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Březen
2018

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Nejhlubší otázky, které si lidstvo klade

Dnešní svět se jeví zároveň jako mocný i slabý, schopný nejlepšího i nejhoršího, neboť se mu otvírá cesta k svobodě nebo otroctví, k pokroku nebo úpadku, k bratrství nebo nenávisti. Mimoto si
člověk uvědomuje, že je na něm, aby správně usměrňoval síly, které sám vyvolal a které ho mohou
buď rozdrtit, anebo mu sloužit. Proto si klade některé otázky.
Rozpory, jimiž trpí dnešní svět, souvisí s hlubší rozporností, jež tkví v srdci člověka.
Neboť v člověku samém je mnoho činitelů, které se mezi sebou střetávají. Zatímco na jedné
straně zjišťuje, že je mnohostranně omezen, neboť je bytost stvořená, cítí na druhé straně, že je ve
svých touhách neomezený a povolaný k vyššímu životu.
Mezi mnoha věcmi, které ho lákají, je nucen neustále volit a některých se zříkat. Navíc je slabý a
hříšný, a tak často dělá, co nechce, a nedělá, co by dělat chtěl. Proto sám v sobě trpí rozpolceností,
a z té vzniká tolik vážných rozbrojů také ve společnosti.
Dost lidí odvádí od zřetelného uvědomění tohoto dramatického stavu jejich praktický materialismus, anebo jim třeba brání bída, která na ně tíživě doléhá, aby se nad ním vůbec zamysleli.
Mnozí se domnívají, že naleznou klid v některém z různých výkladů světa, které se jim nabízejí.
Někteří zase očekávají, že lidstvo dospěje k pravému a plnému osvobození pouhým lidským
přičiněním, a jsou přesvědčeni, že budoucí vláda člověka nad světem splní všechna přání lidského srdce. Nechybějí ani takoví, kteří se vzdali naděje nalézt smysl života a vychvalují odvahu
těch, kteří se domnívají, že lidská existence postrádá jakýkoli opravdový význam, a snaží se jí dát
celkový smysl jen na základě vlastního rozumu.
Tváří v tvář dnešnímu vývoji světa však neustále roste počet lidí, kteří si kladou a s novou
naléhavostí pociťují nejzákladnější otázky: Co je člověk? Jaký je smysl bolesti, zla, smrti, které
přes všechen dosažený pokrok trvají? Nač ona vítězství, tak draze dosažená? Čím může člověk
přispět společnosti a co od ní může očekávat? Co přijde po tomto pozemském životě?
A církev věří, že Kristus, jenž pro všechny zemřel a vstal z mrtvých, dává člověku skrze svého
Ducha světlo a sílu, aby mohl dostát svému nejvyššímu povolání, a věří, že lidem nebylo dáno
pod nebem jiné jméno, v němž by došli spásy. Věří také, že klíč, střed a cíl celých lidských dějin
je v jejím Pánu a Učiteli. Kromě toho církev tvrdí, že za všemi změnami je mnoho věcí, které se
nemění a které mají svůj poslední základ v Kristu, jenž je stejný včera, dnes i na věky.
			

Z pastorální konstituce 2. vatikánského sněmu o církvi v dnešním světě (Gaudium et spes, n. 9-10)

Ať jsou dny postní doby časem intenzivního uvažování nad tímto textem k prohloubení naší víry a
nadějí!									
P. Jerzy
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Biblická hodina

Od února jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme,
nově pod vedením Roberta Müllera. Každý čtvrtek od 18:30 se setkáváme s biblickými texty, jejich významem i interpretací. Aktuálně
probíráme vždy čtení na následující neděli s přesahem do Katechismu KC. Přijďte se nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti!

