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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Redukce (nejen) postní

Již v polovině měsíce února vstoupíme do doby
postní. Ta se vyznačuje liturgickou střídmostí,
absencí květinové výzdoby, vynecháváním
zpěvu „Gloria“ nebo zvolání „Aleluja“ a dalšími
opatřeními, podporujícími závažnost liturgického
období. Je to v jistém smyslu náznak toho, co by
si tak mnozí přáli v církvi zavést, totiž ti, kteří nabízejí dobře míněné recepty ohledně všeho, co by
církev měla udělat, aby se přiblížila lidem.
Nač drahé ornáty? Monumentální kostely?
Nákladné vybavení? Církev topící se ve zlatě? Pryč!
Složité a nesrozumitelné ceremonie se musí nahradit jednoduchostí, je třeba se zbavit vší té
veteše. Církev jednoduchá a prostá pak přitáhne tolik zatím vzdálených duší, kterým celý tento
barokní balast zamlžuje cestu k Bohu. Nač dobově překonaný a evidentně protipřirozený celibát
kněží? Proč nemůže být kněz obyčejný člověk jako my? A proč nepřipustit ke svěcení také ženy?
A samozřejmě ty rozvody: církev musí být přece milosrdná, vždyť někdy to holt v tom manželství
nevyjde, viďte? A vůbec celá ta morálka ohledně šestého přikázání. Vždyť dnes je jiná doba!
Momentálně je sice papež mediálně sympatický, ale co když zase nebude? Papež by měl být spíše
jenom takovým milým a oblíbeným reprezentantem, nikoli autoritou zajišťující věroučnou jednotu. Každý přece může mít svou vlastní představu o Bohu a církev by měla být takovým rezervoárem, ze kterého si může každý vybrat, co se mu líbí, a neřídit se tím, co se mu nelíbí.
Dějiny znají bezpočet pokusů o takovouto konečně čistou a přitažlivou církev. Je pro ně bez
výjimky příznačné vylévání dítěte společně se špinavou vodou. Světové pravoslaví zachovalo
rituální prvek dokonce až příliš rozvinutý, ale obejděte jinak všechny církve pocházející nebo
následně odvozené z protestantské reformace, všechny luterány, kalvíny, české bratry, baptisty,
metodisty, adventisty, evangelikály a jak jen se další jmenují. Nejrozmanitější sny, uvedené
v předchozím odstavci, se tam staly již dávno realitou. Z toho ovšem plyne, že tak zatuchlý
středověký přežitek, jakým je katolická církev, by přece již dávno neměl existovat, nemohl
by mít šanci oproti těm osvícenějším, kteří se umí přizpůsobit době a vyjít vstříc potřebám
dnešního člověka. Ale ukazuje se, že on má, protože se naštěstí ve svém celku neřídí záplavou
dobře míněných lidských rad. Skrze jejich příval se pak totiž zapomíná, co v církvi ustanovil
samotný Kristus. 								 P. Stanislav

***

„Všichni musí mít svobodu vyjádřit svoje starosti, svoje potřeby, svoje očekávání a svoje obavy.
Především však musí být připraveni vzájemně se přijímat, respektovat legitimní odlišnosti a
učit se žít jako jedna rodina. Pokaždé když si lidé pokorně a otevřeně naslouchají, vyjdou
najevo společné hodnoty a očekávání. Na rozdílnosti už se nehledí jako na hrozbu, ale jako
na zdroj obohacení. Cesta ke spravedlnosti, smíření a sociální harmonii se tak ukáže ještě
zřetelněji.“ (Sv. Otec na Srí Lance)
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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
Příprava na biřmování - P. Stanislav
pondělí od 18:30 - 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

Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
modlitby a oběd)
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 15.3. od 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 24.2. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla zahájena 15.9.
Katechumenát dospělých - individuální
přípravu vedou P. Jerzy a P. Stanislav

farář:
P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 / 257 317 652 / gapski@centrum.cz
výpomocný duchovní: P. Stanislav Přibyl : tel. 605 830 201 / 257 317 652 / standa.pribyl@volny.cz
rektor kostela sv. Gabriela

výpomocný duchovní: P. Jan Gerndt: 739 484 835 / jan.gerndt@centrum.cz

rektor kostela sv. Jana Nepomuckého (V. Chuchle), rektor kostela P. Marie (M.Chuchle)

Sponzorské dary:
Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100.
Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.
			
Farní www stránky: Adresa: www.farnostsmichov.cz Vše, co chcete na stránky umístit (příspěvky, fotografie, atd.) posílejte na adresu: jakub.suchel@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!

Ministrantské schůzky

Vážení rodiče, milé děti, na základě několika podnětů jsme se rozhodli navázat na loňské ministrantské schůzky. Rádi bychom pozvali všechny děti a dospívající, kteří by o takováto setkání
měli zájem.Bude připraven program s hrami s náboženskou tématikou, nahlédneme do kostela
a ukážeme si, jak se správně chovat u oltáře i mimo něj. Bude-li hezké počasí, podíváme se i
do našeho hlavního města na kostely a památky, které jsou nedílnou součástí naší křesťanské
historie. Setkání budou probíhat 1x měsíčně v neděli, nejbližší v 15.3. a 12.4., vždy od 15:30 cca
do 17:00 – 17:30. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na mě obrátit prostřednictvím emailu (martin.kos@hotmail.com) nebo mi zanechte vzkaz v sakristii v našem kostele.
Martin Kos

Pozvání pro manžele 18.2.

