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

ÚŘEDNÍ HODINY

S KNĚZEM

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

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ

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

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
1.10. sobota Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
2.10. neděle 27. neděle vmezidobí, při mši sv. v18 hod. zazní Missa in C pro sóla, sbor a dechy
od J. J. Ryby
4.10. úterý Památka sv. Františka z Assisi
7.10. pátek Památka Panny Marie Růžencové, 1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do
23 hodin (vstup do kostela zboku přes sakristii)
9.10. neděle 28. neděle vmezidobí
15.10. sobota Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
- od 9 hod. úklidová brigáda vkostele na Malvazinkách
16.10. neděle 29. neděle vmezidobí
- odpoledne dětská DRAKIÁDA
17.10. pondělí Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18.10. úterý Svátek sv. Lukáše, evangelisty
23.10. neděle 30. neděle vmezidobí
- Den modliteb za misie; koná se sbírka na misie
- v19.15 setkání pastorační rady
28.10. pátek Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
30.10. neděle 31. neděle vmezidobí; změna letního času na středoevropský
1.11. úterý
2.11. středa
5.11. sobota
19.11. sobota
26.11. sobota
3.12. sobota
4.12. neděle

Slavnost všech svatých
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
v15 hod. mše sv. vkostele na Malvazinkách
úklidová brigáda u sv. Václava (cca od 8.15)
Farní odpoledne (zasedací sál MČ Praha 5)
adventní rekolekce na faře (odpoledne)
mikulášská nadílka na faře (dopoledne)

vydává:
redakční rada:
uzávěrka:

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: 650 ks neprodejné
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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

MATKA BOŽÍ DIVY TVOŘÍ
„Matka Boží divy tvoří,“ říkával často vkázání páter Veselý zVysočiny a
měl pravdu. Církev na své pouti staletími stále a stále zakouší, jak je
mocná a účinná přímluva Ježíšovy Matky Panny Marie u Boha. Mnoho
mariánských svátků, poutních míst, kostelů a kaplí, sloupů, obrazů, písní
a modliteb vyjadřuje tuto radostnou pravdu, která otevírá lidské srdce a
pomáhá jim nalézt východisko znouze.
Jednou znejznámějších a nejvíce doporučovaných modliteb je modlitba
růžence, která se zřejmě vyvinula zprostého odříkávání otčenášů a zdrávasů.
Vzdělání ve starověku i ve středověku si mohla dovolit jen menší část
společnosti, především duchovenstvo a bohatí, ostatní byli odkázáni na to,
co se naučili nazpamě. A tak růženec – postupně upravený do jednotlivých
desátků, při kterých rozjímáme tajemství – důležité události ze života Panny
Marie a Pána Ježíše, se stal jakýmsi lidovým breviářem, modlitbou chudých.
A právě skrze tuto prostou modlitbu, postupně rozšířenou do celé církve,
se začaly dít zázraky: obrácení, uzdravení, vysvobození znebezpečí. Mezi
největší „růžencové zázraky“ patří vítězství nad Turky vnámořní bitvě u
Lepanta (7. října 1571). Svatý papež Pius V. přesně stanovil pravidla pro
modlitbu růžence a zavedl svátek Panny Marie Růžencové na poděkování
za vyslyšení. Vměsíci říjnu, zasvěceném Panně Marii Růžencové – 11. října 1962 – byl zahájen
papežem Janem XXIII. Druhý vatikánský koncil. „Matka Boží divy tvoří!“ – i my můžeme poznat její
P. Bonaventura
lásku a pomoc skrze modlitbu růžence.
POZVÁNÍ

