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

8:00
6:30
7:30

KONTAKT S

9:30
17:30
17:30

18:00
pátek

11:15 sv. Gabriel
15:00 Palata

(nedělní)

KNĚZEM

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

ÚŘEDNÍ HODINY
(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
Jindy:
- po individuální dohodě.

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
31.5. sobota Svátek Navštívení Panny Marie;
od 8.15 úklidová brigáda v kostele
1.6. neděle 9. neděle vmezidobí; první svaté přijímání dětí
3.6. úterý Památka sv. Karla Langy a druhů, mučedníků
4.6. středa od 19 hod. setkání sHostem měsíce – P. Romualdem Robem, OP
5.6. čtvrtek Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
6.6. pátek 1. v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
8.6. neděle 10. neděle v mezidobí
10.6. úterý v16 hod. koncert u sv. Václava
11.6. středa Památka sv. Barnabáše, apoštola
12.6. čtvrtek v18.30 koncert u sv. Václava
13.6. pátek Památka sv. Antonína zPadovy, kněze a učitele církve
15.6. neděle 11. neděle vmezidobí; v19.15 schůzka pastorační rady farnosti
21.6. sobota Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
v10 hod. kněžské svěcení v katedrále
24.6. úterý Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
28.6. sobota Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29.6. neděle Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů; koná se sbírka na bohoslovce

ZMĚNA

V ČASE LETNÍCH NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB

!

Vuplynulých letech bylo vnašem kostele zvykem zrušit vobdobí letních prázdnin nedělní mši sv.
v8 hod. a ponechat pouze bohoslužby v9.30 a v18 hod. Ve snaze vyjít vstříc těm farníkům, kteří
preferují nedělní mši sv. v8 hod., rozhodla pastorační rada farnosti posunout prázdninové nedělní
bohoslužby na kompromisní čas 8.30 hod. Vobdobí 1.7. – 31. 8 budou tedy nedělní mše sv. u
sv. Václava v8.30 a v18.00 hod. Vostatní dny vtýdnu zůstává prázdninový rozvrh bohoslužeb
oproti předcházejícím rokům nezměněn: po, st, pá 17.30; út, čt 6.30; so 7.30.
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

6
Červen
2008

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

EUCHARISTIE
První den měsíce června je vtomto roce vnaší farnosti spjatý smalou slavností
– prvním svatým přijímáním dětí. Věnujme proto trochu pozornosti této svátosti,
která člověka – vedle křtu a biřmování – uvádí (pokud možno stále hlouběji)
do tajemství křesanského života:
Podobně jako k udržování přirozeného života patří zcela neodmyslitelně
potrava, tak také ten, kdo začal skrze křest duchovně žít (případně dosáhl skrze
biřmování duchovní dospělosti), potřebuje pro svůj duchovní život potravu.
Ta se mu nabízí naprosto jedinečným způsobem právě ve svátosti eucharistie.
V této svátosti totiž člověk nejen přijímá posilu (milost) od Boha, ale samotného
Původce této milosti, Ježíše Krista.
Přislíbena byla tato svátost Ježíšem Kristem vsynagoze v Kafarnau, když řekl: „Já jsem ten chléb živý, který
sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky“ (Jan 6,51). Ustanovena potom byla při
poslední večeři sapoštoly, při níž Ježíš Kristus prohlásil chléb za své tělo, které obětuje, a víno za svou krev,
která bude na kříži prolita. Příkaz: „To konejte na mou památku” církev od prvních dob naplňuje, kdykoli
je sloužena mše svatá. Vykoupení člověka Ježíšovou obětí na kříži je totiž příliš velkou událostí na to, aby se
na ni jen vzpomínalo jako na vzdálenou minulost. Proto je tato událost, která má nadčasový význam, stále
znovu zpřítomňována ve mši, a to „nekrvavým” způsobem. Kdo se účastní mše, ten jakoby měl účast přímo
na Kristově oběti na kříži. Ve svatém přijímání se pak navíc spojuje bezprostředně se samotným Ježíšem
Kristem, jenž je ve svátosti přítomný se svým lidským tělem, duší i se svým Božstvím, a to celý jak ve způsobě
chleba, tak ve způsobě vína. Z toho vyplývá i důležitost dobré přípravy na svaté přijímání. „Kdo by jedl
chléb (Páně) nebo pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Proto musí člověk sám sebe
zkoumat. Kdo totiž jí a pije, a tělo Páně nerozlišuje (od obyčejného chleba), jí a pije si odsouzení” (1Kor
11,27-29). Kdo si je vědom těžkého hříchu, má si proto dříve, než přistoupí ke svatému přijímání, vykonat
svátost smíření. Jinak se doporučuje ke svatému přijímání přistupovat co nejčastěji. Protože Ježíšova přítomnost
ve svátosti trvá, dokud jsou způsoby chleba a vína neporušené, stává se přijímající vlastně po určitou dobu
„živým svatostánkem”, a měl by tedy nejméně několik minut setrvat vdíkůčinění.
Přijímáním vzrůstá naše důvěrné spojení s Ježíšem Kristem: „Kdo jí mé těla pije mou krev, zůstává
ve mně a já v něm” (Jan 6,56). Člověk se tak mimoděk stále více připodobňuje Kristu, s nímž se
veucharistii setkává. Přijímání nás také očišuje od našich špatných náklonností, zahlazuje lehké hříchy
a chrání nás před hříchem těžkým.
Eucharistie je rovněž poutem jednoty církve, protože přijímající zde jedí z jednoho jediného chleba,
kterým je sám Ježíš Kristus: „Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, nebo
všichni máme účast na jednom chlebě” (1Kor10,17).
Svou víru v přítomnost Krista v eucharistii a svou úctu k němu se velmi doporučuje rozvíjet skrze
tichou modlitbu před svatostánkem a adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí.
Mši svatou může sloužit platně vysvěcený biskup nebo kněz. Tam, kde je narušena posloupnost
svěcení, která má vést až k apoštolům, nelze hovořit o mši svaté nebo o platném proměnění chleba a
pb
vína vtělo a krev Krista.
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PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI
Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Farní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství starších rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Mateřské centrum Venoušek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum fara
Rekreační cvičení pro ženy
úterý 18:30 - 19:30 hod. - velký sál
Společenství Obnovy v Duchu svatém
úterý od 20 hod. - velký sál na faře
Program pro mládež (od 14 let)
středa 18:30 - 20:00 na faře.
Společenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
spolcovni.usmev.cz