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 - 19:00 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Chrámový sbor IGNIS - zkoušky
pondělí od 18:30 - 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
Příprava na biřmování - vede P. Jerzy,
úterý 18:30 - na faře
farář u sv. Václava
a rektor u sv. Gabriela:

Příprava na křest dospělých
středa po večerní mši sv. - na faře
Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
modlitby a oběd)
Biblická hodina
čtvrtek od 18:30 - zahájeno 7.9.
Čtvrteční filmové a 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 25.4. od 18:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 23.3. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka zahájena 11.9.

P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 // 257 317 652
gapski@centrum.cz

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 25. v měsíci
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), i v jednotlivých společenstvích.
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Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” stále
hledáme dobrovolníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují
zakoupené suroviny, a po skončení umyjí nádobí a uklidí v
sále. Jinými slovy - budou “držet služby”.

Filmový a modlitební čtvrtek

Srdečně vás zveme na na březnové čtvrteční setkání s modlitbou
a filmem “žít , hrát, milovat”. Už 40 let sdílejí Mary a Michel Viénot
společnou vášeň pro divadlo jako místo setkání a sdílení o bídě a
křehkosti. Po několika letech strávených v ATD Čtvrtý Svět se rozhodli založit vlastní divadelní společnost. Bylo to nedlouho po narození
Igora, jejich mentálně handicapovaného syna. Ve svých představeních
prezentují svoji víru jako výraz života, a to s humorem, lidskostí, jednoduchostí a hloubkou.
Těšíme se na vás ve čtvrtek 8.3.2018 v 19:30 ve farním sále.
Ostatní čtvrtky se ve stejném čase scházíme k modlitbě chval, díků a proseb, doprovázené
kytarovými chvalozpěvy. Modlitba trvá zhruba hodinu až hodinu a půl. Též srdečně zveme! Na
setkání se těší a zvou 						Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Fatima – poslední tajemství

Je posledních 100 let ve světě ovlivněno událostmi ve Fatimě? Měla
bolševická revoluce a dvě světové války co do činění s Fatimou? Co
zabránilo třetí? Proč nebyl Jan Pavel II. zabit Ali Agcou? Proč se zhroutil
sovětský komunismus? Je Fatima stále aktuální při pohledu na dnešní
problémy, včetně islámu? Co když svět ignoruje varování Fatimských
tajemství?
Zveme Vás na promítání španělského dokumentu (v českém znění) v
pátek 16.3.2018 po mši sv. od 18.30 v sále na faře.

Hudební skupinka

Stejně jako v minulých letech i letos naše hudební skupinka doprovází
mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termíny jsou 11.3.2018.
Rádi mezi sebou uvítáme nové posily - zpěváky i hudebníky.

Chrámový pěvecký sbor IGNIS

působící při kostelích sv. Ignáce na Praze 2 a sv. Václava na Praze 5 –
Smíchově vystoupí u sv. Václava při mši sv. v neděli v 18 hod. ve dnech
15.4. F. Schubert - Mass No. 2 in G major
20.5. Ch. Gounod - Messe breve No. 7 aux chapelles
Stále nabíráme nové členy do všech hlasů. Zájemci se mohou obrátit na
sbormistryni Milenu Stričević (telefon: 774 052 265, e-mail: stricmil@
yahoo.com). Zkoušky každé pondělí 18:30-21:00 u sv. Ignáce.

Ve vlastní věci - 24. ročník Zpravodaje

Milí farníci, v listopadu 2017 uplynulo 23 let od vydání nultého čísla Zpravodaje a v prosinci 23 let od vydání prvního čísla, ve tvaru a stylu, jak ho
dostáváte dodnes. (I když poslední 3 roky jej dostáváte navíc i barevně).
Nemá smysl počítat, kolik to bylo jednotlivých čísel (konkrétně máte v
ruce č. 280, 24. ročník), podstatné je, že výskyt Zpravodaje na zadní lavici
se stal samozřejmostí, že ho (možná) čtete, že se s ním (někdy) pochlubíte
v jiných farnostech. A nejen to, navíc máme i profesionální (a aktuální!)
webové stránky farnosti.
Jenom nevíme, jestli vám to takto vyhovuje. Jestli nechcete číst něco úplně
jiného. Nemáme žádné ohlasy, ať kladné nebo záporné. A poslední dobou zbývají i neodebrané
výtisky. Takže přechodně snížíme náklad (byly roky, kdy jsme tiskli 1000 ks). Ale hlavně redakce
nemládne. Rádi bychom mezi sebou uvítali mladší farníky, kteří by přinesli nové podněty a pohledy. Ale pokud se nenajdou, tak jednoduše zavřeme krám. Nic netrvá věčně.
František Nedbal
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Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2018