NA SVATBU
Vminulém zpravodaji jsme se seznámili s mottem celé Katolické charismatické konference, kterým
byla věta Panny Marie určená nám všem „Udělejte všechno, co vám řekne.“ (Jan 2,5). Ještě bych se ráda
vrátila na brněnské výstaviště a podělila se sVámi o myšlenky O. Kodeta, který byl jedním
zpřednášejících. Tématem jeho přednášky byla svatba vKáně (Jan 2, 1-12). Svatba, citu plný zážitek,
který trvá obvykle jeden den a je doprovázen veselím a radostí zlásky muže a ženy, kteří spojují svoje
životy a chtějí spolu sdílet dobré i zlé. Ježíš přichází spozváním na nikdy nekončící svatbu.
„Když Pán povolal apoštoly, nevzal je sebou na pouš ani do lazaretů, aby viděli, že život je těžký, ale
vzal je na svatbu. Bůh přišel, aby nás uvedl do své radosti, proto je vzal na svatbu. Ježíš chce naše
srdce proměnit vsrdce nevěsty, ženicha to je toho, který miluje. Abychom neztratili elán, aby náš život
byl naplněn stále větší radostí, láskou, pokojem a štěstím. Když přijde čas a naše víra slábne, chce,
abychom kněmu přišli a řekli, mě chybí víno, tj. trpělivost, láska, radost, odpuštění, vše to co nás od
něj odvádí, aby se postupem času nestala zvína voda.“
„Všichni jsme pozváni na svatbu. Náš Bůh je Bohem, který miluje naši radost. On nám ji dává a nastálo.
jmp
Pokud pustíme Krista do našeho života, stane se náš život svatbou“
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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

FARNÍ
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 23.10.v 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 25.10. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka zahájena 19.9., rozpis ve vývěsce
Katechumenát dospělých - individuální příprava
pod vedením P. Petra a P. Mariusze
Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Jany Durdisové (721148091)

VÝLET DO

ONDŘEJOVA

Na sobotu 17. září byl naplánován farní rodinný výlet. První "problém" se ovšem objevil již na nádraží
- rodiče dorazili bez dětí a děti bez rodičů. Po příjezdu do Mnichovic jsme navíc zjistili, že v okolí
probíhá pochod Po stopách kocoura Mikeše, za účasti stovek nejmladších turistů, takže v lesích bylo
pěkně plno. A protože součástí pochodu byla i bezplatná prohlídka hvězdárny v Ondřejově, byl i tam
nával. Pracovník observatoře, potěšený takovou návštěvností, nás nepropustil, dokud nám všechno
neukázal a nesdělil. Takže z plánované hodiny byly hodiny tři. Ale Mikeše jsme nakonec taky našli,
takže výlet byl úspěšný. A kde jste byli vy? Nás bylo za celou farnost 14 ...

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
2
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ZÁPIS

SE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

Přítomni:

25.9.2011

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

Body jednání, návrhy a usnesení
-

plánování termínů farních akcí (viz poslední str. zpravodaje)
prohlídka kostela na Malvazinkách (jehož interiér je i nadále vneutěšeném stavu), plánování
úklidu na 15.10. od 9:00 a mše sv. 5.11. od 15 hod.
úklidová brigáda u sv.Václava naplánována na 19.11.
diskutována koordinace obětního průvodu pro malé děti vneděli v9.30
návrhy kprogramu blížícího se farního odpoledne
V. Škácha
Příští zasedání pastorační rady se bude konat 23.10.2011 na faře
Zapsal

-

FARNÍ

KÁVA

-

PODĚKOVÁNÍ I

"KONKURS"

Děkujeme dlouholeté organizátorce "farní kávy", paní Olze Vepřekové, za neúnavnou
přípravu surovin i častou službu v neděli po mši sv. v 9:30.
Touto cestou hledáme vhodnou nástupkyni/nástupce, někoho kdo by se ujal
zajišování nákupu (káva, čaj, cukr, mléko, příp. sušenky) z peněz, které se formou
dobrovolných příspěvků při farní kávě vyberou, a koordinace služeb, příp. jejich
osobního zajištění (je třeba, aby se každou neděli našel někdo, kdo kávu uvaří a pak uklidí ve farním
sále).

PROSBA

O POMOC

Milé sestry, tedy nechci diskriminovat muže, ale myslím, že následující prosba směřuje spíše kženám.
Tak tedy, obracím se na vás sprosbou, zda by byl někdo ochoten převzít do budoucna péči o
kostelní prádlo. Jedná se o praní oltářních pláten a prádla užívaného při mši svaté.
Až dosud se této službě věnovala paní Paterová a my bychom jí chtěli touto cestou poděkovat za její
dlouholetou péči nejen o prádlo, ale také o květinovou výzdobu. Za celou farnost tedy paní Paterová
upřímné Pán Bůh zapla.
Najde se prosím vnaší početné farní rodině nástupkyně ochotná převzít tuto štafetu? Pokud by se
našel někdo ochotný starat se také o květinovou výzdobu, byli bychom rádi. Věřte, že autor rčení „je
tam práce jak na kostele“ věděl, co říká. Práce je dost a každá ochotná ruka je vítaná.
Bližší informace možno získat buï přímo od p. Paterové, nebo vsakristii u p. Durdisové. Předem
mnohokrát děkujeme a slibujeme vlídné zacházení a pomoc, seč nám budou síly stačit. Za kostelníky

