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Skutečně vstal z mrtvých, aleluja! 
Evangelista sv. Jan nám znamenal nejen nejdůležitější podrobnosti Ježíšovy smrti, ale také podal 
nejpřesvědčivější důkaz jeho zmrtvýchvstání: v prázdném hrobě spatřil rubáš ležící netknutý na 
místě, kde bylo položeno tělo, a roušku, která ovíjela Pánovu hlavu. To představuje jasné svědectví, 
že Ježíš opustil své plátno i hrob sám v oslaveném těle, které prošlo plátnem jako zavřenými dveřmi 
a zanechalo přitom na něm, tak říkajíc, dokumentární zápis o svém umučení i zmrtvýchvstání. 
 Ve východní církvi je obyčej zdravit se o Velikonocích radostným poselstvím: „Kristus vstal z 
mrtvých!“. Oslovený odpovídá: „Skutečně vstal z mrtvých“. Tento dialog má své základy v Novém 
zákoně. Když se emauzští učedníci po své památné velikonoční cestě vrátili do Jeruzaléma, uslyšeli 
tam z úst apoštolů to, co již sami poznali: Kristus skutečně vstal z mrtvých (Lk 24,34). Líčení prázd-
ného hrobu a zjevení Pána staví slovo skutečně do jasného světla. Podle toho nestačí představovat si 
zmrtvýchvstání jako nějaký vnitřní zážitek učedníků. Evangelisté sice zdůrazňují duchovní a nad-
přirozenou stránku události, ale zároveň kladou také důraz právě na hmatatelnou realitu zmrtvých 
vstalého Pána. Není to však žádný „duch“, nýbrž On se svým hmatatelným tělem a jeho údy (Lk 
24,39) a skeptický Tomáš se má o tom sám přesvědčit (Jan 20,27). Zmrtvýchvstalý si dokonce bere 
jídlo: před očima apoštolů sní pečenou rybu (Lk 24,42n), a to se dokonce stane víckrát, protože Petr 
dosvědčuje římskému setníkovi Korneliovi, že se Zmrtvýchvstalým jedl a pil (Sk 10,41). 
 Bohužel, i mnozí teologové zpochybňovali a zpochybňují skutečnost zmrtvýchvstání, a to zane-
chává své stopy v celém myšlení a v životě víry mnoha křesťanů. Protože jestliže Ježíš opravdu nevstal, 
jestliže jeho hrob skutečně nebyl prázdný a On se apoštolům nezjevil, pak vyvstane otázka: Jak to tedy 
vypadá s tím slůvkem skutečně? Uveďme jen jeden příklad: Církev nás učí, že Kristus je skutečně 
přítomen v Nejsvětější svátosti oltářní. Tomu lze stěží uvěřit, jestliže skutečně nevstal z mrtvých. 
 Svatý Pavel v 15. kapitole prvního listu Korinťanům popsal pro všechny časy platné důsledky 
popření skutečného zmrtvýchvstání: Jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je naše 
víra. Pak ovšem my vypadáme jako lživí svědci o Bohu: je-li totiž pravda, že mrtví vůbec nevstávají, 
proti Bohu jsme svědčili, že Krista vzkřísil, ale on ho nevzkřísil! (14n). A jak říká dále, bychom byli 
dokonce nejubožejší ze všech lidí (19). 
 Prožijme svátky skutečného Kristova zmrtvýchvstání a neztrácejme ani v této obtížné době ze 
zřetele skutečné Světlo našeho života!                   P. Jerzy
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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 - návrat k obvyklým časům bohoslužeb! Od 28.3. (Květné 
neděle) bude obnoven běžný pořad bohoslužeb.
T.j.  u sv. Václava PO - SO ráno v 7:30 a večer v 17:30
   NE ráno v 8:00 a 9:30, večer v 18:00.
U sv. Gabriela NE ráno v 11:15. 
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.

