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Květen
2018

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Mariánský květen

Vstupujeme do měsíce, který katoličtí křesťané již před staletími jako nejkrásnější měsíc
roku darovali a zasvětili zvláštním způsobem Panně Marii. Žijeme však v době, kdy se kromě
podnětů povzbuzujících k prohloubení mariánské úcty setkáváme i s hlasy, které vyslovují
obavy, aby tato úcta k Matce nezastínila a neochudila potřebnou úctu k jejímu Synu, jedinému
Spasiteli a Prostředníku. Jak se vyhnout takovému údajnému nebezpečí? Jedna z možností by
mohla být tato: Otočme známou cestu „skrze Marii k Ježíši“ a pokusme se vydat skrze Ježíše k
Marii. Jak se modlíme ve vyznání víry, Boží Syn je „Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z
pravého Boha, skrze něhož všechno bylo stvořeno“. Ze všeho, co bylo takto stvořeno, k tomu
nejkrásnějšímu a nejvznešenějšímu patří mateřství. Co je na něm tak krásného? Je to Bohem
darovaná cesta vzniku nového lidského života a vývoje jedinečného a neopakovatelného jedince, který se uskutečňuje ve vztahu matka – dítě a v němž je nejvýrazněji a dynamickým
způsobem obsažen právě onen „Boží obraz“, který Bůh sdílí s člověkem. Tak jako květ stromu
je důmyslně uzpůsoben k tomu, aby přivábil včelu, která instinktivně vnímá v květu, jeho tvaru,
barvě i vůni nabídku sladkého daru a při jeho vyhledávání prokáže květu a stromu vzácnou
službu opylením květu, podobně je tomu i u dítěte a matky. Oba jsou „naladěni“ tak, že v postupujícím procesu vývoje působí na sebe svou přitažlivostí a vzájemným uspokojováním tužeb si
prokazují neocenitelné služby, které umožňují probuzení, vznik a ukládání jednotlivých stop
lidství do vzácné a neopakovatelné mozaiky osobnosti rozvíjejícího se lidského jedince.
Nebeský Otec sám nejvyšším způsobem vyzvedl a vyznamenal vznešenou krásu a geniální
důmysl tohoto posvátného procesu, v němž dává tvoru účast na díle stvoření, když i pro svého
Syna zvolil k jeho příchodu na svět právě tuto cestu, kterou mu připravil v Mariině panenském mateřství. V celých lidských dějinách se tento geniálně stvořený proces vztahu matka – dítě uskutečnil nejdokonalejším způsobem právě ve vztahu Maria – Ježíš. Všechno to
nejkrásnější, nejšťastnější a nejblaženější, co Ježíš na zemi prožil, je spojeno právě s jeho Matkou Marií, nejčistší a nekrásnější ze všech matek, která nejdokonaleji naplnila svůj úkol, a tím
také všechna blažená očekávání svého božského Dítěte. V jejím vlivu a vztahu se odvíjelo celé
Ježíšovo dětství, dospívání i celý jeho třicet let trvající život ve skrytu rodiny nazaretské byl dobou, kdy Duch Svatý počínaje vtělením dále formoval Ježíše Nazaretského skrze svůj vyvolený
pokr. str. 3
nástroj – Matku Marii. Všechno, co Maria je a co má, je od Boha a pro Boha,
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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 19.6. od 18:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 29.5. 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”.

