POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ A HLUBOČEPSKÉ FARNOSTI
Neděle: 8:00 9:30 18:00 sv. Václav |11:15 sv. Gabriel|8:3010:15 Zlíchov|16:00 sv. Vavřinec
(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)|Pátek 15:00 Palata|Středa 18:00 Zlíchov (po mši je adorace)
Po-So: 7:30
17:30 sv. Václav |1.sobota 15:00 Velká Chuchle
KONTAKT S

KNĚZEM

úterý: 8:00 - 11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.

ÚŘEDNÍ HODINY
(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA
- ráno 7:30 – 7:55
9:00 – 9:25
- večer 17:30 – 17:55
Všední dny: - večer 17:00 – 17:25
Jindy:
- po individuální dohodě.

Neděle:

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
3.4. neděle
10.4. neděle
15.4. pátek
16.4. sobota
17.4. neděle
21.4. čtvrtek
22.4. pátek
23.4. sobota
24.4. neděle
28.4. čtvrtek
1.5. neděle

4. neděle postní; koná se sbírka na charitu
v16 hod. slouží Mons. Dominik Duka mši svatou u sv. Vavřince vJinonicích
5. neděle postní
od 17.30 kající bohoslužba slova srozšířenou možností přijetí svátosti smíření
(místo večerní mše svaté)
od 9 do 12.30 postní rekolekce na faře (vede P. Tomáš Roule)
Květná neděle
od 19.15 setkání pastorační rady farnosti
bohoslužby Svatého týdne ve farnosti – viz str. 5
Zelený čtvrtek
od 9.30 Missa chrismatis vkatedrále
v18 hod. doprovodí obřady u sv. Václava sbor Ignis
Velký pátek – den přísného postu, koná se sbírka na Svatou zemi
Bílá sobota
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Od 18:30 přednáška ČKA - Spisovatelé ve stínu Mnichova (velký sál na faře) viz str.5
2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství), od 10 hod. beatifikace Jana Pavla II. ve Vatikánu

OSLAVA XXVI. SVĚTOVÉHO

DNE MLÁDEŽE
Srdečně zveme všechny mladé na oslavu XXVI. světového dne mládeže, která se koná v sobotu 9. dubna
2011 od 9.00 hod. v Salesiánském středisku mládeže, Kobyliské nám. 1, Praha 8 – Kobylisy.
Setkání ponese motto „V Kristu zapuste kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry…“ (Kol
2,7), jak vyhlásil papež Benedikt XVI. Dopoledne bude na programu rozhovor s otcem arcibiskupem
Dominikem Dukou, katecheze P.Michaela Špilara a přednášky a diskuse na duchovní témata. Odpoledne
věnujeme skupinám na aktuální témata, sportům a tvořivým skupinkám. Tato slavnost vyvrcholí mší
svatou s otcem arcibiskupem. Večer je možnost zúčastnit se koncertu křesanské skupiny. Více informací
a nabídka pomoci na tel. 244 910 469, http://www.praha.signaly.cz, e-mail: mladez@apha.cz.

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, F. Nedbal
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 700 ks neprodejné
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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
VELIKONOCE

A KŘEST

Vprvním roce tříleté přípravy na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu máme na přání našich biskupů věnovat
zvýšenou pozornost tématu svátosti křtu. Svátosti, která znamenala
naše duchovní znovuzrození, příslib věčného života, začlenění do
církve neboli „rodiny dětí Božích“. Právě s nadcházejícími
velikonočními svátky může být užitečné se nad významem křtu znovu
zamyslet a připomenout si také těsnou souvislost této svátosti se
slavením Velikonoc. Vždy právě o Velikonocích býváme svědky
křtu dospělých, kteří tak završují období katechumenátu, vněmž se
postupně přibližovali kPánu Ježíši i kcírkvi. Přijmout křest, to znamená pro katechumena začátek
úplně nové životní etapy, do které vstupuje vyzbrojen svátostnou milostí, očištěn od hříchů a vnitřně
přetvořen vším, co přijatá svátost křtu vlidské duši působí.
Když se zamyslíme nad tím, kdy se vevangeliích o křtu hovoří, obvykle se nám vybaví především
událost Ježíšova křtu vJordáně. Vliturgii ostatně máme i svátek Křtu Páně, který každoročně uzavírá
dobu vánoční a připomíná nám, že se Pán Ježíš na začátku svého veřejného života spokorou vmísil
(ač sám bez hříchu) do davu hříšníků, kteří přijetím Janova křtu dávali najevo svoji touhu po vnitřní
očistě. Toto však rozhodně není chvíle, kdy bychom mohli hovořit o ustanovení svátosti křtu. Takový
okamžik najdeme až na úplně opačném konci Ježíšova pozemského působení. Ustanovení svátosti
křtu je vMatoušově evangeliu dokonce spojeno sposledním setkáním Krista (již vzkříšeného a
zjevujícího se) sučedníky: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i
Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (Mt 28,19-20).
Není vůbec náhoda, že slova ustanovení této pro spásu nejdůležitější svátosti nacházíme vevangeliu
až včasové (ale hlavně příčinné) návaznosti na Ježíšovu smrt a jeho vzkříšení. Teprve poté, co Ježíš pro
naši spásu zemřel (a vzápětí smrt i její zdroj, jímž je hřích, slavně přemohl), ustanovuje svátost, která
je doslova naplněná ovocem jeho oběti a jeho vítězství. Přijmout takovýto křest pak ovšem znamená
být spolu s Kristem „ponořen“ (řec. baptisma = pův. ponoření) do velikonočních událostí Ježíšovy
smrti a jeho zmrtvýchvstání: „Copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni vKrista Ježíše,
byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti? … A jako Kristus byl vzkříšen zmrtvých Otcovou slávou, tak
i my teï musíme žít novým životem“ (Řím 6,3-4). Přijetí křtu znamená ale vlastně i „ponoření“ člověka
do tajemství vnitřního života celé Nejsvětější Trojice, které pak označujeme jako milost posvěcující
(křtíme „ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“).
To, co platí o křestní milosti vsouvislosti se křtem dospělých katechumenů o Velikonocích, vztahuje
církev i na křest malých dětí, přestože jejich spolupráce spřijatou Boží milostí je myslitelná až později.
Svátost přijatá vraném věku však dítěti napomůže, jak věříme, co nejdříve navázat vztah přátelství sKristem,
osvěcuje rozvíjející se rozum a dodává sílu lidské vůli směrem kvolbě skutečného, nikoli jen zdánlivého
dobra. Křest malých dětí nám navíc připomíná, že spása je na prvním místě dar Boží a spoluúčast člověka
je sice nezbytnou, avšak až druhotnou podmínkou dosažení věčného života. „Nikdo si nezaslouží život věčný
vlastními silami,“ připomenul nám letos mimo jiné ve svém svatopostním poselství i sám Svatý otec. pb
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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
Pěvecký sbor - zkoušky
pondělí 18:30 - 21:00 u sv. Ignáce, sál č. 24
Rekreační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Modlitební společenství za obrácení národa
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské centrum
kdo se nemůže zúčastnit, může se spojit v modlitbě
v uvedený čas, nebo každý den od 20:00
Společenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
smichovske.spolco.cz

D ĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR OLŠINA 2011
Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné modlitby)

Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek od 18:15 - 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 17.4. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 26.4. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka, rozpis ve vývěsce, zahájeno 29.9.
Katechumenát dospělých - individuální příprava
pod vedením P. Petra a P. Mariusze
Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Jany Durdisové (721148091)

administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
farní vikář:
P.Bonaventura Josef Rosa OFMConv. / tel. 739 389 247
výpomocný duchovní:
výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela:

P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252

Sponzorské
dary:

Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní
symbol platby uveïte číslo dárce, které vám přidělí farář.
Číslo bankovního účtu hlubočepské farnosti je 120552379/0800.

Farní www
stránky:

Adresa je: www.farnostsmichov.cz Své příspěvky, fotografie, aktuality a vše,
co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu: vojtech.skacha@seznam.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.
KAFE" BUDE I NADÁLE KAŽDOU NEDĚLI, POKUD SE NAJDOU
OCHOTNÍ SPOLUPRACOVNÍCI , KTEŘÍ BUDOU " DRŽET SLUŽBY ". Z ÁROVEŇ
HLEDÁME DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍKY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU KOSTELA.

OBLÍBENÉ "FARNÍ
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(16. –30. 7. 2011)

Sdružení Campamento ’99 srdečně zve všechny děti ve věku od 6 do 14 let na dvoutýdenní tábor
plný bohatého programu, který se bude konat 16. – 30.7.2011 v táborové základně Olšina blízko
Boletic v krásné lesnaté šumavské krajině.
Cena tábora pro jedno dítě je 3950,- Kč. Příspěvek musí být zaplacen nejpozději do 31. 5. 2011.
Pokud by nedostatek financí měl být hlavní příčinou neúčasti Vašeho dítěte na táboře, nebojte se nás
kontaktovat, řešení se vždy najde! Připomínáme, že lze zažádat u Vašeho zaměstnavatele o příspěvek
na rekreaci dítěte. Na vyžádání zašleme fakturu i potvrzení o účasti dítěte na táboře na adresu Vaší
odborové organizace nebo zaměstnavatele.
(www.campamento99.cz; tabor@campamento99.cz, mobil: 725109441 – Veronika Jírů)

LETNÍ

TÁBOR PRO DĚTI OD

6

DO

11

LET

(6. - 13. 8. 2011)

Letos pro změnu pojedeme do Skalice u Litoměřic, doufáme, že budeme mít s sebou podsady 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, celotáborovou hru a na
příjemné vedoucí. J Děti je možné přihlásit na mailu bet-el@seznam.cz (uveïte jméno dítěte, datum
narození, kontaktní adresu na vás a telefon) nebo můžete nechat tyto údaje v obálce ve vrátnici
Komunitního centra sv. Prokopa. Na www.bet-el.signaly.cz je ke stažení přihláška. Cena je letos
2150,-Kč (z toho 50,-Kč je na úrazové pojištění). Je možné platit na účet o.s. Bét-el (prosíme ne dřív
než v květnu a nejpozději do 30.6.11) nebo hotově na schůzce s rodiči. Pro ty rodiče, kterým přispívá
zaměstnavatel, můžeme připravit fakturu nebo potvrzení. V případě odhlášení je nevratné storno 150,-Kč.
Předtáborová schůzka pro rodiče proběhne ve čtvrtek 23. června 2011 v 19h. v Komunitním centru
sv. Prokopa na Nových Butovicích. (více informací na www.bet-el.signaly.cz). Přihlašovat děti je možné
do 30. června 2011 nebo do naplnění kapacity (24osob). Předtáborový výlet se uskuteční v sobotu 25.
6. 2011
o.s. bét-el (Magda Vlčková)

LETNÍ

TÁBOR PRO DĚTI OD

11

DO

14

LET

(22. - 31. 8.2011)

