho poslechla. A v této veliké
ctnosti - pokoře - ji musíme následovat.“

Pokora, které se vmariánském měsíci květnu můžeme od Matky Boží zase trochu přiučit, nespočívá
vlastně vničem jiném, než vpravdivém pohledu na sebe sama. Nejen vsouvislosti se svými klady
na jedné straně a nedostatky na straně druhé, ale především vsouvislosti sBoží velikostí, která
zastiňuje všechen lesk tohoto světa, vsouvislosti s ničím nepodmíněnou láskou Boží kčlověku.

          P. Bouška          P. Bouška          P. Bouška          P. Bouška          P. Bouška
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Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Farní kávaFarní kávaFarní kávaFarní kávaFarní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství starších rodičůSpolečenství starších rodičůSpolečenství starších rodičůSpolečenství starších rodičůSpolečenství starších rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - klubovna na faře
Pondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenstvíPondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Mateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum VenoušekMateřské centrum Venoušek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum na faře
Kroužek pro děti 6 - 13 let CampamentoKroužek pro děti 6 - 13 let CampamentoKroužek pro děti 6 - 13 let CampamentoKroužek pro děti 6 - 13 let CampamentoKroužek pro děti 6 - 13 let Campamento
úterý 17:00 - 18:30 hod. - velký sál na faře
Ministrantské schůzkyMinistrantské schůzkyMinistrantské schůzkyMinistrantské schůzkyMinistrantské schůzky
úterý 18:30 - 19:30 hod. - v sakristii kostela sv.
Václava, vede Petr Zborník
Rekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženyRekreační cvičení pro ženy
úterý 18:30 - 19:30 hod. - velký sál na faře
Společenství Obnovy v Duchu svatémSpolečenství Obnovy v Duchu svatémSpolečenství Obnovy v Duchu svatémSpolečenství Obnovy v Duchu svatémSpolečenství Obnovy v Duchu svatém
úterý od 20 hod. - klubovna na faře
Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež Program pro mládež (od 14 let)
středa 18:30 - 20:00 na faře.
Společenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládežeSpolečenství mládeže (od 18 let)
středa od 18:30 - na faře.

OOOOOBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉBLÍBENÉ " " " " "FARNÍFARNÍFARNÍFARNÍFARNÍ     KAFEKAFEKAFEKAFEKAFE" " " " " BUDEBUDEBUDEBUDEBUDE     IIIII     NADÁLENADÁLENADÁLENADÁLENADÁLE     KAŽDOUKAŽDOUKAŽDOUKAŽDOUKAŽDOU     NEDĚLINEDĚLINEDĚLINEDĚLINEDĚLI, , , , , POKUDPOKUDPOKUDPOKUDPOKUD     SESESESESE     NAJDOUNAJDOUNAJDOUNAJDOUNAJDOU

OCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍOCHOTNÍ     SPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCI, , , , , KTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍKTEŘÍ     BUDOUBUDOUBUDOUBUDOUBUDOU " " " " "DRŽETDRŽETDRŽETDRŽETDRŽET     SLUŽBYSLUŽBYSLUŽBYSLUŽBYSLUŽBY". Z". Z". Z". Z". ZÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇÁROVEŇ

HLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁMEHLEDÁME     DALŠÍDALŠÍDALŠÍDALŠÍDALŠÍ     SPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKYSPOLUPRACOVNÍKY     NANANANANA     ZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍZAJIŠTĚNÍ     ÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDUÚKLIDU     KOSTELAKOSTELAKOSTELAKOSTELAKOSTELA.....

Společenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babičekSpolečenství maminek a babiček
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na faře.
Biblická hodinaBiblická hodinaBiblická hodinaBiblická hodinaBiblická hodina
pod vedením P. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. StanislavaP. Stanislava
čtvrtek od 19:00 - velký sál na faře
Modlitby chvalModlitby chvalModlitby chvalModlitby chvalModlitby chval
2. čtvrtek v měsíci od 19:00 na faře.
Modlitba RůženceModlitba RůženceModlitba RůženceModlitba RůženceModlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
NešporyNešporyNešporyNešporyNešpory
Po každé večerní mši sv., s výjimkou pátků.
Pravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adoracePravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. cca půl hodiny
společná adorace. Každý první pátek v měsíci je
adorace do 23 hod.
Farní pastorační radaFarní pastorační radaFarní pastorační radaFarní pastorační radaFarní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 21.5. v 19:15, na faře
Redakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada ZpravodajeRedakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 23.5.. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženstvíVýuka dětí - náboženství
Termíny najdete ve vývěsce.
Katechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělýchKatechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. PetraP. PetraP. PetraP. PetraP. Petra