Mateřské centrum Venoušek - modlitební setkání
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na faře.
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek 19:00 - 20:00 - velký sál na faře
Modlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 23 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 15.5. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 24.6. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od října, rozvrh ve vývěsce
Katechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Petra a
P. Mariusze
Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Petry Šustrové (724 241 322 nebo 257
328 718)

V nedìli 25. kvìtna 2008 odstartovala celoroèní Modlitební tafeta za knìze. V sakristii
jsou archy, kde se zájemci pøihlásí k týdenní tafetì modliteb. Texty modliteb jsou také na
farních stránkách. A nae spoleèné modlitby pøinesou mnoho poehnání jim i nám.
administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / yuga@centrum.cz
farní vikář:
výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252

Sponzorské dary:

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
Farní Zpravodaj:

Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie, zasílejte
P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc.
na prispevky@volny.cz

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 500 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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hnilobu bludů svých ku škodě nesmrtelných duší ničemně roztrušují! Pokaváde se pak služebníci
oltáře přece jen kmravoučným thematům obrátí, nech jsou si vědomi, že zlořády a nemrav toliko
obecně tepati mají, vyhradivše kárání individuelní až na posvátnou službu zpovědnickou, to vše dle
zásady „lev na kazatelně, beránek ve zpovědnici“. Budiž ovšem taktéž připomenut Církví přísně zapovězený
zlozvyk kléru, místo slova Božího ideje politické zkazatelen šířiti. Coby náhončí štěpiti lid Boží plamennými
řečmi lid tu na přívržence strany lidové, ondy pak strany agrárnické, knězi zajisté nepřísluší a svornos
údův Církve rozvrací, tím spíše, že Církev dnes se všech stran ohrožena jest a coby přepevná bašta
bludům tzv. doby moderní čeliti musí: tzv. „volné myšlence“, piklím zednářským, vRusku pak
bezbožeckému bolševismu se rozmáhajícímu, jakož i dalším haeresím dnešní rozjitřené doby, které
hrozivostí svojí veškery bludy věkův předchozích zpět na nevinné hádky mnišské snižují. Jest na bíle dni,
kterakž paragraf kazatelnicový justice naše až tou měrou gumovým činí, že za propagandu politickou
ještě žádný zposvátných služebníků Církve ku soudu pohnán nebyl.
Selhání ovšem netoliko hierarchičtí služebníci Církve se dopouštějí. To vidno kupříkladu ve
městech větších, kdež ti, kteříž podle slov sv. Pavla „svrablavé uši“ mají, toliko tehdy a tam povinnos
nedělní svoji plní, kde oblíbený kazatel jejich třebas i pofiderní um svůj předvádí a chtěje se
uhranutému publiku zalíbiti, ghirlandami plytké krasomluvy nešastníky tyto do sítí svých lapá.
Zvláště pak onen, kterýž přístupu do tisku a tzv. medií bez censury předběžné se strany Církve
požívá, nezřídka osobu svoji až do míry neúnosné zviditelňuje, pročež nestává se tak ku škodě
nesmrtelných duší on sám menším, aby toliko sláva samotného Spasitele našeho vzrůstati mohla.
SP
Jemu bu chvála i čest na věky věkův. Amen.