Pojedeme na faru v Jesenici u Rakovníka. Přihlašovat děti lze do 9. 5. nebo do naplnění kapacity
tábora a to buïto na mail (kristyna.vyskocilova@email.cz) nebo vhozením přihlášky do obálky umístěné
na nástěnkách v KC sv. Prokopa v Nových Butovicích i u sv. Jakuba ve Stodůlkách. Přihláška je ke
stažení na webu Stodůlecké farnosti www.centrumbutovice.cz. Cena 2000,-Kč. Předtáborový výlet
proběhne 11. 6. 2011. Schůzka s rodiči bude během června - rodiče dětí přihlášených na tábor
budou včas informováni. Hlavním vedoucím bude P. Michael Špilar. Můžete se obracet také na
vedoucí: Tomáš Vyskočil, Týna Vyskočilová.
o.s. bét-el (Kristýna Vyskočilová)

SVĚTOVÉ

DNY MLÁDEŽE

MADRID 2011

Sekce pro mládež České biskupské konference připravuje účast
jednotlivých poutníků českých a moravských diecézí na Světových dnech
mládeže (World Youth Day – WYD) 2011. Program WYD bude od 16.
do 21. srpna 2011 v Madridu. Součástí WYD jsou „Dny v diecézích“,
které se budou konat v různých španělských diecézích od 11. do 15.
srpna 2011. Přihlásit se je možné do 30. dubna. Více informací (nejen o
přihlašování) najdete na http://madrid2011.signaly.cz/
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ZÁPIS

SE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

Přítomni:

20.3.2011

2) Ve druhé části - v bohoslužbě slova - uvažujeme při čteních z Písma svatého o podivuhodných
skutcích, které od počátku Bůh učinil svému lidu Staré i Nové smlouvy.
Po chvalozpěvu zhasneme svíčky a posadíme se, abychom mohli v klidu naslouchat Božímu slovu.
Nejprve zazní sedm čtení ze Starého zákona. Po každém čtení se společně zúčastníme zpěvu žalmu či
kantika a poté vstaneme k modlitbě, vníž společně prosíme, aby se Boží slovo ve světě naplňovalo.

P.Petr Bouška, F. Nedbal, T. Lokajíčková, A. Zelinková
J. Durdisová, V. Škácha, J.Macek, K. Voleková

Body jednání, návrhy a usnesení
-

plánování programu Noci kostelů
slavení velikonočních svátků
návrh na změnu osvětlení kůru; nerovnost podlahy kůru
návrh na pořízení zátěžového koberce (podložky) do předsíně fary
možnosti aktualizace a vylepšení farního letáku pro turisty
doladění programu farní poutě
Příští zasedání pastorační rady se bude konat 17.4.2011.

JMENOVÁNÍ

NOVÉHO BISKUPA V H RADCI

Zapsal

VŠ

KRÁLOVÉ

Papež Benedikt XVI. jmenoval Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála JU.D., koadjutora kapituly Santa
Maria Maggiore vŘímě, papežského preláta, úředníka Státního sekretariátu, sídelním biskupem
vHradci Králové. Jmenování bylo zveřejněno dne 3. března 2011. Blahopřejeme a vyprošujeme Boží
pomoc k tomuto poslání.
Mons. Jan Vokál bude na biskupa vysvěcen 7. 5. 2011 v Římě, biskupského úřadu se ujme 14. 5.
2011 v Hradci Králové.
Mons. Jan Vokál, jmenovaný 25. biskup královéhradecký, přijme biskupské svěcení z rukou Tarcisia
kardinála Bertoneho, SDB, vatikánského státního sekretáře, v sobotu 7. května 2011 v 16.30 h v
bazilice sv. Petra ve Vatikánu (u oltáře Katedry). Slavnostní intronizace, při níž se ujme úřadu diecézního
biskupa, se uskuteční v sobotu 14. května 2011 v 15.00 h v katedrále Svatého Ducha v Hradci
Králové.

BEATIFIKACE JANA PAVLA II.

V ŘÍMĚ

O neděli Božího milosrdenství 1. května 2011 bude v Římě blahořečen zesnulý papež Jan Pavel II.
Slavnostní bohoslužba se koná v 10 hod. ve Vatikánu. Poutní centrum při Biskupství královéhradeckém
pořádá pro všechny zájemce z ČR při této příležitosti pou do Říma (kontakt: Poutní centrum,
Koclířov u Svitav 195, 569 11; telefon - 461 543164, mobil - 731 646 800, 731598752, email recepce@cm-fatima.cz). Přihlašovat se lze na pou letecky s našimi biskupy ve dnech 30. dubna – 3.
května 2011 (cena 15.400,- Kč), autobusy s CK ve dnech 29. dubna – 3. května 2011 (cena 5.500,Kč) nebo lehátkovým vlakem (cena 6.100,- Kč). Podrobnější informace na www.cm-fatima.cz.