Kněží naší farnosti jsou v naléhavých případech k dispozici na telefonu nebo na e-mailu.    JG

Velikonoční mše sv. v televizi a na internetu
Patrně ani o Velikonocích nedojde k takovému uvolnění stávajících opatření, aby všichni věřící 
mohli být fyzicky přítomni na bohoslužbách. Proto biskupská konference vybízí věřící, aby pro-
střednictvím sdělovacích prostředků sledovali bohoslužby vedené diecézním biskupem v katedrále, 
a tak se posílila jednota diecéze.
Přenosy z pražské katedrály (včetně archivů) si spustíte na www.katedrala.tv
28.3.  Květná neděle 10:15, celebruje J.EM. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský  
  a primas český - online přenos začne s příchodem procesí v cca 10:20
1.4.  Zelený čtvrtek ráno 09:30 Missa chrismatis, celebruje J.EM. Dominik kardinál Duka OP
   Zelený čtvrtek večer 18:00 celebruje J.EM. Dominik kardinál Duka OP
2.4.  Velký pátek 18:00, celebruje J.EM. Dominik kardinál Duka OP (též na TV NOE) 
3.4.  Bílá sobota - Velikonoční vigilie, celebruje J.EM. Dominik kardinál Duka OP
4.4.  Boží hod velikonoční, celebruje J.EM. Dominik kardinál Duka OP
V televizi najdete:
28.3.  CT2 9:30 Květná neděle, mše sv. (centrum Matky Terezy)
  NOE 10:00, mše sv. (Místek)
1.4. NOE 9:30, mše sv. se svěcením olejů, přenos v Vatikánu
  NOE, 18:00, mše sv. na památku Poslední večeře Páně (Zlín)
2.4. NOE, 18:00, památka Umučení Páně (pražská katedrála)
  NOE, 21:00, Křížová cesta z Kolosea s papeřem Františkem
3.4. NOE, 21:00, Velikonoční vigilie (Dolní Lutyně)
4.4. ČT2, 9:30, mše sv. Hod Boží velikonoční (Brno)
  NOE, 10:00, Mše sv. na Boží hod velikonoční (Dolní Lutyně)
  ČT2, 11:55, Požehnání Urbi et Orbi, přenos z Vatikánu
  NOE, 12:00, Požehnání Urbi et Orbi
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
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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.
Sbírka na Svatou zemi

Sbírka na Svatou zemi se bude konat na Velký 
pátek 2. dubna 2021. Připojme se, prosíme, Vel-
kopáteční sbírkou i letos k celému světu, který 
přispívá na život křesťanů ve Svaté zemi.
S výzvou k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi se 
obrací na katolické biskupy prefekt Kongregace 
pro východní církve kardinál Ignace Mous-
sa I Daoud. V dopise u příležitosti tradiční 
sbírky kardinál připomíná, aby biskupové v 
přímluvách na Velký pátek společně s věřícími 

prosili za mír ve Svaté zemi: „V Pánově zemi pokračují konflikty minulých desetiletí a připravují 
katolické komunity a instituce o potřebné prostředky k zachovávání a podpoře náboženského 
života, společenských a kulturních aktivit. Bolestná situace v této oblasti dopadá na celé rodiny, 
způsobuje nezaměstnanost, chudobu a vlnu emigrace do jiných zemí. A přece je přítomnost 
křesťanů ve Svaté zemi více než kdy jindy potřebná pro budoucí mír v oblasti i pro dobro celé 
církve,“ píše v dopise biskupům kardinál Moussa I Daoud.
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Zbytečné utrpení
Už od pradávna lidé zakoušeli různá utrpení, včetně epide-
mií nakažlivých nemocí. Jejich život byl také omezen roz-
manitými opatřeními, která měla podle tehdejších způsobů 
a možností zabránit v šíření infekce. Sílu k překonávání těž-
kostí čerpali z víry v Boha i vzájemné podpory a pomoci.
My už také celý rok nežijeme úplně normálně, po světě se 
šíří pandemie Coronaviru. Musíme stále dodržovat tvr-
dá nařízení, která mají zpomalit jeho přenos. Když přišla 
loni na jaře první vlna Covidu, lidé začali proti ní bojovat s 