Příprava na biřmováníPříprava na biřmováníPříprava na biřmováníPříprava na biřmováníPříprava na biřmování
Od 10.2. (pátek) pod vedením P. MariuszeP. MariuszeP. MariuszeP. MariuszeP. Mariusze

Farní knihovna:Farní knihovna:Farní knihovna:Farní knihovna: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.

administrátor:administrátor:administrátor:administrátor:administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
farní vikář:farní vikář:farní vikář:farní vikář:farní vikář: P. Mariusz Przygoda / tel: 257 324 224 nebo 604 401 833
výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl

Sponzorské dary:Sponzorské dary:Sponzorské dary:Sponzorské dary:Sponzorské dary: Číslo bankovního účtu farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní symbol
platby uve	te číslo dárce, které vám přidělí farář.

Farní www stránky:Farní www stránky:Farní www stránky:Farní www stránky:Farní www stránky: Adresa je:  www.vaclavonline.wz.czwww.vaclavonline.wz.czwww.vaclavonline.wz.czwww.vaclavonline.wz.czwww.vaclavonline.wz.cz  Své příspěvky, fotografie, aktuality a vše
další, co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu jan.macek@atlas.czjan.macek@atlas.czjan.macek@atlas.czjan.macek@atlas.czjan.macek@atlas.cz

Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj:Farní Zpravodaj: Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie,  zasílejte
na www.prispevky.czwww.prispevky.czwww.prispevky.czwww.prispevky.czwww.prispevky.cz P.S .P.S .P.S .P.S .P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc.Uzávěrka je 20. každý měsíc.Uzávěrka je 20. každý měsíc.Uzávěrka je 20. každý měsíc.Uzávěrka je 20. každý měsíc.

Rodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOORodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a vypůjčit u Petry Šustrové (724 241 322 nebo 257 328 718)
PPPPPOVELIKONOČNÍOVELIKONOČNÍOVELIKONOČNÍOVELIKONOČNÍOVELIKONOČNÍ     VÝLETVÝLETVÝLETVÝLETVÝLET     PROPROPROPROPRO     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI, , , , , MLÁDEŽMLÁDEŽMLÁDEŽMLÁDEŽMLÁDEŽ     AAAAA …. …. …. …. ….
Vsobotu 22.4.06 z Vraného na Zbraslav
Sraz v 9:40 na nádraží Braník, (vlak jede v 9:55).
S sebou: jídlo, pití a cca. 100,-Kč. Během našeho výletu navštívíme hradiště Závist a také místní
minizoo. Pokud budeme mít dost času a chu�, můžeme navštívit zámek Zbraslav a zhlédnout výstavu
orientálního umění. Návrat v 17:02 na Smíchovské nádraží, (vlakem zRadotína v 16:54).

o.s. bét-elo.s. bét-elo.s. bét-elo.s. bét-elo.s. bét-el, www.bet-el.signaly.cz
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LLLLLETNÍETNÍETNÍETNÍETNÍ     TÁBORTÁBORTÁBORTÁBORTÁBOR     PROPROPROPROPRO     DĚTIDĚTIDĚTIDĚTIDĚTI     ODODODODOD 6  6  6  6  6 DODODODODO 10  10  10  10  10 LETLETLETLETLET  (6.-15.8.2006)  (6.-15.8.2006)  (6.-15.8.2006)  (6.-15.8.2006)  (6.-15.8.2006)
Jedeme na faru do Chotěborek v Podkrokonoší, ale budeme mít ssebou snad i stany pro ty, kteří
si chtějí užít léto víc „v přírodě“. Bereme i předškoláky. Děti se můžou těšit na dobré jídlo od naší
šikovné kuchařky, na hry, výlety (do Zoo Dvora Králové, na Kuks a do pevnosti Josefov) a na
příjemné vedoucí. Děti je možné přihlásit na mailu bet-el@seznam.cz (uve	te jméno dítěte, datum
narození, kontaktní adresu na vás a telefon) nebo můžete nechat tyto údaje vobálce ve vrátnici
Komunitního centra sv.Prokopa. Na www.bet-el.signaly.cz je ke stažení přihláška. Cena: 1800,-Kč
Předtáborová schůzka pro rodiče proběhne ve čtvrtek 15. června 2006 v 19h. vKomunitním centru
sv. Prokopa na Nových Butovicích.
Přihlašovat děti je možné do 30. června 2006. o.s. bét-el (Magda Vlčková 608 610 600)

