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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Vážení farníci,

první dva listopadové dni nám katolická církev staví s
naléhavou názorností před oči náš poslední a vlastně jediný cíl, do kterého má vyústit celý náš život: nebe naplněné
svatými. Naším cílem je ve skutečnosti stav, který má
jednoznačné vymezení: svatost. Tento vnitřní stav představuje
nezbytnou podmínku, abychom se mohli připojit k oněm
zástupům blažených, které si v první den listopadu o slavnosti
Všech svatých připomínáme. V den Památky všech věrných
zemřelých (2. listopadu) se naopak modlíme za duše v očistci,
tzn. za duše, které jsou spaseny, ale ještě nedosáhly svatosti,
ještě nejsou v nebi. Tyto duše mohou pomáhat (a pomáhají)
nám, samy sobě však pomoci nemohou, jsou odkázány na
naše modlitby. Jedná se o milosrdenství, které je očekáváno od nás, v němž máme napodobit Boží milosrdenství a někomu otevřít nebe: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou
milosrdenství.“ (Mt 5,7). Není od věci připomenout, že modlitby a oběti za zemřelé již byly
konány ve Starém zákoně. Juda Makabejský např. poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby
byla vykonána smírná oběť za hřích padlých bojovníků. Tento čin Judy Makabejského můžeme
vnímat jako přeobraz novozákonních modliteb a obětí: modlitba a konání oběti mše svaté jsou
pro naše zemřelé jediným cenným darem. V tuto dobu se také konají mše svaté na hřbitovech a
bývá zvykem, že kněz rovněž prochází spolu s věřícími hřbitov a kropí svěcenou vodou hroby.
(V naší farnosti bude proto sloužena mše svatá za zemřelé farníky v kostele na Malvazinkách v
sobotu 2. listopadu v 15 hodin, potom půjdeme na hřbitov vykropit hroby.)
Památku věrných zemřelých zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo († 1048), který se takto
snažil čelit přetrvávajícím pohanským obřadům. Ve 13. století se tento zvyk rozšířil po celé
západní církvi. V Aragonii začali kněží slavit v ten den tři mše za zemřelé; tento zvyk potvrdil
papež Benedikt XIV. (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské
Americe. V roce 1915 Benedikt XV. toto dovolení rozšířil pro celou církev, kněží mohou toho
dne celebrovat tři mše: za všechny zemřelé, na úmysl papeže a na úmysl vlastní.
Katechismus nás upozorňuje: „Protože zemřelí věřící, kteří se očišťují, jsou také členy téhož
společenství svatých, můžeme jim pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně získáváme odpustky, aby
byli zproštěni časných trestů, které si zasloužili za své hříchy.“ (KKC 1479)
Využijme proto možnosti, že od 1. do 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky,
přivlastnitelné jen duším v očistci, navštívíme-li hřbitov, pomodlíme-li se tam za zemřelé.
(Mimo tyto dny lze při návštěvě hřbitova získat odpustky částečné.) V tyto dny jsou pro získání
plnomocných odpustků ještě základními podmínkami sv. zpověď (vykonaná v blízkém období
jednou pro více odpustků), sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré
náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu a při návštěvě kostela modlitba Otče náš a
Vyznání víry.
„Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby za naše zemřelé bratry a sestry a posilni naši naději, že
jako tvůj Syn vstal z mrtvých, vstaneme k novému životu i my a že se u tebe znovu shledáme.
Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a
P. Jerzy
kraluje po všechny věky věků. Amen“					
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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 od 19:00 - 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
farář: 			
farní vikář: 		
rektor kostela sv. Gabriela:

Příprava na biřmování pod vedením P. Mariusze
středa 18:30 na faře
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
Čtvrteční modlitební večery
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
Modlitba sv. Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod.
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.

Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 19.11. v 18:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 26.10. v 18:30, farní kancel.
Výuka dětí - náboženství

Pravidelná výuka zahájena 16.9., rozpis ve vývěsce

Katechumenát dospělých - individuální
přípravu vedou P. Jerzy a P. Mariusz

P. Jerzy Gapski : tel: 257 317 652 /724 324 555 /gapski@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda : tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
P. Stanislav Přibyl : tel. 241 416 252 / 605 830 201

Sponzorské dary:		
Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100.
			
Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.
			
