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Obraťte se a věřte evangeliu!
Tuto výzvu jsme také mohli slyšet na popeleční středu, vedle připomenutí, že „prach jsi a v prach se 
obrátíš“. A ačkoli v češtině používáme totéž slovo „obrátit se“, nejedná se o stejné obrácení. Ve dru-
hém případě je řeč o navrácení se do prachu, o pomíjivosti všeho pozemského, zatímco v tomto jde o 
kon-verzi, čili o obrácení se k něčemu či k někomu. Obojí samozřejmě patří k postní době. 
Sebezápor, jenž se projevuje v postní praxi zdrženlivosti, konání dobra a modlitby, vychází z uvědo-
mění si pomíjivosti světa. Samotná askeze by však postrádala svůj smysl, kdyby neobracela zrak k 
Bohu, původci všech věcí. Nejde přece o to, samoúčelně si činit násilí. Účelem postu je najít cestu ke 
Stvořiteli, zbavit se toho, co je nadbytečné, a uvolnit mu tak místo ve svém srdci.
Obrácení ovšem nemůžeme dosáhnout čistě vlastními silami. Ke společenství s Pánem sice směřu-
jeme, on je však zároveň také na počátku naší snahy. Prorok Jeremiáš volá k Hospodinu (Pláč 5,21): 
„Obrať nás, Pane, k sobě, a my se obrátíme“ (často překládáno jako „... my se navrátíme“). Prvotním im-
pulsem našeho obrácení je boží milost. Na nás pak zůstává, zda se přikloníme ke spolupráci či nikoli. 
Proto z oněch tří pilířů postní kázně – postu, almužny a modlitby – stojí na prvním místě modlitba. 
Bez ní by zbylé dva byly jen sebemrskačstvím, které sice může vést k posílení vůle a oproštění se od 
myšlenek a věcí, které nutně nepotřebujeme, ale místo, jež bychom takto uprázdnili, by obsadila osa-
mocenost a pýcha. Přitom máme někoho, kdo touží toto místo vyplnit svou přítomností. Je to Bůh, 
který kvůli tomu poslal Syna, aby se vtělil a přinesl nám radost evangelia.
Proto výsledkem našeho postu nebude prázdnota a hlad po věcech, které si odřekneme, nýbrž na-
plnění Duchem svatým a jeho dary, především dary pokoje a vnitřní radosti. A k tomu nám postačí 
obrátit se k Pánu v modlitbě a uvěřit jeho radostné zvěsti.
Přejeme všem požehnanou dobu postní.                P. Benno

Pozvání na 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 50-80 osob. Přijďte i vy!
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farář u sv. Václava  P. Jerzy Gapski                       tel.:  724 324 555      gapski@centrum.cz
a rektor u sv. Gabriela:  257 317 652
farní vikář P. Robert Benno Štěpánek   tel.: 605 926 094    rbstepanek@gmail.com
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 

Svátostný život ve farnosti u kostela sv. Václava
Pozor - změny ještě pokračují! S ohledem na rekonvalescenci P. 
Jiřího pokračuje ještě v březnu „prázdninový pořad bohoslužeb“.
T.j.   PO, ST, PÁ večer v 17:30, ÚT, ČT, SO ráno v 7:30,
  NE ráno v 8:00 a večer v 18:00 u sv. Václava.
K návratu do „normálního“ pořadu by mělo dojít od 28.3. 
(Květné neděle) včetně. 
V souvislosti s aktuálními vládními opatřeními upozorňujeme, že bo-
hoslužby v bazilice sv. Václava budou slouženy na úmysly zadaných in-
tencí v obvyklých hodinách, za účasti lidu, dle aktuálního stupně PES.

Ke svátosti smíření je možné přistoupit 30 min před každou mší sv.
- ve všední dny 17:00-17:25 - v neděli 7:30-7:55 a 17:30-17:55.
V kostele sv. Gabriela mše sv. do 27. března nebudou, od 28.3. se obnoví pravidelné nedělní mše v 11:15.
Kněží naší farnosti jsou v naléhavých případech k dispozici na telefonu nebo na e-mailu.    JG