Zveme manžele všeho věku na již tradiční středeční setkání s modlitbou a dokumentárním filmem s duchovní tématikou. Tentokrát budeme
promítat a sdílet film “Děkujeme, Thaïs”. Tento film je těžkým, ale
úžasným svědectvím francouzského manželského páru. Vyprávějí o
životě se svojí vážně nemocnou dcerkou Thaïs a ukazují, jak moc od ní
dostali, když naslouchali jejímu srdci a duši. Není-li ve vašich možnostech
přijít v páru, jsou vítány i “polovičky” :) Setkání se uskuteční ve středu
18. 2. 2015 od 19:30 ve farním sále. Srdečně zvou 			
Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Leden na radnici

Nástup do funkce člena Rady MČ Prahy 5 po ustavujícím zasedání zastupitelstva 20. listopadu loňského roku znamenal pro mě skočit „bez nadechnutí“ do
zcela neznámého prostředí a současně zabezpečit kontinuitu ve škole, ve které
jsem do poslední chvíle (a rád) působil jako ředitel školy. Za první a nezbytný
úkol jsem považoval ještě během prosince navštívit všech 25 školských zařízení
MČ Prahy 5, seznámit se s ředitelkami a řediteli škol a poznat školy, pokud
možno od půdy po sklep. Úkol, který na sebe nedal čekat ani den, bylo jednání
o znovuotevření základní školy Pod Žvahovem, které již zmínil bratr Josef Cuhra v minulém
vydání Zpravodaje. ZŠ Pod Žvahovem bude detašovaným pracovištěm ZŠ a MŠ Kořenského.
Dne 14. ledna úspěšně proběhla beseda s hlubočepskými rodiči a v úterý 20.ledna se konal
úspěšně zápis do 1. třídy. K zápisu přišlo 18 dětí. Tím byla splněna podmínka RMČ, že škola
bude otevřena při minimálním počtu 17 žáků. Přijít k zápisu mohou zájemci ještě i 10. února.
Každý další žák bude přínosem. Hned následující den začala jednání o nutných stavebních
úpravách přímo na místě, o organizačním, právním a finančním zabezpečení celé akce. Času
do 1. září mnoho nezbývá.
Rozhodování v radě MČ a zastupitelstvu MČ přináší mnohem širší odpovědnost. Každá informace, každý podnět, každý kontakt, každá rada, každá pomoc může být k nezaplacení.
A samozřejmě také platí, že zastupitelé KDU-ČSL zastupují zájmy křesťanské demokracie a
křesťanských demokratů. Mne osobně najdete ve 4. patře v budově hned proti kostelu. Moje
pevná linka je 257 000 897 a e-mail vit.solle@praha5.cz. Těším se na spolupráci. Vedle školství
Vít Šolle
mám na starosti i občanskosprávní záležitosti.				

Pozvánka na přednášku

Vážení a milí farníci, dovoluji si Vás pozvat na svoji přednášku:

Stvoření světa v Bibli a v současné vědě,

která se koná dne 12. 2. 2015 v 15. 30 hod v Gymnáziu Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 5, v
aule gymnázia, 3. patro. Přednáška je určena i pro veřejnost. Osnova přednášky bude uvedena
v předstihu na vývěsce v kostele Sv. Václava a na gymnáziu. Těším se na Vaši účast,
Jan May
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Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 25. 1. 2015
Přítomni:
		

P. Gapski, P. Přibyl, J. Durdisová, T. Lokajíčková,
F. Nedbal, J. Macek, P. Chvátal, J. Suchel, H. Svobodová

Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Příprava Noci kostelů: je plánována na 29.5. 2015, naše farnost se připojí, P.Chvátal nás
přihlásí a uvede rámcový program.
2) Příprava Dnů víry: budou probíhat v Praze od 30.5. 2015, program se připravuje ve spolu
práci s Arcibiskupstvím pražským.
3) Příprava oslav 130. výročí posvěcení našeho kostela sv. Václava: bude se konat v neděli dne
27.9. 2015. Oslava začne slavnostní bohoslužbou v 9.30, kterou povede pan kardinál D. Duka.
Budou pozváni kněží, kteří dříve v naší farnosti působili, dále členové Radnice Prahy 5 a další
hosté. Odpoledne proběhne setkání všech hostů, věřících a zájemců.
4) Pouť a výlet: akce je plánována na 13.6. 2015 na Vyšehrad.
5) Tříkrálová sbírka: v naší farnosti se vybralo 20 000,- korun, které půjdou na dobročinné
projekty.
6) Opravy kostela: je nutné pokračovat v opravě střechy, dále je třeba opravit schody ke kostelu
a sokl kostela. Vše organizačně i finančně náročné. P. Chvátal pomůže urychlit provedení
oprav.
7) Bylo vysloveno velké poděkování panu Chvátalovi za náročnou, přitom úspěšnou organizaci
setkání Taizé a hudební skupince za doprovod modliteb.
8) Pan J. Suchel rezignoval na práci v Pastorační radě z důvodu své angažovanosti v práci na
Radnici Prahy 5. Jeho rezignace byla přijata spolu s díky za všechnu práci, kterou pro farnost
vykonal. Do jednání a práce v Pastorační radě se v budoucnu zapojí paní G. Suchlová, kterou
tímto vítáme.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 15. 3. 2015 od 19:15
Zapsala: HS