Kostel sv. Václava, Praha – Smíchov
25. března Květná neděle
			 Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00 – žehnání ratolestí na začátku každé mše sv.
29. března Zelený čtvrtek
		 7.30 modlitba se čtením + ranní chvály
		 15.00 mše sv. na Palatě v Ústavu pro slabozraké
		 17.30 mše sv. na památku poslední Večeře Páně
		 po mši sv. večerní adorace v „Getsemanské zahradě“ do 20. hod.
30. března Velký pátek
		 7.30 modlitba se čtením + ranní chvály
		 9.30 křížová cesta pro děti (sraz před kostelem)
		 15.00 křížová cesta v kostele
		 17.30 velkopáteční obřady - památka Umučení Páně
31. března Bílá sobota
		 7.30 modlitba se čtením + ranní chvály
		 15.00 velikonoční katecheze pro děti
		 20.00 velikonoční vigilie
1. dubna Velikonoční neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Páně
			 Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00
2. dubna Velikonoční pondělí
			 Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00
Kostel sv. Gabriela, Praha – Smíchov
25. března Květná neděle
			 Mše sv. v 11.15 – žehnání ratolestí na začátku každé mše svaté
1. dubna Velikonoční neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Páně
			 Mše sv. v 11.15

Křížové cesty u sv. Václava

Procházet v rozjímání a modlitbě čtrnáct
zastavení křížové cesty je velice staré cvičení
zbožnosti. Církev doporučuje tuto pobožnost
především v době postní a v pašijovém týdnu.
V našem kostele se konají pravidelně každou
neděli v postní době od 17 hod., pod vedením
širší rodiny Cuhrů (Děkujeme!). Bývá nás 5080 osob. Přijďte i vy!
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24 hodin pro Pána

Pastorační středisko AP ve spolupráci s farností při kostele
Panny Marie Sněžné vás zve na 24 hodin pro Pána. Během
těchto 24 hodin bude možné přijmout svátost smíření a při
modlitbě v adoraci Nejsvětější svátosti se setkat s Božím milosrdenstvím. Událost bude probíhat od pátku 9. března od
18.00 do soboty 10. března do 18.00 v kapli sv. Michala v
kostele Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha
1.

Světový den mládeže v pražské arcidiecézi

V sobotu 24. března od 9.00 se koná další Světový den
mládeže v pražské arcidiecézi. V rámci tohoto dne se
uskuteční setkání mladých lidí naší arcidiecéze s otcem
kardinálem. Centrálním tématem letošního programu je
motto papeže Františka „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“ (Lk 1,30). Program začíná už v pátek
23. března večer od 20.00 společnou adorací v kostele
Nejsvětějšího Srdce Páně. V sobotu pak pokračuje od 9.00
na Arcibiskupském gymnáziu (Korunní ul. Praha 2), mše svatá v kostele sv. Ludmily bude od
11.30 a jsou na ni zváni všichni. Bohatý program zakončíme koncertem skupiny Adonai v aule
gymnázia. Více na: http://www.adcm.cz.

Pochod pro život

Hnutí pro život pořádá 7. dubna Národní pochod pro život
a rodinu, manifestaci na podporu rodin, manželství a respektu životům těch nejmenších z nás. Zahájení proběhne v
10.30 mší svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, celebrovanou kardinálem Dominikem Dukou OP, který také
udělí zvláštní požehnání rodinám. Následovat bude oběd,
kulturní program a pochod centrem Prahy na Václavské
náměstí, kde bude v 16.00 celá akce ukončena.