obrovským nadšením, vynalézavou láskou, vzájemnou pomocí a posilou. Teď vystřídala elán 
únava a sobectví. Psychicky méně odolní lidé si ještě navíc způsobují zbytečné utrpení. Nedo-
vedou rozlišit falešné zprávy od pravdivých informací. Jsou obrazně řečeno ochrnuti strachem, 
s velkými potížemi vykonávají základní činnosti potřebné k životu. Uzavírají se do sebe.
Smutek a obavy sice někdy mohou v této náročné zmatené době dolehnout na každého z nás, 
ale proti zbytečnému utrpení znehybnění strachem existují prostředky. Můžeme si jejich po-
myslný seznam rozdělit do tří malých balíčků, do prvního patří aplikace vakcín vynalezených 
šikovnými odborníky. My křesťané máme v druhém pevnou víru v Boha a modlitbu. Třetí platí 
pro všechny lidi bez rozdílu. Jeho obsahem je vytrvalost, třídění myšlenek, stálost v názorech 
a naděje.
Věřím, že s těmito osvědčenými pomůckami zvítězíme nad pandemií a budeme se moci vrátit 
k plnohodnotnému prožívání života.                Ilona Bozděchová

Jak proměnit frustraci z neustálého omezení
Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane 
samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. J12,24
Text o pšeničném zrnu dává příležitost zamyslet se nad té-
matem oběti, které je právě  v těchto dnech tak aktuální. 
Vzhledem k okolnostem, které nás provázejí celý poslední 
pandemický rok, jsme neustále vyzýváni k ohleduplnosti. 
Pro mnohé se ale ohleduplnost rovná tomu, že je potřeba 
přinášet osobní oběti.
Jistě to pro nás není snadné. Přicházíme o práci, nebo nao-
pak pracujeme mnohem více než dříve. Trávíme mnohem 
více času doma, kde se už po roce objevuje ponorka. Učíme 

se s dětmi přes počítač, uskromňujeme se, žijeme v nejistotě a ve stresu… Snad v nás i bují 
pochyby, jestli je to k něčemu dobré, jestli naše osobní oběti mají nějaký význam, jestli nepři-
cházíme o naše jistoty zbytečně…
Zvolíme-li přístup, ve kterém za každou cenu budeme chtít zůstat celým zrnem, skutečně mů-
žeme zažívat velký pocit osamění. Pokud ale vědomě dokážeme přinést svou vlastní oběť a 
odevzdáme ji Bohu do rukou, pak sami nezůstáváme, protože přinášíme užitek. Věřím tomu, že 
jsme jako lidstvo propojeni a můžeme si vzájemně pomáhat i tím, že obětujeme něco ze svého 
za někoho jiného.
Ježíš obětoval svůj život za všechny lidi. Neřekl, že svůj život dává jen za toho, kterého osobně 
zná, kdo je mu sympatický. Neřekl, že jeden život má vyšší hodnotu než jiný. Ježíš měl strach, 
ale neustoupil nátlaku strachu a jeho oběť nám všem nakonec přinesla otevřené dveře k napl-
něnému životu, vzkříšení, spásu.

 Myslím, že se nemusíme bát osobních obětí,
 pokud zůstáváme s Ježíšem.
 Každou naši oběť totiž nakonec odmění úroda,
 která z ní vyroste.              BF, vira.cz
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Výzva biskupů ke sčítání lidu
V České republice začne 27. března 2021 sčítání lidu, které se napo-
sledy konalo v roce 2011. Biskupové Čech, Moravy a Slezska při této 
příležitosti vydávají společnou výzvu pro věřící.

Bratři a sestry,
27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tento-
krát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.
 Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi 
katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto 
let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je 
dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný 
odbornou veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické 
církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.
 Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili 
údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď 
Církev římskokatolická nebo Církev řeckokatolická podle toho, které církve jste členem.
 Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi 
přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se 
méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovi-
na obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo 
ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků 
zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.
 Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená a zdis-
kreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí pro 
každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. 
Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se 
k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit.
 Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se 
přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32).
 Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme kato-
líci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.
     Ze srdce vám žehnají,       biskupové Čech, Moravy a Slezska

Plnění slibů
Spolehlivost a zodpovědnost jsou kladné vlastnosti, které stále platí 
v každé době. Jedním z jejich projevů je plnění slibů. Domluvená 
hodina pracovní schůzky nebo přátelské návštěvy by měla být přija-
telná pro všechny účastníky. Někdy se stane, že nemoc či neodklad-
ná práce znemožní uskutečnění setkání. Správné jednání v takové 
situaci je omluva a určení náhradního termínu. Časté porušení da-
ného slova působí zklamání, smutek i ztrátu důvěry.