dopis br. Aloise z Taizé

Milí přátelé,
z celého srdce děkuji všem, kteří napomohli tomu, že evropské setkání v
Praze bylo tak krásné, plné radosti a naděje: farnostem a sborům, duchovním,
ředitelům škol, rodinám, veřejným činitelům...
Mnozí mladí nám před odjezdem říkali, jak je vřelé přijetí, které jste jim
připravili, dojalo. Zvlášť to, že tisíce osob nabídly pohostinnost mladým lidem, které neznaly,
přestože žijeme v době, kdy cizinci vyvolávají spíš strach. To vyzdvihuje důležitost církve a
prohlubuje porozumění mezi národy.
Společná modlitba ve vaší krásné katedrále, mnoha kostelech města a také ve výstavních
halách v Letňanech, které byly přeměněny v provizorní chrámy, nás stále povzbuzuje a ještě
dlouho povzbuzovat bude.
Jsme všichni jako poutníci na cestě k osobnějšímu vztahu s Bohem, k hlubšímu vzájemnému společenství, zvlášť mezi křesťany, kteří jsou ještě rozděleni, a k nové solidaritě s
nejpotřebnějšími.
Tímto směrem se budeme ubírat v Taizé v celém nadcházejícím roce. Necháme se inspirovat
těmito slovy, která pronesl Kristus: “Vy jste sůl země.” Budeme hledat především to, jak nás jeho
slovo může povzbudit, abychom byli v lidské rovině tvůrci pokoje.
Kéž vytrváme na této cestě, na místě, kde jsme!
Zůstáváme sjednoceni v hlubokém společenství s vámi!			
fr. Alois
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Poselství svatého otce u příležitosti
xxiii. světového dne nemocných 11. února 2015
Sapientia cordis
«Slepému jsem byl okem a kulhavému nohou»
(Job 29,15)

Drazí bratři a sestry,
u příležitosti XXIII. Světového dne nemocných, který ustanovil svatý Jan Pavel II., se obracím
na vás všechny, kdo snášíte tíhu nemoci a různým způsobem jste spojeni s trpícím tělem Kristovým, i na vás, pracovníky a dobrovolníky v oblasti zdravotnictví.
Téma letošního roku nás vyzývá k meditaci o větě z Knihy Job „Slepému jsem byl okem a kulhavému nohou“ (29,15). Chtěl bych k němu přistoupit z pohledu “sapientia cordis”, moudrosti
srdce.
1. Taková moudrost není teoretickým a abstraktním poznáním nebo plodem úvah. Podle toho,
jak ji popisuje svatý Jakub ve svém listě, je především „čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani pokrytecká“ (3,17). Je tedy postojem,
který vlil Duch Svatý do mysli a do srdce toho, kdo se dokáže otevřít vůči utrpení druhých a
poznává v něm Boží obraz. Přijímáme za svoje zvolání žalmu „Nauč nás počítat naše dny, ať
získáme moudrost srdce“ (Žalm 90,12). V sapientia cordis, jež je Božím darem, můžeme vidět
souhrn plodů Světového dne nemocných.
2. Moudrost srdce znamená sloužit bratrovi. V Jobově řeči, která obsahuje slova „slepému jsem
byl okem a kulhavému nohou“, se zdůrazňuje rozměr služby potřebným prokazované tímto
spravedlivým mužem, jenž se těší autoritě a zaujímá důstojné místo mezi staršími města. Jeho
morální velikost se projevuje službou chudému, který žádá o pomoc, jakož i péčí o sirotka a
vdovu (verše 12-13).
Kolik křesťanů i dnes prokazuje nikoli slovy, ale životem zakořeněným v ryzí víře, že jsou „slepému okem“ a „kulhavému nohou“! Jsou to lidé, kteří stojí nablízku nemocným, když potřebují
stálou péči a pomoc při umývání, oblékání i jedení. Zvláště když se tato služba prodlužuje v čase,
může se stát namáhavou a zatěžující. Je poměrně snadné sloužit pár dní, ale je obtížné pečovat o
člověka po celé měsíce anebo dokonce roky, i když on už ani není schopen poděkovat. A přece,
jak velká je to cesta k posvěcování! V takových situacích lze počítat se specifickou blízkostí
Pána a zároveň to představuje mimořádnou podporu církvi při jejím poslání.
3. Moudrost srdce znamená být s bratrem. Doba strávená v blízkosti nemocného je posvátným
časem. Je to chválení Boha, jež nás připodobňuje obrazu jeho Syna, který „nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny“ (Mt 20,28). Sám Ježíš řekl:
„Já jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží“ (Lk 22,27).
S živou vírou prosme Ducha Svatého, aby nám dal milost chápat toto často tiché doprovázení,
při němž jsme vedeni, abychom věnovali svůj čas sestrám a bratřím, kteří díky naší blízkosti
a náklonnosti pociťují lásku a útěchu. Jak velká lež se oproti tomu skrývá za určitými názory,
které tolik trvají na „kvalitě života“ a vnucují přesvědčení, že život vážně postižený chorobou
není hoden toho, aby se žil!
4. Moudrost srdce znamená vycházet ze sebe a jít bratrovi v ústrety. Náš svět často zapomíná
na zvláštní hodnotu času stráveného u lůžka nemocného, protože jsme zachváceni spěchem,
frenetickou činností a výrobou a zapomínáme na rozměr nezištnosti, starosti a péče o druhého
člověka. Za takovýmto postojem v podstatě často stojí vlažná víra, která zapomněla na Pánova
slova „pro mne jste to udělali“ (Mt 25,40).
Proto bych chtěl znovu připomenout „absolutní prioritu ‚vycházet ze sebe vstříc bratru‘, což je
jedno ze dvou hlavních přikázání, která zakládají každou morální normu, a to nejzřetelnější
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znamení pro rozlišování ve věcech duchovního růstu, jenž je odpovědí na absolutně nezištné
Boží sebedarování“ (apoštol. exhortace Evangelii gaudium,179). Z téže misijní povahy církve
pramení „účinná láska k bližnímu, soucit, který rozumí, pomáhá a podporuje“ (tamtéž).
5. Moudrost srdce znamená být solidární s bratrem a neposuzovat ho. Láska potřebuje čas; čas
na léčení nemocných a na návštěvu u nich; čas na to, abychom jim byli nablízku, jako to udělali
Jobovi přátelé: „Seděli potom spolu s ním na zemi po sedm dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná“ (Job 2,13). Ale Jobovi přátelé v sobě skrývali
negativní úsudek o něm: mysleli si, že jeho neštěstí je Božím trestem za jeho vinu. Pravá láska
však znamená sdílení, které neposuzuje a nenárokuje si obrácení toho druhého. Je svobodná
oproti falešné pokoře, jež podvědomě usiluje o uznání a má zálibu ve vykonaném dobru.
Jobova zkušenost nachází svou autentickou odpověď pouze v Ježíšově kříži, nejvyšším skutku
Boží solidarity s námi, který je naprosto nezištný a milosrdný. Tato odpověď lásky na drama
lidské bolesti, zvláště nevinné, zůstává stále vtisknuta do těla zmrtvýchvstalého Krista, do jeho
oslavených ran, které jsou pro víru pohoršením, ale zároveň znamenají i důkaz pro ni (srov.
Homilie při kanonizaci Jana XXIII. a Jana Pavla II., 27. dubna 2014).
Přestože nemoc, samota a neschopnost nabývají převahy nad naším životem prožívaným jako
dar, může se zkušenost bolesti stávat přednostní možností pro zprostředkování milosti a zdrojem pro získávání a posilování moudrosti srdce. Proto chápeme, že Job, když se na konci své
zkušenosti obrací na Boha, může prohlásit: „Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě
spatřil vlastním okem“ (42,5). I lidé ponoření do tajemství bolesti a utrpení, jež je přijímáno ve
víře, se mohou stávat živoucími svědky víry, která jim umožňuje setrvávat v samotném utrpení,
i když ho člověk svým vlastním rozumem nedokáže pochopit do hloubky.
6. Svěřuji Světový den nemocných pod mateřskou ochranu Panny Marie, která ve svém lůně
přijala a zrodila vtělenou Moudrost, našeho Pána Ježíše Krista.
Maria, Trůne Moudrosti, jako naše Matka oroduj za všechny nemocné i za ty, kdo se o ně starají. Učiň, ať ve službě trpícímu bližnímu a skrze zkušenost bolesti dokážeme přijímat pravou
moudrost srdce a umožňujeme jí, aby v nás narůstala.
František
Tuto prosbu za vás všechny doprovázím svým apoštolským požehnáním.
Ve Vatikánu 3. prosince 2014, památka svatého Františka Xaverského

