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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Obraťme se k Pánu…

Každoročně nás Církev mezi dvěma velkými svátky Kristova narození a jeho zmrtvýchvstání
volá k obrácení a k zamyšlení. Čas adventní a vánoční bývá prostoupen nákupní horečkou a
přípravami, které jsou cizí jejich smyslu a obsahu, takže slavnosti narození Vykupitele lidského
pokolení jsou mnozí vyčerpaní a stresovaní. A jsme-li poctiví, odpovězme si sami na otázku:
jsme opravdu veselí a spokojení po všech těch světských radovánkách? Pravou radost by nám
mělo přinést naše křesťanské poselství, protože Kristus nám přinesl záchranu z lidské bídy a
záhuby. On je světlo v temnotách této světské doby, On je tou opravdovou „duchovní radostí“.
Postní čas je dobou obrácení, dobou klidného zamyšlení, dobou zamyšlení nad sebou. Ovocem
tohoto obrácení musí být návrat – návrat ke kořenům našeho lidství, abychom si opět plněji
uvědomili, že jsme stvořeni od Boha, stále s ním podstatně spjati a že bez Boha nemůžeme
smysluplně existovat.
V tomto postním zamyšlení bych rád připomněl tři místa z Evangelia sv. Lukáše. Pasáž 16,1–13
vypráví o správci, který byl kvůli podvodům propuštěn ze správcovství. Přemýšlí, jak si nyní
zařídí svou budoucnost. Pracovat neumím, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mě lidé přijali
do svých domů, když mi Pán odnímá správcovství. Tak to stojí v textu a my všichni víme, jak
zfalšoval dlužní úpisy, aby ho zvýhodnění dlužníci později podpořili a nemusel trpět bídu.
Jaké je poselství tohoto podobenství? Rozhodující je věta: Synové tohoto světa jsou totiž k sobě
navzájem prozíravější než synové světla. Styčný bod je následující: Synové tohoto světa myslí jen
na pozemský život, protože smrtí pro ně všechno končí. Po smrti pro ně jako by neexistoval
soud, odsouzení ani věčný život. Ale pro tento pozemský život se pečlivě zajišťují vší myslitelnou
chytrostí. A my, synové světla? My věříme v život věčný, ale často o žádné zajištění neusilujeme.
Zapomínáme na Boha, na velké dary (nejen) nedělní bohoslužby a přijímání svátostí, modlitby,
pokání a prosby o milost a odpuštění. Přejímáme chování synů tohoto světa. Nemělo by nás toto
Ježíšovo srovnání zvláště v postní době vyburcovat, abychom se zamyslili, jak si zajistíme svou
budoucnost na věčnosti?
Na jiném místě píše sv. Lukáš o životě bohatého člověka a chudého žebráka (Lk 16,19–31).
Žebrák by rád utišil svůj hlad tím, co padá ze stolu bohatého, ale nikdo mu to nedává. Po smrti
je odnesen anděly do lůna Abrahámova, zatím co boháč přišel do pekla, kde je bolestně trestán.
Boháč nyní prosí, aby mu žebrák ochladil jazyk alespoň prstem ponořeným do vody, protože
velmi trpí ve svém ohni. Ale není to možné pro velkou propast. A pak přijde pro nás důležité

1

Biblická hodina

Od září pokračujeme v cyklu biblických hodin, nově pod vedením
Roberta Müllera. Každý čtvrtek od 18:30 se setkáváme s biblickými
texty, jejich významem i interpretací. 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 27.2. 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”.