dělal mnoho dobrých skutků nad svou povinnost, když osobně sloužil potřebným.
Drazí přátelé, vážení hosté, milí posluchači, zdá se mi, že tento prvek musíme dnes zvláš vyzvednout.
Svět si už uvědomuje, že stavět jen na právech a na ekonomické spravedlnosti, podle které si mohu
koupit vše, co potřebuji, nestačí, protože ke šastnému životu potřebujeme mnoho věci, které nelze
koupit, které nelze zajistit zákony, které však může nabídnout dobré milující srdce. Proto máme letos
mezinárodní rok dobrovolníků upozorňující na potřebu dělat dobro nad svou povinnost. Doufám,
že se i u nás rozšíří a zjednoduší zákonné podmínky pro organizovanou službu dobrovolníků jako je
to v mnoha vyspělých zemích. Ale ono jde o víc. Církev má velice bohatou zkušenost s prací
dobrovolníků, bez nichž by vlastně ani nemohla fungovat. Podobně i řada neziskových organizací.
Avšak ani národ nemůže nadějně fungovat, ba nemůže mít vůbec žádnou budoucnost bez nikým
nezaplacené obětavé služby otců a matek, kteří dávají národu děti a dobře je vychovávají, atím
zajišují jeho budoucnost. Proto chci vyjádřit uznání a vděčnost všem, kteří přijímají děti a nejen plní
svou povinnost zajistit jim dobré zázemí rodiny založené na věrném anerozlučném manželství muže
a ženy, na což mají děti přirozené a nezrušitelné právo, ale navíc se nedají odradit ani mnoha
znevýhodněními, kterými jsou paradoxně trestáni zaneocenitelnou službu společnosti.
U dálnice mě zaujal nápis: Dítě potřebuje oba rodiče. Jak pravdivé. Ale dále tam stálo: Střídavá péče.
Jaké nedorozumění! Mám pochopení pro takové zraněné rodiče, ale tak mohou uvažovat jen ti, kteří
neznají přirozené právo dětí nejen na oba rodiče, ale i na jejich věrnost aspolečnou lásku. Aby dítě
správně pochopilo lásku, musí ho maminka vést k tatínkovi atatínek k mamince. Ne se o dítě
přetahovat, nebo si ho kupovat či dokonce používat jako nástroj boje mezi dospělými. Aby dítě
získalo správnou představu o základní jednotce společnosti – o rodině, potřebuje osobní zkušenost
dobré rodiny, která dovede úspěšně zvládat krize, kde žije jeden pro druhého. Přátelé, potřebujeme
velký posun v myšlení.
Sv. Václav je povzbuzením pro všechny, kteří nežijí pro sebe, ale pro druhé, kteří sice nejsou v
současnosti docenění, ba jsou i znevýhodnění či zneuznaní, ale kterým bude po staletích národ
děkovat. Díky jim přežije své krize, díky jim a jejich ochotě nežít pro sebe a dávat víc, než je
povinnost, si zachová to, co dělá člověka opravdu šastným. Sv. Václav nás pozval ktéto slavnosti, sv.
Václav zve každého z nás k následování, ke spolupráci. I my můžeme mít podíl na šastné budoucnosti
národa jako svatý Václav. Jak skvělý úkol!

J.D.