Umírání a smrt

Je známá pravda, že křesťané věří v posmrtný život, věří, že smrt není tím posledním, co na
nesmrtelnou duši v tomto dočasném světě čeká, a mají naději, že jednou budou moci spatřit
Boží tvář.
Přestože se i já řadím mezi tento zástup doufajících a věřících, jako lékař přeci jen někdy
vnímám léčbu jako boj o pacienta, o konkrétního člověka. Je logické, že zvláště u závažně
nemocných je tento pocit silný. Vždyť jsem kdysi složil Hippokratovu přísahu a má snaha o
zachování života a zdraví mých pacientů je maximální. Nelze jinak a tak stejně, jako se každý
člověk musel narodit, tak musí jednou i zemřít. Vždyť smrti se nevyhnul ani sám Kristus,
který nám tím ukázal, že nejen v bolesti a utrpení, ale i ve smrti nás předešel. Víme všichni
moc dobře, že tělo není nesmrtelné, přesto, když lékaři zemře pacient přes všechnu snahu o
záchranu života, lze to v některých případech nebrat jako prohru? Ne vždy se s tím my lékaři
umíme vyrovnat a mnohokrát je to pro nás bolestná záležitost spojená právě s pocitem prohry
a marnosti. Skutečně jsem někdy míval pocit, jako bych s Bohem o pacienta smlouval, bojoval,
nechtěl ho Bohu vydat… Mohu se se všemi dostupnými lékařskými metodami snažit sebevíc,
ale musím vždy pokorně uznat, že každý život je v rukou Boha. Stejně jako smrt. Jsme lidé slabí
a nedokonalí a proto je pro nás smrt něčím, co neumíme vždy pochopit, s čím se neumíme
vždy smířit. Jsou lidé, kteří chápou a přijímají utrpení a smrt. A jsou lidé, kteří jen těžko něco
takového dokáží přijmout. Myslím, že se nevzdálím příliš od pravdy, když řeknu, že oba postoje
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tu vždy byly, jsou a budou.
Nicméně vědomí, že jednou každého stejně čeká smrt těla, nás nesmí přivést k rezignaci nebo
laxnosti v postoji ke svému zdraví. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, jak je psáno v bibli.
Stvořil ho s jeho nesmrtelnou duší a smrtelným tělem a v tomto dočasném světě jedno nemůže
být bez druhého. Pokud my, obyčejní a prostí křesťané, chceme žít opravdový a plnohodnotný
život, musíme se starat o obě složky, které nás tvoří, tedy o duši i o tělo. Když někdo zanedbává
péči o tělo (a tím myslím péči nezbytnou), zanedbává své zdraví. A to mne nejen jako lékaře, ale
snad více jako křesťana, obzvláště mrzí. Právě proto, že tělo a zdraví nám bylo dáno Bohem jako
cenný dar, o který se máme starat a v rozumné míře o něj pečovat. Když se někdo o své zdraví
nestará, vypadá to jako by tímto darem pohrdal a považoval ho za zbytečný.
Nejsem zastáncem názoru, že „tělo má jít do hrobu zhuntované“. Velice rád bych viděl člověka,
který na tuto podivnou věc přišel. Více je mi bližší postoj svatého Cyrila Jeruzalémského, který
říká: „Chraňme si své tělo, je to naše jmění. Jednou budeme Pánu skládat účty z toho, co jsme s
tělem udělali…“						 MUDr. Martin Pehr, praktický lékař