Nalézání radosti

Většina z nás má dobré podmínky k životu i mnoho technických vymožeností, které ho
usnadňují. Avšak při pohledu kolem sebe a hlubším zamyšlení zjistíme, že se z naší společnosti
vytrácí jedna důležitá schopnost, kterou je radost. Příčiny této škody jsou v nás samotných.
Rychlý způsob života vede k celkovému po-vrchnímu myšlení. Mnozí lidé se uzavírají do
neskutečného světa hrdinů z te-levizních seriálů, počítačových her nebo osobností z bulvárních
časopisů. Jejich životy jsou přeplněny cizími starostmi a utrpením. Víru v Boha opustili, protože
se prý už nehodí do naší moderní doby, s přáteli se setkávají často jenom na dálku přes internet
nebo telefon. Mylně se domnívají, že všechny své problémy sami vyřeší. Podvědomě však cítí,
že jim něco schází.
Když si tuto skutečnost připustí, hledají pomoc v různých naukách, drogách, nadměrném pití
alkoholu, u kartářek. Pokud ji tam nenajdou, někteří se obracejí na psychology či psychiatry.
Jestliže jsou to odborníci, může být léčba prospěšná.
Nikdo z nás není ušetřený problémů. Pokud by však náš život byl jenom samá bolest a trápení,
stal by se nesnesitelným. Radost k němu neodmyslitelně patří. Osvědčené prostředky k jejímu
nalézání jsou: osobní setkávání s přáteli, společné zájmy, sdílení radostí i problémů. Praktikovaná žitá víra v Boha k nim také stále patří. Používejme tyto pomůcky k nalézání radosti a
nebojme se ji projevovat.								 IB
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Poselství svatého otce Františka k postní době 2018

„Protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska“ (Mt 24,12)
Drazí bratři a sestry,
znovu se k nám blíží Pascha Páně! Pro přípravu na velikonoční svátky nám Bůh ve své
prozřetelnosti každý rok nabízí postní období jako „svátostné znamení našeho obrácení“.1 To
nás vybízí a zároveň nám umožňuje, abychom se celým srdcem a celým životem vrátili k Pánu.
Tímto poselstvím chci i letos celé církvi pomoci, aby tento čas milosti prožívala s radostí a v
pravdě. Přitom se chci inspirovat Ježíšovými slovy z Matoušova evangelia: „Protože se značně
rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska“ (24,12). Tato slova se objevují v kázání o konci časů a zazněla v Jeruzalémě, na Olivové hoře, kde později začalo Pánovo utrpení. V odpovědi
na otázku učedníků Ježíš předpovídá velké strasti a popisuje situaci, ve které se společenství
věřících může snadno ocitnout: uprostřed bolestných událostí, kdy falešní proroci svedou lid
na scestí a v mnoha srdcích ochladne láska, která je jádrem evangelia.
Falešní proroci
Zaposlouchejme se do evangelního úryvku a snažme se porozumět, do jakého převleku se tito
falešní proroci skrývají. Mohou se jevit jako „zaříkávači hadů“, kteří manipulují lidskými city,
aby druhé zotročili a odvedli tam, kde je chtějí mít. Kolik jen Božích dětí je hypnotizováno
chvilkovým potěšením, které si pletou se skutečným štěstím! Kolik jen mužů a žen je uchváceno snem o bohatství, který z nich činí jen otroky zisku a malicherností! Kolik jen jich žije v
přesvědčení, že si vystačí sami, a nakonec se stávají oběťmi vlastní samoty!
Falešní proroci mohou být také „šarlatány“, nabízejícími z utrpení snadná a okamžitá východiska,
která se ale brzy ukážou být naprosto bezcenná. Kolika jen mladým lidem se nabízí falešný všelék v
podobě drog, vztahů na jedno použití a snadného, ale nepoctivého zisku! A kolik dalších jich je lapených do osidel výhradně virtuální existence, v níž se vztahy jeví jako snadnější a rychlejší, ale nakonec se projeví jako bezcenné! Tito podvodníci nabízejí věci bez skutečné hodnoty, a přitom lidi
zbavují všeho nejcennějšího: důstojnosti, svobody a schopnosti milovat. Je to pokušení marnivosti,
kvůli kterému se naparujeme jako pávi, ale nakonec se dočkáme jenom výsměchu, kterého se nelze
zbavit. A není divu: ve snaze zmást lidské srdce ďábel, tento „lhář a otec lži“ (Jan 8,44), odjakživa
předkládá zlo jako dobro, faleš jako pravdu. Každý z nás je proto vybízen, aby se zahleděl do srdce
a zkoumal, zda se nestává obětí těchto falešných proroků a jejich lží. Musíme se naučit neulpívat na
tom, co se nabízí jako první dojem, ale dívat se pod povrch a zkoumat, co v našem srdci zanechává
dobré a trvalé stopy, protože to pochází od Boha a slouží nám to ke skutečnému dobru.
Zamrzlé srdce
Dante Alighieri ve svém popisu pekla představuje ďábla, jak sedí na ledovém trůnu,2 uprostřed
mrazivého osamocení bez lásky. Ptejme se: Jak se stane, že v nás ochladne láska? Jaká znamení nám
naznačují, že v nás láska začíná chladnout? Lásku víc než co jiného ničí chamtivost po penězích, „kořen
všeho zla“ (srov. 1 Tim 6,10). Brzy ji následuje odmítání Boha a jeho pokoje, kdy před útěchou z jeho
slova a svátostí dáváme přednost své opuštěnosti.3 To vše vede k násilí obracejícímu se proti každému,
koho považujeme za hrozbu pro své „jistoty“: proti nenarozenému dítěti, proti nemocnému starci, proti
přicházejícímu hostu, proti cizinci anebo proti bližnímu, který nesplňuje naše očekávání.
Němým svědkem této ochládající lásky je také stvořený svět. Země je otrávena odpadem,
odhozeným z nedbalosti anebo kvůli vlastním zájmům. Moře, sama znečištěná, ukrývají ostatky nesčetných ztroskotaných obětí nucené migrace. Nebesa, podle Božího záměru vzniklá
proto, aby mu zpívala chválu, rozdírají stroje, ze kterých se dolů snáší nástroje smrti.
Láska může ochladnout také v našich společenstvích. V apoštolské exhortaci Evangelii gaudium jsem
se pokusil popsat ty nejviditelnější projevy takového nedostatku lásky. Jsou jimi sobectví a duchovní lenost, sterilní pesimismus, pokušení k uzavírání se do sebe, vzájemné válčení a také mentalita