ZPRAVODAJ NA ÚSTUPU?
Vážení čtenáři, za poslední rok jsme pozorovali jev dosud nevídaný - Zpravodaj nebyl
nejpozději poslední neděli v měsíci rozebrán a naopak začalo zbývat 100 - 200 ks. Vzhledem
k tomu, že uplynulých 15 let byl náklad 800 ks (prázdninové a vánoční číslo 1000 ks),
jedná se o velkou změnu. Možná jste již přešli na jeho elektronickou verzi a šetříte lesy,
Redakce
možná se už nedá číst. V každém případě Vás prosíme o pár řádků Vašeho názoru.
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akademii v Římě. V roce 1972 získal doktorát z kanonického
práva a vstoupil do diplomatických služeb Svatého stolce.
Následně působil na nunciaturách v Paraguay, Ugandě a
Spojených státech amerických. Od roku 1984 pracoval v Sekci
pro vztahy se státy na Státním sekretariátu papežské kurie.
22. září 1990 přijal z rukou kardinála Casaroliho biskupské svěcení
a byl jmenován titulárním arcibiskupem lilibejským. 3. července
1990 se stal apoštolským nunciem na Haiti. 4. června 1991 byl
jmenován apoštolským nunciem v Zambii a Malawi. 29. dubna
1999 byl stanoven apoštolským nunciem pro Bosnu a Hercegovinu a 15. května 2002 rovněž pro
Slovinsko a Makedonii. Od 22. února 2003 pak působil jako apoštolský nuncius v Bulharsku a od
22. února 2008 v Irsku. 15. září 2011 ho Svatý otec jmenoval apoštolským nunciem pro Českou
republiku. Mons. Leanza hovoří italsky, francouzsky, anglicky a španělsky. (www.cirkev.cz)
Zasílám Vám kázání Otce Filipa Štajnera. Tento kněz je následkem nemoci upoután na lůžko. Ke
komunikaci se světem mu slouží oči. Pomocí mrkání sestavuje slova, která zapisuje jeho ošetřovatelka.
Jana G.
Prosím za modlitbu pro něho. Zdraví
V Poděbradech, 8. září 2011
Drazí v Kristu a Panně Marii,
dnes bych, alespoň prozatím, uzavřel téma o Božím záměru se stvořením člověka jako muže a ženy.
Podíváme se na situaci, kdy se na nebi manželského štěstí objeví nějaký ten mráček nebo černý mrak
nebo i tornádo.
Manželství bývá tak těžkou záležitostí, že jeden dobrý tatík šesti dětí se přiznal: „Kdybych věděl, do
čeho jdu, raději bych vydržel celibát. Kterýsi kněz v jednom dominikánském kostele po skončeném
svatebním obřadu si obvykle mnul ruce a říkával: „Tak, zase dva lidi v pasti.“ Ministrant jednou
odpověděl: „Nevěděl jsem, že Pán Ježíš ustanovil šest svátostí a jednu past.“
A skutečně by se to tak zdálo, kdyby nám Nový zákon nedával přesný návod na šastné manželství,
např. v následujícím úryvku z listu Efezanům: „Podřizujte se jeden druhému z úcty ke Kristu. Ženy
(a jsou podřízeny) svým mužům, jako by to byl sám Pán. Muž je totiž hlavou ženy, podobně jako je
Kristus hlavou Církve, sám Spasitel svého (tajemného) Těla. Jako je Církev podřízena Kristu, tak i
ženy mají být svým mužům podřízeny ve všem. Muži, (každý z vás) a miluje svou ženu, jako Kristus
miloval Církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem. Tím si chtěl
Církev připravit slavnou, bez poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady. Kdo
má svou ženu rád, projevuje tím lásku sám sobě. Nikdo přece nemá v nenávisti vlastní tělo, ale dává
mu jíst a přeje mu. Tak i Kristus (jedná) s Církví, protože jsme údy Jeho Těla. Proto opustí člověk
otce i matku a připojí se ke své manželce, a ze dvou se stane jeden člověk. Toto tajemství je veliké;
mám na mysli vztah Krista a Církve. A proto každý z vás a miluje svou ženu jako sám sebe a
manželka a zase svému muži projevuje úctu.“ Tato slova bývají kamenem úrazu pro dnešní hojně
zakořeněný názor, že muž a žena jsou si ve všem rovni a jejich role jsou zcela zaměnitelné. Tak vidíme
ženy jako předsedkyně vlád a jako manažerky a na druhé straně muži jsou na mateřské dovolené.
Mnoho biblistů nechce tento úryvek Písma svatého vidět. Když jsme jej probírali na univerzitě ve
Spokojených státech, profesor tvrdil, že podřízenost žen je dobově a kulturně podmíněna a v dnešní
době a v současné kultuře už neplatí. Odvolával se přitom na další odstavec, kde se mluví o poslušnosti
otroků vůči pánům, což dnes také neplatí. Měl jsem chu namítnout, že ustanovení o otrocích už