MLADÍ

MÍŘÍ NA

VELEHRAD

Není tomu tak dávno, co se vjihočeském Táboře uskutečnilo Celostátní setkání mládeže. Mnozí účastníci jistě
rádi vzpomínají na týden nabytý zážitky a poznáváním nejen duchovních hodnot, víry, Krista, ale též nových
přátel. Rok utekl jako voda a Sekce pro mládež ČBK a Sekcia pre mládež KBS pořádají ve dnech 18. – 20.
července 2008 na Velehradě setkání nové – větší, otevřené mladým lidem mnoha národů a vyznání.
Toto setkání nese záhadný název ActIv8 (čti ektivejt). Česky bychom to mohli přeložit jako Sk 1,8
– je to odkaz na biblický citát, vyjadřující motto letošního Světového dne mládeže: „Dostanete sílu
Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky.“ Zároveň anglické slovo activate znamená
pohnout, spustit – tedy podnítit kaktivitě.
Důvodem kvelehradskému setkání české a slovenské mládeže je fakt, že Svatý otec Benedikt
XVI. pozval na tyto dny mladé celého světa do australského Sydney. Ne každý si ovšem dalekou
cestu může dovolit. Proto se mladí setkají na Velehradě, kde díky přenosové technice TV NOE uvidí
vpřímém přenosu své vrstevníky na opačném konci světa, budou se moci na dálku účastnit liturgie
sloužené papežem a zároveň přímo na vlastní kůži zažijí onen neopakovatelný pocit přítomnosti tisíců
vrstevníků, který doprovází všechna velká setkání.
A co ActIv8 nabízí? Předně je to nabídka duchovního setkání, tentokráte umocněného
každodenním prožíváním univerzality církve. Deset tisíc Čechů a Slováků utvoří jednotu s mladými
lidmi zcelého světa, shromážděnými za oceánem. Nebudou chybět ani slavnostní mše svaté, křížová
cesta, modlitba růžence. Na účastníky čeká mnoho sportovních, kulturních, uměleckých aktivit –
koncerty, workshopy. Důležitou součástí celého setkání bude benefiční koncert slovenské skupiny
Tretí deň a amerických SonicFlood. Výtěžek ztohoto koncertu bude použit na aktivity známého
misionáře P. Petera Krenického na Zakarpatské Ukrajině.
Stejně jako loni je ovšem potřeba celou akci zajistit nemalými finančními prostředky. Účastnický
poplatek ve výši 150,- Kč je spíše symbolický. Organizátoři proto prosí všechny o zapojení se do
sbírky Mozaika 2008 zakoupením kartičky mozaiky v ceně 50,- Kč a nebo zasláním peněz na účet u
ČSOB, a.s., č.ú.: 219759054/0300. Více informací o této sbírce získáte na internetové adrese
www.mozaika2008.cz. Zájemci o setkání ActIv8 se mohou přihlásit a další informace získat na
internetových stránkách www.activ8.signaly.cz.
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ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

Přítomni:

-

25.5.2008

P.Petr Bouška, P.Baldínský, J.Dajbych, J.Macek, A.Macková,
F.Nedbal, J.Suchel, V.Škácha, M.Tomková

Body jednání, návrhy a usnesení:
Hledání řešení při narušování pořádku vprůběhu bohoslužeb duševně nemocnou paní
Vsakristii bude kdispozici kniha přání a stížností
Ve farním sále jsou umístěny farní inzertní knihy nabídky a poptávky pro potřeby farníků
Vyjádření nelibosti kžebrání ve vnitřních prostorách chrámu
Letní provoz nedělních bohoslužeb je pro tento rok již definitivně stanoven na 8:30. Mše sv.
v8:00 a v 9:30 vprůběhu prázdnin nebudou.
Návrhy na farní výlet: Lysá n/L, Sněžka, Hejnice, Boleslav, zvažuje se možnost cyklovýletu.
Zvažování nabídek oprav okapových žlabů

Termín dalšího zasedání: neděle 15.6.2008 od 19:15

FARNÍ

DOVOLENÁ RODIČŮ S DĚTMI VE

Zapsal:

V. Škácha

ŠTĚKNI (26. 7.-2. 8. 2008)

Všichni přihlášení prosím zaplate urychleně (do 1.6.) vsakristii zálohu na pobyt. Pro případné další
zájemce se našly ještě 3 pokoje, zveme tedy ještě 3 rodiny sdětmi (případně bez). Převaha je dětí
mladších, ale nikdo není nucen se účastnit celého programu. Okolí nabízí krásná místa na výlety pěší
i cyklistické.

ŽEBROTA

2007.Papež Pius XI nazval obláty
„specialisty na nejtěžší misie“, Jan
Pavel II řekl, že „jsou to muži,
zasvěcení evangelizaci, zvláště mezi
nejubožejšími lidmi“.První základy této
komunity u nás položil otec Zdeněk
Čížkovský, který se po roce 1948, po
útěku před komunismem dostal až
do Afriky, kde působil jako misionář
dlouhá léta. I dnes máme českého
misionáře ztéto kongregace na Haiti.
Místo je to opravdu
povznášející, a jeho klid ani neruší
blízkost města Tábora. Náš P.Petr
Bouška měl pro nás odpoledne mši
svatou, navštívili jsme i studánku ,
kde vytéká nyní slabý pramen vody. Pán nás provázel i pěkným počasím, a tak naše putování bylo
MM
pro nás duchovní posilou i tělesným odpočinkem. Díky, Pane.

V

NEDĚLI

25.5.

JSME OSLAVILI NAROZENINY OTCE

PETRA

V KOSTELE A PŘED NÍM

Vposlední době se rozmáhá žebrání přímo vkostele. I když chápeme, že je těžké
někoho odmítnout, pokud vypadá jako potřebný, přesto vás prosíme, abyste
důkladně zvážili, komu a jakou pomoc chcete poskytnout. Asi opravdu není nutné
podporovat evidentně podnapilé, aby se mohli „dorazit“. Pokud chcete pomoci,
zkuste si snimi promluvit, co potřebují. Klidně snimi jděte na nákup a zaplate
jim ho, ale je zbytečné, aby se za vaše dary kupoval alkohol a cigarety. A prosíme,
když už dáváte, tak až před kostelem. Interiér je opravdu určen kjiným účelům.

PAMĚŤ

FARNOSTI

Hledáme pamětníky, resp. dobové dokumenty, fotografie, osobní vzpomínky na život farnosti a na
kněze, v posledních 60 letech, pro doplnění farní kroniky a zpestření obsahu Zpravodaje.