upozornění. Bohatý prosí Abraháma, aby chudého poslal do jeho rodného domu, protože má
ještě pět bratrů, aby i oni nepřišli na toto místo trápení. Abrahám odpoví: Mají Mojžíše a proroky.
Nato opět bohatý: To nestačí, ale kdyby přišel někdo z mrtvých, pak ho poslechnou a obrátí se.
Abraham odpoví: Když neposlechli Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z
mrtvých. Řečeno pro naši dobu: Máte Kristovy kněze, Boží služebníky jako kazatele, jako ty, kteří
vás napomínají. Jestliže je neposloucháte, potom neposlechnete, ani když Kristus vstal z mrtvých.
A to je dnes skutečností. Tuto skutečnost zatracení pro tvrdost srdce těch, kteří nechtějí slyšet,
nemůžeme zaretušovat přikrašlováním a falšováním Kristova poselství.
Třetím úryvkem je Lukášovo podobenství o farizeovi a celníkovi (Lk 18,9–12). Farizeus
vypočítává pyšně před Boží tváří, co všechno vykonal vlastními silami, a nyní očekává od Boha,
že ho samozřejmě přijme jako spravedlivého. Bůh je nyní jeho dlužníkem. Jenže Boží milost je
nezasloužený dar, který si musíme pokorně vyprosit. Člověk musí uznat, že je jako tvor závislý na
Bohu a všechno musí očekávat do něho. Bez Boha není člověk ničím, ale s Bohem může všechno.
Není to rovněž poselství pro naši dobu, kdy se člověk pokouší stále vyzývavěji a arogantněji sám
postavit na místo Boha. Chce uměle vyrobit lidi, plodit v manželství je staromódní a je třeba
mu všemožně zabránit. On sám si vybere ve zkumavce, jaké chce pohlaví, jakou inteligenci, jaké
schopnosti, jaké nemoci jsou vyloučeny. A ve výčtu ďábelských nápadů bychom mohli bohužel
pokračovat. Z dějin víme, že tyto zrůdnosti, tato pýcha a velikášství byly již v antice potrestány
strašným způsobem – hněvem bohů.
Využijme tuto postní dobu k tomu, že se vědoměji obrátíme k Bohu postem, modlitbou a dalšími
prostředky, které nám Bůh dává pro život věčný a abychom nezapomínali, že jsme jen prach a v
P. Jerzy
prach se navrátíme.							

Filmový a modlitební čtvrtek

Srdečně vás zveme na lednové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem
o vnitřním uzdravení. Lytta Basset, pastorka protestantské církve v
Ženevě, spisovatelka a profesorka teologie ve Švýcarsku, nás zve na
cestu pokoje a vnitřní svobody. Nechává se inspirovat Ježíšem. Právě
on je u zrodu této cesty, neboť je prvním z nás, který prožil cestu kenoze. Zve nás k následování, abychom sestoupili do nás samých a tak
přijali a milovali spolu s ním pravdu o sobě, že jsme zraněnými bytostmi! Těšíme se na vás ve
čtvrtek 15.2.2018 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

Chrámový pěvecký sbor IGNIS

působící při kostelích sv. Ignáce na Praze 2 a sv. Václava na Praze 5 –
Smíchově nabírá 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.

Milí farníci od sv. Václava,

rád bych vám řekl pár slov k biblické hodině, již bych měl vést od 15. února každý čtvrtek. Na podobných setkáních v mé domovské modřanské farnosti u Nanebevzetí Panny Marie se společně
díváme do čtení nadcházející neděle, trochu je rozebíráme s pomocí některých komentářů a
povídáme si o nich (kdo chce, samozřejmě, není to škola). Vedle toho bereme do ruky Katechismus, buď přímo ve vztahu k nedělním textům, nebo k tématu, jež se zrovna objeví například v
promluvách papeže Františka nebo nějak jinak vyvolává pozornost. Když zbyde čas, krátce se
zastavíme u některého ze světců daného týdne. Doufám, že i vám se taková setkání s Kristem,
uprostřed týdne, budou líbit a něco vám i dají. U mě platí obojí měrou vrchovatou. + Robert Müller
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Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 28. 1. 2018
Přítomni:
		

P. J. Gapski, J. Durdisová, T. Lokajíčková, G. Suchlová,
P. Chvátal, F. Nedbal, J. Macek, H. Svobodová

Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Personální situace ve farnosti: farní vikář P. J.Sudor byl z naší farnosti odvolán.
2) Opravy kostela: práce na renovaci fasády a opravě podstavce kostela pokračují, další dotace
jsou přislíbeny.
3) Osvětlení kostela: pan farář oslovil specializovanou firmu, která připraví návrh na úpravu
osvětlení v kostele, kterou se zlepší viditelnost a ušetří se energie.
4) Tříkrálová sbírka: probíhala od 1. do 15. 1.2018, v naší farnosti se vybralo 16 000,- korun.
5) Postní doba:
- každou postní neděli od 17. hod se bude konat pobožnost křížové cesty
- dne 17.3.2018 od 9,00 proběhne na faře duchovní obnova pod vedením P. Grzegorze
Tanderyse, MIC
- úklid kostela je plánován po duchovní obnově dne 17.3., přibližně od 13:00
- kající bohoslužba s rozšířenou možností přijetí svátosti smíření – 26.3.2018 od 17 hod.
- od začátku postní doby a pak i v průběhu dalších měsíců bude každou sobotu ráno sloužena
latinská mše sv. (české texty budou k dispozici).
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 25. 4. 2018 od 18,15 hod. Zapsala: HS