TTTTTAKÉAKÉAKÉAKÉAKÉ     ČASTOČASTOČASTOČASTOČASTO     VÁHÁTEVÁHÁTEVÁHÁTEVÁHÁTEVÁHÁTE?????
Každý znás je denně postaven před rozhodnutí volit jednu zmožných alternativ našeho konání. A
čím se řídíme? Většinou rozumem a zkušeností –snažíme se volit  to, co je pravdivé, čestné, co nás
nezklame, co je dobré, čím neublížíme druhým, co nám přinese radost a užitek a to, co má nejvyšší
hodnotu vočích Božích – pravdu, spolehlivost a poctivost. Někdy se ovšem může stát, že pro
zachování jednoty sdruhými musíme ze svých rozhodnutí slevit, udělat kompromis ve věcech méně
závažných, nikoliv však vpodstatných. Zlo je však nutné tvrdě odmítnout hned a vpočátku, i když
se třeba na první pohled zdá zcela přijatelné. My, křes�ané, bychom měli vědět, co je pro nás vživotě
nejdůležitější a nejpodstatnější a podle toho se pokoušet volit nejen ve věcech osobních, ale i ve
věcech veřejných. Prosme Ducha sv., aby nám byl vnašem rozhodování dobrým rádcem.

     H.Karlovská     H.Karlovská     H.Karlovská     H.Karlovská     H.Karlovská

AAAAAKTIVITYKTIVITYKTIVITYKTIVITYKTIVITY C C C C CAMPAMENTAAMPAMENTAAMPAMENTAAMPAMENTAAMPAMENTA

Naše občanské sdružení Campamento funguje v rámci této farnosti
už dva roky, ale z ohlasů víme, že ačkoli svou činnost nijak úmyslně
netajíme, přesto o nás stále mnoho lidí z farnosti pořádně neví, “co
jsme vlastně zač”. Proto vás chceme jednak upozornit na naše
internetové stránky Campamento99.cz, kde se o nás dozvíte prakticky
všechno, a také bychom Vám rádi v následujících měsících nabídli
několik článků o jednotlivých oblastech, kterým se věnujeme.

Nejprve bychom rádi promluvili o pravidelných schůzkách s dětmi, které se konají každé úterý od
17:00 do 18:30 vprostorách zdejší fary a jsou určeny dětem od 6 do 14 let. Těch 90 minut vyplňujeme
spoustou věcí: Řešíme hádanky, rébusy a kvízy, povídáme si, malujeme obrázky, zpíváme, předvádíme
pantomimu a hrajeme nejrůznější hry. Schůzky vede katolická mládež za dozoru zkušených dospělých.
Je to samozřejmě možnost poznat nové kamarády a také jakási „brána“ knašim dalším akcím: jedno- i
vícedenním výletům za poznáním, zábavou a sportem. (Naposled jsme byli vZoo ve Dvoře Králové.)
Těšíme se, že se naše schůzky přijdete podívat Vy i Vaše děti!                                                             MarkétaMarkétaMarkétaMarkétaMarkéta
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ZZZZZÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS     ZEZEZEZEZE     ZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍZASEDÁNÍ P P P P PASTORAČNÍASTORAČNÍASTORAČNÍASTORAČNÍASTORAČNÍ     RADYRADYRADYRADYRADY

konané dne 23. 4. 2006

Přítomni: P. Petr Bouška, Marie Tomková, Petr Chvátal,
Petr Zborník, Jan Macek, Jakub Suchel, Jiří Zeman,
Tereza Lokajíčková

Omluveni: P. Mariusz Przygoda, Marie Dajbychová, Eva Kutá

Bylo projednáno a rozhodnuto:Bylo projednáno a rozhodnuto:Bylo projednáno a rozhodnuto:Bylo projednáno a rozhodnuto:Bylo projednáno a rozhodnuto:
- Na 20. 5. je naplánován velký úklid vkostele pod vedením Petra Chvátala
- Po biřmování 28. 5. bude ve farním sále setkání biřmovanců a jejich blízkých sbiskupem

Václavem Malým (místo farní kávy) – občerstvení zvlastních zdrojů
- Hlavní věci kolem pouti 27. 5. zajištěny, již se přihlásili první zájemci
- Do konce května musíme vystěhovat mobiliář zkostela na Malvazinkách kvůli chystané opravě –