OHLÁŠKY
Od října jsou ohlášky na každý týden zveřejňovány i na našich farních webových stránkách. Pokud si
http://www.vaclavonline.wz.cz,
tedy v neděli nestihnete vše zapamatovat či zapsat, můžete navštívit http://www.vaclavonline.wz.cz
kde jsou ohlášky na hlavní stránce a rovněž ke stažení jako soubor Microsoft Word.

FARNÍ

INZERCE

Milí bratři a sestry, máte snad doma něco, co již nepotřebujete, ale může se někomu hodit? Nebo
něco sháníte? Pak je tu pro vás naše farní inzerce. Pro všechny, kteří cosi shánějí, nebo naopak chtějí
něco nabídnout, a již květiny, dětské kolo, nábytek, nebo cokoli jiného, jsou ve farním sále připraveny
inzertní sešity. Jsou k dispozici jak při farní kávě, tak také všem společenstvím a můžete do nich
zapisovat své inzeráty. Tak tedy vám všem hodně štěstí a hurá do toho.
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Srdeèný dík vem, kdo se
rozhodli mì takto pøekvapit a
pøispìli mi na tento nový dopravní
prostøedek!!! J
P. Bouška
9

VĚŘÍM. A

VYZNÁVÁM?

„Věřím a vyznávám, že jsi můj Pán, Bůh, který za spásu světa byl dán.
A slyším vduši své vždycky tvůj hlas, víru mou posiluj po všechen čas.“
Kancionál, píseň č. 720
Víra je pro nás, věřící, jistě velmi důležitá. Je velikým darem, dává smysl, naplnění a směr
lidskému životu. Její vyznání je předpokladem kpřijetí křtu vcírkvi i kpřijímání dalších svátostí.
Krédo je i součástí mše svaté. Každou neděli ve společenství sostatními znovu vyslovujeme: „Věřím
vjednoho Boha…“. A právě vyznání víry recitované při mši svaté (ale i ostatní „odpovědi lidu“, a to
nejen v našem kostele) jsou důvodem, který mě vede knapsání tohoto článku. Poslední dobou mám
totiž často pocit, že vkostele vlastně kromě kněze a ministrantů, které vpředu vidím, už téměř nikdo
jiný není. Tedy - právě vokamžicích, kdy mají zaznívat sborové odpovědi věřících. Protože namísto
nich je slyšet jen pár nejednotně, tiše a rozpačitě znějících hlasů…
Celá liturgie je vlastně dialogem, především jistě tím vnitřním, mezi Bohem a naší duší, ale
protože Krista zastupuje kněz, odehrává se při mši svaté dialog mezi knězem a shromážděným Božím
lidem. Kněz, který předsedá shromáždění, vyslovuje i naším jménem všechny jednotlivé modlitby, ke
kterým my připojujeme svoje „Amen“ (ANO). Spolu sknězem se modlíme, prosíme, děkujeme
Bohu a chválíme ho. Měli bychom mít stále na paměti, že při bohoslužbě je mezi námi Kristus zcela
konkrétně přítomen. Stejný Kristus, kterému jednou bude ležet u nohou celý svět, Ten, který na
konci časů přijde svelkou slávou a mocí. Toto vědomí by mělo rozechvívat naši duši, vést nás
kúžasu, k usebrání a ktomu, že nebudeme na mši svaté jen přítomni, ale že ji budeme opravdu
aktivně prožívat. A ktomu jistě náleží i vědomě a nahlas pronášené odpovědi na všechny modlitby,
které zaznívají od ambónu či od oltáře.
A tak nás všechny chci povzbudit a vybídnout: Snažme se, a nám nikdy nezevšední dar mše
svaté. A pro nás nepřestává být společně prožitou slavností, kde se můžeme radovat zBoží lásky.
Neostýchejme se nahlas a společně modlit, prosit, vyznávat svoji víru a být tak jedni pro druhé
povzbuzením. Vždy: „Tak věříme a tak věří církev; a my tuto víru vyznáváme a ona je naší
(vz)
slávou v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (z křestních obřadů)

JAK

NÁS VIDÍ?

Pravý křesan je vsoučasné společnosti považován téměř za exota. Nelže, nekrade, nemění své životní
partnery, snaží se poctivě pracovat i za málo peněz a ještě se snaží pomáhat druhým. Jsme nemoderní,
zastaralí, naivní, jako bychom neměli v současné společnosti co dělat, často překážíme. Ale na druhé
straně, aniž si to ostatní uvědomují, považují naše jednání „za správnou normu“. Běda ale, když
někdo znás udělá chybu, hned slyšíme“ tak to je prosím křesan!“ Když dítě nepozdraví souseda…a to chodí do kostela! Vypadá to, jakoby nás považovali za opravdovější než druhé lidi. Většina
našich protivníků ví, jak by společnost měla fungovat, ale že to bez Boha nejde, to nechtějí přiznat.
Sv. Pavel nám dává radu jak žít: „Žehnejte těm, kdo vás pronásledují, žehnejte a neproklínejte.
Radujte se sradujícími, plačte splačícími. Bute mezi sebou stejného smýšlení. Nedychtěte po
věcech vysokých, ale spíše se sklánějte kvěcem obyčejným“ (Řím.12, 14-16). Ano, bume svatí, ale
HK
ne svatoušci!