6

neplatí, protože otroci v antickém slova smyslu už neexistují. Až tedy přestanou existovat ženy, také se
nebudou muset podřizovat. Nakonec jsem držel ústa, abych hladce prošel zkouškami.
Posledních 150 let jsou snahy Písmo svaté rozpitvávat a zpochybňovat, aby se dalo vykládat k uspokojení
zvrácených choutek moderního člověka. Avšak kardinál Tomášek výstižně říkával: „Boží slovo není k
diskusi, ale k akci. Písmo svaté je prováděcí dekret.“
Co si tedy počít s onou podřízeností žen mužům, zvláště když jsme svědky mnoha projevů neúcty
vůči ženám a pohrdání? Neměly by se ženy obrnit feministickým vzdorem, aby byly nezranitelné?
Podřízenost však není nic ponižujícího a nedůstojného, vždy sama druhá Božská Osoba je ve všem
podřízena první Božské Osobě a Církev je podřízena Kristu. Když se žena má podřizovat muži, je to
na ochranu jejího vznešeného poslání a její dokonalosti. Žena je povolána, aby byla zvláště vnímavá
k duchovním hodnotám a k samotnému Duchu Svatému. Když je opravdu nádobou duchovní, je to
zdroj velikého blaha nejen pro manžela, ale i pro Církev. Pro tento cíl se musí chránit před vnějším
rámusem, vnějším politickým tlacháním a bezduchým vystupováním, před vnějškovým budovatelstvím
a údernictvím. Skrytost a tichost je ochranou ženského duchovního génia. Stačí jen pomyslet, že je to
žena, kde Bůh tvoří novou lidskou duši. Ďábel je nejvíce pokořován ženou Pannou Marií a proto se
nejvíce snaží degradovat ženy. Jak je ponižující, když žena musí vyvíjet vnější aktivitu, aby si sama
zajistila živobytí.
Druhá část, v níž se přikazuje mužům, aby svou ženu milovali, kupodivu teologům nečiní potíže,
přestože se jedná o mnohem náročnější povinnost, než je podřízenost ženy. Kolik pozornosti, kolik
vynalézavosti a důvtipu, kolik osobní oběti vyžaduje láska muže! Ovšem láska narozdíl od podřízenosti
se nedá exaktně měřit a posuzovat, proto moderní rádoby bohovědce neirituje a nevzrušuje. Boží
Slovo v Písmu svatém tedy dává přesný návod na šastné manželství. Ale co dělat, když se jedna strana
tohoto návodu nedrží? Tu nám dává odpověï už ve století milánský biskup sv. Ambrož: „Muži, žena
se ti nepodřizuje? Nevadí, stejně ji musíš milovat. Ženo, muž tě nemiluje? Nevadí, stejně se mu
musíš podřizovat.“ Dlouho jsem si lámal hlavu, jak má muž milovat ženu, když se nepodřizuje a
neposlechne, když tedy manželovu lásku nepřijímá. Láska totiž nemůže proudit tam, kde je nějaké
násilí a vynucování, protože láska plyne pouze ze svobody. Řešení je následující: Opravdu není
možné svévolnou ženu, která sice neví, co chce, ale udělá všechno pro to, aby toho dosáhla, milovat
manželskou láskou rovnou neboli přátelskou. Ovšem je nutno ji milovat hrdinnou láskou
blahosklonnou, jakou milujeme třeba malé děti nebo pacienty. Děti a my trochu více nemocní se
točíme kolem sebe a svých zájmů, býváme bezohlední a otravní. V manželství je někdy potřebná
takováto láska, a to vskutku hrdinná, protože proti všemu očekávání není snadné se sjednotit na
jakékoliv smysluplné věci, když je to sázka do loterie, zda se žena podřídí, nebo tu věc zmaří nebo
udělá po svém. Podobně je tomu i naopak, když muž ženu nemiluje. Samozřejmě se totiž předpokládá,
že manžel splní každé přání, pokud je to možné. Ale nemilovaná žena ve své podřízenosti ztrácí životní
jistotu, když naráží jako u toho bolševického úředníka, který pořád opakuje: „Nejde to. To nejde.“ „A
proč to, k čertu, nejde?“ „No, nechce se mi.“ Tady opět je řešením hrdinná blahosklonná láska, vždy
správná matka se z lásky zcela podřizuje svému nemluvněti a ve dne v noci tancuje, jak ono píská.
Kolik nešastných manželů se s důvěrou zpovídá u manželských psychologů, kteří většinou nabízejí
jen vzdušné zámky, a jak málo jich nalézá náročné vedení ve skutečné zpovědnici! Přitom jediným
trvalým a optimálním řešením je hrdinná láska z úcty k Bohu. Tomu se jinými slovy říká svatost. A
manželé nemají dispens od svatosti. Universálním antibiotikem na naše duchovní egoistické a
malodušné bakterie je zasvěcení Panně Marii podle sv. Grigniona. A o tom někdy jindy.
Žehná P. Filip M.
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NÁRODNÍ