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 svaté
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
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Kvalitní cesta životem

Náš život můžeme přirovnat k cestě, která je ještě rozdělena na delší i kratší úseky. Nejdeme po
ní sami, ale její průběh ovlivňuje řada okolností. Jsou to lidé, se kterými se setkáváme, životní
podmínky, prostředí, ale také naše osobní zájmy. Zdravý vývoj začíná však už od dětství. Když
rodiče a ostatní dospělí brzy a dobře rozeznají možnosti, schopnosti i talenty jedince a podporují je, vyroste z něho kvalitní člověk. Neznamená to chválení vždy a všude, ale také moudré upozornění na chyby. Vůbec by se neměly volit prostředky, které vyvolávají strach nebo
nadměrné násilí. Takoví lidé, kteří tyto špatné přístupy zakusili, jsou nedůvěřiví, bojí se ostatních a neodvažují se zkoušet nové věci, aby nebyli opět sraženi na dno.
Velice důležitou etapou v našem životě je ukazování duchovního směru. Mohou však od ní
odradit falešné představy o Bohu. Když je dítěti, nebo dospělému člověku, Bůh vykreslený jako
trestající a bez lásky, nebude chtít v něho uvěřit. Nucení k modlitbám a ostatním činnostem,
spojeným s vírou, odpor ještě zvětší. Když však někdo vidí, že jiný žije plnohodnotný život,
svoji víru v Boha nebere jako přítěž, povinnost a její úkony dělá s radostí, brzy se probudí zájem
a později také touha po následování.
Kvalitní cesta životem je velmi náročná, ale mohou nám na ní pomoci čtyři způsobilosti, spojující všechny fáze. Jsou to: láska, dobrá vůle, moudrost a naděje. Když k nim přidáme ještě sílu,
o kterou je zapotřebí prosit, určitě se na této dlouhé a nesnadné cestě neztratíme a zanecháme
na ní stopy trvalých hodnot.							 IB

K zamyšlení

Jedna stará nemocná paní si průběžně zapisovala všechny své potíže a smutky, fyzická omezení,
ústrky. Často si seznam prohlížela, litovala se, propadala depresi a zlobě na druhé, kterým nic
nechybělo. Škoda, že neměla i „antiseznam“ toho všeho, co ještě může zvládnout a zastat.
Nechováme se tak někdy i my? Seznam sice nemáme, ale v myšlenkách čas od času zalistujeme mezi svými smutky a pády. K čemu nám to pomáhá? Staneme se lepšími? Spraví nám
to náladu? V seznamu té paní totiž chyběl jeden podstatný bod. Ona znala Boha snad jen z
literatury, víc nic. Tohle se nás možná netýká, ale … Uvědomujeme si denně Boží přítomnost
ve svém životě? Hledáme Boží pomoc? Prosíme o odpuštění? Toužíme po hlubším poznání
Božího vedení? Nebo si vystačíme s poznatky, které jsme kdysi získali ve škole při hodinách
náboženství a Bůh je pro nás vzdálenou představou, nezapadající do moderního života?
Platí-li to první, děkujme. Přiznáme-li si pokorně to druhé, obraťme se, hledejme a prosme
o milost vnímání Božího působení v nás, uvědomění si Jeho ochrany, prosme o hlubokou víru.
Nemusíme být přece utrápení, protože my máme Někoho, kdo nás v těch smutných těžkých
chvílích podrží, nabídne pomoc. Bůh nás neopouští, to spíš my opouštíme Jeho.		
HK