ARCIDIECÉZNÍ

POUŤ ZA KNĚŽSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ

Arcibiskupství pražské pořádá v sobotu 14. května 2011 arcidiecézní pou za kněžská a řeholní
povolání na Svaté Hoře u Příbrami. Hlavní poutní eucharistické slavnosti bude předsedat
Mons.Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, který spolu s pomocnými biskupy a ordináři zve
kúčasti na této pouti všechny věřící. Při momentálních počtech našich seminaristů jsou sepjaté ruce
při této příležitosti zvláště naléhavé.
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1. ČTENÍ – GN 1,1-2,2
V prvním čtení nejde ani o dějepisné vyprávění v dnešním slova smyslu, ani o přírodopisný popis
vzniku světa, nýbrž o náboženský výklad světa ve světle poselství o Bohu – Stvořiteli a o spáse lidstva.
Stvoření světa je dobrý Boží čin, na který vykoupení navazuje.
2. ČTENÍ – GN 22,1-18
Poslušnost Bohu nevede ke zkáze, ale otevírá nové perspektivy. Tato poslušnost ovšem stojí na víře,
která mnohdy roste v bolestných zážitcích, jak to vidíme u Abraháma.
3. ČTENÍ – EX 14,15-15,1
Exodus – východ Izraelitů z Egypta a přechod Rudým mořem, to je velký Boži čin v jeho díle
vykoupení. Neradujeme se ze zkázy egyptských vozů a jezdců, ale radujeme se, že Hospodin se ujímá
svého lidu a vysvobozuje ho z moci zla. Voda nám připomíná křest a Izrael vysvobozený z otroctví je
obrazem vykoupeného Božího lidu – církve.
4. ČTENÍ – IZ 54,5-14
Bůh o sobě dává promlouvat jako o manželu, který zůstává své „manželce“ – tj. vyvolenému národu
– věrný i přes její nevěru. Ani od církve, která je vyvoleným lidem Nové smlouvy Boží láska nikdy
neustoupí.
5. ČTENÍ – IZ 55,1-11
Prorok vidí v obraze vody spásu, kterou Bůh zdarma každému nabízí. Je však třeba se obrátit od
starého
způsobu
života
a
přijmout
hlásané
Boží
slovo.
6. ČTENÍ – BAR 3,9-15.32-4,4
Prorok Baruch vyzývá k přijetí moudrosti Boží. Ta se pro nás vtělila v Ježíši Kristu. Proto přijetí Ježíše
ve křtu je naplněním této výzvy a plyne z něho také účast na blahoslavenství, které prorok vyslovuje.
7. ČTENÍ – EZ 36,10-17A.18-28
Bůh neopustil svůj lid, i když Izrael opustil Boha. Slibuje mu, že mu dá nového ducha a nové srdce.
To se doslova plní na těch, kdo se znovu rodí z vody a z Ducha svatého.
Po 7. čtení zůstaneme stát a koslavě velkolepých Božích děl v dějinách spásy zazpíváme chvalozpěv
vykoupených – Sláva na výsostech Bohu. Na oslavu Kristova vítězství se na začátku našeho
chvalozpěvu znovu plně rozezvučí varhany a zazní zvony.
EPIŠTOLA ŘÍM 6,3-11
Pro apoštola Pavla je křest naši pozemskou účasti na Kristově smrti a vzkříšení, je to počátek nového
života v nás. Mrtvi hříchu - tzn. že ve hříchu nevidíme nic dobrého, žádnou budoucnost –, avšak živi
Bohu v Kristu Ježíši… - to můžeme a máme být po křtu. Teprve pochopení našeho křtu v souvislosti
s velikonočním tajemstvím nám umožní pochopit, kdo vlastně jako křesané jsme.
Z radosti nad tím, že skutečně můžeme žít Bohu a s Bohem, zazpíváme po epištole radostný velikonoční
zpěv „ALELUJA!“, tj. „Chvalme Pána!“
Evangelium o vzkříšení
Nalezení prázdného hrobu a slova anděla nejsou ještě jádrem věci. Tyto skutečnosti jen ukazují k
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BŮH NECHCE ZLO
V době živelných katastrof, válek i osobních tragédií dostáváme často otázku: jak to může ten váš Bůh
dopustit, proč nezasáhne? Zčásti si za některé pohromy mohou lidé sami, pokoušejí se hrát si na
Boha. Mění toky řek, vysušují krajiny, kde se udržovala voda, mýtí pralesy, ovlivňují zrod lidského
života. Jsou ale tragédie, o kterých musíme poctivě říci, že nevíme, proč se tak děje. Proč zemře malé
dítě na zhoubnou nemoc, proč pohřbí zemětřesení tisíce lidí, proč zrovna já onemocním vážnou
chorobou? Těmito tragédiemi nás i naše duše možná Bůh chrání před ještě větším neštěstím, do
kterého bychom později v životě upadli. Naše představy o dobru a zlu jsou omezeny lidskými
schopnostmi, my nevidíme Bohu do karet. Díky za to, protože bychom hned začali švindlovat v náš
prospěch. Bůh je nedostižný, nepředstavitelný, jeho cesty jsou nevyzpytatelné, ale perfektní. Nikdy
HK
nezůstaneme sami, slíbil, že bude s námi až do skonání světa.