část lavic bychom mohli využít ve farním kostele (boční lodě, křestní kaple)

Příští zasedání pastorační rady se bude konat 21.5. t.r. Zapsala: T. LokajíčkováT. LokajíčkováT. LokajíčkováT. LokajíčkováT. Lokajíčková

HHHHHOMILIEOMILIEOMILIEOMILIEOMILIE     NANANANANA B B B B BOŽÍOŽÍOŽÍOŽÍOŽÍ     HODHODHODHODHOD     VELIKONOČNÍVELIKONOČNÍVELIKONOČNÍVELIKONOČNÍVELIKONOČNÍ     (J(J(J(J(JANANANANAN 20, 1-9) 20, 1-9) 20, 1-9) 20, 1-9) 20, 1-9)

Během obou světových válek vycházely vnovinách pravidelně seznamy vojáků padlých na frontě.
Jejich manželky se tak doma dozvídaly, která další znich se stala vdovou. Jistěže takováto informace
byla pro každou znich skličující. Ztráta manžela ve válce nebyla pouze ztrátou citovou, nýbrž také
ekonomickou, zejména měla-li taková vdova již více dětí. Zatímco naprostá většina těchto neš�astnic
byla o smrti svého manžela informována pravdivě, jsou dokumentovány případy, kdy došlo kchybám
a za mrtvého byl prohlášen omylem ten, kdo ve skutečnosti nezemřel. Jaké pak bylo překvapení těch
domnělých vdov, když jim u dveří zazvonil jejich manžel, který se živý a někdy i zdravý navrátil
zfronty. Psychologicky nesmírně zajímavý musel být ten úplně první moment: „Co tady děláš? Ty
máš být přece mrtvý!“ Mezi tímto prvním momentem a následným pochopením „vždy� je to opravdu
on“ byl pak časový úsek podivuhodného přechodu od naprosté zmatenosti až knevýslovné radosti.
Umíme-li se vžít do vnitřního myšlenkového a citového světa oné domnělé vdovy a snažíme-li se
pochopit, co se vní během třebas velmi krátké chvíle událo, budou nám také jasnější zprávy
evangelistů o reakcích zbožných žen i apoštolů na skutečnost Kristova vzkříšení. My totiž knim
přistupujeme spíše jako ti, kdo už mají ve věci jasno, snad až příliš jasno. Vždy� Kristus vstal
zmrtvých, jsme naučeni vto věřit a nepochybovat, a velice se divíme, jak si ty ženy a apoštolové
mohli počínat tak nechápavě. Automatičnost naší víry ve vzkříšení nás může dokonce vést kfalešnému
domnění, že naše víra je snad i pevnější než jejich.

Khrobu přichází jako první Marie Magdaléna a chová se chudinka značně nechápavě, zatímco
my na rozdíl od ní už předem víme, co se stalo: „Prvního dne vtýdnu přišla Marie Magdalská časně
ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto kŠimonu Petrovi
a ktomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: ‚Vzali Pána zhrobu a nevíme, kam
ho položili‘.“ No, Máří, jak sis mohla něco takového myslet? Copak tvůj Mistr již během svého
pozemského putování nepředpovídal, že Syn člověka bude vydán do rukou hříšníků, bude zabit, ale
třetího dne že vstane zmrtvých? – Je však třeba přiznat, že Magdalénino chování mělo vsobě racionální
jádro. Magdaléna totiž vyslala dvě autority církve na inspekci prázdného hrobu – Petra a učeníka,
kterého Ježíš miloval.

Evangelistu Jana zajímají ani ne tak kolektivní zážitky, nýbrž postoje jednotlivců kJežíšovi –
Nikodéma, Samařanky, Lazara a Marty… Vtěchto intencích se zdá, jakoby Magdaléna přišla ke
hrobu časně zrána sama, zatímco ostatní evangelisté hovoří o třech zbožných ženách. Jenomže
zMagdaléniny řeči se prozrazuje, že i Jan o nich ví. Magdaléna totiž Petrovi a milovanému učedníkovi
neříká: „Vzali Pána zhrobu a nevím, kam ho položili,“ nýbrž: „nevíme, kam ho položili“. A obdobně
nejde Magdaléna podle Janova evangelia za všemi zbylými jedenácti učedníky (stará církev ji nazývala
„apoštolkou apoštolů“), nýbrž za konkrétními dvěma postavami, tedy Petrem a oním tajemným
bezejmenným učedníkem.