Je jen jeden Bůh,

to jen my lidé se rozdělujeme na cestě za Pánem celého světa. Každý rok v lednu se modlíme
za jednotu křesťanů a snad už byl ve světě udělán přece jen malý krůček ke vzájemnému pochopení a sjednocení. Chtěla bych popsat jeden svůj zážitek na této cestě. Každý týden má
náš pan farář mši svatou v domě seniorů na Smíchově. Nově postavený, poměrně velký dům,
má malou kapličku s oltářem. Roztomilí staří obyvatelé domova, různě poznamenaní svými
léty, přicházejí často i se svými podpůrnými kolečky, takže kaplička se brzy zaplní. Proč o tom
píši? Přicházející na bohoslužbu jsou částečně katolíci, kteří často žádají také o svátost smíření.
Pravidelně však mši sv. navštěvuje evangelický pastor s manželkou, dvě ženy pravoslavného vyznání i lidé nevěřící, kteří asi hledají smysl svého, již z velké části prožitého, života. Pozdravení
pokoje rozjasní vždy všechny tváře! Když je rozdáváno Tělo Páně, všichni, kteří jej nemohou
přijmout, žádají alespoň o požehnání. P. Gapski má pro každého úsměv i milé slovo, takže v
tom malém společenství opravdu vládne duch sjednocení. Je to taková malá jiskřička naděje,
která se možná děje na více místech, ale která by měla panovat (snad v budoucnu) v celém
světě.										MM
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Formy postu se různě měnily

V autentickém křesťanském pojetí není půst cílem sám o sobě, ale je prostředkem. Cílem je
přiblížení se Bohu a projevení účinné lásky k bližním. Tedy ne postit se jen “od něčeho”, ale také
“pro někoho” – čili ve prospěch lásky křesťana k Bohu a k bližním.
Odříkat by si člověk měl jednak to, co mu v křesťanském životě překáží, což je třeba závislost na
mobilu, internetu, autě apod., a to, co “uvolní” jeho dobrý vztah k bližním. Což může být třeba
čas, věnovaný osamělému člověku, věcný nebo peněžitý dar potřebným, apod.
Podíváme-li se do historie, potom skutečně uvidíme, že se formy postu různě měnily, ale podstata jeho významu a smyslu je ta, jak je uvedeno výše. Pokud člověk jen chce sobě samému dokázat, že se něčeho vzdá, nebo něco navíc udělá, je to sice z hlediska rozvoje osobnosti
mnohdy prospěšné, ale z hlediska víry je to jaksi “ na půl cestě”. Také to ovšem může být docela
dobře narcistické, když obdivuje sebe sama, co dokázal.
Takže stručně řečeno: Křesťanský smysl postu se naplňuje, když je jeho výsledkem a záměrem
posun na cestě lásky k Bohu a k bližnímu a posun na cestě od “brzdících závislostí” ke svobodě
doc. Aleš Opatrný, Th.D.
pro dobré věci, ať už je jeho forma taková či onaká.			

Víra není dodatkem ke skautingu, ale jeho podstatou

Vatikán. Víra není jakýmsi dodatkem ke skautingu, ale jeho podstatným prvkem. Bez víry se skauting stává restriktivním moralismem
– řekl představitel Svatého stolce při zahájení semináře kaplanů Federace skautů Evropy. Setkání probíhá v Římě za účasti 150 kněží z
15 zemí, včetně arcibiskup Cyrila Vasiľa SJ, sekretáře Kongregace pro
východní církve, který vyšel ze slovenského skautingu a dodnes slouží
jako kaplan v italských družinách Skautů Evropy.
Oficiálním představitelem Vatikánu je však prelát José Guillermo
Gutiérrez Fernández z Úřadu pro laiky, rodinu a život. Jak připomněl,
Federace skatů Evropy je katolickým hnutím a jako takové má být
místem hlásání evangelia a výchovy k víře. Katolická identita skautingu by proto měla být velmi silná. Představitel vatikánského úřadu
poukázal také na důležitost zachovávání věrnosti učení církve. Znamená to mimo jiné odmítnutí antropologií, které jsou v rozporu s křesťanstvím, jako je např. ideologia gender.
Federace skautů Evropy má asi 65 tisíc členů v 17 evropských zemích a také v Kanadě a ve Spojených státech. Založena byla v roce 1956 německými a francouzskými skautskými vůdci, kteří
spatřovali v křesťanství základní prvek pro cestu ke svornosti evropských národů rozdělených
2. světovou válkou. Na rozdíl od jiných skautských organizací považuje za nedílnou součást
svých programů růst ve víře. Hovoří duchovní asistent Federace skautů Evropy P. Boguslaw
Migut:
„Především jsme zdůraznili, že skauting v křesťanském světě nemá cíl sám v sobě, je velmi dobrou
metodou, výchovnou metodou, která člověka integrálně rozvíjí, jak po duchovní, tak po tělesné
stránce, rozvíjí jeho charakter, osobnost, kontakt s přírodou, ale zůstává pouze nástrojem. Cílem
katolického skautingu je evangelizace. Úkolem kněží, kteří se skautskými družinami spolupracují,
je zejména orientovat vedoucí, šéfy a instruktory, a připomínat jim, že jejich práce slouží evangelizaci. V různých modelech skautských organizací se totiž často stává, že skauting ztrácí svůj
původní účel. Vidí se v něm pouze uniforma a styl, který je trochu vojenský. My však nesmíme
ztrácet ze zřetele to, že je to především velmi dobrý nástroj evangelizace.“
Řekl pro Vatikánský rozhlas P. Boguslaw Migut, duchovní poradce Federace skautů Evropy a
(job)
profesor liturgiky na Katolické univerzitě Jana Pavla II. v polském Lublinu.