zesvětštění, kvůli níž se zajímáme jen o to, co je vidět, a tak polevujeme ve svém misijním nadšení.4
Co máme dělat?
Možná ve svém nitru anebo okolo sebe zpozorujeme znamení, která jsem právě popsal. Tehdy
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nám však církev, naše matka a učitelka, společně s mnohdy hořkým lékem pravdy nabízí v
tomto postním období také sladký a uzdravující prostředek modlitby, almužny a postu.
Když věnujeme více času modlitbě, umožníme svému srdci, aby se zbavilo všech skrytých lží,
kterými sami sebe klameme,5 a nalezlo útěchu v Bohu. On je náš Otec a chce, abychom měli
život.
Almužna nás osvobozuje od chamtivosti a pomáhá nám vidět ve svém bližním bratra nebo sestru: to, co mám, nikdy nepatří jenom mně. Jak bych si přál, aby se almužna pro každého z nás
stala skutečným životním stylem! Jak bych si přál, abychom jako křesťané následovali příklad
apoštolů a v dělení se o majetek viděli hmatatelný doklad společenství, které v církvi žijeme!
Posloužím si proto slovy, kterými svatý Pavel vybízí korintské křesťany, aby uspořádali sbírku
na církev v Jeruzalémě, „neboť vám to bude k užitku“ (2 Kor 8,10). Obzvlášť to platí v době
postní, kdy mnohá společenství konají sbírky na pomoc církvím a lidem v nouzi. Přesto bych
si přál, abychom také při našich každodenních setkáních vnímali, že kdykoli nás bratr prosí
o pomoc, obrací se na nás sám Bůh. Každou almužnou se zapojujeme do péče, kterou Bůh ve
své prozřetelnosti projevuje všem svým dětem. Pokud dnes skrze mě pomohl mému bratru,
nemůže se zítra postarat i o mé potřeby? Nikdo totiž není štědřejší než Bůh.6
Půst oslabuje naše sklony k násilí, odzbrojuje nás a je významnou příležitostí k růstu. Na jednu
stranu nám umožňuje prožít, co musejí snášet lidé postrádající i to, co nezbytně potřebují,
lidé den co den sužovaní hladem. Na stranu druhou odráží stav našeho vlastního ducha, který
hladoví po dobru a žízní po životě v Bohu. Půst nás probouzí a působí, že jsme vnímavější vůči
Bohu i bližnímu. Oživuje naši touhu poslouchat Boha, který jediný dokáže utišit náš hlad.
Přál bych si, aby můj hlas dosáhl i za hranice katolické církve a dostal se k vám všem, mužům a
ženám dobré vůle, kteří jste otevření zaslechnout Boha. Možná vás tak jako nás zneklidňuje, jak
se světem šíří neklid, možná vám dělá starosti chlad, který ochromuje srdce i skutky, a možná
pozorujete, jak slábne vědomí, že tvoříme jednu lidskou rodinu. Přidejte se tedy k nám, abychom společně prosili Boha, společně se postili a společně nabízeli to, co máme, svým bratřím
a sestrám v nouzi.
Velikonoční oheň
Především vybízím vás, kdo patříte k církvi, abyste na cestu postem nastoupili s nadšením a
nechali se podpírat almužnou, postem a modlitbou. A kdyby se občas zdálo, že plamen lásky v
mnoha srdcích začíná skomírat, vězme, že pro Srdce Boží to nikdy neplatí! On nám stále dává
nové příležitosti, jak znovu začít milovat.
Jedním z takových okamžiků milosti bude i letos iniciativa „24 hodin pro Pána“, která celé
společenství církve zve, aby přijalo svátost smíření spojenou s eucharistickou adorací. V roce
2018 se inspiruje slovy žalmu „u tebe je odpuštění“ (130,4) a uskuteční se od pátku 9. března do
soboty 10. března. V každé diecézi zůstane po čtyřiadvacet souvislých hodin otevřen alespoň
jeden kostel a nabídne příležitost k eucharistické adoraci i svátostné zpovědi.
Při vigilii Zmrtvýchvstání budeme znovu slavit jímavý obřad rozsvícení velikonoční svíce:
toto světlo získané z „nového ohně“ postupně přemůže temnotu a osvětlí bohoslužebné
shromáždění. „Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění,“7 abychom všichni
mohli znovu prožít to, co zažili učedníci na cestě do Emauz. Budeme-li naslouchat Božímu
slovu a čerpat posilu z eucharistického chleba, bude i v našem srdci stále vroucněji planout
víra, naděje a láska.
Ze srdce vám žehnám a modlím se za vás všechny. Nezapomínejte se, prosím, modlit i vy za mě.
										