Sbírka na arcidiecézní charitu
Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi se bude konat v neděli 14. března 2021 při všech boho-
službách. V roce 2020 bylo v pražské arcidiecézi vybráno na charitní činnost celkem 92 570,-Kč a 
celá částka byla použita v souladu se statutem fondu charitativní a humanitární pomoci Arcibis-
kupství pražského. Předem děkujeme všem, kteří na podporu charitní činnosti přispějete i letos. 
Církev se bude modlit v postní době za oběti pandemie
Předsedové evropských biskupských konferencí sdružených v Radě evropských biskupských 
konferencí (CCEE) zvou k modlitbám za oběti pandemie po celou dobu postní, počínaje Pope-
leční středou. Každá země bude v jeden den postní doby slavit mši svatou, na Českou republiku 
připadá 17. březen 2021.
Mše sv. v televizi a na internetu
Televize Noe vysílá pravidelné mše sv. z kaple Telepace, v neděli i dopolední mše “z terénu”. 
Velký výběr přenosů z farností přes internet najdete na: https://mseonline.cz/. Doporučujeme 
vyzkoušet si předem připravenost vašich počítačů, tabletů a mobilů, abyste měli aktualizované 
a funkční nastavení vašich zařízení dříve, než začne přenos ...      FN

Neseďte jenom doma, jděte do muzea - aspoň virtuálně
Obsáhlý rozcestník pro virtuální návštěvu muzeí, výstav, uměleckých sbírek (domácích i za- 
hraničních) najdete na emuzeum.cz
Katolický týdeník v karanténě - darujte předplatné!
Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického 
týdeníku ke stažení ve formátu PDF. Noviny v této formě nebo link na web můžete rozesílat 
libovolně svým přátelům.
Zároveň Vás prosíme - podpořte Katolický týdeník, který je financován pouze z předplatného 
a inzerce. Předplaťte si prosím Katolický týdeník, případně darujte předplatné svým blízkým! 
Výtisk dostanete do schránky již každou středu (protože ho už neroznáší pošta).    FN



3

Změny plánů
Každý z nás má o prožití svého života vlastní představy i rozmanité 
plány k jejich uskutečnění. Nepříznivé okolnosti, ale také naše mož-
nosti a schopnosti nám mohou zabránit v realizaci. Týká se to důle-
žitých okamžiků, volby školy, zaměstnání, hledání bydlení, výběru 
partnera nebo rozhodnutí pro duchovní povolání. Smutek, bolest, 
pochybnosti i výčitky, jsou zřetelnými znaky těžkého zápasu, který 

se odehrává v nás i navenek. Neměli bychom být v těchto chvílích sami. Velikou pomocí je 
podpora přátel i rodiny, a když jsme věřící v Boha, také tato neviditelná posila. Přijetí pravdy, 
že je nutné ustoupit od našich snů, bývá velmi obtížné. Vůbec to však nemusí být prohra. Stává 
se, že si až po dlouhém čase a zpětném přemýšlení o prožitých událostech uvědomíme, jakého 
zbytečného trápení jsme ušetřeni. Zaslouženou odměnou je radost z vítězství. Neměli bychom 
se však vzdávat z lenosti nebo bezdůvodného strachu. Výsledkem je zklamání a nespokojenost.
Všichni jsme slabí. Proto někdy couvneme tam, kde je potřebná odvaha. Ta je nutná i v dnešní 
divné době. Objevujme zase drobné skutky vynalézavé lásky a dodávejme si naději. Tyto účinné 
léky se uchovávají v naší mysli. Budeme s nimi schopni překonat i epidemii a prosazovat ve 
svých životech plány, které prospějí ostatním lidem i nám samotným.             Ilona Bozděchová

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2021
Kostel sv. Václava, Praha – Smíchov

28. března Květná neděle
Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00 – žehnání ratolestí na začátku každé mše svaté

29. března 17.00 Kající pobožnost – zpovídání a 17.30 mše sv. 

1. dubna 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.
2. dubna 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
3. dubna Bílá sobota
  7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály

20.00 – velikonoční vigilie
4. dubna Velikonoční neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00
5. dubna Velikonoční pondělí
Mše sv. v 7.30 a 17.30

Kostel sv. Gabriela, Praha – Smíchov
28. března Květná neděle - Mše sv. v 11.15 – žehnání ratolestí na začátku mše svaté
4. dubna Velikonoční neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Mše sv. v 11.15
Kající pobožnost
V pondělí 29.3. od 17 hod se uskuteční kající pobožnost s rozšířenou možností přijetí svátosti
smíření (budou k dispozici 4 kněží). Využijte prosíme tuto možnost, od čtvrtka 1.4. se bude z 
kapacitních důvodů zpovídat jen ve výjimečných případech.