Umění slavit

Během roku se střídají všední a sváteční dny. Někteří lidé však zastávají názor, že je zbytečné
cokoli slavit. Důvodem tohoto názoru je asi různé využívání času. Proto bychom si mohli
stoupence této myšlenky rozdělit na dvě skupiny. První tvoří zaměstnanci firem a podnikatelé,
kteří jsou často v práci od rána do večera a jsou přesvědčeni, že na nic jiného (tedy i na nějaké
slavení) nemají čas. Druhou jsou nezaměstnaní, kteří většinou nedovedou svůj čas během
dne užitečně strávit. Přátele jim nahrazuje internet, časopisy, drogy či alkohol. Tato nezdravá
nevyváženost je příčinou, proč potkáváme tolik znuděných a unavených lidí. Nemusíme
však ztrácet naději, protože existuje prostředek, který už znali naši předkové, a my se k němu
začínáme znovu vracet. Je to pravidelné střídání všedních dnů a svátků, které slavili. Každá
výjimečná událost byla příležitostí k setkání s přáteli, dobrému jídlu, odpočinku a zapomenutí
na starosti. Tyto příjemné chvíle je pak posilovaly ve všedních dnech, protože se zase na ně
mohli těšit.
Ani my v dnešní moderní době jsme nepřestali být společenskými tvory. Také pro nás stále
platí známý biblický výrok, že všechno má svůj čas. Proto i každá vydařená oslava má stejný blahodárný účinek. Nemám na mysli hlučné umělé zábavy s ohňostroji, ale upřímná setkání vstřícných lidí. Když se opět naučíme umění pravého slavení, prospěje to nejenom nám,
ale i ostatním lidem. Můžeme tak alespoň malou kapkou napomoci ke zlepšení nálady ve
společnosti.									 IB

Tříkrálová sbírka

Od 2. do 14. ledna probíhala i v naší farnosti
Tříkrálová sbírka. Bylo několik “vybíracích” skupinek
(Venoušek, Campamento, Ministranti, ...), které
oslovovaly lidi v okolí Anděla. Potěšitelné je, že letos nedošlo k žádným verbálním útokům. Naopak
většina lidí byla přátelská a sami se zajímali, jak budou prostředky použity, nechali si zazpívat a, co je
nejdůležitější, také přispěli. Pokladničky byly předány
na Arcibiskupství. Po přepočítání již víme, že v naší
farnosti se vybralo celkem 20.167 Kč. V Praze a okolí
pomohou získané peníze rodinám a matkám s dětmi
v tísni. Vloni se vybralo celkem 82,8 mil. Kč, snad se
to letos povede také. Stále je ještě možné přispívat na
účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777, případně zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč).			 FN
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Univerzita Karlova v Praze
Katolická teologická fakulta

vyhlašuje přijímací řízení ke studiu od akademického roku 2015/2016
Zájemci o studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v
Praze, kteří chtějí začít studium v akademickém roce 2015/2016, mohou
podat přihlášku do 28. 2. 2015.
Nabízené studijní obory:
* Katolická teologie (magisterské studium, prezenční, 5 let)
* Teologické nauky (bakalářské studium, kombinované, 4 roky)
* Teologické nauky (navazující magisterské studium, kombinované, 2 roky)
* Aplikovaná etika (navazující magisterské studium, kombinované, 2 roky)
* Dějiny křesťanského umění (bakalářské studium, prezenční, 3 roky)
* Dějiny křesťanského umění (navazující magisterské studium, prezenční, 2 roky)
* Dějiny evropské kultury (bakalářské studium, prezenční, 3 roky)
* Dějiny evropské kultury (navazující magisterské studium, prezenční, 2 roky).
Podrobnosti týkající se přijímacího řízení a ostatní informace o studiu na KTF UK jsou k dispozici na www.ktf.cuni.cz.					
ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan

15. Postní TAMMÍM 2015

duchovní víkend v Arcibiskupském semináři v Praze Seminaristé Arcibiskupského semináře
v Praze pořádají postní duchovní obnovu pro mladé muže, která bude probíhat již tradičně
v klauzuře semináře. Účastníci mají možnost prožít víkend v modlitbě, ztišení, společných
rozhovorech o hledání a prožívání víry jak mezi sebou, tak i s bohoslovci a představenými
semináře. Součástí setkání jsou i různé workshopy a setkání se zajímavými hosty. Vytváří se tak
prostor pro hledání životní cesty a prohloubení osobního vztahu s Bohem.
Tématem postního TAMMÍMU 2015 je „pramen v poušti“. Postní období je připomínkou jak
čtyřicetiletého putování izraelského národa pouští, tak i připomínkou čtyřiceti dnů, které Ježíš
po křtu strávil v poušti postem a modlitbou. V průběhu duchovní obnovy se chceme v tichu
zastavit a navrátit se k smyslu postu a k oživujícímu prameni modlitby, ze kterého můžeme
čerpat v pouštních obdobích našeho života.
Postní TAMMÍM začíná v pátek 13. března a potrvá do neděle 15. března 2015.
Setkání je určeno animátorům, ministrantům, resp. mladým farníkům ve věku od 15 do 30 let.
Děkujeme Vám za podporu našich aktivit a Vaši přízeň. Miroslav Auxt, seminarista, za TAMMÍM Tým

Soutěž žáků školní výuky náboženství Arcidiecéze pražské

Arcibiskupství pražské vyhlašuje Soutěž žáků školní výuky náboženství Arcidiecéze pražské.
Soutěž je určena žákům a studentům církevních škol na území Arcidiecéze pražské, je otevřena
i církevním školám ostatních diecézí a mohou se jí účastnit i žáci nepovinné výuky náboženství
na necírkevních školách (v případě jejich dostatečného počtu budou zařazeni do zvláštní kategorie). Soutěžní řád a propozice pro školní rok 2014/2015 (nultý ročník soutěže) jsou k dispozici
na http://www.apha.cz/souteze-zaku-a-studentu. Průběh soutěže koordinuje referát církevního
školství, kam se lze obracet i s případnými dotazy. PhDr. Filip Dostál, vedoucí referátu církevního školství

24 hodin pro Pána

Před rokem jsme dostali od Svatého Otce prostřednictvím Papežské rady pro novou evangelizaci výzvu, abychom připravili čtyřiadvacetihodinový prostor pro svátost smíření spojený s
eucharistickou adorací. Je to vždy pátek a sobota před čtvrtou nedělí postní, což letos připadá
na 13. a 14. března. Vzhledem ke snadné dostupnosti bude v Praze tento program opět v kostele
Panny Marie Sněžné. Začne v pátek 13. 3. v 18 hodin mší svatou a bude pokračovat celou noc a
celý den až opět do 18 hodin v sobotu 14. 3.
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Dny víry Praha 2015

Jak jsme již informovali, v souladu s pastoračním plánem připravujeme od 30. 5. do 6. 6. 2015
misijní týden Dny víry Praha 2015. V této souvislosti prosíme, aby se pražské farnosti podle svých možností zapojily a také připravily program adekvátní možnostem farnosti. Během
jara nabídneme několik přípravných setkání, kde lze získat tipy na program a které budou
připraveny pro laiky ochotné pomoci s přípravou. V Pastoračním středisku připravujeme:
- seminář o předávání víry v dnešním velkoměstě s irským misionářem P. Patrickem Collinsem,
CM, který se uskuteční v sobotu 7. března;
- čtyři setkání o evangelizaci a misii s PhDr. Kateřinou Lachmanovou, Th.D., a jejími hosty 11.,
18., 25. března a 8. dubna od 19 hod.;
- základní informativní setkání 21. ledna od 19 hod.
Kdo plánuje nějaký program pro Dny víry, ať se přihlásí e-mailem na adresu: info@dnyviry.cz
s uvedením místa a akce.			
Mgr. Ing. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci

Dny víry 2015 – návštěvy farností

V souladu s přípravou Dnů víry některé pražské farnosti navštíví koncem ledna a v únoru
skupinka dobrovolníků, kteří během oznámení na konci nedělní bohoslužby krátce vysvětlí, o
co půjde během misijního týdne Dny víry, a po bohoslužbě nabídnou více informací. 		
					 Mgr. Ing. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci

CK Palomino Vás zve na pouť
LURDY–NEVERS–LA SALETTE

(Číslo zájezdu 21503)
					Duchovní doprovod P.ThMgr. Jerzy Gapski
Program zájezdu:
1.den – Odjezd v odpoledních hodinách, průjezd SRN, noční jízda
2.den – Nevers – klášter Saint Gildard spjatý s životem sv. Bernadety, prohlídka historické části
města, katedrála, ubytování
3.den - Le Puy – jedno z nejpůvabnějších míst v zemi, poutní bazilika Panny Marie, kaple St.
Michel, překrásný výhled do okolí, noční jízda
4.den – Lurdy - mše svatá, návštěva koupelí, individuální program, účast na modlitbě růžence
světelný průvod
5.den – Lurdy – návštěva koupelí, odpoledne výlet do Gavarnie - srdce Pyrenejí, pro zdatné výstup pod ledovec, pro méně zdatné návštěva poutní kaple P. Marie, prohlídka horské
vesničky, návrat do Lurd, účast na modlitbě růžence, světelný průvod
6.den – Lurdy – Mezinárodní mše svatá v podzemní Bazilice Pia X, návštěva míst spjatých s
životem sv. Bernadety, účast na modlitbě růžence, světelný průvod
7.den – Lurdy – mše svatá, návštěva koupelí, Křížová cesta, eucharistický průvod s požehnáním,
účast na modlitbě růžence, světelný průvod
8.den – Lurdy – odjezd do La Salette - mariánské poutní místo v Savojských Alpách, ubytování,
nocleh
9.den – La Salette – mše svatá, Křížová cesta, odjezd do ČR, noční jízda
10.den – příjezd v odpoledních hodinách.
Termín: 05.05. – 14.05. 2015
Cena: 9. 900,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 4x ubytování v Lurdech ve 2-3 lůžkových pokojích včetně polopenze, 2x ubytování včetně snídaně, kompletní pojištění, služby průvodce,
zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb.
Více na www.palomino.cz a tel. 244 404 239
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Velebný pane, husu vám nesu (masopustní čtení)