je to jediný a jedinečný Bohem chtěný a stvořený most mezi božstvím a lidstvím. A tento most
spočívá v pravém a dokonalém mateřství.
Argument, že by člověk úctou, poslušností a oddaností k Matce narušoval a omezoval svou
úctu k Synu, nás má odvést od závažné skutečnosti, že spolu s Ježíšem i my všichni jsme jejími
dětmi. Papež Pius XII. nám ve své u nás velmi málo známé encyklice Mystici Corporis o mystickém Těle Kristově připomíná slova svého svatého předchůdce Pia X.: „Nejsvětější Rodička
Boží je také Rodička všech Kristových údů.“ A sám dodává: „Maria má o mystické tělo zrozené
ze zraněného Srdce našeho Spasitele stejnou mateřskou péči a starostlivou lásku, s jakou do jeslí
uložila a svým mlékem živila Dítě Ježíše.“
Nikdo se nesmí divit, že ďábel projevuje eminentní zájem toto tak nezbytné mateřství vyloučit
nebo alespoň co nejvíce omezit a ze svého pohledu „zneškodnit“. Podařilo se mu dosáhnout
toho, že velká část západních křesťanů Mariino duchovní mateřství již dávno ze své víry vyřadila,
a pod pláštěm ekumenického sbližování ovlivnil tento trend i smýšlení mnoha katolíků. Ďábel
jakožto „lhář a vrah od počátku“ je úhlavní nepřítel nejen Marie, ale mateřství vůbec. To on
si nepřeje, aby Bohem stvořený optimalizační proces lidského vývoje ve vztahu matka – dítě
probíhal bez překážek. To je prvořadý ďáblův zájem: vyřadit matku nejen jako dárkyni života,
ale také jako dárkyni lidství a lidskosti, vyřadit anebo co nejvíce narušit onen Bohem tak
důmyslně promyšlený optimální proces formování lidského jedince, protože to je onen proces, který v člověku konkrétně realizuje Boží obraz a podobu, pro kterou byl člověk stvořen.
Ďáblovy záměry jsou už průzračné: chce zbavit dítě mateřské lásky již od chvíle početí, buďto
zabít dítě ještě v mateřském lůně, nebo ho co nejdříve zbavit mateřského vlivu a mateřského
prostředí. Dnešní žalostný stav světa je důsledek plánovité a systematické eliminace a odmítání mateřství ve jménu osvobození ženy, znehodnocování rodiny skrze gender a homo ideologie, podněcováním předčasné sexualizace, vyspělosti a osamostatnění dítěte, aby nezrálo
pod vlivem matky, ale bylo zotročováno multimédiálním modlářstvím, což vede neodvratně
k trvalé lidské nezralosti a nakonec nejrůznějším podobám „nelidskosti“. Příklady není třeba
uvádět, vidíme je všude kolem sebe.
To je hlavní důvod, proč sama Matka Boží v posledních staletích vstupuje tak intenzivně do
dějin, obdarovává nás, ale především prosí, varuje, žádá. My žijeme v situaci, kdy potřebujeme
mariánskou úctu nikoliv obezřetně omezit, ale naopak přivést k dosud nevídané plnosti a
širokému rozkvětu právě pro onen aspekt mateřství, který je dnes v sázce a s ním i celé lidstvo.
Obroda světa je možná jen tehdy, jestliže se lidstvo vrátí k MATCE v tom nejširším i nejužším
slova smyslu, a tento návrat souvisí s návratem k Marii.
JG
		 Svatá Maria, Matko naše, oroduj za nás! Amen.				

Filmový a modlitební čtvrtek

Srdečně vás zveme na květnové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem. Film nás tentokrát
zavede do jižní Afriky, odkud pochází termín “Ubuntu”. V tomto filmu kráčíme ve stopách
Nelsona Mandely, který se pokoušel uskutečňovat toto Ubuntu v praxi ve svém vlastním životě,
aby v jižní Africe umožnil smíření mezi černými a bílými po aparteidu. Těšíme se na vás ve
čtvrtek 10.5.2016 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

Hudební skupinka

Stejně jako v minulých letech i letos naše hudební skupinka doprovází
mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termín je 3.6. 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 –
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Smíchově vystoupí u sv. Václava při mši sv. v neděli 20.5. v 18 hod. - 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 18:3021:00 u sv. Ignáce.

Zápis ze schůzky Pastorační rady farnosti 25. 4. 2018

Přítomni: P. J. Gapski, P. E. Berger, J. Durdisová, T. Lokajíčková, G.
Suchlová, P. Chvátal, F. Nedbal, J. Macek, H. Svobodová
Omluveni: -Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Personální situace ve farnosti: byl představen nový duchovní P. Edvin Berger, který bude v
naší farnosti vypomáhat prozatím do konce června.
2) Mše sv. v Radlicích: je plánovaná na sobotu 12. 5. 2018 od 14 hodin.
3) Biskupské svěcení v katedrále: 19. 5. 2018 v 10 hodin.
4) Biřmování v kostele sv. Václava: 13. 5. 2018 při mši sv. v 9,30, pan biskup Herbst.
5) Májové pobožnosti: v našem kostele po celý květen v pondělí až čtvrtek po večerní mši sv.
6) Noc kostelů: uskuteční se dne 25. 5. 2018. Koordinuje pan Chvátal. Program je ohlášen,
informace jsou na webových stránkách a ve Zpravodaji. Prosíme dobrovolníky o pomoc s
organizací.
7) První sv. přijímání dětí: 3. 6. 2018 při mši sv. v 9,30.
8) Osvětlení kostela: připravuje se úprava osvětlení v kostele, která zlepší viditelnost a ušetří
energii.
9) Úprava suterénu fary: bude vybudována kuchyňka, sprcha. Prostor bude sloužit pro výuku
náboženství pro děti a pro další účely.
10)Věžní hodiny: budou opraveny.
11)Prostor před kostelem: je třeba zjednat nápravu v úklidu. Pan Chvátal pověřen jednáním s
Radnicí Prahy 5.
12)Podzimní pouť: plánovaná na 22. 9. 2018, pravděpodobně do Číhošti. Bude upřesněno.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 19. 6. 2018 od 18,15 hod. Zapsala: HS