Poselství Svatého otce Františka k postní době 2021
„Teď jdeme do Jeruzaléma“ (Mt 20,18)

Postní doba – čas obnovení víry, naděje a lásky
Milé sestry a milí bratři,
když Ježíš svým učedníkům vysvětluje, že svým utrpením, smrtí a zmrt-
výchvstáním plní Boží vůli, zároveň jim odhaluje hluboký význam svého 
poslání a zve je, aby se k němu připojili pro spásu světa.
Když se ubíráme postní cestou k velikonočním svátkům, připomínáme 
si toho, který se „ponížil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži“ 
(Flp 2,8). V této době obrácení obnovujeme svou víru, čerpáme z „živé 
vody“ naděje a otevřeným srdcem přijímáme Boží lásku, která nás pře-
tváří v sestry a bratry v Kristu. O velikonoční noci obnovíme své křestní 
závazky, a tak se skrze Ducha Svatého znovu zrodíme jako nové ženy a 

noví muži. Cesta postní dobou, stejně jako cesta křesťanským životem, prochází světlem zmrt-
výchvstání, které prozařuje city, postoje a rozhodnutí každého, kdo chce jít za Kristem.
Podmínkou a důkazem našeho obrácení je půst, modlitba a almužna, jak je hlásá Ježíš (srov. Mt 
6,1–18). Cesta chudoby a odříkání (půst), pomoc a láskyplný přístup ke zraněnému (almužna) 
a synovský rozhovor s Otcem (modlitba) nám umožní vyjádřit upřímnou víru, živou naději a 
činorodou křesťanskou lásku.
1. Víra nás zve, abychom přijímali pravdu a stali se jejími svědky před Bohem a přede všemi 
našimi bratry a sestrami
Přijmout a žít pravdu zjevenou v Kristu znamená v této postní době nechat se především pro-
niknout Božím slovem, které církev předává z generace na generaci. Tato pravda není intelek-
tuálním konstruktem, vyhrazeným několika vybraným, nadřazeným a důstojným.
Je poselstvím, kterého se nám dostalo a kterému můžeme porozumět inteligencí svého srdce, 
pokud bude otevřené pro nezměrného Boha, který nás miloval dříve, než jsme si to sami uvě-
domili. Touto pravdou je sám Kristus. Zcela na sebe vzal naše lidství, a tím se stal cestou – ná-
ročnou, ale otevřenou všem – která vede k plnosti života.
Ti, kdo prožijí půst v odříkání a v prostotě svého srdce, objeví Boží dar a pochopí, že jsme stvo-
řeni k Božímu obrazu a podobě a v něm dojdeme plnosti. Ten, kdo přijme chudobu a postí se, 
stává se chudým s chudými a „shromažďuje“ bohatství lásky přijímané a sdílené. Takto chápa-
ný a žitý půst nám pomáhá milovat Boha a bližního. Jak učí sv. Tomáš Akvinský, láska je jako 
„hnutí zaměřující se pozorností na druhého tak, že se milující ,považuje za spojeného s ním v 
jedno‘“ (encyklika Fratelli tutti, č. 93).
Postní doba je dobou víry neboli dobou, kdy přijmeme Boha do svého života a dovolíme mu, 
aby si u nás „učinil příbytek“ (srov. Jan 14,23). Postit se znamená osvobodit svůj život ode 
všeho, co ho okupuje, od přemíry informací – pravdivých či nepravdivých –,spotřebních pro-
duktů, abychom otevřeli brány svého srdce tomu, který k nám přichází zcela chudý, ale „plný 
milosti a pravdy“ (Jan 1,14); Syn Boha Spasitele.
2. Naděje jako „živá voda“, díky které můžeme pokračovat na své cestě
Samaritánka, kterou u studny Ježíš prosí, aby mu dala napít, nechápe, když jí říká, že by jí mohl 
nabídnout „živou vodu“ (Jan 4,10). Zpočátku si samozřejmě myslí, že jde o skutečnou vodu. 
Ježíš má ale na mysli Ducha Svatého, toho, kterého nám dá v plnosti ve velikonočním tajemství, 
aby v nás rozlil naději, která nezklame. Když Ježíš oznamoval své utrpení a svou smrt, zároveň 
zvěstoval naději: „třetího dne bude vzkříšen“ (Mt 20,19).
Ježíš hovoří o budoucnosti, která se před námi otevírá díky Božímu milosrdenství. Doufat s 
ním a díky němu znamená věřit, že dějiny nekončí s našimi chybami, násilím, nespravedlností 
a hříchem, které přibíjí na kříž Lásku. Znamená to čerpat z jeho otevřeného srdce Otcovo od-
puštění.
Žijeme v době plné obav, pociťujeme nejistotu a vlastní křehkost. Slova o naději proto mohou 
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provokovat. Ale postní doba je tu, abychom měli naději, abychom znovu obrátili svůj zrak k trpě-
livosti Boha, který neustále pečuje o své stvoření, zatímco my s ním mnohdy nakládáme špatně 
(srov. encyklika Laudato si´, č. 32–33, 43–44). Svatý Pavel nás důrazně vybízí k naději v usmíření: 
„Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20). Když je nám odpuštěno ve svátosti smíření, která je jádrem 
našeho obrácení, sami se stáváme šiřiteli odpuštění: když se dostane odpuštění nám, můžeme ho 
zprostředkovat v ohleduplném rozhovoru, můžeme potěšit toho, koho zasáhla bolest. Díky Boží-