Někteří lidé si ve svém životě zvolí cestu, která vyžaduje před nástupem na ni moudré uvažová-
ní, důkladné poznání vlastních schopností a někdy také náročné studium. Zásadní rozhodnutí 
potvrzují veřejně složenými obřadnými sliby, do této skupiny řadíme skautské, křestní, manžel-
ské, řeholní nebo kněžské závazky. Některé člověk skládá dočasně, jiné navždy. Když je chce po 
delší době ukončit, není to snadné. Osoba musí podat žádost na příslušném úřadě. Její vyřízení 
často trvá velmi dlouho.
Záporným důsledkem pohodlného přístupu k informacím je záplava slov. Proto malé i veliké 
sliby ztrácejí svoji sílu. Raději delší dobu o nich přemýšlejme, než je proneseme. Avšak jejich 
příkladné plnění povzbuzuje každého z nás k následování, zodpovědnosti, statečnosti a vytr-
valosti. Otevírá také dveře k přátelství a důvěře. To přece všechno v životě potřebujeme jako 
přiměřenou dávku koření do chutného jídla.                lona Bozděchová
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V pandemickém tunelu jsme skončili všichni
Výběr z nového knižního rozhovoru s papežem Františkem. Pod titulem „Bůh a svět, který přijde“ 
(Dio e il mondo che verrà, Edizioni Piemme-LEV).

Domníváme, že těžké věci se mohou přihodit jenom někomu jinému
Jak si vykládáte „zemětřesení“, které – pod formou koronaviru – v mi-
nulém roce otřáslo světem?
„V životě nastávají temné okamžiky. Příliš často se domníváme, že se 
něco takového nemůže přihodit zrovna nám, ale jenom někomu jinému, 
v nějaké jiné zemi, na vzdáleném světadílu. V pandemickém tunelu jsme 
naopak skončili všichni. Dveřmi našich domovů se vlámaly bolest a stí-
ny, pronikly do našeho myšlení, napadly naše sny a plány. A tak si dnes 
nikdo nemůže dovolit setrvat v klidu, protože svět už nebude jako dřív. 
Avšak právě v rámci této kalamity je třeba zachytit ona znamení, která 