Biskupské svěcení Mons. Zdenka Wasserbauera

Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka srdečně zve věřící pražské arcidiecéze na biskupské
svěcení Mons. Zdenka Wasserbauera dne 19.5. do katedrály. Hlavním světitelem bude J. Em.
Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský; spolusvětiteli budou Mons. Vojtěch Cikrle, biskup
brněnský a Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký.
Pro usnadnění přístupu účastníků svěcení do katedrály budou u vstupu přes Prašný most (od
zastávky tramvaje č. 22) a při vstupu na I. nádvoří (z Hradčanského náměstí) zřízena v rozmezí
8.00–9.45 hodin zvláštní kontrolní stanoviště označená tabulí Vstup na bohoslužbu. Do katedrály pak bude možný vstup v rozmezí 8.45–9.45 hodin.

Program Noci kostelů u sv. Václava:
17:30 - 18:20 Mše svatá
19:00 - 20:00 Koncert ZUŠ Štefánikova, P 5
20:30 - 21:30 Komentovaná prohlídka kostela
22:00 - 22:50 Komentovaná prohlídka kostela
23:00 - 23:30 Varhanní nocturno
23:55 - 00:05 Modlitba - uzavření kostela
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Program Noci kostelů u sv. Gabriela
19:30 - 23:30 Beuronské umění u sv. Gabriela
20:00 - 20:05 Uvítání
20:05 - 21:00 Komentovaná prohlídka kostela
21:30 - 22:00 Varhanní nocturno ke ztišení
22:00 - 23:00 Komentovaná prohlídka kostela

Velikonoce v Římě

Jednou za tři roky zůstávají nepomucenští
bohoslovci v Římě na Velikonoce, aby
prožili oslavu Kristova vzkříšení v blízkosti Svatého otce. Takový rok vyšel zrovna
na letošek, a tak jsme se již od podzimu
těšili na nevšední zážitek, o co více jsme
byli překvapeni, když jsme se v únoru
dozvěděli, že naše kolej byla vybrána, abychom Svatému otci ministrovali ve svatopetrské bazilice na velikonoční vigilii. Ale
nepředbíhejme.
Na Květnou neděli šli někteří ze spolubratrů
na mši svatou na svatopetrské náměstí, já
byl čerstvě po nemoci, tak jsem zůstal slavit s ostatními v koleji. V každém případě o ratolesti
nebyla nouze, protože týden před tím se na zahradě dělala prořezávka palem.
Ve čtvrtek ráno jsme se vydali do baziliky svatého Petra na Missu Chrismatis, během které
papež požehnal posvátné oleje a klérus pobývající v Římě obnovil své sliby. Po mši svaté se
papež František zastavil u skupinky kněží, mezi kterými byl i náš otec vicerektor, a mluvil k nim
o důležitosti předvelikonoční svátosti smíření. Večerní mši svatou na památku Večeře Páně
jsme slavili společně v koleji v češtině a pro mě trochu netradičně s moravskými nápěvy.
Velký pátek dopoledne jsme měli několik zamyšlení od spirituála Teologického konviktu P. Petra
Vrbackého, který za námi přijel na Velikonoce. Na třetí hodinu jsme se vydali na velkopáteční
obřady do basiliky Svatého Kříže, kde jsou uchovávány ostatky kříže, na kterém zemřel Pán
Ježíš. Večer se dobrovolníci mohli účastnit křížové cesty u Kolosea.
Na Bílou sobotu ráno jsme měli nácvik ve Vatikánu na večerní vigilii. Po dvou hodinách bylo
vše nacvičeno, dostali jsme instrukce a večer jsme se dvě hodiny před začátkem vigilie opět
sešli, abychom doladili detaily. Těsně před zahájením vigilie zazněl několikrát komentář, že
si papež František nepřeje, aby se během liturgie fotilo, dělal aplaus a všeobecně ruch. Papež
přišel do sakristie, s každým z nás si podal ruku, popřáli jsme si požehnané Velikonoce a šel
se převlékat. Spolu s několika dalšími jsem měl tu čest asistovat mu při oblékání, konkrétně
jsem držel štolu a cingulum. Svatý otec se v naprosté tichosti modlil z knížky speciální modlitby ke každému kusu oděvu. Pak už všechno uteklo jak voda a my se po dvou a půl hodinové
bohoslužbě vydali pěšky nočním Římem do koleje, kde už na nás čekalo pohoštění.
Neděli Zmrtvýchvstání jsme opět oslavili někteří na svatopetrském náměstí a někteří v koleji. Během všech těch dnů jsem vzpomínal na vás ve farnosti a uvědomoval si nezaslouženou
příležitost slavit tajemství Kristova vzkříšení s Petrovým nástupcem. Často jsem si v těch dnech
opakoval heslo: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam! tedy: Všechno s Petrem k Ježíši skrze
Marii! 									 Václav Šustr