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 na: prispevky@volny.cz Uzávěrka je vždy 20.
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.
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Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” hledáme dobrovolníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené suroviny,
a po skončení umyjí nádobí a uklidí v sále. Jinými slovy - budou
“držet služby”. Zároveň připomínáme, že kafe NENÍ placeno ze
sbírek, takže Váš drobný příspěvek vděčně uvítáme!

O dopravě

O zásadním významu dopravy v současném světě nás Evropany nejlépe přesvědčí příchod prvního sněhu. Situace, kterou zvládne domovník
koštětem a hrablem, je v měřítku kontinentu každoroční katastrofou se
ztrátami jdoucími do miliónů a s oběťmi na životech.
Spolehlivá a kvalitní doprava, zajišťovaná přímo nebo nepřímo státem,
je podmínkou fungování vyspělých zemí dneška. Zdaleka to nebylo vždy
samozřejmé. Proto je rozsah podílu státu v dopravě dodnes jedním ze
žhavých ideových bojišť mezi politickou pravicí a levicí.
O obecných i konkrétních tématech dopravy budeme diskutovat s bývalým
ministrem dopravy a současným pedagogem fakulty dopravní ČVUT, Prof. Petrem Moosem
O dopravní koncepci Prahy 5, především o obchvatu Radlická radiála a o problematice parkování v Praze 5 promluví starosta Prahy 5, Ing. Miroslav Zelený
Diskusní večer se uskuteční 14.11. od 19:00 ve farním sále u kostela sv. Václava na Smíchově.
Akci pořádají Česká křesťanská akademie v Praze 5 spolu s farnostmi sv. Václava na Smíchově
a sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově, a s komunálními politiky v Praze 5.		
Josef Cuhra

Poděkování za úklid na Malvazinkách

V sobotu 19.10. se uskutečnil na Malvazinkách v hřbitovním kostele úklid. Sešlo se nás celkem
17, takže jsme bylo hotovi za hodinu. Všem moc děkujeme, že připravili kostel ke mši sv. za
zemřelé farníky. Ta se uskuteční v sobotu 2.11. od 15 hod. Sraz bude na místě, před kostelem.
Po mši sv. navštívíme hroby bývalých smíchovských farářů a kaplanů a společně se pomodlíme
za bývalé farníky.

Volby do pastorační rady

Protože v listopadu t.r. skončí pětileté funkční období současné pastorační rady farnosti,
bude třeba zvolit na podzim radu novou. Volby se uskuteční v neděli 14-15. 12. 2013. Nová
pastorační rada pak zahájí svou činnost v neděli 1. 1. 2014. Tak jako v minulých letech budou
platit následující pravidla:
1. Kandidáti do pastorační rady se mohou přihlásit sami nebo je může navrhnout někdo jiný
z farnosti (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 23.11. 2013.
5. Pro lepší informovanost farníků o jednotlivých kandidátech bude na nástěnce v kostele 		
sv. Václava a sv. Gabriela během listopadu uveřejněna stručná charakteristika jednotlivých
kandidátů s jejich 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 v
P.J.G
letošním roce, bylo funkční období pastoračních rad prodlouženo na 5 let.
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Zápis ze zasedání pastorační rady 20. 10. 2013
Přítomni:
		

P. Gapski, P. Przygoda, F. Nedbal, J. Macek,
A. Zelinková, T. Lokajíčková, V. Škácha

Body jednání, návrhy a usnesení:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Program farních akcí na listopad a prosinec
Volby do pastorační rady
Dostupnost Farního zpravodaje u sv.Gabriela
Ukázka výtisku zpěvníčku pro dětské bohoslužby
Stav oprav střechy a okapových žlabů u sv.Václava
Pořízen nový mikrofon na obětní stůl

K dalšímu jednání se sejde PR 19. 11. 2013 v 18.15 na faře		

Zapsal:

vš

Mikulášská
Zveme vás v předvečer svátku sv. Mikuláše ve Čt
5.12. v 16:30 na faru. Na programu bude loutkové představení Vánoční hvězda v podání divadla Rybka a mikulášská nadílka. Představení
bude trvat necelou hodinku a je určeno pro malé
diváky od 3 let (dobrovolný příspěvek cca 50Kč).
Můžete pozvat kamarády, babičky, dědečky. V
sakristii kostela se prosím zájemci o mikulášský
balíček zapisujte do archu (doporučená cena
50 Kč). Těšíme se na vás. Odkaz na divadélko :
www.divadlorybka.cz