mu odpuštění můžeme svými slovy a skutky prožívat Velikonoce v duchu bratrství.
Postní doba nás vybízí, abychom říkali „druhým slova, která povzbuzují, posilují, utěšují, pod-
něcují, a ne slova, která ponižují, zarmucují, popuzují, opovrhují druhým“ ( Fratelli tutti, č. 
223). K tomu, abychom předali naději, mnohdy stačí „laskavý člověk, který je ochoten odložit 
své obavy a starosti stranou a projevit zájem, obdarovat úsměvem, říct povzbudivé slovo, na-
slouchat uprostřed všeobecné lhostejnosti“ (tamtéž, č. 224).
V usebrání a v tiché modlitbě obdržíme naději v podobě inspirace a vnitřního světla, které vnese 
jas do úkolů a rozhodnutí našeho poslání. Proto je nezbytné usebrat se v modlitbě (srov. Mt 6,6) 
a ve skrytosti se setkat s laskavým Otcem.
Prožívat postní dobu v naději znamená si uvědomit, že v Ježíši Kristu jsme svědky nové doby, ve 
které Bůh „tvoří vše nové“ (srov. Zj 21,1–6). Přijmeme tak naději od Krista, který dal svůj život 
na kříži a kterého Bůh třetího dne vzkřísil, a jsme připraveni „obhájit se před každým, kdo se 
nás ptá po důvodech naší naděje“ (1 Petr 3,15).
3. Láska, která kráčí plná soucitu a bdělosti v Kristových stopách, je nevyšším vyjádřením 
naší víry a naší naděje
Křesťanská láska se raduje, když vidí druhého růst. Proto trpí, když druhý zažívá bolest, když je 
osamocený, nemocný, bez domova, přezíraný, v nouzi… Křesťanská láska nás pobízí, abychom 
vycházeli ze sebe, sdíleli se a vytvářeli společenství.
„,Sociální láska‘ umožňuje dělat pokroky směrem k civilizaci lásky, k níž se může každý z nás 
cítit být povolán. Láska se svým tíhnutím k univerzálnosti je schopná budovat nový svět, pro-
tože není nějakým prázdným citem, ale nejlepším prostředkem k objevování účinných cest pro 
rozvoj všech“ (Fratelli tutti, č. 183).
Křesťanská láska je darem, který našemu životu dává smysl. Díky ní považujeme ostatní, kteří 
jsou v nesnázích, za členy naší rodiny, za přátele, bratry. Ani drobnost, o kterou se láskyplně 
rozdělíme, nezapadne, ale promění se ve zdroj života a štěstí. Tak tomu bylo v případě vdovy 
ze Sarepty, která se rozdělila o svou mouku a olej, upekla chléb a podala ho proroku Eliášovi 
(srov. 1 Král 17,7–16). Stejně tomu bylo s chleby, které Ježíš požehnal, rozlámal je, dal svým 
učedníkům a nasytil velký zástup (srov. Mk 6,30–44).
Stejně tomu bude s naší almužnou, ať už je menší nebo větší, ale nabízená prostě a s radostí.
Prožívat postní dobu s křesťanskou láskou znamená postarat se o toho, kdo prochází utrpením, 
je opuštěný, zachvácen strachem z pandemie covid-19. Uprostřed velkých nejistot ohledně bu-
doucnosti si připomeňme slova, kterými se Bůh obrací ke svému služebníku: „Neboj se, vždyť 
jsem tě vykoupil“ (Iz 43,1), a spolu s laskavostí nabídněme i slovo povzbuzení, aby bližní mohl 
zakusit, že ho Bůh miluje jako svého syna.
„Jedině pohled proměněný láskou může způsobit, že uznáváme důstojnost druhých, a v dů-
sledku toho si vážíme chudých a přijímáme je v jejich důstojnosti, vážíme si jejich identity a 
kultury, a tím je doopravdy integrujeme do společnosti“ (Frattelli tutti, č. 187).
Milí bratři, milé sestry, v každé životní etapě je třeba věřit, doufat, milovat. Kéž nám toto po-
zvání prožít postní dobu jako cestu obrácení, modlitby a sdílení našich dober pomůže obnovit 
osobní a společnou víru, kterou nám dává živý Kristus, naději, již vzbuzuje Duch Svatý, a lásku, 
jejímž nevyčerpatelným pramenem je Otcovo milosrdné srdce.
Panna Maria, Matka Spasitele, která věrně setrvává u paty kříže i v srdci církve, ať nám pomůže 
svou starostlivou přítomností a požehnání Zmrtvýchvstalého ať nás provází na cestě k veliko-
nočnímu světlu.                      FRANTIŠEK
Dáno v Římě u Sv. Jana Lateránského dne 11. listopadu 2020, v den památky sv. Martina z Tours
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Hloupí a zlí lidé budou ovládat osudy národů
Vytrvejte a zůstaňte pevní 
Násilí opanuje zemi. Planeta bude probodnuta meči 
nevědomosti a nenávisti. Národy se budou potácet 
pod tíhou utrpení, strach zpustoší celou zemi jako 
bouře, srdce lidí budou přetékat žalem. Hloupí a zlí 
lidé budou ovládat osud národů, zavlečou je na cestu 
utrpení a smrti kvůli slepé zášti, které budou přezdívat 
„spravedlnost“. Zášť a nevědomost ovládnou svět.
Vytrvejte a zůstaňte pevní ve víře a v lásce. Tvář země 
se změní, ale vy si zachováte Kristovu tvář. Hranice, 
společenství a zřízení států budou vymazány a znovu 
nakresleny, lidé se budou ploužit pod tíhou ohně a 