„OBRAŤTE

KOMENTÁŘ

SE KE MNĚ CELÝM SVÝM SRDCEM“

znělo na Popeleční středu mnoha našimi chrámy. I do našeho kostela přišlo mnoho lidí, aby si
kajícně nechali sypat na hlavu popel a slyšeli opět připomenutí, že prach jsme a vprach se obrátíme.I
mému malému vnukovi neušlo to zvláštní počínání a šeptal mamince, když sudivenýma očima
koukal na popel na čele:“Kam jsi to lezla?“ Dovedl trefně použít její slova, kterými vystihl podstatu
našich hříšných počínání. Ano, my všichni si máme uvědomit, že naše duše jsou „zašpiněné“
skutky, které dělat nemáme. Každý asi zná své slabosti. Vten první den postní doby máme mnohá
předsevzetí, ale známe to! Jak doba postupuje a díváme se zpět, výsledky jsou vnedohlednu. Ale
ještě doba postní neskončila , je ještě čas a tak schutí do toho!
Co nám asi řekne pohled do naší duše? Velmi se mi líbilo přirovnání duše ke kvetoucí, ale
neuspořádané zahradě. Hrdina vtéto knize na otázku, jak se mu zahrada líbí konstatoval: „To je ale
binec!“ a odpovědí mu bylo:“To je jako tvoje duše!“ Ano, zadívejme se vklidu do svého srdce, do
své duše a ukliïme svůj nepořádek. A jak je to u nás sláskou kbližním a zvláště k našim nejbližším?
Jak neseme naše kříže? Jistě nás každého ty všednodenní či větší kříže tíží! Přestaňme se na ně
konečně dívat jako na trest Boží. „Naše utrpení, která neseme tak, jak bychom je měli nést, jsou
polibky vtisknuté ukřižovanému Ježíši. Utrpení jsou však také Ježíšovy polibky mé duši“.(M.Tereza:“Pojï,
buï mým světlem“). Měli bychom si už konečně uvědomit, že nás Bůh skutečně miluje a že přes
všechny zkoušky, které nás potkávají, bychom mu měli důvěřovat. Všichni ze zkušenosti víme, že věci
které momentálně považujeme za „zlé“, se často mění v dobré. Asi to dobře vystihují slova citátu:
„Jestliže budeš život prožívat beze mne, bude to jako zkoušet sám chodit po vodě. Klesneš ke dnu, i kdyby
tvoje úmysly byly sebelepší.“
Tak schutí do toho! Čas běží a náš nebeský Otec čeká s láskyplnou náručí, otevřenou i na kříži!
MM

SMYSL

UTRPENÍ V ŽIVOTĚ

Už od pradávna se lidé zabývali otázkami, proč je na světě utrpení a jaký je jeho smysl.
Vpředkřesanských dobách přičítali jeho existenci různým bohům a mocnostem. Proto se je snažili
vykupovat krutými oběmi, často i lidskými. Když se začalo šířit ve světě křesanství, které smysl
utrpení vysvětluje, přesto tato myšlenka přetrvávala dále. Zvláště ve středověku se lidé domnívali, že
dlouhými půsty, bičováním a jiným tělesným trýzněním, dosáhnou Boží přízně. Avšak opak je
pravdou. Dlouhodobé nesmyslné utrpení a neustálý strach zdomnělého trestu způsobily, že se lidé
stávali neradostnými a zatrpklými.
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Víme, že i v dnešní době má půst svůj význam. Zvláště při přípravě navelké svátky, či důležitá životní
rozhodnutí. Nemá nás to však vést kesnaze, abychom si Boha „kupovali“. On je láska, jak čteme v
Písmu, která čeká na naši spolupráci. Zde se nám otevírá zvláštní tajemství. Všichni se ve svém životě
setkáváme s utrpením, které jsme si sami nezavinili, například s celoživotním postižením nebo
nenadálou nemocí. To však má smysl, i když se zpočátku často ptáme, proč zrovna já? Bůh má s
každým člověkem svůj plán, abychom mohli být spaseni. Když dokážeme s vírou přijmout pravdu,
že, jak píše svatý Pavel, „doplňujeme na našem těle to, co ještě schází doplnit do plnosti Kristových
útrap“, můžeme být radostní a vyrovnaní přesto, že je to často velmi těžké.
Pán Ježíš za nás trpěl mnohá příkoří a zemřel za všechny lidi poslušně na kříži. Tím nám odhalil
smysl našich trápení. Proto si zbytečné útrapy nepřidávejme a ty, které přijdou, se snažme statečně
Ilona Bozděchová
nést. Vždy i tak můžeme svědčit lidem o Bohu a jeho lásce k nám.

KOBŘADŮM

VELIKONOČNÍHO

TRIDUA

(TŘÍDENÍ)

ČTVRTEK - MŠE SV. NA PŘIPOMÍNKU POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ
Při této mši svaté vstupujeme do nejposvátnější části liturgického roku, do velikonočního třídení,
které pokračuje na Velký pátek, Bílou sobotu a vrcholí Velikonoční vigilií a slavností Zmrtvýchvstání
Páně na Boží hod velikonoční. Je to oslava velikonočního tajemství Kristova, jeho utrpení a vzkříšení.

ZELENÝ

Večerní bohoslužba Zeleného čtvrtku má tři části:
1) Na památku Poslední večeře Ježíšovy se slaví mše svatá.
Vtento den, stejně jako tehdy, nám podává Kristus důkaz své nejvyšší lásky, své tělo a krev. Služba
lásky Kristovy může být připomenuta i obřadem umývání nohou. Ježíš nám dává příklad, abychom
každému prokazovali službu lásky. To chceme právě nyní učinit: Odpustit každému a sami poprosit,
aby i nám Bůh odpustil. Při chvalozpěvu „Sláva na výsostech Bohu“ se rozezní všechny zvony a pak
umlknou po celou dobu utrpení Ježíše, aby znovu zazněly o Veliké noci.
Ve starozákonním čtení slyšíme předpisy o velikonoční večeři, která dal Bůh Mojžíšovi pro první
Velikou noc, kdy Bůh zachránil Izrael z egyptského otroctví. Tuto noc slavili Židé každý rok jako
velikonoční svátek. Také Pán Ježíš slavil své rozloučení s apoštoly v rámci židovské velikonoční večeře.
Dal jí ale jiný obsah. Stala se obětí Nového zákona a potvrzením nové smlouvy. Sv. Pavel nám
popisuje, jak Pán slavil svou večeři. Jen sloužící láska, jak nám připomene evangelium, je tmelem
jednoty a pramenem bratrství v církvi.
2) Odchod Ježíšův do Getsemanské zahrady znázorňuje přenesení Nejsvětější svátosti na boční oltář.
Po Poslední večeři odešel Ježíš do Getsemanské zahrady, aby se tam v modlitbě připravil na své
utrpení. Odchod z večeřadla připomíná nyní slavnostní průvod s Nejsvětější svátostí kbočnímu
oltáři, kde bude eucharistie až do Velikonoční vigilie přechovávána.
3) Svůj vztah k trpícímu Kristu můžeme vyjádřit večerní (noční) adorací.
U bočního oltáře, který nám připomíná Getsemanskou zahradu a kde je uložena Nejsvětější svátost,
se snažíme skrze adoraci uskutečnit Ježíšovu prosbu: „Bděte a modlete se semnou!“ Opuštěnost
Ježíše v Getsemanech připomíná také obnažení oltářů. Odnášení plátna, kříže a svící z oltáře se podle
původního zvyku konalo po každé mši svaté. Nyní nám to připomíná, že Ježíš byl ve svém utrpení
opuštěn od přátel a při bičování a křižování obnažen. Z kropenek se odstraní svěcená voda a nalije
se až z křestního pramene při slavení velikonoční vigilie.
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VELKOPÁTEČNÍ