Boj s korupcí vyžaduje rozhodný hlas

Vatikán. „Ne“ korupci, zdůrazňuje všeobecný úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na
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měsíc únor. Svatý otec jej doprovodil videoposelstvím, na jehož produkci se poprvé podílel vatikánský Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Tato instituce tak pokračuje v
protikorupční debatě, kterou zahájila před dvěma lety ve Vatikánu (15.6.2017) a která bude
pokračovat v sobotu v Neapoli při konferenci nazvané „Korupce, zkáza demokracie“.
“Co stojí v základech otroctví, nezaměstnanosti, zanedbávání obecných statků a přírody? Je
to korupce, smrtelný proces, který sytí kulturu smrti. Touha po moci a majetku nezná mezí.
S korupcí nelze bojovat mlčky. Je nutné o ní mluvit, odsuzovat její zlo, rozumět jí, abychom
mohli projevit touhu po tom, aby milosrdenství převládlo nad ubohostí, krása nad nicotou.
Modleme se společně, aby se nedali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo
duchovní moc.“
Vyzývá papež František v únorovém všeobecném úmyslu Apoštolátu modlitby.

Bůh dává přikázání, ďábel o nich vede dialog

Uspořádávat rozjitřené emoce je hlavním účelem tzv. Duchovních cvičení, vzešlých z
náboženské zkušenosti zakladatele jezuitského řádu, tedy sv. Ignáce z Loyoly. Předpokládá to
ovšem rozeznat, v čem jsou náklonnosti či city neuspořádané a zatoužit po jejich uspořádání, což
rozhodně není samozřejmé. Nehledě na volební kampaň, která určité rozjitření také způsobuje,
byť ne nutně u každého, je třeba se porozhlédnout po příčinách citové neuspořádanosti na
rovině náboženské.
Již delší dobu je v katolickém prostředí patrné, že emoce ve vztahu k papeži jsou značně
neuspořádané. Víře nepochybně škodí takové city, které se k papeži lísají populistickými
peticemi a zároveň srší záští vůči těm, kteří se takovýmto peticím právem vysmívají. Jejich
přesným opakem jsou emoce, které se toutéž populistickou metodou snaží papeže vyplísnit a
zároveň si racionálně pokoušejí dokázat vlastní pravověrnost. Takovéto ambivalentní emoce
vzájemné zášti je třeba odstranit a zbavit se jich, aby se jimi - jak říká sv. Ignác – „člověk nenechal ovlivňovat“.
Bůh dává přikázání, ďábel o nich vede dialog. Dnešní věřící se, bohužel, nezřídka domnívá,
že je tomu naopak, že tím, kdo nabízí dialog, je Bůh, zatímco existenci ďábla považuje za
konspirační teorii. Z prvních stránek Bible je vidět, že tomu tak není a že nejprve oslovuje
člověka Bůh, a to imperativem, zatímco ďábel tomu odporuje otázkou položenou člověku.
Třebaže však nabízí dialog, ďábel nechce, aby byl člověk svobodný, nýbrž usiluje o jeho zotročení.
Ďábel chce člověka o svobodu připravit. Chce po něm, aby popřel Boží přikázání, a svobodně
tak sám sebe připravil o svobodu. Ďábel přichází vždycky s nabídkou dialogu, třebaže chce
vždycky svobodu ukrást a zabít.
Bůh však dává přikázání, tedy dobře míněnou radu, aby umožnil stvoření připojit se k Němu,
zapojit se do Jeho plánu. Ďábel nepřichází s ničím novým, ale jenom parazituje na tom, co Bůh
stvořil (opičí se po Bohu). Chce se zmocnit stvoření, protože aspiruje na Stvořitelovo božství,