Pozvánka na Adventní vyrábění

Sejdeme se 24.11. 2013 od 14.30 do 17.30 v sále na faře.
Budeme vytvářet přáníčka a drobné vánoční dekorační předměty ve
prospěch misijní činnosti v Africe. Výrobky pak budou nabízeny v
našem kostele sv. Václava o adventních nedělích.
Zveme všechny děti, které rády tvoří. Na začátku setkání nás paní
Baldínská seznámí s novými událostmi v Kamsamba. Poté se pustíme
do práce. V průběhu odpoledne budou mít účastníci příležitost k
přijetí svátosti smíření.
Pro výrobu některých přáníček bychom potřebovali dětské kresbičky
vánočních motivů k dalšímu okopírování a pozdějšímu vybarvení. Obrázek velikosti pohlednice by měl být nakreslen tužkou a nevybarven. Uvítáme, když někdo z dětí takový obrázek
(nebo i více) nakreslí. Hotové výtvory prosím nechat v sakristii v obálce s nápisem ADVENTNÍ
VYRÁBÉNÍ nejpozději do 17.11.2013. Těšíme se na setkání.			
A. Zelinková

Adventní rekolekce

proběhne 15.12. v čase 9-12 ve velkém sále na faře, pak bude následovat mše sv. Rekolekci povede P. Mariusz Kuzniar. Případné další podrobnosti v ohláškách.

Biblické hodiny - účast by mohla být hojnější, témata jsou zajímavá!
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Schůzky ministrantů
Od října se konají “pravidelné” schůzky ministrantů vždy první sobotu v měsíci po ranní mši
sv. v kostele a na faře, pod vedením otce Jerzyho.

Prosíme rodiče, aby si termíny s předstihem zanesli do rodinných kalendářů a své děti posílali,
nebo ještě lépe doprovodili a sami se zúčastnili! Nacvičujeme službu při “obyčejné” i slavné
mši sv., posilujeme znalosti a vylepšujeme “zastupitelnost”. Součástí by měl být i nácvik čtení a
FN
získání jistoty při pohybu kolem oltáře. V říjnu se nás sešlo 8, přijďte v listopadu i vy!

Farní odpoledne

se uskuteční v sobotu 30. 11. 2011 od 15 hod. ve všech
prostorách fary.
Můžeme se těšit na setkání s farníky známými i méně
známými, na tradiční tombolu, koutek deskových her i
dětský koutek a k tomu všemu bude jako vždy i něco
dobrého na zub (budeme moc rádi, když alespoň někteří
z farníků přinesou ke společnému občerstvení také něco
z vlastních kuchyní). Všichni jsou srdečně zváni!
Uvítáme také od případných dárců drobné předměty
použitelné jako ceny do tomboly (možno přinášet do
sakristie). Prosíme i o několik pomocníků do kuchyňky (ti se mohou přihlásit v sakristii).
Úklid fary a příprava proběhne paralelně s úklidem kostela v sobotu 23.11. od 8:15 do 12 hod.
Přijďte prosím pomoci při úklidu, čím více nás bude, tím dříve budeme hotovi!		
FN
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Na velké setkání ministrantů vás zve Václav Šustr
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Střecha u sv. Václava
Jak jsme psali v minulých číslech Zpravodaje a zaznělo v
ohláškách, v létě došlo při bouři k masivnímu poškození
střechy kostela. Přímo poškozenou část sice zaplatí
pojišťovna, ale bude se muset opravit i navazující část střechy
a odvodňovací žlaby. Kromě toho se objevily i problémy s
krovem a bude muset být vyměněno více dřevěných částí,
než se předpokládalo při odhadu rozsahu prací. Na tuto
opravu se zatím sešlo na darech cca 70 tis. Kč, celá oprava
bude stát ale přibližně 700 000 Kč letos a příští rok se budou
muset provést zabezpečovací práce i nad severní lodí. Pokud
můžete přispět jakoukoli částkou, vděčně ji přijmeme. Číslo
účtu je farnosti je stále stejné: 110840051/0100. Do sdělení
příjemci uveďte: Střecha a vaše jméno. Na poukázanou
částku vám vystavíme potvrzení pro finanční úřad a částku
si budete moci odečíst od daňového základu.
Postup prací můžete vidět na aktuálních fotografiích.		
							FN