OBŘADY
Vtento den si připomínáme Ježíšovo umučení. Nemyslíme na ně jen se smutkem, ale i svděčností.
Vždy pro jeho Krev, prolitou na kříži, můžeme dosáhnout odpuštění svých hříchů. Proto na znamení
vítězného Kristova utrpení používáme na Velký pátek roucha červené barvy, barvy mučedníků i barvy
královské.

VELIKONOČNÍ

Obřady mají tři části:
1) Bohoslužba slova
Bohoslužba začíná v naprostém tichu. Uvědomujeme si, že Ježíš musel podstoupit utrpení pro
hříchy všech lidí, a litujeme, že i my jsme k tomu přispěli svými hříchy. Kněží spřisluhujícími
pozdraví oltář hlubokou úklonou a pak vleže na stupních oltáře (přisluhující a ostatní přítomní
vkleče) se tiše modlí. Společně rozjímáme o utrpení Ježíše Krista, které nám přineslo spásu. To nám
připomene i následující bohoslužba slova a pašije.
Pak zazní obsáhlé přímluvy, v nichž prosíme společně za církev a celý svět, za věřící i nevěřící, protože
Kristus zemřel za všechny lidi, i za ty, kdo ho neznají.
2) Uctívání kříže
Přisluhující odcházejí pro kříž, znamení naší spásy: na něm zvítězil Ježíš nad hříchem a vysvobodil
nás z jeho nadvlády. Proto je kříž slavnostně přinášen a my se klaníme Tomu, kdo na něm zemřel,
svému Zachránci a Vykupiteli, Ježíši Kristu.
Nejprve je kříž postupně odhalen, přitom se zpívá: „Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa.“ My
odpovídáme: „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste“ a pokaždé poklekneme k tiché modlitbě. Po odhalení
kříže přicházíme ve dvojstupu osobně uctít kříž, a to prostým pokleknutím na jedno koleno nebo
úklonou.
3) Přijímání Těla Kristova
Neslavíme jen památku Ježíšovy smrti, ale také si připomínáme, že byl pohřben a třetího dne vstal z
mrtvých. Přemohl smrt a nám získal věčný život. Abychom mohli žít na věky, nabízí nám sám sebe v
eucharistii: proto jsme i dnes zváni ke svaté hostině Božího pokrmu. Svaté přijímání dokončuje
oslavu utrpení Kristova. Eucharistie je plodem stromu Kříže, proto jsme i dnes zváni ke svaté hostině.

21.4.

VELIKONOČNÍ

VIGILIE
Velikonoční noc je odedávna nocí bdění pro Pána, v níž křesané očekávají a slaví zmrtvýchvstání
Pána Ježíše. Oslava Veliké noci má čtyři části.
1) V první části - slavnosti světla - si připomínáme, že vzkříšený Kristus je Světlo světa.
Oheň, jehož zažehnutím obřady začínají, je symbolem lásky a síly Ducha svatého. Oheň je požehnán
a zapálí se od něj velikonoční svíce (paškál), jejíž název pochází z latinského „paschale“, tj. „velikonoční“.
Paškál je symbolem vzkříšeného Krista, „pravého světla, které osvěcuje každého člověka“. Pět kadidlových
zrn, která se do velikonoční svíce vsazují, naznačují patero ran Ježíšových. Paškál je pak nesen do
ztemnělého kostela a na trojí zvolání: „Světlo Kristovo“ odpovídáme: „Sláva tobě, Pane.“ Po druhém
zvolání si všichni (kromě katechumenů) od paškálu rozsvěcejí své svíčky.
Slavnost světla pak pokračuje velikonočním chvalozpěvem zvaným Exsultet – chválou světla, které
Bůh dává svému lidu. Stojíme s rozžatými svícemi v rukou. Pamatujme na to, že křesan, který je
včleněn do Krista – světla prozařujícího veškerou temnotu, se také sám stává pramenem světla pro
ostatní.
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17.4.

22.4.

23.4.

24.4.
25.4.

Květná neděle:

21.4.
22.4.

23.4.
24.4.