Symbolika pozdravu

Už od pradávna se lidé při vzájemném setkání zdravili. Způsob pozdravu byl podmíněný dobou, kulturou, náboženskou vírou, ale také společenským postavením jedince. Velice záleželo
na tom, koho člověk zdravil.
Také v dnešní moderní době má pozdrav velikou symboliku. Už ani nepřemýšlíme nad
rozmanitostí projevů, kterými vyjadřujeme vztah k ostatním lidem. Slova většinou pronášíme
mechanicky. Přátelství potvrdí úsměv nebo podání ruky. Pohrdavým, chladným či nedbale vysloveným pozdravem však můžeme někoho velice zranit. Módou se také staly zkrácené nebo
zkomolené verze pozdravení. Samostatnou kapitolu tvoří i dnes projevy úcty různých zájmových a náboženských skupin osob. Společně jsme se zamysleli nad některými vyjádřeními
vztahu. Určitě je jich ještě mnohem více. Stále však bude platná neměnná skutečnost, že
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vědomě vyslovený pozdrav spolu s prosbou a děkováním patří ke slušnému vychování, kultuře
a důstojnosti každého člověka i celé společnosti.			
Ilona Bozděchová

Moudré poselství pohádek

Mnozí lidé už od dětství rádi poslouchali a četli klasické pohádky. Tento zájem jim často vydržel
až do dospělého věku. Já k nim také patřím.
Moudré poselství starých pohádek nám velice názorně ukazuje rozdíl mezi falešnou a pravou
svobodou. Hrdinové si mohou vždycky volit, kterou cestou chtějí jít. Oba směry vyžadují veliké úsilí a námahu, ale výsledek je nápadně rozdílný. Nesprávný směr se může zdát ze začátku
snadnější, ale k dosažení cíle jsou používány prostředky, které škodí. Místo radosti a štěstí
člověk zakouší ustavičný strach, zmatek, smutek a bolest. Vždycky má však možnost změnit
své rozhodnutí a zbavit se trápení. Musí si připustit, že bez pomoci ostatních lidí i Boha, pokud
v Něho věří, se vůbec neobejde.
Cesta k pravé svobodě bývá většinou těžší. Platí na ní však stejný předpoklad. Pýcha musí jít
stranou a nastupuje pravá pokora, která vede k moudré úvaze, že některé činnosti člověk sám
nezvládne a potřebuje pomoci. Následkem je radost a štěstí.
Toto pohádkové poselství je však stále prospěšné i v dnešní moderní době. Svět je takový, jakou
cestu svobody si volí každý z nás. Zamysleme se nad závažnou realitou. Kdyby se všichni lidé
rozhodli pro falešnou a lživou volbu zla, svět už by neexistoval. Naštěstí však po celá staletí až
do dneška žijí lidé, kteří se rozhodli jít správným směrem. Chtějí dobrovolně kolem sebe šířit
lásku, dobro, radost, víru a naději. Většina lidí také upřímně touží jít touto náročnou cestou.
Přejme si opravdově, aby nás bylo co nejvíce. Jiný návod k dobrému životu na světě ještě nikdo
neobjevil.							
Ilona Bozděchová