železa, ale vy si zachováte lásku bez hranic. Střežte své církevní společenství, vaším státním 
zřízením ať je evangelium. Buďte kotvou, která zachytí bloudící, vaše srdce ať jsou přístavem 
spásy pro všechny ztracené a zbloudilé, kteří prosí o ochranu. Svými modlitbami můžete spustit 
déšť milosrdenství a zemi zavlažit svou láskou. Modlete se, aby se zatvrzelá srdce obměkčila, 
aby zatemnělé mysli prozřely.
Každý člověk má svítit
Světlo mizí a temnota se žalostně rozmáhá. Doplňte olej do svých lamp dříve, než zhasnou a 
vy se ponoříte do temnoty. Bděte nad lampou, která prozařuje vaše večery, aby také bděla nad 
vámi a nad vašimi domy. Když je tma, osvětlujte noc svými lampami. Nespokojte se s temnotou 
a čekáním na světlo nového dne.
Každý člověk je plamenem, stvořeným naším Pánem, aby svítil na zemi. Každý člověk je lam-
pou, kterou Pán učinil, aby zářila a dávala světlo. Kdo vyrábí lampu, dělá ji proto, aby svítila ve 
tmě. Lampa je stvořena, aby prozářila temnotu.
Ať nejsou aktivní jen zlí lidé
Dobrým i zlým lidem běží čas stejně. Pokud ho ti první nenaplní konáním dobra, ti druzí bu-
dou zasévat zlo stále více.  Každý okamžik vašeho života je jako ošatka, která vám je svěřena, 
abyste ji naplnili svou sklizní a svým ovocem. Tento okamžik je krátký, rychle zmizí v minulosti 
a už nikdy nepůjde vzít zpět. Zlo oplácejte dobrem, ale nedělejte si z lásky záminku, proč se 
vyhýbat boji se zlem. Vaše láska ať je jako voda, která proniká všude.
A hlavně ... nemějte strach
A hlavně, nemějte strach, protože Kristovo světlo povstane a zazáří, kříž a církev se zaskví.
Vytrvejte ve víře v Krista, nemějte strach, důvěřujte Bohu vzkříšení a života.
Jemu náleží všechna sláva na věky věků.                 (Sv. Šarbel 1828 -1898)
                     Převzato z vira.cz 
V čem je podstata postu?