NĚCO

K ZAMYŠLENÍ

„Jedno velice výmluvné a silné znamení, které my křesané můžeme poskytnout našemu okolí, je
hodnověrnost našeho života, soulad našeho života sevangeliem. Polovičatost zpravidla neoslovuje.“
(A. Opatrný)
Ryby jsou poctivé. Neberou a neberou!
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DVĚ

PODOBY ODVAHY

Odvaha je velmi dobrá vlastnost. Všichni ji potřebujeme kživotu. Záleží však na svobodné vůli
každého znás, jakou podobu budeme prosazovat. První vede kpokoře. Připouští uvědomění si
vlastních slabostí a poznání hranic, za které nechceme ani nemůžeme jít. Druhá, falešná podoba
odvahy, je vdnešní době velice uznávaná. Ti, kteří ji prosazují, jsou ochotni pro svou slávu riskovat
ztrátu nejen svého života, ale často i životy jiných lidí. Dovedou si kvůli obdivu ostatních vymyslet
nepřeberná množství nebezpečných situací. Je to třeba rychlá jízda autem, slézání strmých skal, skoky
zobrovských výšek, cestování do neprobádaných zemí, aniž by byli rozumně připraveni na vše, co je
může potkat. Podnětem tohoto nesmyslného počínání je pýcha, o které se moudře říká, že „předchází
pád“. Po takovém neuváženém činu je většinou na lítost už pozdě. Těžké zranění se nemusí podařit
úplně vyléčit, život se nedá vrátit zpět. Lidé zpravidla brzy zapomenou, co svým hazardním jednáním
zavinili. Proto chtějme vživotě vždycky prosazovat tu správnou podobu odvahy, která vede jen
Ilona Bozděchová
kdobrému.

PRÁCE

JAKO NA KOSTELE

Vdnešní době se může zdát neuvěřitelné, že moje babička bydlela vkostele.
Nebylo to sice přímo vchrámové lodi, ale ve věži kostela Panny Marie pod
řetězem (Maltézských rytířů) na Malé Straně. Záchod a kohoutek se studenou
vodou byly vpřízemí a čtyřčlenná rodina žila vprvním patře vjediné
místnosti, ne nepodobné té nad sakristií vnašem kostele. Asi proto babička
věděla, co to znamená, když se řekne „práce jako na kostele“ – to byl její
výraz pro maximum ve vyjádření pracnosti. Nutno podotknout, že babička
byla velmi pracovitá osoba.
Vzpomněla jsem si na ni, když jsem přemýšlela o těch, kteří se o náš kostel a naši faru starají. Kdo
uklízí na faře, kdo tam myje podlahy, toalety, okna? Kdo pere záclony, kdo vynáší odpadky?
A kostel? Hned u vchodu jsou umístěny vývěsky, vnichž jakoby se samy pravidelně vyměňovaly
aktuální informace a další texty. Stále čisté a uklizené jsou nejen podlahy a lavice, ale celý chrámový
prostor včetně vyluxovaných koberců. Ten, kdo utírá lavice a odstraňuje z nich vosk po velikonoční
vigilii, dobře ví, co znamená rčení mojí babičky. I krásná květinová výzdoba, kterou ostatně také
považujeme za samozřejmost, za sebou skrývá náročnou práci.
Ale kostel není jenom presbytář a chrámové lodě. Patří kněmu ještě veliké množství dalších
prostorů a i vnich musí být pořádek a čisto. Jsou zde depozitáře, do kterých někdo pravidelně uklízí
sochy - po Vánocích (betlém), po Velikonocích (součásti Božího hrobu), stejně jako při změnách
liturgického období (výzdoba hlavního oltáře) vprůběhu roku. Kdo vede evidenci a kontroluje, zda je
stále kdispozici dostačující množství svící, olejů, hostií a mešního vína či křestních roušek? A kdo
tyto potřeby dokupuje? Kdo pere, žehlí a zašívá oltářní plátna, alby, rochety, kleriky…? Farnost, to je
přece také správní úřad – kdo chodí na poštu, do banky a kdo zajišuje (vdnešní době jistě i vcírkvi
rozsáhlou) administrativu?
Hodně „práce na kostele“ vykonávají bezejmenní dobrovolníci. Ale jsou i další práce, které
nejsou vidět, jsou-li vykonané, ale do očí bije (a často se stává terčem kritiky), pokud vykonány nejsou
a ty vykonávají naši kostelníci. Náplní jejich práce není jenom hlídat kostel, jak by si možná někdo
myslel. Jejich práce je nekonečná a sisyfovská, všeru a zimě, sedm dní vtýdnu. V6:00 ráno je již
kostel otevřený a okolo 18:30 ještě potkávám u sakristie někoho zkostelníků teprve zamykat kostel.
Kdo znás ví, že paní kostelnice vykonává i pastorační činnost? Že tráví každé páteční odpoledne
naPalatě? Škoda, že někteří lidé neumí svou práci pro farnost zviditelnit.
Možná, že kdybychom věděli, co všechno dělají, třeba i nad rámec svých povinností, byli bychom
Petra Šustrová
knim uctivější a ohleduplnější.
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VLAK ŽIVOTA