2011

VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI

mše sv.
mše sv. sžehnáním ratolestí
mše sv. (u sv. Gabriela)
křížová cesta v kostele
mše sv.
Zelený čtvrtek:
modlitba se čtením + ranní chvály
mše sv. na památku poslední večeře Páně
večerní (noční) adorace vGetsemanské zahradě
Velký pátek:
7.30 modlitba se čtením + ranní chvály
9.30 křížová cesta pro děti (sraz před kostelem)
15.00 křížová cesta v kostele
17.30 velkopáteční obřady – památka umučení Páně
Bílá sobota:
7.30 modlitba se čtením + ranní chvály
10.00 obřady katechumenátu
15.00 velikonoční katecheze pro děti
—————————————————————————
20.30 velikonoční vigilie sudělováním iniciačních svátostí
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 8.00 9.30 a 18.00 mše sv. (11.15 u sv. Gabriela)
Pondělí voktávu velikonočním:9.30 a 17.30
mše sv.

VELIKONOČNÍ
17.4.

BOHOSLUŽBY

8.00
9.30
11.15
17.00
18.00
7.30
17.30

BOHOSLUŽBY V HLUBOČEPSKÉ FARNOSTI

Květná neděle:

8.30 sv. Filip a Jakub - mše sv. sžehnáním ratolestí
10.15 sv. Filip a Jakub - mše sv. sžehnáním ratolestí
16.00 sv. Vavřinec - mše sv. sžehnáním ratolestí
Zelený čtvrtek: 18.00 sv. Filip a Jakub - mše sv. na památku poslední večeře Páně
Velký pátek:
15.00 sv. Vavřinec - křížová cesta
17.00 sv. Filip a Jakub - křížová cesta
18.00 sv. Filip a Jakub - velkopáteční obřady
Bílá sobota:
20.00 sv. Filip a Jakub - velikonoční vigilie
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 10.15 sv. Filip a Jakub - mše sv.
(po mši sv. žehnání velikonočních pokrmů vkostele)
16.00 sv. Vavřinec - mše sv.

PŘEDNÁŠKA ČKA
Spisovatelé jsou včeských dějinách zvláštní sociální skupinou. Podle okolností
jsou jejich určité skupiny buïto předmětem nekritického kolektivního obdivu,
nebo naopak terčem zuřivé kolektivní nenávisti. Představa spisovatele, jako Osudem
předurčeného buditele a učitele národa a jindy zase démonického škůdce, je
vpodvědomí Čechů trvale zasuta. Oživuje se při různých příležitostech, ale hlavně
vdobách národních krizí. Sami spisovatelé se této úloze nebrání a jejich heroickou
aktivitu můžeme pozorovat při každém dějinném zvratu vČechách. V temném
období Mnichova na podzim roku 1938 a v následujícím skomírání II.republiky
napjali mnozí spisovatelé své síly do krajnosti kzáchraně a obrodě národa. O osudech spisovatelů
vtéto době snámi bude diskutovat PhDr. Jaroslav Med, autor knihy „Spisovatelé ve stínu Mnichova“.
Přednáška se koná dne 28.4. 2011 od 18:30 ve farním sále při kostele sv. Václava na Smíchově.
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tomu, co má nastat, a to je setkání s živým, vzkříšeným Ježíšem. A vzkříšeného Ježíše nelze hledat ani
v hrobě, ani v minulosti, ale na cestě našeho života.
Veliká noc je veliká tím, že v ní Kristus vstal z mrtvých, dovršil naše vykoupení a uskutečnil naše
omilostnění. Toho se nám osobně dostává ve křtu. Proto se o Veliké noci již v rané církvi křtilo a i my
dnes zde budeme svědky křtu a potom si připomeneme svůj vlastní křest. Kristus se s námi setkal ve
znamení světla a slova, teï se s námi setká ve znamení vody.
3) Třetí částí je křestní bohoslužba
bohoslužba, kdy také všichni obnovíme své křestní sliby s radostí nad tím, že
jsme křtem byli „pohřbeni v Kristovu smrt, abychom spolu s ním byli vzkříšeni z mrtvých“.
Při křestní bohoslužbě nejprve v litaniích vzýváme svaté, kterým křest otevřel slávu nebe, a prosíme o
jejich přímluvu, abychom všichni dokázali uvádět závazky plynoucí z našeho křtu do svého života. Při
litaniích všichni – vzhledem k právě začínající velikonoční době – stojíme.
Pak je posvěcena křestní voda, kterou se bude křtít nejen nyní, ale také po celou velikonoční dobu.
Modlíme se k Bohu, aby skrze Krista sestoupila do křestní vody síla Ducha svatého a dala jí moc
rodit v milosti nové Boží děti.
Následuje křest katechumenů, kteří se nejprve společně každý sám za sebe zřeknou všeho zlého a poté
jednotlivě vyznají svoji víru.
Nově pokřtěným je hned po křtu předáno bílé roucho (symbol čistoty duše) a svíce (symbol světla,
jímž víra ozařuje lidské nitro a napomáhá vdobrém rozlišování dobra a zla).
Následuje biřmování, při kterém opět kmotři vloží svoji ruku na rameno svého kmotřence, aby tím,
stejně jako u křtu, vyjádřili, že jsou připraveni jim pomáhat a být jim v rámci svých sil oporou na
jejich cestě víry.
Poté mají všichni vykonat to, nač se celý půst připravovali: obnovit své křestní vyznání. Slavení
Velikonoc není jenom vzpomínka na minulost, ani neznamená jenom to, že Ježíš stále žije ve slávě
Otcově. Kristus Ježíš je naše budoucnost, a proto chce žít také v nás. A jeho život v nás začíná křtem.
Ze křtu máme žít, křest v nás má růst a vydávat svůj užitek. My však víme, že jsme v tom ještě slabí.
Je proto třeba se postavit celou svou bytostí za svůj křest, žít z Krista a dělat to, co on od nás očekává.
To je úkol na celý život a každým rokem – jak jsme schopni – je třeba se otvírat víc a víc tomu, co s
námi na křtu začalo.
S rozžatými svícemi se zříkáme všeho zlého (trojí „ANO“) a vyznáváme víru v Ježíše Krista (trojí
„VĚŘÍM“).
Následující pokropení křestní vodou nám připomíná náš křest, kdy jsme s Kristem začali nový život.
Poté jako ve křtu zrozené Boží děti prosíme svého nebeského Otce v přímluvách za sebe i za celý svět.
Do těchto proseb se poprvé plně zapojí i nově pokřtění.
4) Na závěr je pak slavena eucharistie jako zpečetění a další napojení na Kristovo vítězství. Naše
společná radost ztohoto vítězství se dovršuje. Vzkříšený Kristus se zde s námi setkává pod způsobami
chleba a vína. Pokloníme se mu při proměňování a svaté přijímání, které bude osobním setkáním
každého z nás s naším Pánem a zárukou našeho vzkříšení při jeho druhém příchodu. Veucharistické
hostině dostáváme pokrm na cestu za naším Pánem, na cestu, která vede skrze smrt k životu.
Setkáním s Kristem v eucharistii se také pro nově pokřtěné dovršuje jejich uvedení do křesanského
života.
(podle www.pastorace.cz)
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POZVÁNÍ