Mezi těmi dvěma pak dochází kjakémusi závodu vběhu: „Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a
zamířili khrobu první. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl
khrobu první. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna.
Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvláš�, na jiném
místě.“ I když milovaný učedník doběhl první, dal přednost Petrovi jako nezpochybnitelné autoritě.
Poněkud to připomíná středověké turnaje: pokud zápasil též samotný panovník, rytíři museli vkoncovce
polevit, i když byli silnější než on, protože se neslušelo, aby král prohrál sosobou nižšího společenského
postavení. Jestliže Petrovi náleželo a dodnes náleží skrze papežskou službu v církvi prvenství, měl to
být právě on, kdo provede jako první prohlídku prázdného hrobu. Což se také stalo, ovšem to
nikterak neznamená, že by Petr zamezil přístup i tomu druhému učedníkovi: „Potom vstoupil i ten
druhý učedník, který přišel khrobu první, viděl a uvěřil.“

Zajímavé je, že Petrův vnitřní postoj kcelé události nám evangelista nesděluje, zato nám říká o

VVVVVELKÝELKÝELKÝELKÝELKÝ     ÚKLIDÚKLIDÚKLIDÚKLIDÚKLID

To není válečné jméno náčelníka Apačů, ale úkol, který před námi stojí. Kdo můžete,
přij	te vsobotu 20. 5. t.r. po ranní mši svaté (nebo ještě lépe také na ni!). Pod velením
kostelníků společně dáme dopořádku ty části kostela, na které se při běžném týdenním
úklidu nedostane. Mimochodem - víte, že hlavní lo	 kostela a obě boční lodi, tedy cca 700
m2 , každý týden vytírají dvě (občas i tři!) statečné ženy? Já před nimi smekám…

PPPPPOUŤOUŤOUŤOUŤOUŤ     ZAZAZAZAZA     NOVÁNOVÁNOVÁNOVÁNOVÁ     KNĚŽSKÁKNĚŽSKÁKNĚŽSKÁKNĚŽSKÁKNĚŽSKÁ     POVOLÁNÍPOVOLÁNÍPOVOLÁNÍPOVOLÁNÍPOVOLÁNÍ

V sobotu 6. května se koná již 5. arcidiecézní pou� za duchovní povolání na Svaté Hoře
v Příbrami. Tentokrát se dopravíme do Příbrami individuálně, autobusové spojení je
následující: Praha, Na Knížecí - Příbram 7:45 - 8:40, 8:40 - 9:38, 8:45 - 9:47. Je možné
jet i vlakem v 8:22 z nádraží Praha-Smíchov a v Berouně přestoupit na vlak odjíždějící v
9:01, příjezd do Příbrami v 9:39. Hlavní mše svatá začína v 10 hodin.
Závěr pouti je v 15:30. Spojení zpět autobusem: Příbram, Jiráskovy Sady - Praha, Smíchovské
nádraží 15:23 - 16:15, 15:53 - 16:45, 16:13 - 17:13. Vlak jede zpět v 15:41 a na smíchovském
nádraží je v 17:32 (s přestupem v Berouně) nebo v 16:23 a na Smíchově je v 17:37 (s
přestupem ve Zdicích). Sleedujte vývěsku nebo internet http://www.apha.cz/poute.php
či http://www.svata-hora.cz .

za nás všechny našim duchovním otcům za krásné velikonoční bohoslužby i za ochotu, kterou
projevili a stále projevují svou pravidelnou službou nám hříšníkům ve zpovědnicích.                MMMMMMMMMMDÍKY !!!DÍKY !!!DÍKY !!!DÍKY !!!DÍKY !!!

VVVVVELIKONOCEELIKONOCEELIKONOCEELIKONOCEELIKONOCE     JSOUJSOUJSOUJSOUJSOU     PRYČPRYČPRYČPRYČPRYČ … … … … …
a mnozí si řeknou - zase všední život! Ale Velikonoce neskončily, trvají přece nadále – nejen do
svátku Seslání Ducha svatého, ale trvají pro nás křes�any stále!...  JSME VYKOUPENÍ KŘESŤANÉ
a každé prožité Velikonoce vnašem životě by nás měly posunout v hloubce víry vpřed. Máme stále
co poznávat včem se zdokonalovat a máme také zčeho se radovat –Bůh je stále snámi (tedy pokud
my mu to dovolíme)! A je snámi rád! Můžeme se na Něho spolehnout a nechat se jím vést (pokud
nám to naše pýcha dovolí!). VNěm máme smysl a cíl našeho života. Při mši sv. kněz čte prosbu: „A�
naše velikonoční radost dozraje vradost věčnou!“ Není to úžasné?!     MM    MM    MM    MM    MM
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MMMMMÁJOVÉÁJOVÉÁJOVÉÁJOVÉÁJOVÉ     POBOŽNOSTIPOBOŽNOSTIPOBOŽNOSTIPOBOŽNOSTIPOBOŽNOSTI     VVVVVMĚSÍCIMĚSÍCIMĚSÍCIMĚSÍCIMĚSÍCI     KVĚTNUKVĚTNUKVĚTNUKVĚTNUKVĚTNU