Velebný pane, husu vám nesu
já bych se vdávala, já bych se vdávala
celá se třesu

Velebný pane, já chci mít muže
já vám dám návdavkem, já vám dám návdavkem
kachnu a kuře
Kachnu a kuře, dvě hroudy másla
já bych se vdávala, já bych se vdávala
až bych se třásla
Alexandrijská alegorizující exegeze
Bratři, nezůstávejme pouze u tělesného významu slov svatých Písem. Vejděme do pravé
velesvatyně, které vládne náš Pán, a oživme naši víru, která jako laň prahne po vodách těch
nejčistších nebeských bystřin.
Jak ubohé by bylo zůstat u výkladu, který dávají Písmům Židé. Zatemněni nevědomostí si
vskutku myslí, že prorok měl na mysli obyčejnou husu, kachnu a kuře, jakož i pouze takové
máslo, které obvykle tlučou naše otrokyně z obyčejné smetany. Kdo však již pronikl do duchovních hlubin, nespokojí se s jejich chápáním Písem, neboť jak praví Apoštol: jejich myšlení na
tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré smlouvy a zůstává skryto,
že je zrušen v Kristu. A tak, bratři moji, nemusím vás obšírně poučovat o tom, že robustní
husa znamená pravou a nefalšovanou křesťanskou víru, kachna směřující ke svému cíli pak
zajisté křesťanskou naději, zatímco bezbranné kuře, určené k opékání, pak zcela oddanou a ryzí
křesťanskou lásku. Chválím vás také, bratři moji, že jste si povšimli, kterak prorok zmiňuje dvě
hroudy másla, netoliko jednu. Ano – předpovídá tak, že krom staré smlouvy bude uzavřena
ještě nová, aniž by však byla stará zrušena. Ano, obě smlouvy usvědčují hříšníka z másla na
hlavě. Tohoto poselství se bratři držte a nikdy neklopýtnete.
Revoluční směrnice Vladimíra Iljiče Lenina
Bestiální utlačování dělnické třídy se v buržoazní společnosti neobejde bez ideologického
monopolu vládnoucí třídy. Buržoazie si nechává ochotně přisluhovat od církve, protože ví, že
kněžouři jsou schopni nabízet utlačovaným masám opium v podobě náboženského tmářství,
které jim dává zapomenout na jejich zbídačelé podmínky. Zároveň církev touží mít odměnou
za toto ideologické spojenectví i hmotný podíl na vykořisťovatelských rejdech buržoazie a
používá vůči utlačovaným masám tytéž zrůdné metody hmotného vysávání, jako továrníci a
bankéři.
Po nastolení nové sovětské moci je hlavním úkolem rozrušit ideologický monopol církve a
jejích popů. Soudruh Trockij mi právě zaslal depeši „Velebný pane“. Jsem zhrozen z toho, že
on, ani další soudruzi nepoznali, oč se v tomto případě jedná, a také z toho, že za několik let po
naší revoluci nejsme schopni takové jevy potlačit. Dcera bohatého kulaka, který evidentně neodvádí výnosy své živočišné výroby do fondu Lidového komisariátu pro zemědělství, krmí těmi
nejlepšími přebytky nenasytného popa jen proto, aby jí zprostředkoval svatbu! Kde jsou vidět
výsledky vaší ideologické práce? Dnes ráno jsem proto ihned telegrafoval soudruhu Stalinovi,
že je třeba zbylé exponenty těchto vykořisťovatelských tříd, přistižené při jakékoli rozvratné
sabotáži sovětského hospodářství, bez milosti zastřelit.
Sigmund Freud o své klientce v Neudörfelgasse č. 15
Obsah textu „Hochwürden“ („Velebný pane“ – pozn. překl.) zhruba odpovídá tomu, co mi na
mé pověstné psychoanalytické pohovce vylíčila klientka Hannelore M. Překonání Elektřina
komplexu bylo u ní spjato s určitými potížemi psychosomatického rázu. Ve svých snech často
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pociťovala, jak se v místnosti, v níž spala její matka, třásly hrnky. Po probuzení se obvykle třásla
i sama klientka. Na těchto jevech není zpravidla nic neobvyklého. Jedná se o pudové id, které
se hlásí o slovo.
Klientčino ego však bylo narušováno autoritářskými zásahy matky, která na svoji dceru negativně
působila velmi přísnou katolickou výchovou. Z ní se klientka vymanila teprve poté, co se přesídlila
do podnájmu ve vídeňské Neudörfelgasse č. 15. Vzhledem k tomu, že trpěla rovněž nedostatkem
silné otcovské autority, její superego nastolilo zvláštní obdivný vztah k tehdejšímu faráři u sv. Floriána, dr. Emanuelu O., apoštolskému pronotáři. Všechny své sny o oddavkách projektovala do
postavy tohoto urostlého čtyřicátníka v černé sutaně. Ve vídeňské Markthalle („Tržnice“ – pozn.
překl.) mu kupovala především drůbež, aby uspokojovala jeho domnělé kulinářské potřeby.
Teprve poté, co zjistila, že dr. Emanuel O. má svoji bytnou a hospodyni, slečnu Bettine H., pochopila, že netřeba donášet drůbež a přinesla tentokrát výjimečně dvě hroudy másla. Dr. Emanuel O.
jí za to o týden později zprostředkoval schůzku s renomovaným, movitým a zatím svobodným
advokátem dr. Johanem M. Ke svatbě klientky s dotyčným advokátem došlo již po třech měsících.
Od té doby navštívila moji ordinaci již asi jen dvakrát, protože jev nočního třesení hrníčků ve snu
a ranního skutečného třesení klientky obdivuhodně rychle mizel, až se docela vytratil. S. Přibyl