se mohou stát pilířem rekonstrukce. K vyřešení krizí nepostačí okamžitý zásah. Pandemie je 
poplašný signál, který člověka nutí k přemýšlení. Tento čas zkoušky se tak může stát časem k 
podstoupení moudrých a prozíravých rozhodnutí pro dobro lidstva, a to celého lidstva“.
Každý individuální čin – jak dobrý, či zlý – dopadá na druhé
Co považujete za nejvýš naléhavé?
„Už nelze nečinně akceptovat nerovnost a rozvrat životního prostředí. Cesta k záchraně lidstva 
prochází skrze promýšlení nového rozvojového vzorce, jehož neoddiskutovatelným základem 
by bylo harmonické soužití mezi národy a stvořením. Za vědomí toho, že každý individuální 
čin – jak dobrý, či zlý – nezůstane osamocen, nýbrž dopadá na druhé, protože vše spolu sou-
visí. Vše je propojeno! Pokud bychom změnili životní styl, kvůli němuž miliony lidí, a zvláště 
dětí, svírá hlad, mohli bychom vést střídmější život, který by umožnil rovné rozdělení zdrojů. 
To neznamená, že oslabíme práva některých lidí, abychom je zrovnoprávnili směrem dolů, ný-
brž dopřejeme větší a rozsáhlejší práva těm, kterým nejsou přiznána a kteří nepožívají právní 
ochrany“.
Pokud nezačneme pečovat o Zemi – náš společný domov nás vyhodí oknem
Vidíte zde nějaká povzbudivá znamení?
„Tyto poznatky a procesy se již dnes snaží odspodu podporovat hnutí neformální ekonomiky, 
ale také některé instituce a sdružení. Pokoušejí se o nový pohled na náš společný domov, kte-
rý již není skladištěm využitelných zdrojů, nýbrž posvátnou zahradou, hodnou lásky a úcty, 
projevovaných udržitelným chováním. Dochází k uvědomění u mladých generací, zejména v 
ekologických hnutích. Jestliže si nevyhrneme rukávy a ihned nezačneme o Zemi pečovat – za 
radikálních osobních i politických postojů, ekonomickým obratem na „zelenou“ a zaměřením 
technologické evoluce tímto směrem – náš společný domov nás dříve nebo později vyhodí 
oknem. Nelze ztrácet čas“.
Potřebujeme poctivou, transparentní a obezřetnou veřejnou správu
Potýkáme se s jednou z nejhorších humanitárních krizí od druhé světové války. Státy přijíma-
jí různá krizová opatření, aby řešily pandemii a dramatickou globální hospodářskou recesi. 
Co očekáváte od vládců?
„Nyní jde o rekonstrukci z trosek a tento úkol je nesmírnou zátěží pro ty, kdo zastávají vládní 
úřady. V době, která znepokojuje nejistou budoucností, hrozící či již reálnou ztrátou pracovní 
míst, nedostatečným výdělkem a celou řadou dalších důsledků, které s sebou nese současná 
krize, je zásadní poctivá, transparentní a obezřetná veřejná správa. Ovšem každý z nás – a 
nejenom vládci – je povolán k tomu, aby potíral lhostejnost, korupci a mlčenlivý souhlas s 
kriminalitou“.
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Jakou zásadou se zde můžeme inspirovat?
To, k čemu nyní dochází, může všechny probudit. Nastal čas k odstranění sociální nespravedl-
nosti a marginalizace. Pokud tuto zkoušku využijeme jako příležitost, můžeme připravit zítřek, 
který by se nesl v duchu lidského bratrství, které nemá žádnou jinou alternativu, protože bez 
celkové vize nikdo nemá budoucnost. Hlavy států by mezi sebou měly mluvit, více se konfron-
tovat a ujednávat strategii. Mějme všichni dobře na paměti, že existuje něco horšího, než krize 
sama, totiž dramatické důsledky toho, že ji promarníme. Z krize nikdy nevyjdeme stejní: buď 
budeme lepší, anebo horší“.
Hra s dětmi je nejlepší ztrátou času
Co zvláštního byste poradil rodičům?
„Hra s dětmi je nejlepší ztrátou času. Znám jednu rodinu, která do svého domácího chodu 
vnesla jeden institucionální prvek, nazývaný »program«. Každou sobotu či neděli tu rodiče 
vezmou list papíru, na který po vzájemné dohodě s dětmi napíší herní program na příští týden, 
a pak ho pověsí na kuchyňskou nástěnku. Dětem září oči štěstím, když nastane čas sepisování 
programu, ze kterého se mezitím stal domácí rituál. Tito rodiče tak do dětí zasévají výchovu, 
což jsem jim také řekl. Když si dítě hraje s matkou či otcem, učí se tomu, jak vycházet s lidmi, 
dozvídá se o existenci pravidel a úctě, kterou vyžadují, získává onu sebedůvěru, která mu jed-
nou pomůže, aby se vrhlo do vnější reality, do světa. Při hře děti zároveň pomáhají rodičům – a 
to z dvojího hlediska. Rodiče jednak přisuzují větší hodnotu času a jednak si uchovají pokoru. 
V prvé řadě jsou totiž matkou či otcem a vše ostatní – práce, cestování, úspěchy a starosti – při-
chází až potom. A něco takového je chrání před pokušením narcismu a nezměrného egoismu, 
kterému dennodenně můžeme podlehnout“.
Ať se mladí lidé chrání pesimisty, nepoctivci a ziskuchtivci
Prudkost Covidu-19 pokosila již beztak vratké perspektivy milionů mladých lidí z celého světa, 
kteří nyní tápou v nejistotě. Omezování studijních, profesních, sociálních, ekonomických a po-
litických možností je připravuje o právo na budoucnost. Co byste řekl této „covidové generaci“?
„Rád bych ji povzbudil, aby neustoupila této nepříznivé konjuktuře a nepřestávala snít s otevře-
nýma očima. Ať mladí lidé nemají strach z velkých snů, ať na nich pracují a chrání je před lidmi, 
kteří je o ně chtějí obrat – pesimisty, nepoctivci, ziskuchtivci. Jistě, pravděpodobně nikdy dříve 
nebyly nové generace těmi, které by platily nejvyšší cenu za hospodářskou, zaměstnaneckou, 
zdravotní a mravní krizi, jako je tomu nyní ve třetím tisíciletí. Ale sebelítost k ničemu nevede, 
naopak: dává krizi šanci. Když budou mladí lidé nadále bojovat a hledat svou příležitost, jak 
už to mnozí dělají, nebude tu jen nezralá a odborně zaostalá mládež. A pak jde zde otázka 
poznání. V druhé kapitole knihy Geneze čteme, že Pán, poté, co stvořil nebe a zemi, bere člo-
věka a přivádí ho do rajské zahrady, aby ji obdělával a poznával. Neposílá ho do důchodu, na 
dovolenou, rekreaci, anebo na gauč – ukládá mu studium a práci. Bůh vložil do člověka schop-
nost a touhu poznávat, pracovat, a také milovat. „Miluj svého bližního jako sám sebe“ – není 
důležitější přikázání než toto, které Ježíš říká svým učedníkům (Mk 12,31). Mladí lidé mají 
svěžest a sílu na to, aby se zhostili těchto zásadních úkolů, které nám Bůh přidělil, a dospěli tak 
v muže a ženy, plné poznání, lásky a pomoci druhým. Když si zachovají otevřenost vůči setkání 
a úžasu, budou se moci radovat z krásy a darů života a přírody, z emocí a lásky ve všech jejích 
odstínech. Půjdou stále vpřed, aby se z každé zkušenosti něco naučili, rozšiřovali své poznání a 
prohlubovali naději vrozenou každému mládí. Tak uchopí otěže svého života a zároveň uvedou 
do oběhu vitalitu, která lidstvo požene dál a osvobodí ho. A proto, i když se zdá, že noc nemá 
konce, neklesejte na mysli. A jak říkával svatý Filip Neri, buďte co nejveselejší“. 
Výběr z nového knižního rozhovor s papežem Františkem. Pod titulem „Bůh a svět, který přijde“ 
(Dio e il mondo che verrà, Edizioni Piemme-LEV), který vydává Vatikánské nakladatelství. O ak-
tuálních tématech s papežem rozmlouval Domenico Agasso.  převzato z webu České sekce Radio Vaticana
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Významné dny, svátky a farní program

Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:  8:00    9:30 18:00  sv. Václav  Neděle:  11:15  sv. Gabriel
(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)
Po - So: 7:30  17:30  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 9:00 - 9:25
  - 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 
 28.3. 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
 11.4. neděle 2. neděle velikonoční
 18.4. neděle 3. neděle velikonoční
 23.4. pátek Svátek sv. Vojtěcha
 24.4. sobota Svátek sv. Jiří, patrona skautů
 25.4. neděle 4. neděle velikonoční
 2.5. neděle 5. neděle velikonoční
Úklid kostela
Úklid kostela S ohledem na pandemická opatření nelze dlouhodobě organizovat velký úklid 
kostela, jak bylo před svátky zvykem. Obracíme se proto na případné zájemce, kteří by chtěli 
individuálně nebo v menší skupince přiložit ruce k dílu, že uklízet je možné průběžně, od 
pondělí do soboty, zhruba od 8:30 do 11 hodin. Aktuální termín je však třeba vždy domluvit 
předem v sakristii.
Přehled bohoslužeb v katedrále
Květná neděle 28. 3. v 10.00, Zelený čtvrtek 1. 4. v 9.30 a v 18.00. Velký pátek 2. 4. v 18.00,Veli-
konoční vigilie 3. 4. ve 20.30, Boží hod velikonoční 4. 4. v 10.00
Bohoslužby v katedrále budou přístupné veřejnosti. Vstup pro účastníky bohoslužeb bude 
umožněn pouze z Hradčanského náměstí přes IV. nádvoří, a to vždy nejdříve 30 minut před 
začátkem liturgie a pouze do naplnění povolené kapacity účastníků v souladu s aktuálně plat-
nými protiepidemickými předpisy (10% kapacity míst k sezení). Rezervace míst není možná. 
Všechny tyto bohoslužby budou také vysílány v přímém přenosu na kanálu katedrala.tv 

Výstava o sv. Ludmile
Akademie věd České republiky, ve spolupráci se spolkem Svatá 
Ludmila 1100 let pořádá na Národní třídě výstavu o kněžně, světici 
a matce národa - Ludmile.
Výstava bude přístupná od 15.4. v budově ČSAV - Národní třída 3