Musím to zaklepat!
Tak s tímto rčením i „klepáním na dřevo“ jsme se jistě už v životě setkali. Možná že to i sami
říkáte, když se Vám něco povede, aniž byste věděli, co to vlastně má znamenat. Když se člověk
dozví, jak to vlastně vzniklo, minimálně to vyloudí úsměv…
Víte tedy, proč se klepe na dřevo? Prý kdysi ve starověkém Řecku, když bohové na Olympu
slyšeli, že se někomu daří dobře, hned mu přikouzlili nějaké trápení, protože štěstí prý mělo
náležet jenom bohům. A proto, když někdo z lidí řekl nahlas, že se mu daří dobře, nebo že se
mu něco povedlo (myšlenky prý bohové číst neuměli), všichni hned začali dělat hluk (klepat na
dřevo) aby to bohové na Olympu neslyšeli a nepostihli ho nějakým trápením. (P.P.Siostrzonek)
Musíte uznat, že je to k zasmání! Bohy na Olympu už dnes neuctívá nikdo, spíše to
patří mezi pověry, které se šíří mezi lidmi, aniž by věděli, co by to mělo znamenat, jako např.
pátek 13., černá kočka přes cestu a mnoho dalších. Co je to vlastně pověra? Podle Googlu
„je to víra v neexistující jevy nebo bytosti kterým, v rozporu s racionálním myšlením a bez
rozumných důvodů, přiřazujeme (věcem a dějům) nadpřirozenou schopnost.“ A podle Ka-

7

techismu: „ Pověra je úchylka úcty, kterou vzdáváme pravému Bohu. Jejím největším výrazem
je modloslužba, tedy různé formy věštění či magie.“ Rady, či potvrzení svých záměrů, nebo
co nás čeká, je dnes populární hledat ve všech možných okultních praktikách – v astrologii, u
kartářek a čarodějnic, doptávání se kyvadélka. Mnozí lidé trpí všemi možnými strachy a tak
své naděje vkládají nesprávným směrem. Nechávají se tak ovládat duchovními silami, o jejichž
původu nic netuší a před kterými Boží slovo důrazně varuje, protože člověka zotročují a ničí.
My přece věříme Bohu, který je stále s námi, zná naše problémy a pomáhá nám. Jenomže my
málo důvěřujeme, že by v té naší věci Bůh mohl něco udělat nebo nemáme trpělivost čekat, Bůh
totiž dává vždy nějaký čas, ale my chceme všechno hned. Strach je zkouškou víry. Pán přece
říká „Nebojte se!“ a je to v Písmu opakováno asi 365 krát. „Bůh ho dopouští proto, abys rostl
ve víře.“(Dajczer J. “Rozjímání o víře“). První přikázání zakazuje uctívat jiné bohy, kromě jediného Pána, který se zjevil svému lidu. Mnozí si však často v srdci neseme nevyslovené strachy
z Boha, plevel, který tam zasel Boží nepřítel. Přitom Ježíš přišel, abychom měli život a to život v
hojnosti. Má nás nevýslovně rád, přeje nám dobrý život, a pokud nám něco nevychází, musíme
věřit, že je to pro nás dobré, protože On vidí dál. Staví se pouze proti všemu, co na skutečném
životě parazituje.
Není to jednoduché vyznávat jediného Boha uprostřed tohoto světa, který má tolik bohů a
bůžků. Být křesťanem znamená, abychom si stále znovu uvědomovali, že jediným Bohem
našeho života je a má být Bůh. Je to veliký zápas! Jsme stále pokoušeni k tomu, abychom
„zaměnili jeho Slávu“ za něco stvořeného, dokonce i v duchovním životě. Modlou se nám totiž
může stát prakticky cokoliv, co není na svém místě: fascinace prací, vlastním výkonem, nebo
nějaké přebujelé záliby, závislost na člověku, na uznání druhých nebo narcismus v duchovním
životě. Je třeba, abychom zápas o jediného Boha nevzdávali. A ještě otázka: „Dávám Bohu čas,
aby se mi v nějaké věci ukázal, aby mne překvapil, osvítil - čili umím ve víře čekat?“ ptá se Benedikt XVI. v Encyklice Lumen fidei.
				