František

1 Římský misál, 1. neděle postní, vstupní modlitba.
2 „Panovník toho bolestného kraje / od půli prsou z ledu trčel v díře“ (Dante Alighieri, Peklo, XXXIV, 28–29; český překlad O. F. Babler
– J. Zahradníček, Vyšehrad, Praha 1952).
3 „Je pozoruhodné, že máme častokrát strach z útěchy, z toho, že budeme potěšeni. Ba dokonce se cítíme bezpečnější ve smutku a
bezútěšnosti. Víte proč? Protože ve smutku si připadáme takřka jako protagonisté, zatímco v útěše je protagonistou Duch Svatý!“ (papež
František, Promluva před modlitbou Anděl Páně, 7. prosince 2014; český překlad M. Glaser, RadioVaticana.cz).
4 Srov. papež František, Evangelii gaudium, č. 76 – 109 (český překlad M. Glaser, Paulínky, Praha 2014).
5 Srov. Benedikt XVI., Spe salvi, č. 33 (český překlad P. Brož, Paulínky, Praha 2008).
6 Srov. Pius XII., Fidei donum, č. III.
7 Římský misál, slavnost Zmrtvýchvstání Páně – vigilie, obřad velikonoční svíce (české vydání z roku 1983).
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

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

8:00

Neděle: 11:15
Čtvrtek: 14:45
Pátek: 15:00

Po-So:

7:30		

Kontakt s knězem 			

Úřední hodiny

9:30

18:00

sv. Václav

17:30

sv. Václav

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

sv. Gabriel
DD Klamovka
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

4.3. neděle
3. neděle postní, od 17. hod pobožnost křížové cesty
11.3. neděle
4. neděle postní, od 17. hod pobožnost křížové cesty
17.3. sobota
od 9 hod duchovní obnova ve farním sále, od 13 hod úklid v kostele
18.3. neděle
5. neděle postní, od 17. hod pobožnost křížové cesty
19.3. pondělí
Slavnost sv. Josefa
25.3. neděle
Květná neděle, od 17. hod pobožnost křížové cesty
26.3. pondělí
od 17 hod kající bohoslužba s rozšířenou možností přijetí svátosti smíření
29.3. čtvrtek
Zelený čtvrtek
30.3. pátek
Velký pátek
31.3. sobota
Bílá sobota
1.4. neděle
Velikonoční neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Páně
2.4. pondělí
Velikonoční pondělí
8.4. neděle
2. neděle velikonoční
Pobožnosti křížové cesty
Každou postní neděli, od 17 hod se koná v kostele sv. Václava pobožnost křížové cesty
Úklid duší (Duchovní obnova)
Uskuteční se 17.3. od 9,00, ve farním sále - duchovní obnova pod vedením P. Grzegorze
Tanderyse, MIC
Úklid kostela
Úklid kostela je plánován po duchovní obnově dne 17.3., přibližně od 13 hod.
Kající bohoslužba
26.3. od 17 hod v kostele sv. Václava se uskuteční kající bohoslužba s rozšířenou možností
přijetí svátosti smíření.
Velikonoce v katedrále
25. března – Květná neděle
10.00 Žehnání ratolestí v bazilice sv. Jiří, průvod do katedrály, mše svatá – kardinál Dominik Duka
15.30 Mše svatá v kostele Všech svatých
29. března – Zelený čtvrtek
9.30 Missa chrismatis – kardinál Dominik Duka
18.00 Mše svatá na památku Večeře Páně – kardinál
Dominik Duka
30. března – Velký pátek
8.00 Denní modlitba církve
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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15.00 Křížová cesta v kostele Všech svatých
18.00 Památka Umučení Páně – kardinál Dominik Duka
31. března – Bílá sobota
8.00 Denní modlitba církve
20.30 Velikonoční vigilie – kardinál Dominik Duka
1. dubna – Neděle Zmrtvýchvstání Páně
10.00 Mše svatá v katedrále - kardinál Dominik Duka
15.30 Mše svatá v kostele Všech svatých
17.00 Nešpory

Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. J. Gapski, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 300 ks
neprodejné