které však vysvětluje scestně. Podstatou Boha je totiž láska, kterou ďábel nechápe, protože nechce být milován, čímž svoji stvořenou svobodu změnil na zlobu. Bůh však jedná božsky a komunikuje božsky, nemá zapotřebí obcházet svobodu stvoření, aby uskutečnil svůj plán, nýbrž
naopak: Bůh uskutečňuje svůj plán spolu se stvořením, do jehož čela postavil člověka, který je
svobodný, a předkládá mu Svůj božský plán.
To ďábel nazývá Boží přikázání zákazem, když svádí k dialogu člověka, aby jej přivedl ke zkáze.
Svůj záměr ďábel před člověkem skrývá, zatímco Bůh svůj plán zjevuje. Ďábel dokáže jen strojit
úklady a konspirovat, protože chce člověka donutit, aby plnil jeho skrývaný záměr a vzepřel se
Bohu. Za tím účelem se v dialogu s člověkem posunuje až k tvrzení, že člověk nezemře, a tak
protiřečí Bohu, který dal v této věci člověku dobrou radu. Ďábel chce, aby také člověk sám sebe
po celou věčnost týral, to je ona druhá smrt, o níž mluví Apokalypsa. Bůh naopak zjevuje, že z
lásky přijaté utrpení není prohra, nýbrž jediná cesta k definitivnímu vítězství.
Milan Glaser
Kristův náměstek nenabízí dialog jako řešení toho, zda věřit v Krista. 		
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

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

8:00

Neděle: 11:15
Středa: 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
2.2.
5.2.
6.2.
10.2.
14.2.
18.2.
22.2.
23.2.
25.2.
4.2.

pátek
pondělí
úterý
sobota
středa
neděle
čtvrtek
pátek
neděle
neděle

Svátek Uvedení Páně do chrámu
Památka sv. Agáty
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů
Památka sv. Scholastiky
Popeleční středa
1. neděle postní
Svátek Stolce sv. Petra
Památka sv. Polykarpa
2. neděle postní
3. neděle postní

Tradiční Pouť ke sv. Valentinu

v rámci Národního týdne manželství se uskuteční v sobotu 17. února 2018 v Praze na Vyšehradě.
Program valentinské pouti má dvě části:
Valentinské zastavení:
Rekolekce pro snoubence i všechny, kdo uvažují o manželství a chtějí navzájem i před Bohem prohloubit svůj vztah, se bude konat v prostorách Vyšehradské kolegiátní kapituly ( K
rotundě 100/10, Praha 2 ). Duchovním programem bude provázet P. Aleš Opatrný, vyšehradský
kanovník. Vzhledem k omezené kapacitě sálu je třeba se předem přihlásit: http://www.apha.cz/cprprihlaska-pout-ke-sv-valentinu

10.00 1. úvaha: Jsme zamilovaní – je to láska?
10.30 občerstvení
11.00 2. úvaha: Máme se rádi – je to láska?
12.00 Anděl Páně, polední občerstvení, příležitost k procházce
13.30 3. úvaha: Láska je někdy těžká práce.
14.30 společná reflexe, závěrečná modlitba
Poutní mše:
15.30 hod. v bazilice bazilice sv. Petra a Pavla
Děkovat za dar lásky a prosit o prohloubení lásky v rodinách přijďte i vy, kterým leží na srdci
budoucí život vašich dětí a vnoučat. Pořádá Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko – Centrum pro rodinu ve spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Prosba o pomoc s ubytováním pro maminku s dítětem

Sháním pro svoji kamarádku s miminkem vhodné a levné ubytování. Je samoživitelka, manžel
ji opustil. Mockrát děkuji. Prosím pište na: MarieTerezie2@email.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, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 450 ks
neprodejné