(Některé myšlenky podle V. Kodeta: „Učednictví“, MM, a z www.víra.cz)

Vnitřní posila

Touha po štěstí a radosti je stará jako samo lidstvo. Vyjadřovaly ji už od pradávna představy
ráje jako místa, kde se naplno uskuteční. Současní teologové nás učí, že nebe je stav duše. Proto
můžeme i tady na zemi zakoušet chvíle, kdy je nám velmi příjemně. Nemusí to být jen při
návštěvách poutních míst. Takové okamžiky můžeme prožít při setkání s přáteli, poslechu hezké hudby či čtení dobré knihy. Určitě si při těchto zážitcích přejeme, aby nikdy neskončily. Ony
však netrvají věčně. Jsou nám dávány jako posila pro prožívání obyčejných dnů, abychom z nich
mohli čerpat, pokud přijde něco těžkého. Vnímejme tyto chvíle vnitřní posily velmi pozorně a
buďme za ně vděčni!						
Ilona Bozděchová

Reinhold Ortner: Zapomínaná eschatologie - očistec
Umírání: Duše opouští tělo
„Jsme na zemi jen hosty a putujeme bez odpočinku přes různé překážky k věčnému domovu.“ Naše bytí zde na zemi je předstupněm věčnosti. V okamžiku smrti se duše uvolňuje od
těla. Když z něho vyjde všechna životní síla, mluvíme o okamžiku smrti. Jednota těla a duše
je zrušena. To, co je tělesné, se rozpadá. Zůstává jen mrtvá hmota. „Já“ člověka, jeho duše,
je nezrušitelná. Jeho duchovní podstata se vymkne z omezenosti (na prostoru a času závislé)
tělesnosti. Jen to, co může překročit závoru prostoru a času, začne vnímat onen svět.
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Vstup do věčnosti
Jako křesťané víme, že pozemský život nepřechází po uplynutí časového úseku automaticky do
ráje, nýbrž že k lesku věčného života je nutno se propracovat v potu tváře. To, co člověk zde
zaseje, to bude také sklízet: to, co s pomocí Boží milosti udělal ze svého života, jak velice usiloval o příchod Božího království. Bůh vidí srdce každého.
Sv. Augustin označil tento život jako „cursus ad mortem“ – běh ke smrti, ale ve smyslu lidské
transcendence je to start do věčnosti. Tělesná smrt je branou do onoho života. Kristus o ní
řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A zdůrazňuje, jak je
důležité, aby duše byla na rozhodující okamžik vstupu do věčnosti dobře připravena. Slibuje
lotru po pravici, že bude přijat do nebe: Ještě dnes budeš se mnou v ráji (Lk 23,43). Poroučí Otci
svou duši: Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha (Lk 23,46). Mnoho světců odevzdalo
Bohu v hodině smrti svou duši v pokoře a důvěře. Štěpán při kamenování zvolal: Pane Ježíši,
přijmi mého ducha (Sk 7,59).
Konečný výsledek tvého životního rozhodnutí
Co tě čeká na onom světě? Písmo svaté se na mnoha místech zmiňuje, že po smrti čeká na duši
zemřelého, na jeho osobní Já, setkání s Kristem. Vstoupíš před Boží tvář a setkáš se s dokonalou
láskou. Bůh je nejvýš milosrdný, ale vždy také spravedlivý. V tom okamžiku poznáš bleskově
pravdu: Bůh existuje. Uvidíš ho tváří v tvář. V zrcadle jeho svatosti spatříš stav své duše. V tvém
vědomí se zkoncentruje soud nad tvým životem. Pochopíš v naprosté jasnosti, že tvoje životní
rozhodování bylo pro Boha nebo proti Bohu. Není nejmenších pohyb, že toto rozhodnutí závisí
zcela na tobě. Poznáš také na základě toho, jaké to má nezměnitelné důsledky:
Definitivně zachráněn, nebo definitivně zatracen
Tvůj zde na zemi ukončený život nese s sebou následky pro věčnost podle toho, jak ses zde
rozhodl: buďto dokonalé bezpečí v Boží přítomnosti, nebo úplné zatracení v odloučenosti od
Boha. To první je pojem věčného života v blaženosti, to druhé věčná smrt v neustávajícím
vědomí zatracení, které sis sám způsobil. To první nazýváme nebe, to druhé peklo. Rozsudek
odpovídá konečnému stavu tvé duše na věčnosti. Poznáš v něm Boží spravedlnost. Dramatičnost
tohoto konečného důsledku se dnes často zlehčuje, přehlíží nebo zpochybňuje.
Kristus však jednoznačně varuje: Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale na duši utrpěl
škodu? (Mt 16,26) A jindy: Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou, nýbrž
bojte se toho, kdo může tělo i duši uvrhnout do záhuby v pekle (Mt 10,28).
Svaté očišťování
Rozhodnutí o věčném osudu každé duše padne bezprostředně po tomto plném sebepoznání.
Boží milosrdenství a dobrota pronikne věrné jistotou o věčném životě v patření na Boha. Ale
dosažení této jistoty se může ještě protáhnout. Nebe je život v Boží svatosti. Nic nečistého