Vzpomínky na kardinála Berana

Po přečtení pastýřského listu v dubnovém
Zpravodaji vyvstaly mi v mysli vzpomínky
na p. rektora semináře v Dejvicích a posléze
p. arcibiskupa Josefa Berana v katedrále při
otřesném zážitku Božího Těla v r. 1948.
Ráda jsem chodila na „májové pobožnosti
do semináře v Dejvicích. Bylo to krátce
po návratu tehdy p. rektora semináře z
Dachau, když před májovou pobožností
z kazatelny se slzami a smutně řekl: „dnes
musím promluvit o něčem jiném než o
Panně Marii. Našel jsem na zemi pohozený
namazaný krajíc chleba, vyhozený. A já
jsem opět v duchu viděl spoluvězně, kterého přede mnou zastřelili, poněvadž zvedl ze země shnilý
brambor a začal ho z hladu jíst. Prosím vás veďte děti k tomu, aby si vážily chleba!“ Všichni jsme
prožívali hrůzu tohoto příběhu.
A teď roztomilejší vzpomínka. Usebraná klečela na zemi v kostele, když mi náhle někdo zaklepal na ramena a laskavý, usměvavý pater rektor řekl „vstaň, holčičko nebo budeš mít revma v
kolenou“ Bylo mi tehdy 12 let.
Nejhorší zážitek mám z r. 1948 z katedrály, kde vedl pan arcibiskup Beran Boží Tělo. Stála jsem
blízko oltáře pod schody, když začaly výkřiky, zmatek, jakési vlnění v davu přímo v katedrále a do
toho úpěnlivý hlas pana arcibiskupa, prosím, děti všichni ke mně nahoru, ať se jim nic nestane.
A pak hrůza před arcibiskupským palácem! Stála jsem na chodníku na Hradčanském náměstí,
přímo proti arcibiskupskému paláci. Kolem něj pochodovala milice se zdviženými pěstmi, hrozili nahoru a křičeli hesla „ smrt Vatikánu, smrt Římu, pryč s Vatikánem“ a jiná. Bylo mi 15 let
a byla jsem k smrti vyděšená z té strašné nenávisti tolika lidí. A to jsem viděla pana kardinála
Berana naposledy. Pak byl internován.
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Ale náš kamarád z Brna Josef Svoboda se za ním nějak dostal a přinesl nám od něj kartičku
psanou jeho rukou s poděkováním za modlitby a požehnáním. Přikládám k nahlédnutí.
								