Okénko sv. Gabriela

Únor 2015

Rektor kostela:
P. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D, JC.D, tel.: 605 830 201;
e-mail: standa.pribyl@volny.cz
číslo účtu Duchovní správy u sv. Gabriela:
0120797309 / 0800
Společnost přátel beuronského umění a Nadační fond MALAKIM:
Mgr. Monica Bubna-Litic (Šebová), tel: 777 221 950;
e-mail: sebova@orlice.cz, www.beuron.cz
číslo účtu Společnosti přátel beuronského umění: 6668718001 / 5500
číslo účtu Nadačního fondu MALAKIM: 		
7452142001 / 5500
Zástupce pro tradiční liturgii:
Robert Školoud, tel.: 728 753 021; e-mail: robert.skoloud@gmail.com

ne 1. 2.
11.15 mše sv. ze 4. neděle v mezidobí, (latinská
n.o.m. s gregoriánským chorálem)
17.00 mše sv. (tridentská tradiční) z neděle
Devítník (Septuagesima)
po 2. 2.
17.00 mše sv. (trid.) ze slavnosti očišťování blah.
Panny Marie čili Hromnic (se svěcením svící)
pá 6. 2.
17.00 mše sv. (trid.) z Nejsvětějšího Srdce Páně
(s pobožností Prvního pátku v měsíci)
so 7. 2.
9.00 mše sv. (trid.) o sv. Romualdovi, (s
pobožností První soboty v měsíci)
ne 8. 2.
11.15 mše sv. z 5. neděle v mezidobí (latinská
n.o.m. s gregoriánským chorálem)

17.00 mše sv. (trid.) z 1. neděle po Devítníku
pá 13. 2.
17.00 mše sv. (trid.) z férie
ne 15. 2.
11.15 mše sv. ze 6. neděle v mezidobí
17.00 mše sv. (trid.) 2. neděle po Devítníku
pá 20. 2.
17.00 mše sv. (trid.) z pátku po Popeleční
středě
ne 22. 2.
11.15 mše sv. z 1 neděle postní
17.00 mše sv. (trid.) z 1 neděle postní (Invocabit), Stolce sv. Petra
pá. 27. 2.
17.00 mše sv. (trid.) z Pátku suchých dnů v
postě
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

9:30

18:00

sv. Václav

(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.		

Neděle: 11:15
Pátek:		
Pátek 		

17:00
17:00
15:00

Úřední hodiny

sv. Gabriel
sv. Gabriel
Palata

(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.

Významné dny, svátky a farní program
2.2. pondělí
3.2. úterý
5.2. čtvrtek
6.2. pátek
10.2. úterý
11.2. středa
			
14.2. sobota
18.2. středa
22.2. neděle
23.2. pondělí

Svátek Uvedení Páně do chrámu
sv. Blažeje
Památka sv. Agáty
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů
Památka sv. Scholastiky
Panny Maria Lourdské, Den nemocných, při večerní mši sv. udílení svátosti
nemocných
sv. Valentina
Popeleční středa
1. neděle postní, svátek Stolce sv. Petra, sbírka Svatopetrský haléř
Památka sv. Polykarpa

Dominikánská 8 - místo vzdělání a kultury při kláteře sv. Jiljí
Psychologie a milost
Pomoc a úskalí moderní psychologie ve vztahu k duchovnímu životu
čtvrtek 5. února 2015 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)
Islám ve Francii
Jak vypadá soužití muslimů a většinové populace ve Francii doopravdy?
úterý 10. února 2015 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)
Josef toufar ve veřejném prostoru
čtvrtek 26. února 2015 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Pouť zamilovaných ke sv. Valentinu

Zveme snoubence, manžele a ty, kdo chtějí do větší hloubky uvažovat o vzájemné lásce.
• 9.00 až 15.00 – valentinské zastavení povede P. Antonín Dabrowski, OFM
			
Je potřeba se přihlásit na adrese cpr@apha.cz
• 15.30 –
mše svatá v bazilice sv. Petra a Pavla, při níž budeme prosit za dobrá rozhodnutí
při volbě životního partnera, děkovat za dar lásky, žehnat lásce, modlit se za budoucnost rodiny
Přijďte i vy, kterým leží na srdci budoucí život vašich dětí a vnoučat v láskou naplněném
manželství. Pořádá Kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským, Pastoračním střediskem – Centrem pro rodinu www.kkvys.cz; www.
apha.cz/cpr; www.manzelstvi.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. J. Gapski, P. S. Přibyl, P. J. Gerndt, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 450 ks
neprodejné