nemůže přijít do nebe (Zj 21,27). Duše, na které lpí sebemenší nečistota viny nebo jejího následku, nemůže ihned vstoupit do nebe. Duše poznávají poskvrny, které na nich ještě lpí, a toužebně
si přejí očistit se. Boží starostlivost a láska připravily zde svou nabídku: Bohu věrná duše obdrží
možnost úplně se očistit na místě očišťování, aby znovu získala svou původní svatost, se kterou
se pak může ponořit do světla Boží slávy. „Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou
dokonale očištěni, i když jsou si jisti svou věčnou spásou, jsou po smrti podrobeni očišťování,
aby dosáhli svatosti nutné ke vstupu do nebeské radosti.“ (KKC 1030)
Planoucí touha
Boží nabídka očištění duše v místě očišťování je pevnou součástí katolické víry. V čem spočívá
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toto očišťování? Můžeme ho přirovnat k bolestnému pocitu touhy po domově. Je to horoucí
touha po konečném bytí u Boha. „Očistcový oheň“ je současně místo i stav, do kterého se odebere duše ve svém plném souhlasu, aby se z lásky k Bohu očistila od poslední poskvrny své viny,
se kterou není hodna nebeské svatosti. Očistec tak představuje dar Boží lásky.
Jak prožívají duše místo očišťování?
Sv. František Saleský píše: „Kdo správně přemýšlí o očistci, nachází v tom útěchu místo strachu.“ Místo očišťování není peklo, ani nějaká jeho část. Závěrečné očišťování se podstatně liší
od absolutní beznaděje a totálního vyloučení z lásky u zatracených. Je to ranní svítání lítostiplného očekávání, nikoliv úzkost beznadějné temnoty. Je to horoucí touha po domově v nebi,
nikoliv však nenávratné oddělení od Boha. Je to jistá naděje, nikoliv smrtelné zoufalství. Duše
jsou sice ještě spoutány ve svém dočasném utrpení, ale mají jistotu dokonalého života v Boží
lásce po skončení pobytu v očistci. Ačkoliv je utrpení v místě očišťování tak mnohoznačné jako
duše, které se tam nacházejí, je jejich štěstí nekonečně větší než zde na zemi. Někteří teologové
je nazývají „svaté duše“ (jakmile učiní zadost Boží spravedlnosti, budou žít ve svatosti a jsou
drahé Bohu). Místo očišťování není ani v nejmenším stav ponižujícího zahanbení. Duše se
nacházejí spíše v láskyplném zaměření na Boha a podrobují se dobrovolně absolutně čisté Boží
lásce v očistném procesu neodčiněných vin. Nemohou zde již hřešit, ale také nemohu získat
žádné zásluhy. Podle sv. Františka Saleského je přitom těší andělé.
Trpící církev
„Neváhejte pomáhat zemřelým a obětujte za ně své modlitby“ (sv. Jan Zlatoústý), protože
duše samotné si nemohou pomoci. Je to dobrá katolická praxe modlit se za zemřelé. Mluví
o tom Písmo svaté: Proto dal přinést smírné oběti za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy
(Mak 12,45). Duše v očistci jsou součástí univerzální církve, je to „trpící církev“. Církev zde
na zemi má památku zemřelých od počátku v úctě. Připomíná si je při eucharistické oběti, aby
byly očištěny a dospěly k blaženému patření na Boha. Doporučuje také almužny, odpustky a
kající skutky ve prospěch zemřelých (KKC 1030).
Pomoc z blíženecké lásky
Ve mši za zemřelé prosíme naléhavě Boha o pomoc pro duše v očistci: „Vysvoboď, Pane, duše
všech zemřelých věřících od všech pout hříchů!“ Katoličtí křesťané se denně modlí: „Odpočinutí
věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.“
Sv. Tomáš Akvinský byl dokonce přesvědčen: „Ze všech modliteb jsou modlitby za zemřelé
Bohu nejmilejší, protože v sobě obsahují skutky tělesného i duchovního milosrdenství.“ Bůh
vlídně přijímá všechny modlitby a oběti za duše v očistci, za zmírnění a ukončení jejich utrpení.
Proto se za ně modleme a dávejme za ně sloužit mše svaté. Je to dobrý zvyk přispívat jim
získáváním odpustků a obětovat za ně dobré skutky, I když se může stát, že už naše modlitby
nepotřebují, neustávejme v této blíženecké lásce.
Vzájemné obdarování
Láska, kterou jim darujeme, nám bude darována zpět. Svatá Kateřina z Boloně říkávala: „Když
jsem chtěla získat od Boha nějakou milost, prosila jsem duše v očistci, aby mým jménem o
to prosily, a jejich přímluvou jsem vždy dosáhla toho, co jsem chtěla.“ Svatá Terezie z Avilly
ujišťuje, že všeho, o co prosila na přímluvu duší v očistci, vždy také dosáhla. Svatý farář Arrský řekl jednomu knězi: „Kdybychom věděli, jakou moc mají duše v očistci a kolik milostí
získáváme od Boha na jejich přímluvu, nikdy bychom na ně nezapomínali. Modleme se za ně,
protože ony prosí za nás!“
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Papež František varoval před ideologizací víry