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ

- HOMILIE J. GRAUBNERA

Vzácní hosté, milí poutníci,
svatý Václav nás znovu pozval k oslavě Boží a mám radost, že jsme jeho pozvání přijali v tak velkém
počtu a v tak významném složení. Jak zvláštní. Přitahuje nás mladý kníže z počátku desátého století,
který se sice pustil do velkých reforem své země v duchu evangelia, ale byl svými odpůrci smeten a
zavražděn. Vládce, který se nedočkal politických úspěchů. Už po třech letech však přenesli jeho tělo
do kostela sv. Víta, který založil. Zasvětili mu řadu chrámů. Prohlásili za věčného dědice České země.
V mimořádných dobách se shromažïuje český národ u jeho sochy v Praze. V jedenadvacátém století
slavíme jeho den jako státní svátek. V čem je jeho moc a kouzlo?
Promiňte, ale napadá mě: on nehledal svou slávu, nezajišoval si reklamu, neměl týmy novinářů, kteří
by zajišovali jeho dobré jméno. On ale pochopil, že kdo chce být první, musí být služebníkem. Proto
sloužil Bohu a mnohé legendy svědčí i o jeho službě potřebným. Nechal se vést Bohem. Hledal jeho
slávu. Boha oslavoval a pak Boží sláva spočinula na něm. Oslavování Boha přináší vždycky více
člověku, než Bohu, protože naplňuje srdce člověka Boží slávou. Ta ho pak dělá šastným, přitažlivým
i dosti bohatým na to, aby mohl štědře rozdávat druhým.
Václav vzal vážně Ježíšova slova z dnešního evangelia: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž
a následuj mě. Dnešní člověk, a křesany nevyjímám, je často tak zaujatý sebou, že myslí jen na svá práva a
na své uplatnění. Za vrcholnou pochvalu se považuje, když o někom říkáme, že je plně realizovaný člověk.
A protože každý myslí jen na svou realizaci, nevidí ty druhé a tak sám přispívá k tomu, že i on bude brzy
zapomenut těmi, kdo budou myslet stejně, totiž na sebe. Jak daleko je takové myšlení od Krista!
Zapři sám sebe. Nebuï středem světa, ani svého vlastního života a smýšlení. Upři se na toho, který je
skutečná hodnota a který má skutečnou moc. Mnozí dnes hledají kontakty s vlivnými, aby se jim stali
výtahem k moci. Někteří pak na chvíli zazáří a brzy padají do propadliště dějin. Kníže Václav ukazuje, že
dát na první místo Boha a přijmout jeho myšlenky apožadavky je prozíravější než prosazovat své plány.
Václav se nechal Ježíšem získat, i když Ježíš nikdy nesliboval bezstarostnost či pohodlí. Křesanská
zbožnost není metoda k zajišování pozemského štěstí a splnění našich přání. Kristus neříká svým
následovníkům: budeš-li zbožně žít, budeš mít hojnost všeho dobrého. Nebudeš nemocný, všechno
se ti podaří, budeš žít v míru. Nemáš-li děti, dostaneš je, všechny dobře vychováš, žádné ti nezemře.
Písmo říká opak: Synu, když přicházíš sloužit Bohu, stůj pevně ve spravedlnosti a bázni apřiprav svou
duši na pokušení (Sir 2,1). Sv. Václav obstál. Že si zvolil životní i vladařský ideál dobře, ukazují celé
dějiny i naše přítomnost zde.
Nejstarší oslavné životopisy ukazují, že byl nejen moudrý vladař, který dobře plnil své povinnosti, ale
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VÝROČÍ
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Jestlipak víte, že v naší farnosti, vklidu a trochu v opomnění, funguje modlitební společenství, které
v tomto roce oslavuje devatenáct let svého trvání. Někteří účastníci ještě pamatují setkávání v horním
patře nad sakristií (ještě pod patronací P. Homoly), kam jsme šplhali po točitých schodech, jak jsme
říkali do „horní místnosti“.
Pravidelně každé pondělí se společenství schází nad slovy Písma. Modlíme se za farnost, za kněze, za
naši zem, za víru vnašem národě, za opuštěné staré lidi, za nenarozené děti i za naše osobní problémy
a kříže. Žijeme scírkevním rokem, hovoří se i o aktuálních náboženských událostech, o nových
knihách, zazní i písnička provázená kytarou. Mnoho lidí už prošlo společenstvím a každý si z něho
něco odnesl: pocit sounáležitosti, vědomí stále Boží přítomnosti, způsob osobní rozmluvy s Bohem,
sílu společné modlitby za druhé, hlubší vztah k maličkostem, které často ani nevnímáme a měli
bychom za ně děkovat.
Ale samo od sebe by společenství nefungovalo. Upřímné díky patří Marianě Muchové, která neúnavně
a s velkou pečlivostí chystala celých devatenáct let program na každé setkání, zapojovala i ostatní do
modliteb, učila nás pracovat s Písmem.
Železná pravidelnost, zajímavý program, pěkné osobní vztahy a hlavně pomoc Ducha sv. jsou zárukou
H. Karlovská
trvání společenství a doufejme, že budou i nadále.