VOLBY

Život lze připodobnit k cestě vlakem skládající se z nastupování a vystupování, plné
nehod, příjemných překvapení a též hlubokého smutku. Narozením nasedáme do
vlaku a potkáme v něm osoby, se kterými bychom si přáli zůstat po celou cestu naše rodiče. Oni však na nějaké stanici vystupují, zbavujíce nás své citlivosti a
nenahraditelné vazby k nám.
To ale nepřekáží tomu, aby nastoupily jiné osoby, které se pro nás také stanou
velmi důležité. Přicházejí naši sourozenci, přátelé a lásky. Mezi osobami, které cestují
tímto vlakem, se najdou i tací, kteří se přišli jen svézt. Tací, kteří při cestování
vyvolávají smutek. A též tací, kteří chodí po vlaku a jsou stále připraveni pomoci.
Mnozí po vystoupení zanechávají stálou vzpomínku. Jiní vystoupí tak nepozorovaně, že si ani neuvědomíme,
že uvolnili místo. Je zajímavé, že někteří cestující, které milujeme, obsadili místa v jiných vagónech, které
jsou daleko od toho našeho. Proto budeme muset přežít naši cestu bez jejich blízkosti. Nic nám však
nebrání v tom, abychom vprůběhu cesty opustili náš vagón a vypravili se k nim. Možná už si ale
nebudeme moci sednout vedle nich, protože místo už bude obsazené jinou osobou. Naše cesta je plná
výzev, snů, fantazie, očekávání a rozluček. Ale nikdy návratů. A proto absolvujme cestu nejlépe, jak se
dá. Pokusme se navázat známost se všemi cestujícími, hledaje v každém ty nejlepší vlastnosti. Velké
tajemství naší cesty spočívá v tom, že se nikdy nedozvíme, na jaké stanici vystupujeme, ani kde vystupují
naši společníci. Zamýšlím se, jestli ve chvíli, kdy vystoupím z vlaku, pocítím nostalgii. Věřím, že ano.
Odloučit se od některých přátel, se kterými jsem cestoval, bude bolestné. Dovolit, aby moje děti zůstaly
samy, bude velmi smutné. Ale držím se naděje, že až přijedu na hlavní stanici, uvidím je přicházet s
batohem, který neměli při nastupování. Myšlenka, že jsem se přičinil k tomu, aby se jejich batoh
zvětšoval a stával se hodnotnější, mě dělá šastným.Přátelé moji, učiňte, aby náš pobyt v tomto vlaku byl
pokojný, starejme se, aby až přijde chvíle vystupování, na vašem prázdném místě zůstaly milé vzpomínky
Jarmila Paterová
těm, kteří pokračují v cestě. Přeji šastnou cestu!

Protože v listopadu t.r. skončí dvouleté funkční období současné pastorační rady farnosti, bude třeba
zvolit na podzim radu novou. Volby se uskuteční v neděli 9. 11. 2008. Nová pastorační rada pak
zahájí svou činnost v neděli 30. 11. 2008. V tento den večer se také sejde ke svému ustavujícímu
setkání. Tak jako vminulých letech budou platit následující pravidla:
1. Kandidáti do pastorační rady se mohou přihlásit sami nebo je může navrhnout někdo jiný
zfarnosti (viz bod č. 6).
2. Pokud farník někoho navrhuje jako kandidáta do pastorační rady, musí si u něj ověřit, zda
kandidaturu přijímá.
3. Návrhy se podávají písemně do sakristie nebo do farní kanceláře.
4. Termín pro podání návrhů bude 21. 9. 2008.
5. Pro lepší informovanost farníků o jednotlivých kandidátech bude na nástěnce v kostele sv. Václava
a sv. Gabriela začátkem října uveřejněna stručná charakteristika jednotlivých kandidátů sjejich
fotografiemi.
6. Upřesnění k volebnímu právu:
- Aktivní volební právo má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti
(prakticky záleží na tom, zda se za člena farnosti považuje či nikoli; bydliště není v tomto směru
rozhodující).
- Pasivní volební právo má každý katolík starší 18 let, který je ochotný plnit úkoly pastorační rady.
- Navrhnout kandidáta může každý, kdo má aktivní volební právo.
Služba v pastorační radě je jednou z možností, jak uplatnit své vlohy ve službě farnosti a jak převzít svůj
díl zodpovědnosti za utváření farního společenství. Bylo by vhodné, aby mezi kandidáty byli zástupci
různých věkových skupin a také jednotlivých společenství, která ve farnosti existují. Podle nových Stanov
pastoračních rad Arcidiecéze pražské, které nabyly účinnosti vletošním roce, bylo funkční období
pastoračních rad prodlouženo na 5 let
pb
let.

NAŠE

Letní tábor pro děti od 6 do 12 let, 23.7.-3.8.2008

FARNOST SE OPĚT ROZJELA NA POUŤ

ne pěšky, jak by se správně putovat mělo, ale společně
autobusem. Navštívili jsme klášter premonstrátů
vMilevsku, který pomalu dostává důstojný vzhled,
ačkoliv ještě velká část chátrá a čeká na rozhodnutí o
restitucích. Před měsícem byl prohlášen za Národní
kulturní památku, jakožto nejstarší klášter vJižních
Čechách. Důležité je, že se tu znovu obnovila komunita
premonstrátů, kteří duchovně pečují o celou oblast
Milevska. Tak se klášter, svýznamnými prvky románské
architektury, stává opět duchovním centrem celého kraje.
Druhým cílem naší pouti bylo poutní místo P.Marie
Neposkvrněné- KLOKOTY, které stojí už vlastně na
pokraji města Tábora. Je to krásné místo, jemuž vévodí
jednolodní kostel P.Marie, nyní nádherně opravený. Je
obklopen ambity skaplí sv. Jana Nepomuckého.
Duchovní správu od roku 1994 vykonávají obláti - misijní
řád, založený r. 1816. Vroce 1990 byla obnovena česká
provincie a obláti začali působit v Kroměříži. Samostatná
Středoevropská provincie, která se skládá zČeské
republiky, Německa a Rakouska, byla založena vroce
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DO PASTORAČNÍ RADY

Předtáborová schůzka pro rodiče proběhne v úterý 17.června 2008 v 19h. v Komunitním centru sv. Prokopa
na Nových Butovicích. (více informací na www.bet-el.signaly.cz). V současné době je již tábor plně obsazen.