Pokud se „křesťan stane učedníkem ideologie, ztratil víru“, konstatoval
dnes (29.10.) papež František v homilii při ranní eucharistii v kapli Domu
sv. Marty. Papež varoval křesťany před postojem „klíče drženého v kapse
a zavřenou bránou“ a zdůraznil, že kdo se přestává modlit, opouští víru a
upadá do ideologie a moralismu.
„Běda vám znalci Zákona! Odstranili jste klíč k poznání,“ touto Ježíšovou
výtkou z dnešního evangelia (Lk 11,47-54) začal svoji homilii papež
František, který tuto výtku aktualizoval: „Když jdeme po ulici a ocitneme
se před zavřeným kostelem – podotkl – pociťujeme něco divného, protože
zavřený kostel je nesrozumitelný. Někdy na to existují vysvětlení, která však nestačí. Jsou to
výmluvy, ospravedlňování, ale skutečností je, že kostel je zavřený, a lidé jdoucí kolem nemohou vstoupit. A co je horší, dodal, Pán, který je uvnitř, nemůže vyjít“. Dnes k nám Pán mluví o
tomto „obrazu uzavřenosti“, pokračoval papež. Je to „obraz oněch křesťanů, kteří mají v rukách
klíč, ale odnášejí jej pryč, neotevírají bránu, ba co hůř, stojí ve dveřích a nenechají vstoupit,
takže ani oni nevstupují. Působí to nedostatek křesťanského svědectví, řekl dále, a „je-li oním
křesťanem kněz, biskup nebo papež, tím hůře“. Jak se to však stane, tázal se papež, že „křesťan
upadne do takovéhoto postoj e s klíčem v kapse a před zavřenou bránou?“
„Víra je takříkajíc destilována a stává se ideologií. A ideologie netáhnou. V ideologii není Ježíš:
Jeho něha, láska a mírnost. Ideologie jsou vždycky rigidní, v každém případě. A když se křesťan
stane učedníkem ideologie, ztrácí víru: už není Ježíšovým učedníkem, nýbrž učedníkem tohoto či onoho myšlení. A proto jim Ježíš říká: „Odstranili jste klíč k poznání.“ Poznání Ježíše je
transformováno na ideologii a moralismus, protože tito lidé zavřeli bránu spoustou předpisů.“
Ježíš, pokračoval papež, nám řekl: „Uvalujete na lidi břemena, ale jen jedno je důležité“. Toto je
tedy „duchovní, mentální“ postup toho, kdo chce mít klíč v kapse a bránu zavřenou:
„Víra se stává ideologií a ideologie děsí, odhání lidi, vzdaluje lidi a vzdaluje církev od lidí. Tato
choroba ideologických křesťanů je vážná. Není však nová. Již apoštol Jan ve svém prvním listě
o ní mluví. Křesťané tak ztrácejí víru a preferují ideologie. Jejich postoj se stává rigidním, moralistním a mravokárným; postrádá dobrotu. Lze si však položit otázku: jak se může křesťan stát
takovým? Co se děje v srdci onoho křesťana, onoho kněze, biskupa či papeže, že stane takovým? Jednoduše to, že se takový křesťan nemodlí. A není-li modlitby, zavíráš bránu.“
„Klíčem, který otevírá bránu k víře – pokračoval papež – je modlitba.“ A připomněl: „Jakmile se křesťan nemodlí, dochází k tomu. A jeho svědectví je domýšlivým svědectvím. Kdo se
nemodlí, je pyšný, povýšený a sebejistý. Není pokorný. Usiluje o své povýšení. Avšak, modlí-li
se křesťan, nevzdaluje se od víry a mluví s Ježíšem,“ řekl papež a upřesnil: „Říkám-li modlí se,
nemyslím říkat modlitby, protože tito učitelé Zákona říkali spoustu modliteb, aby byli viděni.
Ježíš však říká: »Když se modlíš, vejdi do své komůrky a modli se k svému Otci ve skrytosti«
(Mt 6,6), od srdce k srdci. Jedna věc je tedy, modlit se, a druhá, říkat modlitby:
„Takoví se nemodlí, opouštějí víru a přetvářejí ji na moralizující ideologii, kazuistiku bez Ježíše.
A když jim to nějaký prorok nebo dobrý křesťan vytkne, jednají s ním stejně jako s Ježíšem:
„Když odtamtud odcházel, učitelé Zákona a farizeové začali na něho zle dorážet – ideologové
jsou nevraživí – a zahrnovali ho spoustou otázek. Přitom na něj číhali – ideologové jsou záludní
– aby ho mohli chytit za slovo“ (Lk 11,53-54). Nejsou transparentní. Nešťastníci! Jsou to lidé
zašpinění pýchou. Prosme Pána o milost, abychom se především nepřestali modlit, neztratili
tak víru a nestali se těmi uzavřenými, kteří uzavírají cestu k Pánu.“
						