Vměsíci květnu se bude po večerní mši sv. konat májová pobožnost, a to denně kromě pátku, kdy
bývá adorace Nejsvětější svátosti oltářní, a kromě dnů svatodušní novény, která začíná 25.května.

tom učedníkovi, že to byl on, kdo viděl a uvěřil. Co vlastně viděl? Pruhy plátna a roušku – že by snad
to samo o sobě stačilo kvíře? Jistěže ne. Je totiž třeba pochopit, co znamená to slovo viděl.Zde se
jedná nikoli o jeden zpěti fyzických smyslů, o tělesný zrak, nýbrž opohled víry – jak se říká: Co je
důležité, je lidským očím neviditelné. Kosmonaut Gagarin napůl triumfálně a napůl výsměšně sdělil
po návratu zvesmíru generálnímu tajemníkovi Chruščovovi, že na oběžné dráze žádného Boha
neviděl. Komu se kdy vpředcházejících dějinách lidstva jen snilo o tom, že člověk dobude samotný
kosmos? Avšak je zřejmé, že to nestačí. I na této zemi a v době daleko nižšího stupně civilizačního
rozvoje bylo možno duchovním zrakem prohlédnout hlouběji a dále než vkosmickém prostoru.
Ano, stačilo pohlédnout duchovním zrakem a vidět, co naznačují pruhy plátna.
Avšak přesto šlo i vtéto situaci duchovního prozření o příslib, že učedníci brzy uvidí svého Pána také
tělesným zrakem. Na konci celého úryvku se totiž uvádí: „Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí
vstát zmrtvých.“ Ve velikonoční době tedy budeme číst stále znovu zprávy o tom, jak učedníci
spatřili Vzkříšeného na vlastní oči svým tělesným zrakem. Budeme svědky jejich počáteční nechápavosti
i jejich radosti ztoho, že Ježíš žije. Také my se snimi budeme radovat jako ty domnělé vdovy, jejichž
manželé, původně považovaní za mrtvé, se vraceli živí zválečné fronty.    P. Stanislav PřibylP. Stanislav PřibylP. Stanislav PřibylP. Stanislav PřibylP. Stanislav Přibyl

UUUUUMĚNÍMĚNÍMĚNÍMĚNÍMĚNÍ     ZVOLITZVOLITZVOLITZVOLITZVOLIT     SPRÁVNOUSPRÁVNOUSPRÁVNOUSPRÁVNOUSPRÁVNOU     CESTUCESTUCESTUCESTUCESTU (S (S (S (S (SVĚDECTVÍVĚDECTVÍVĚDECTVÍVĚDECTVÍVĚDECTVÍ     BÝVALÝCHBÝVALÝCHBÝVALÝCHBÝVALÝCHBÝVALÝCH     NARKOMANŮNARKOMANŮNARKOMANŮNARKOMANŮNARKOMANŮ)))))
Před časem jsem navštívila komunitu Cenacolo (Večeřadlo), kde se léčí mladí lidé zfatální závislosti
na drogách. Zaznamenala jsem si svědectví dvou chlapců, jež na mne velice zapůsobila. Ještě donedávna
bohužel převažoval názor, že ohrožení našich dětí drogami není tak velké a nebezpečné, jak se někteří
domnívali. Proto nebyla věnována pozornost a pomoc mladým vtakové míře, jako dnes. Problém
týkající se narkomanie nejen nezeslábl, ale je nedále aktuální, nepřestává ohrožovat tisíce mladých
lidí. Předkládám proto následující svědectví a doufám, že nás přimějí khlubšímu zamyšlení a také
kodpovědnějšímu postoji ktomuto jevu.       L. Šumavská      L. Šumavská      L. Šumavská      L. Šumavská      L. Šumavská