TROJSKÁ

TROJKA ANEB

ZOO, BOTANICKÁ

ZAHRADA A

FATA MORGANA VTROJI

Vzhledem ktomu, že legitimacím do ZOO vbřeznu vypršela
platnost a zájem o jejich půjčování stále trvá, jsou na následující
rok opět zakoupené 2 rodinné legitimace (tedy vstupenky pro
celkem 4 dospělé osoby a 4 děti do 15 let).
Navíc je ještě nově koupená 1 legitimace do Botanické zahrady
vTroji a do tropického skleníku Fata Morgana
Morgana. Tato legitimace
platí podobně jako legitimace do ZOO po dobu 1 roku pro vstup
2 dospělých osob a 2 dětí (výhodou je, že děti do 6 let mají vstup zdarma) do obou těchto objektů.
Podmínky pro půjčování jsou podobné jako vminulých letech:
Zájemci o půjčování legitimací si mohou vstupenky rezervovat na tel. čísle 257328718 nebo 724241322
Petra Šustrová
(na SMS zprávy neodpovídám!).
Do konce platnosti legitimací
ZOO
150,- Kč
Botanická zahrada + Fata Morgana
150,- Kč
ZOO + Botanická zahrada + Fata Morgana
200,- Kč

Na jeden den (pouze 1 legitimace)
100,- Kč
100,- Kč
150,- Kč
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O

KAZATELSTVÍ

(DE

PRAEDICATIONE)

Počněmež ponejprv nastíněním takto nastoleného námětu.
„Kázání“ (praedicatio) jest výměrem širším nežli homilie. Jakkoli
praví moudros sedlského lidu našeho, že „není kostelíčka,
aby na něm nebylo kázáníčka“, dlužno na pozoru se míti, neb
tzv. „homilie“ jest moudrým ustanovením naší přepečlivé svaté
hierarchické a samospasitelné matky Církve zvána „součástí
bohoslužby a jest knězi neb jáhnovi vyhrazena; vní se během
roku liturgického na základě posvátného tekstu pravdy víry a
pravidla života křesanského vykládají“. Ztoho zřejmým se jeví,
že zde jest řeč o posvátné bohoslužbě eucharistické, samotným
Božským Spasitelem naším ustanovené a Církvi do vínku dané,
zatímco při jiných obřadech církevních (křestních, pohřebních,
jakož i svatebních beze mše svaté, kupř. když jednou se stran
jest odpadlík od našeho svatého náboženství katolického či úd některé ze sekt protestantských či
rozkolnických) může pronášet quasihomilii tak řečený laik.
Rozšířený se nešvar, ponejprv v Němcích se objevivší a úrodné lány slova Božího jakoby jedovatým
koukolem plenící, jest supplování kněze vjeho posvátné službě Božímu slovu daremnými ženštinami
– pastoračními assistentkami se zovoucími – ježto kněze touto kromobyčejnou troufalostí mrzce od
jejich vlastního, moudrým úradkem sv. Církve stanoveného úkolu odvádí, úkolu totiž, kterýmžto nic
menšího býti nemůž’, nežli pokrm slova Božího dítkám Církve vpravý čas dávati (escam illorum in
tempore opportuno dare). Chvalitebnou obranou proti takovýmto úlisným liškám na vinici Páně
jistotně upřílišená, zbrklá ba prchlivá represse přemrštěnou býti se jeví, jak to ostatně sezení XIII.
posvátného sněmu tridentského „O nápravě“ vhlavě 1. připomíná: „nech biskupové a jiní ordináři
mají na paměti, že jsou pastýři, ne hrdlořezi (pastores sed non percussores esse)“. Proto přepečlivá
hierarchická matka Církev, pamětliva jsouc upomenutí božského Zakladatele jejího, bedlivě toho se
přidržuje, aby totiž netoliko mocí holubičí prostoty, nýbrž rovným dílem též hadí opatrností – ovšemže
proudy Ducha sv. podpořenou – blahodárné působení její se stkvělo.
Ktomuto nad jiné vznešenému úkolu jest proto nutno, aby kněží jakožto obzvláště vyvolení
synové sv. Církve a horliví ctitelé nejblahoslavenější panenské matky našeho Spasitele, Panny Marie,
svůj ouřad (munus, ba officium) kazatelský se vší pečlivostí vykonávali. Nech proto příliš dlouhými
a květnatými projevy trpělivos posluchačův svých nezkušují. Jest výsostně trapno, jestliže sami
ministranté sázky uzavírají, zdali veledůstojný pán dvacet či až čtyřicet minut hovořiti bude. Tito jinak
veškerým důstojenstvím obdaření kněží, jimž přehojné zlato skrze posvátné ruce jejich při vysluhování
sv. svátostí teče – oblažujíce naši již na této zemi triumfující matku Církev – neomaleně pokouší
trpělivos nikoli bezednou stádce jim svěřeného, činíce jej rukojemstvím svým, kdy ovečky své začasté
dravým vlkům vplen vydávají. Jiní opět hlasem a přednesem unylým posluchačů svých coby fakíři
indičtí hadův uspávají. Dlužno též nad poloprázdným kostelem tak se nerozhořčovati, by obětmi
takovéhoto bysi spravedlivého hněvu právě ti nebyli, kteříž cestu do chrámu Páně vážili. Plakati
dlužno vždy toliko na hrobě správném. Vůbec jest u těch kněží, kteříž věřících mluvou unylou
uspávají či kostel ve stavu poloprázdném pozůstavují, dotazu nastoliti, zdalipak se kúkolu tak závažnému,
jakým je dle sv. Pavla kázání „vhod i nevhod“ náležitě připravují. Zdá se pravdě blíže býti, že
mnohým takovým jest pečlivá příprava zjevně „nevhod“, zatímco „vhod“ jim spíše přijde splašky na
lidi házeti, tedy cokoli ztoho, co libovolným způsobem, by třebas i na jarmarku jsou splašili. Taktéž
homilií mravoličných třeba se vmnožství větším nežli značném se vystříhati, ježto značná část nábožného
lidu katolického pranepatrných znalostí neomylného učení sv. Církve vykazuje. Ó, kéž by údové
Církve katolické tutéž horlivos všíření krás a pravd víry své vykazovali, sjakou sektáři a rozkolníci
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„HOST (Z)