POTŘEBUJE

ČLOVĚK

BOHA?

Nevím, jestli jste sledovali návštěvu Sv. Otce vNěmecku, nebo četli jeho projevy. Myšlenky opravdu
„seděly“ na situaci Církve i křesanů nejen vNěmecku. Řekl např.:
„Potřebuje člověk Boha, nebo si poměrně hladce poradíme i bez Něho? Vprvní chvíli Boží
nepřítomnosti, dokud jeho světlo ještě nepřestalo vysílat odlesky a drží řád lidského bytí pohromadě,
se může zdát, že vše funguje i bez Boha. Čím více se ale svět vzdaluje Bohu, tím zřejmější se stává, že
člověk, vdomýšlivosti moci, vprázdnotě srdce a dychtivosti po uspokojení a štěstí, „ztrácí“ svůj život
stále víc. Žízeň člověka po nekonečnu je nevykořenitelná. Člověk byl stvořen pro vztah kBohu a
potřebuje Ho. Naše první ekumenická služba vtéto době musí být společné svědectví o přítomnosti
živého Boha. Tak dáme světu odpověï, kterou potřebuje.“
„Skutečná krize církve ve (nejen západním) světě je krizí víry. Neprojdeme-li pravou obnovou víry,
veškerá strukturální reforma zůstane neúčinná.Vrame se klidem, jimž chybí zážitek Boží dobroty.
Potřebují místa, na nichž by mohli hovořit o svém niterném stesku. Jsme povolání, abychom právě zde
nacházeli nové cesty evangelizace. Jednou znich by mohlo být utváření malých společenství, kde je
možné zažít přátelství a jejichž život prohlubuje častá společná adorace Boha. Lidé zde vyprávějí své
malé zkušenosti svírou na pracovišti, vrodině a mezi známými a svědčí tak o obnovené blízkosti
církve společnosti. Je pak stále zjevnější, že všichni potřebují lásku, konkrétní přátelství jedněch
s druhými i s Pánem. Důležitost si zde zachovává spojení s živou mízou eucharistie, nebo bez
Krista nemůžeme dělat nic (Jan 15,15).“
MM

NOVÝ

NUNCIUS PRO

ČESKOU

REPUBLIKU

Papež Benedikt XVI. dnes 15. září 2011 jmenoval nového apoštolského nuncia pro Českou republiku
Mons. Giuseppe Leanzu, titulárního arcibiskupa lilibejského.
Mons. Giuseppe Leanza se narodil 2. ledna 1943 v italském městě Cesarň. Na kněze byl vysvěcen
17. července 1966 a inkardinován do diecéze Patti. V roce 1970 začal studovat na Papežské církevní
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POUŤ