V oproštění se od našeho sobeckého já. Ježíš říká:”Kdo chce jít za 
mnou, zapři sám sebe...” Toto je ten kořen, na který se musí přiložit 
sekera, chceme-li brát vážně Ježíšova slova.
Možná to známe ze zkušenosti: Když jsme se snažili odstranit ple-
vel a nevytrhali jsme ho i s kořeny, ničeho jsme pořádně nedosáhli. 
A tak, i když odstraníme mnoho věcí, na kterých lpíme a nezasáh-
neme naše staré sobecké “já”, neuděláme skutečný krok dopředu. 

Lze si představit člověka, který se přísně postí, ale přitom je stále plný sebe, protože se stále 
ještě neobrátil...
Jak se tedy máme postit? Sv. Pavel na to odpovídá:”Nepřizpůsobujte se tomuto světu” (Řím 12,2)
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Postní doba nám nelahodí
Postní doba nám nelahodí. Ale je to takový budíček pro duši…
Nadbytek nás dezorientuje
„Zatrubte na polnici, nařiďte půst“, říká prorok Joel (Jl 2,15). Postní dobu zahajuje pronikavý 
zvuk polnice, který uším ale nelahodí. Tento mocný zvuk má nasměrovat náš život, který stále 
ubíhá, ale často nevíme kam. Volá, abychom zastavili, vykročili k podstatnému a postili se od 
nadbytečností, které působí roztěkanost. Je to budíček pro duši.
Máme namířeno jinam
Zvuk tohoto budíku provází stručný a zarmoucený vzkaz, který Pán předává prorokovými ústy: 
„Obraťte se ke mně“. Obraťte se. Máme-li se obrátit, znamená to, že jsme měli namířeno jinam. 
Postní doba je časem znovu objevení životního kurzu. Stejně jako při chůzi je totiž na naší 
životní dráze opravdu důležité neztratit ze zřetele cíl.
Každý z nás se může ptát: hledám kurz své životní cesty? Anebo mi stačí žít ze dne na den, 
myslet jen na to, abych se měl dobře, vyřešil nějaký ten problém a trochu se pobavil? A jaký 
je ten kurz? Možná snaha o zdraví, o kterém mnozí tvrdí, že je nejpřednější, ale které dříve či 
později stejně pomine? Možná majetek a blahobyt? Kvůli tomu však na světě nejsme. Obraťte 
se ke mně, praví Pán. Ke mně. Cílem naší cesty světem je Bůh. Kurz je třeba zaměřit k Němu.
Z věcí, po kterých se pídíš, nezůstane vůbec nic
K novému objevení tohoto kurzu je nám na začátku postní doby nabízeno znamení: popelec na 
čelo. Je to znamení, které nám umožňuje přemýšlet o tom, co nosíme v hlavě. Naše myšlenky 
často sledují nedůležité věci, které přicházejí a odcházejí. Jemná vrstva popela, kterou 
přijmeme, má delikátně a pravdivě naznačit, že ze spousty věcí, které nosíš v hlavě a po kterých 
se každodenně sháníš a pídíš, nezůstane vůbec nic. Jakkoli se namáháš, žádný majetek si s se-
bou ze života neodneseš. To, co na zemi získáš, se rozplyne jako prach ve větru. Majetky jsou 
provizorní, moc pomine a úspěch se vytratí.
Na cestě obrácení k podstatnému nám nabízí evangelium tři kroky - „almužnu“, tj. konkrétní 
dobročinnou lásku k druhým, modlitbu a půst…
                Zpracováno podle promluvy papeže Františka na Popeleční středu 6. 3. 2019