NA KŘÍŽOVÉ CESTY
Pobožnost křížové cesty se bude vpostní době tradičně konat každou postní neděli od 17 hodin
vkostele sv. Václava.

POZVÁNÍ

NA KAJÍCÍ BOHOSLUŽBU
Týden před Velkým pátkem, tedy 15. dubna od 17.30 (tj. místo večerní mše sv.), se tradičně
uskuteční kající bohoslužba slova srozšířenou možností přijetí svátosti smíření.

POZVÁNÍ

NA POSTNÍ REKOLEKCI
Vsobotu 16. dubna (tedy v sobotu před Květnou nedělí) od 9 hod. je na faře plánována postní
duchovní obnova pod vedením P.Tomáše Roule, který působí jako sekretář pražského arcibiskupa.
Na programu budou jako obvykle dvě přednášky (v 9 a 10:30 hod.), příležitost kosobnímu ztišení a
kpřijetí svátosti smíření, na závěr pak mše svatá vkostele (v poledne). Všichni farníci jsou srdečně zváni.

POZVÁNKY

PRO DĚTI
1) Křížová cesta pro děti na Velký pátek se bude za příznivého počasí konat tradičně venku, sraz před
kostelem sv. Václava v 9.30 hod. S sebou jízdenky MHD a podle počasí teplé oblečení (15 zastavení
chvíli trvá!). Zvolená trasa bude sjízdná pro kočárky.
2) Velikonoční katecheze pro děti na Bílou sobotu se bude konat v kostele sv. Václava od 15 hodin.
RHb
Těšíme se na vás!

POZVÁNKA

NA VEČER VELKÉHO PÁTKU
Po velkopátečních obřadech (tj. cca od 19 – 19,15 hod.) se ve farním sále uskuteční reprodukovaný
poslech krásného oratorního díla Antonína Dvořáka, Stabat Mater (viz též únorový Zpravodaj). Na
úvod bude krátké slovo k okolnostem vzniku díla a kjeho mimořádně úspěšné zahraniční premiéře.
Kdispozici bude též latinský i český text, aby bylo možné sledovat sílu hudebního vyjádření jednotlivých
částí skladby.
Věřím, že tato skladba může napomoci kvnitřnímu doprožití velkopátečního dne. Radka Habánová

FARNÍ

POUŤ
Letošní farní pou se uskuteční v sobotu 21. května 2011. Pojedeme autobusem do Litomyšle, kde si
s průvodcem prohlédneme renesanční zámek vLitomyšli zapsaný na seznam světového kulturního
dědictví UNESCO. Prohlídkový okruh zahrnuje barokní zámecké divadélko a reprezentativní sály. Po
společném obědě bude čas na individuální prohlídku města. Poté přejedeme do cíle pouti do Luže,
kde navštívíme poutní kostel Panny Marie na Chlumku. Po prohlídce kostela a seznámení se s jeho
historií budeme slavit mši sv. Pokud bude hezké počasí, projdeme se i po okolí a zájemci se mohou
podívat na blízký hrad Košumberk nebo do Hamzova parku a arboreta Luže. V podvečer se vydáme
zpět do Prahy. Přesný program bude otištěn v příštím Zpravodaji a ve vývěsce. Prosíme, poznamenejte
si již teï datum pouti. Přihlašování na pou začne po Velikonocích, bude oznámeno v ohláškách. JM

NOC

KOSTELŮ
vpátek 27. května se mnohé kostely až do pozdních hodin opět otevřou nejenom svým pravidelným
návštěvníkům, ale i těm občasným. Uvítáme vaše postřehy zloňské akce (co třeba udělat jinak, co se
vám líbilo jinde apod.) a samozřejmě také budeme rádi, když někdo sorganizací akce u sv. Václava
také letos pomůže. Více informací na www.nockostelu.cz.NOC KOSTELŮ
vpátek 27. května se mnohé kostely až do pozdních hodin opět otevřou nejenom svým pravidelným
návštěvníkům, ale i těm občasným. Uvítáme vaše postřehy zloňské akce (co třeba udělat jinak, co se
vám líbilo jinde apod.) a samozřejmě také budeme rádi, když někdo sorganizací akce u sv. Václava
také letos pomůže. Více informací na www.nockostelu.cz.
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