NA

BUDEČ

Letošní národní svatováclavská pou začala již v sobotu 24.9. slavnostní mší sv. v Budči, v místě, kde
se podle legend sv. Václav učil číst, psát a zpívat žalmy. Mši sv. sloužil smíchovským farníků známý
P. Bubeníček, jako host se účastnil dlouholetý správce budečského kostela, P. Jaroslav Ptáček, O.Cr.
Při mši sv. zazněly staroslověnské mešní zpěvy v podání sboru sv. Vladimíra při pravoslavném kostele
v Resslově ulici. Přibližně 140 poutníkům se naskytl hluboký zážitek z autentického dobového
liturgického zpěvu pod stejnou klenbou (bez stavebních úprav) pod kterou zpíval již svatý Václav.
Po mši sv. nás P. Ptáček seznámil se symbolikou nového kamenného oltáře ze dvou pilířů
(symbolizujících západní a východní církev) spojených a udržovaných ve stabilitě horní deskou (Kristem).
Pak následoval výklad historika z Kladenského muzea o dějinách Budče a zejména rotundy sv. Petra
a Pavla, kterou nechal postavit kníže Spytihněv r. 895. Je tak nejstarší dochovanou kamennou stavbou
v Čechách. Na Budči bývají každoročně dvě poutě - v sobotu před svátkem s. Petra a Pavla a v sobotu
před svátkem sv. Václava. Udělejte si někdy výlet na toto významné místo naší státnosti, dnes už je
téměř součástí Prahy. Pokud nechcete jít pěšky, vypravte se vlakem do Zákolan, pak už jen 1,5 km.

INFORMACE

O VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ

NA FAŘE U SV.

VÁCLAVA

VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-12

1. skupina: 4 – 6 let
- úterý
16:30 - 17:15 (Magda Vlčková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání - úterý
15:00 - 15:45 (P. Mariusz Przygoda)
3. skupina A: 7 - 9 let
- pondělí
13:45 - 14:45 (Radka Habánová)
3. skupina B: 7 - 9 let
16:15 - 17:15
4. skupina: 10 - 12 let
- pondělí
15:00 - 16:00 (Radka Habánová)
5. skupina: 13 - 14 let
- středa
16:00 - 17:00 (Radka Habánová)
6. skupina: 15 let a více
- čtvrtek
16:00 - 16:45 (P. Stanislav Přibyl)
Rozvrh vuvedené podobě nemusí být zcela definitivní a lze se kněmu vyjádřit. Případné změny v
rozvrhu však budou závislé na časových možnostech vyučujících a většiny přihlášených dětí. Vpřípadě
3.–5 .skupiny můžete se svými náměty a přáními kontaktovat přímo Radku Habánovou (603872524;
radkahab@gmail.com). Vpřípadě většího počtu dětí bude některá skupina rozdělena do 2 termínů.
Prosíme, aby nám rodiče co nejdříve odevzdali vyplněné přihlášky (na faře nebo vsakristii). Formuláře
jsou kdispozici vkostele a na faře, resp. na http://farnostsmichov.cz. Pravidelná výuka od 19. září.
HODINY S OTCEM STANISLAVEM
Zveme Vás všechny na Biblické hodiny, vždy ve čtvrtek od 18:15 do 19:10. Tématem letošního
školního roku jsou církevní sněmy od r. 325 do současnosti. Budete překvapeni, jak jsou některé
problémy v Církvi staré a jak dlouho se již řeší a naopak, jak některé složité věroučné formulace byly
přijaty v ranné Církvi všeobecným souhlasem a dodnes nebylo nutné je zpřesňovat.

BIBLICKÉ

D RAKIÁDA
Zveme všechny malé příznivce aviatiky ktradičnímu společnému pouštění draků. Sejdeme
se vneděli 16.10. v15 hodin na Vypichu u brány do Hvězdy. Ssebou draka, přiměřené
Zelinkovi
oblečení a dobrou náladu. Těšíme se!

V ENOUŠEK
Milé děti a maminky, zveme vás opět po prázdninách do mateřského centra Venoušek. Budeme se
scházet ve čtvrtek od půl desáté na faře v herně. Po úvodní společné modlitbě maminek budeme s
dětmi zpívat písničky a malovat nebo něco vyrábět. Na závěr si uvaříme jednoduchý oběd pro
všechny. Během dopoledne je také čas si spolu popovídat. Můžete přijít i s miminkem. Už se na vás
Milka Lisá
těšíme. První setkání bude ve čtvrtek 8. září od 9:30 cca do 12 hod.

POZDRAV

SMÍCHOVSKÝM

FARNÍKŮM
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Na pouti v Boleslavi jsme potkali
našeho bývalého kaplana, P. Rafaela
Sulwerstrzaka (pro pamětníky - byl u nás
6 týdnů, před nástupem P. Mariusze).
Všechny farníky pozdravuje a přeje vše
dobré. Aktuálně je farářem v
Počernicích.
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