Nechte se očkovat, vybízí papež František
V sázce je tvé zdraví a život, ale také zdraví druhých lidí
„Domnívám se, že z etického hlediska by se všichni měli dát 
očkovat. Není to volitelný krok, nýbrž etický úkon, protože 
je v sázce tvé zdraví a život, ale také zdraví druhých lidí“, 
vysvětlil papež a informoval, že se objednal na očkování, 
které Vatikán zahájí v příštích týdnech.
Sebevražedný negacionismus
„Pokud lékaři popisují vakcínu jako něco dobrého a bez 
zvláštního nebezpečí, proč se nedat očkovat? V tomto smys-

lu zde existuje sebevražedný negacionismus, který si nedovedu vysvětlit.“
Buď se zachráníme všichni společně, anebo nikdo
Podle papeže nastal čas, abychom začali “uvažovat v plurálu a odložili smýšlení v první osobě 
jednotného čísla. Buď se totiž zachráníme všichni společně, anebo nikdo”, zdůraznil a připojil 
úvahu o bratrství jako postoji, který mu obzvláště leží na srdci: “Bratrství je výzva, znamená 
to přiblížení k druhému člověku, jeho situaci, problémům, k lidem všeobecně”. Za nepřítele 
takové blízkosti papež označil “kulturu lhostejnosti”. Mluví se sice o “zdravé netečnosti vůči 
problémům, avšak takové jednání nikdy není prospěšné. Kultura lhostejnosti je ničivá, neboť 
oddaluje od druhých”.                  Převzato z vira.cz
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Významné dny, svátky a farní program

Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti - Změny !
Neděle:  8:00  18:00  sv. Václav  Neděle:  NENÍ  sv. Gabriel
Po, St, Pá:   17:30      sv. Václav
Út, Čt, So: 7:30    sv. Václav 
Kostel otevřen:   Úřední hodiny
Po-So:   7:00 - 11:00 / 16:45 - 18:30   (v sakristii kostela nebo farní kanceláři) 
Neděle: 7:15 - 11:00 / 17:15 - 19:00   pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

Příležitost k přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle:  - ráno   7:30 –   7:55 
  - večer  17:30 – 17:55
Všední dny: - večer  17:00 – 17:25
Jindy:  - po individuální dohodě.

Vzhledem k opatřením vlády nelze zatím závazně plánovat farní akce a pravidelné bohoslužby 
 28.2. neděle 2. neděle postní
 7.3. neděle 3. neděle postní
 14.3. neděle 4. neděle postní
 19.3. pátek Slavnost sv. Josefa
 21.3. neděle 5. neděle postní
 25.3. čtvrtek Slavnost Zvěstování Páně
 28.3. neděle Květná neděle
 29.3. pondělí Kající pobožnost od 17 hod. (viz str. 3)
 1.4. čtvrtek Zelený čtvrtek
 2.4. pátek Velký pátek
 3.4. sobota Bílá sobota
 4.4. neděle Velikonoční neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 5.4. pondělí Pondělí velikonoční
Příprava na život v manželství
Přijímáme přihlášky do jarního kurzu  13. 4. – 1. 6.  2021. Program je rozvržený do osmi veče-
rů. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne distanční formou. Poskytneme vám nahráv-
ky přednášek a manuál pro sdílení v páru.
Jedná se pouze o doplněk přípravy oddávajícím knězem. Všechny náležitosti svatby je potřeba 
domlouvat s ním v dostatečném předstihu. Můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese Centra 
pro rodinu.
Přihlaste se pomocí elektronického formuláře: https://pastorace.apha.cz/pastoracni-stredisko/for-
mulare/spolecna-priprava-na-zivot-v-manzelstvi-prihlaska/
Výchova dětí ve víře
Nevíte si rady s dětmi v kostele? Nechcete děti odradit a zároveň vám záleží na tom, aby ve víře 
v Boha objevily poklad pro svůj život? Jako podnět k hledání odpovědí mohou posloužit zku-
šenosti vlastní i získané studiem katecheze s dětmi, které se týkají uvádění dětí do naslouchání 
a četby Písma svatého, modlitby a slavení liturgie.
Přednáška na téma Výchova dětí ve víře je v plánu na neděli 14. března 2021 od 15 do 17 hodin.
O své zkušenosti se s vámi podělí ThLic. Ing. Marie Zimmermannová Th.D., vedoucí Pedago-
gického centra Arcibiskupství pražského.
Vzhledem k současnému epidemiologickému stavu nebude možné se setkat osobně, a tak při-
pravujeme videonahrávku přednášky. Můžete se přihlašovat prostřednictvím elektronického 
formuláře:  https://pastorace.apha.cz/pastoracni-stredisko/formulare/vychova-deti-ve-vire-prihlaska/