MĚSÍCE“

O VÍŘE

A

ROZUMU

Včervnu nás čeká poslední host před letními prázdninami. Ve středu 4. 6. Od
19 hodin přivítáme fr. Mgr. Romualda Štěpána Roba, který je již od roku 1997
členem Řádu bratří kazatelů a vsoučasnosti zastává také funkci převora Kláštera
dominikánu vPraze. Přichází stématem „Víra a rozum“. Na základě encykliky
Fides et ratio a dalších poznatků ukáže úlohu rozumu a víry vnašem životě a
hlavně jejich vzájemný vztah a propojenost. Více se však dozvíte včervnu.
Setkání se samozřejmě neobejde bez nějakého drobného občerstvení. Podrobnosti o „Hostu (z)měsíce“
naleznete jako vždy na farním webu, stránkách našeho společenství (spolcovni.usmev.cz) a na nástěnce
mta
vpředsíni kostela. Těšíme se na Vaši návštěvu, Vaše Smíchovské Společenství Mládeže.

POZVÁNÍ

NA KONCERTY

koncert vúterý 10. 6. 2008 v16 hod. v kostele sv.Václava
Program: Marc Antoine Charpentier: Te Deum | G. F. Händel: La scia ch´io pianga
Účinkují: Smíchovská komorní filharmonie, Smíšený sbor PedF UK Praha a dětský pěvecký sbor
PEGAS (dobrovolné vstupné bude věnováno ve prospěch Domu spečovatelskou službou Prahy5, Neklanova
ul.)
varhanní koncert večtvrtek 12. 6. 2008 v18.30 hod. v kostele sv.Václava
Program: J. S. Bach: Preludium a fuga C dur, BWV 545 | improvizace: Dvě chorálové předehry na
Nun danket alle Gott | Marcel Dupré: Ave maris stella – dvě části; hraje Jan Breindl
improvizace: Barokní fantazie | J. S. Bach: chorálová předehra Vor deinen Thron tret´ich | F.Mendelssohn
– Bertholdy: Sonáta A dur č. 3 | S. Karg - Elert: Nun danket alle Gott – chorální fantazie; hraje Václav
Vála

PRAVIDELNÁ

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ NA FAŘE

Společenství animátorů a další mládeže Vás zve na modlitbu chval v prostorách farního sálu. Charakter
modlitby je ovlivněn charismatickou obnovou, takže si např. zazpíváme celou řadu živých duchovních
písní, nechybí však také prostor pro meditaci. Modlitba začíná ve 20:30, prosíme však příchozí, aby
byli přítomni v sále nejpozději ve 20:15. Konec bývá mezi 21:30 a 21:45. Těšíme se na setkávání s
Pavel Hora
Vámi ve společenství Krista. Nejbližší termíny jsou: 5.6.; 12.6.; 26.6.

PŘEDPRÁZDNINOVÝ

VÝLET NA ZÁMEK

ZBIROH

V SOBOTU

21.

ČERVNA

Sraz v 9:30 na Smíchovském nádraží u pokladen. S sebou: 170,-Kč, jídlo, pití, pláštěnku, dobré
boty. Návrat kolem 17:30h na Smíchovské nádraží. (Vlak by měl jet z směru Beroun. Na Smíchově
by měl být v 17:32.) Pokud máte tu možnost, potvrte svojí účast mailem na bet-el@seznam.cz
o.s. Bét-el, www.bet-el.signaly.cz

ČKA

PŘIPRAVILA PŘEDNÁŠKU

Ve čtvrtek 19.6.08, ve velkém sále na faře přednáška Ústavu pro studium totalitních
režimů na téma Souvislosti kolektivizace venkova v Československu. Přednáška bude
doplněna filmovou projekcí.

MISIJNÍ

BANKA UBOŽÁKŮ

Vdobě, kdy čtete toto číslo, manželé Baldínští jsou již vAfrice. Pamatujme na ně a na jejich dílo ve
svých modlitbách a přejme jim šastný návrat!
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