Přeložil Milan Glaser Česká sekce RV
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

9:30

18:00

sv. Václav

Neděle: 11:15

17:00

sv. Gabriel

Pátek

Palata		

(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)

Po-So:

7:30		

17:30

sv. Václav

Kontakt s knězem 			

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

15:00

Úřední hodiny

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 12:00

Příležitost k přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle: 		
		
Všední dny:
Jindy: 		

- ráno
7:30 – 7:55
9:00 – 9:25
- večer 17:30 – 17:55
- večer 17:00 – 17:25
- po individuální dohodě.

1.11.
2.11.
9.11.
12.11.
13.11.
22.11.
23.11.
24.11.
30.11.
1.12.
6.12.
7.12.
8.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.

Slavnost Všech svatých
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše sv. na Malvazinkách od 15 hod.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Památka sv. Josafata
Památka sv. Anežky České
Památka sv. Cecílie
od 8:15 do 11:30 úklid kostela sv. Václava před Vánocemi
Slavnost Ježíše Krista Krále, hudba?
Svátek sv. Ondřeje, od 15 hod. na faře setkání farnosti - Farní odpoledne
1. neděle adventní
Památka sv. Mikuláše
Památka sv. Ambrože
2. neděle adventní
Památka sv. Lucie
Památka sv. Jana od Kříže, od 9 do 12 hod. duchovní obnova , vede P. M. Kuzniar
3. neděle adventní
od 17 hod. kající bohoslužba

Významné dny, svátky a farní program
pátek
sobota
sobota
úterý
středa
pátek
sobota
neděle
sobota
neděle
pátek
sobota
neděle
pátek
sobota
neděle
pondělí

Hudba u sv. Václava

Franz Schubert - Missa in B
pro sóla, sbor, orchestr a varhany (op.141)

Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei.
zazní při mši svaté o Slavnosti Krista Krále 24.listopadu 2013 v 18 hodin
Účinkuje:
smíšený sbor a orchestr při klášteře Emauzy
sbormistr: Marie Matějková
dirigent: Tomáš Čechal
varhany: Václav Vála
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. J. Gapski, P. S. Přibyl, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 450 ks
neprodejné