Hovoří Stanko:
„Naše rodina byla sice křes�anská, ale peníze byly na prvním místě. Když jsem dospíval, všechno mne
nudilo. Hledal jsem stále cosi, nebyl jsem sničím spokojen. Stále jsem potřeboval něco, co mi chybělo. Začal
jsem s marihuanou a přešel pak na heroin, ale ani to mne neuspokojilo. Prvních 5 let sdrogou jsem měl od
rodičů všechno, myslel jsem si dokonce, že je normální brát drogu, že ti, kdo ji neberou, zaostávají. Když
jsem však dávky stupňoval, začal jsem si uvědomovat závislost, ale už bylo pozdě. Potřeboval jsem drogu,
abych vůbec mohl fungovat. Stal jsem se dokonce překupníkem a přitom jsem se začal „léčit“, abych
uspokojil rodiče. Chodil jsem na terapii, bral pilulky, ale nic to nepomáhalo. Rodiče se uklidnili, mysleli si,
že se ztoho dostanu, ale bylo to jako začarovaný kruh: peníze, droga, léčení, následky. Když kolem mne
začali umírat kamarádi, pochopil jsem, že droga není dobro, ale smrt. Přesto jsem ji bral každý den. Bylo
pozdě to změnit. Když kolem vypukla vzemi válka, šel jsem do ní jako voják. Narkoman totiž nemá už nic
rád, ani život. To, co jsem žil, už nebyl život, ale živoření. Chtěl jsem ve válce zemřít. Po třech letech jsem
se vrátil - a znovu ke drogám. Pak se stalo, že jsem byl u toho, když přítel umíral. Mnozí zemřeli na drogu
už dříve, ale nebyl jsem u toho, myslel jsem si, že smrt vyřešila jejich problémy. Tentokrát jsem byl svědkem
umírání. Bylo to jiné. Tehdy jsem se rozhodl, že vstoupím do komunity. Každý musí klesnout až na dno, aby
přišel do komunity. Vkomunitě jsem měl ne jeden, ale tisíc problémů. Venku byl jediný: jak získat heroin.
Najednou jsem byl nucen pracovat, aniž bych za to něco dostal. Zdálo se mi to hloupé. Ten, koho jsem
dostal za „anděla“, se mne každých pět minut ptal, jak se cítím. To se mi nikdy předtím nestalo, aby se o
mne někdo takto zajímal. Když jsem nadával, on se nepřidal, ale odpovídal sláskou. Když jsem něco
neudělal, nerozčílil se, ale udělal to za mne. Začal sem si uvědomovat, že on také jako já byl mrtvý, a nyní
žije. Do všeho vkládal lásku, lásku svelkou převahou, a i když práce a výsledky nebyly perfektní, přece
dávaly velkou radost. Dříve jsem také nepoci�oval za nic vděčnost. Neuměl jsem děkovat. Nyní jsem
poznával, včem je moje chyba: chtěl jsem být důležitý.         Se svolením přetištěno z „Kobylístku“Se svolením přetištěno z „Kobylístku“Se svolením přetištěno z „Kobylístku“Se svolením přetištěno z „Kobylístku“Se svolením přetištěno z „Kobylístku“

KKKKKVĚTNOVÝVĚTNOVÝVĚTNOVÝVĚTNOVÝVĚTNOVÝ „H „H „H „H „HOSTOSTOSTOSTOST ( ( ( ( (ZZZZZ) ) ) ) ) MĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCEMĚSÍCE“ S“ S“ S“ S“ SMÍCHOVSKÉHOMÍCHOVSKÉHOMÍCHOVSKÉHOMÍCHOVSKÉHOMÍCHOVSKÉHO S S S S SPOLEČENSTVÍPOLEČENSTVÍPOLEČENSTVÍPOLEČENSTVÍPOLEČENSTVÍ M M M M MLÁDEŽELÁDEŽELÁDEŽELÁDEŽELÁDEŽE

Poměrně mnoho hostů promlouvalo o různých povoláních v církvi. Zůstáváme ovšem trochu dlužní
povolání nejobvyklejšímu, a to sice manželství. Tento nedostatek jsme se rozhodli napravit a pozvali
jsme manžele Šilhavé ze Lhotky, kteří již od roku 1991 připravují snoubence na život vmanželství
vdomácím prostředí jako laičtí spolupracovníci centra pro rodinu. Mají tři děti a bohaté zkušenosti,
které jsou schopni dovedně předat. Ve středu 3.5. od 19ti hodin ve farním sále uslyšíme mj. o tom,
jak tyto přípravy probíhají, jaké alternativy knim existují; proč je příprava důležitá, co může přinést
a jak může přispět ke stabilitě a prohloubení partnerského vztahu. Zobou manželů dorazí pouze
PhDr. Jana Šilhavá. Přesto se máte na co těšit, neb je to člověk nanejvýše povolaný. Těšíme se na
Vaši návštěvu - Vaše Smíchovské Společenství mládeže.

PPPPPOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍOZVÁNÍ     NANANANANA     KONCERTKONCERTKONCERTKONCERTKONCERT

pořádaný Základní uměleckou školou Na Popelce dne 10. 5. 2006 v 18.30 hod.10. 5. 2006 v 18.30 hod.10. 5. 2006 v 18.30 hod.10. 5. 2006 v 18.30 hod.10. 5. 2006 v 18.30 hod. v kostele sv.Václava.
Program koncertu:
Gregoriánský chorál | P. Eben: Smiluj se, Bože | Anonym (13. stol., Francie): Benedicamus Domino
| A. Scarlatti: Adagio pro 3 zobcové flétny a b.c. | G. Frescobaldi: Ego sum panis | J.Pachelbel:
Kanon | zpěvy zTaizé: Gloria I., II. | anonym: variace pro 2 zobcové flétny | G.F.Händel: Two
sacred aries, No. I. | W. Holborne: Here rests, my thoughts | anonym: So, so, mein liebste zart |
G.F.Händel: Two sacred aries, No. II. | G. Faure: Messe Basse | E. Morriconi: Misie | B.
Mikolášek: 4 světla pastýře Šimona; Temná noc, Tvé světlo září tmou
Účinkují:  žáci a pedagogové ZUŠ Praha 5 - Košíře. Vstupné: dobrovolné.

KKKKKONCERTONCERTONCERTONCERTONCERT

Zdeněk Pololáník: Velikonoční cesta (je to cyklus písní na texty starozákonních žalmů); varhany:
Václav Šmilauer, zpěv: Mariana Cecilie Svobodová; Kdy a kde?: 18.5.2006 - po večerní mši svaté - po
18 hodině - Sv.Václav na Smíchově, 21.5.2006 - 15 hodin - Jezulátko (kostel Panny Marie Vítězné).
Celý program by se měl vejít do jedné hodiny.

FFFFFARNÍARNÍARNÍARNÍARNÍ     POUŤPOUŤPOUŤPOUŤPOUŤ

Zveme vás na farní pou�, která se uskuteční v sobotu 27. května 2006. Pojedeme do Bečova nad
Teplou, kde si prohlédneme největší vzácnost exposice - relikviář sv. Maura, památku evropského
významu. Byl zhotoven v 1. čtvrtině 13. století pro benediktinské opatství ve Florennes (v dnešní
Belgii) pro ostatky sv. Jana Křtitele, sv. Maura a sv. Timoteje. Poté pojedeme do nedalekého nově
založeného kláštera Nový Dvůr, kde se v kostele zúčastníme poledních modliteb. Po obědě v Dobré
Vodě (v restauraci či z vlastních zásob) přejedeme do Teplé. Po mši svaté v 15 hodin bude následovat
prohlídka premonstrátského kláštera, který zde v roce 1193 založil český šlechtic Hroznata. Odjezd v
7:15 od kostela sv. Václava, návrat cca v 19:30. Cena (včetně vstupného na prohlídky v Bečově a Teplé)
je pro dospělé 370 Kč, pro děti do 15 let 300 Kč. Přihlásit se a zaplatit můžete do 15.5. v sakristii.

Při mši sv. v 9:30 bude Mons. Václav Malý udělovat svátostPři mši sv. v 9:30 bude Mons. Václav Malý udělovat svátostPři mši sv. v 9:30 bude Mons. Václav Malý udělovat svátostPři mši sv. v 9:30 bude Mons. Václav Malý udělovat svátostPři mši sv. v 9:30 bude Mons. Václav Malý udělovat svátost
biřmování. Poté bude ve farním sále setkání biřmovanců a jejichbiřmování. Poté bude ve farním sále setkání biřmovanců a jejichbiřmování. Poté bude ve farním sále setkání biřmovanců a jejichbiřmování. Poté bude ve farním sále setkání biřmovanců a jejichbiřmování. Poté bude ve farním sále setkání biřmovanců a jejich
blízkých ss otcem biskupem.blízkých ss otcem biskupem.blízkých ss otcem biskupem.blízkých ss otcem biskupem.blízkých ss otcem biskupem.