Alice Šmotková - Barrandov

Manželství a rodina dnes

Manželství a rodina dnes přestaly být společenskou normou a staly se dobrodružstvím...
Rodina dnes je jiná než před 100 lety
Dnešní rodina žije v jiných životních podmínkách, než tomu bylo před sto a více lety. Model
rodiny, kdy se muž staral o obživu a žena o děti a jejich výchovu, většina manželských párů v
naší kultuře realizovat nemůže a ani nechce. Z toho mnozí chybně vyvozují, že se manželství a
rodina jako stabilní jednotka přežily. Ukazuje se ale, že chyba není v základním konceptu rodiny, ale v určité neschopnosti adaptovat se na současné podmínky tak, aby rodina mohl žít jako
stabilní a láskyplné společenství i v poněkud pozměněných rolích muže a ženy. (Aleš Opatrný)
Proč se rozvádí jen polovina manželství?
V současné době se v moderních bohatých společnostech polovina manželství rozvádí. Co je z
čistě sociologického hlediska těžko pochopitelné je spíš ta druhá polovina, která se nerozvede.
Jejich svazek totiž nepodporuje ani životní nutnost, ani společenský tlak, a naopak jej stále
ohrožuje obecná pohyblivost, množství měnících se možností a příležitostí. Rodiny mohou
zůstávat spolu jen z jisté setrvačnosti, anebo naopak proto, že se mají rádi.
Pevná monogamní rodina, která žije spolu a vychovává děti, tak už dávno přestala být
společenskou normou a stala se dobrodružstvím. Vyžaduje odvahu, statečnost a vytrvalost,
kterou může podpořit zralá náboženská víra.
Fungující rodina – vklad pro celou společnost
Odborníci se shodují, že ve výchově dětí rodinu nic nemůže nahradit a pro staré lidi je rodinná
péče k nezaplacení. Víc než 80% našich spoluobčanů si přeje zemřít doma, a přece nás právě
80% umírá v nemocnicích a v ústavech. Monogamní rodina – a tím spíš taková, kterou drží
pohromadě láska – je tak nesmírně cenný vklad, nejen do vlastních a dětských životů, ale i do
celé společnosti.
Je velmi dobré, že církev dnes klade dnes větší důraz na přípravu k manželství. Měli by
snoubencům zřetelně ukazovat, jakou cenu má dobré manželství, a to nejenom pro ně dva.
Měli by je ale také připravit na manželství jako dobrodružství, které sice vyžaduje odvahu a
statečnost i jistá omezení, může však všem zúčastněným naplňovat životy a dávat jim nepochybný smysl.
Co dělat, když to ti dva nezvládnou?
Nakonec ještě slovo k rozvodům a rozvedeným. Rozvod je vždycky bolestivá záležitost,
přinejmenším pro ty, kdo měli své manžely či manželky opravdu rádi. Láskou a společným
životem lidé chtě nechtě jaksi srůstají a rozvod je i v tom nejlepším případě něco jako chirurgický zákrok. Manželství křesťansky pojaté je vzájemný závazek muže a ženy, který má podporovat jejich pevné rozhodnutí, že se „nikdy a v ničem neopustí“ a že se také dobře postarají
o děti. Proto je důležité trvat na tom, aby snoubenci do manželství vstupovali s tímto jasným a
pevným odhodláním.
Zatímco tradiční společnosti dělaly všechno pro to, aby se manželství rozpadnout nemohlo,
moderní společnost se toho vzdala. Dala tak každému podstatně větší svobodu rozhodování a s
ní přirozeně i odpovědnost. Manželství přestalo být sociální normou a stalo se dobrodružstvím.
Tím důležitější může tedy být křesťanská - svátostná podpora manželského slibu, učiněného
před knězem a před svědky. Jenže co dělat, když to ti dva spolu přece jen nezvládnou? Křesťanova
naděje není v tom, že nikdy nic nezkazí, ale že mu Bůh může odpustit a že mu může nabídnout
cestu dál… Když Kristus řekl promiskuitní ženě „Ani já tě neodsoudím“, vůbec to neznamená,
že by její čin schvaloval. Znamená to ale tolik, že i člověk, který selhal, potřebuje spíš pomoc
než potrestání.					 „Rodina v proměnách společnosti – Jan Sokol“
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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.

2.5. středa
3.5. čtvrtek
6.5. neděle
10.5. čtvrtek
12.5. sobota
			
13.5. neděle
			
14.5. pondělí
16.5. středa
19.5. sobota
			
20.5. neděle
25.5. pátek
26.5. sobota
27.5. neděle
31.5. čtvrtek

Památka sv. Atanáše
Svátek sv. Filipa a Jakuba
6. neděle velikonoční
Slavnost Nanebevstoupení Páně
od 14 hod. poutní mše u sv.
Jana v Radlicích
7. neděle velikonoční, v 9:30
biřmování - biskup Herbst
Svátek sv. Matěje
Svátek sv. Jana Nepomuckého
od 10 hod. biskupské svěcení
v katedrále
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Noc kostelů 2018
Památka sv. Filipa Neriho
Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a krve Páně

Významné dny, svátky a farní program

Májové pobožnosti: v našem kostele po celý
květen v pondělí až čtvrtek po večerní mši sv.
1.6. pátek
3.6. neděle
			
5.6. úterý
8.6. pátek
			

vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Památka sv. Justina
9. neděle v mezidobí, v 9:30
první sv. přijímání dětí
Památka sv. Bonifáce
Slavnost Nejsvětějšího srdce
Ježíšova
ZŠ Parentes Praha otvírá 2. stupeň
Křesťansky zaměřená Základní škola Parentes (Radlická 138, Praha
5) s nadstandardním vzděláváním a rozšířenou výukou angličtiny
pořádá přijímací řízení do 6. třídy pro školní rok 2018/2019.
Přihlášky je třeba odevzdat do 15. 5. 2018, písemná část proběhne
28. 5. 2018. Více informací najdete na www.parentes.cz.

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: 400 ks
neprodejné

