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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Obraťte se a věřte evangeliu!

„Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno!“ Tak kázal Jonáš městu, když zlo, které se tam páchalo, nabylo takových rozměrů, že vystoupilo až před Hospodinovu tvář. Tato čtyřicetidenní
lhůta byla velkým darem Božího milosrdenství, aby se každý mohl odvrátit od své zlé cesty.
Pokání se tehdy stalo celospolečenskou záležitostí a zajistilo Ninive záchranu a nový život. O
tom, že zlo dnešních dnů již vystoupilo až před Hospodinovu tvář, nemusí nikdo pochybovat.
Popeleční středou počínaje se nám dostává podobné lhůty a milosti jako kdysi Ninivským.
Nikdo z nás neví, zda tato Boží nabídka a výzva k pokání není tou poslední, kterou nám Boží
milosrdenství dává k dispozici.
Když Hospodinův hněv vzplanul proti hříšnému lidstvu a on litoval, že stvořil člověka, padal
déšť čtyřicet dní a čtyřicet nocí a zahubil všechny kromě jedné rodiny. Pomysleme také na 40
let, která musel izraelský národ strávit putováním na poušti jako trest za svou nevděčnost.
Naslouchejme Pánu, který nařídil proroku Ezechielovi, aby ležel čtyřicet dní na pravém boku
a naznačil tak trvání království, které mělo následovat po zkáze Jeruzaléma. Dva muži Starého
zákona měli poslání představit Boží zjevení: Mojžíš, který představuje zákon, a Eliáš, který
symbolizuje proroctví. Oba se přibližují k Bohu, jeden na hoře Sinaj a druhý na hoře Horeb, ale
jeden i druhý se nemohou přiblížit, dokud se neočistí čtyřicetidenním postem.
Vzhledem k těmto velkým starozákonním událostem pochopíme, proč Boží Syn, který se vtělil
pro spásu lidí, podrobil své božské tělo čtyřicetidennímu postu. Čtyřicetidenní půst se nám tak
jeví jako účinný prostředek, abychom usmířili Boží hněv a očistili své duše. Živme přitom svou
naději, že jako za dnů proroka Jonáše i on prokáže svému nevděčnému lidu milosrdenství. Připomeňme si slova žalmu 91: Říkám Hospodinu: „Ty jsi mé útočiště, můj hrad, v nějž doufám.“
Přeji Vám, aby Vaše kladení odporu vůči pokušení, bylo od Boha požehnáno úspěchem a
radostí ze Vzkříšení našeho Pána o Velikonocích a z Vašeho vzkříšení na konci časů. P. Jerzy

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 Josefa Cuhry (Děkujeme!). V minulých letech nás bývalo 50-80 osob. Přijďte i vy!

Biblická hodina

Od 7. září jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme pod vedením
kaplana P. Zachariáše. Nově se scházíme každé úterý od 18:15 ve farním sále.
Probíráme biblické texty, jejich význam i interpretaci, přesahy do morálky
a katechismu. Přijďte se i vy nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti! I
když se návštěvnost již zvýšila, do sálu se vejde až 70 posluchačů ... ! FN

Pravidelný program farnosti

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Ministrantské schůzky (vždy poslední neděle - start 31.10.)
neděle na faře od 8:30 pod vedením P. Jerzyho
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 - mateřské centrum
Chrámový sbor IGNIS - zkoušky
pondělí od 18:45 - velký sál na faře
Biblická hodina
úterý od 18:15 - vede P. Zachariáš
Modlitební společenství za obrácení národa
úterý cca od 18:15 - mateřské centrum, lze se i
připojit k modlitbě v uvedený čas, příp. denně ve 20:00.
Výuka dětí - náboženství - středy
Pravidelná výuka začala 6.10.

Mateřské centrum Venoušek
program bude zahájen později, hledáme pravidelné účastnice :-)
čtvrtek od 10:30 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
modlitby a oběd)
Rekreační cvičení pro ženy
čtvrtek po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Příprava na křest dospělých
čtvrtek od 18:30 - na faře (kancelář)
Čtvrteční filmové a modlitební večery
čtvrtek od 19:45 - velký sál na faře, dle programu
Modlitba sv. Růžence v kostele
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 27.4.. v 18:30, farní kancelář
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 29.3.. v 18:30, fara

farář u sv. Václava
P. Jerzy Gapski		
a rektor u sv. Gabriela:			
farní vikář
P. Zachariáš Tomáš Kristek O.Praem.

tel.: 724 324 555, 257 317 652
gapski@centrum.cz
tel.: 723 079 896
			zachariastk@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”.

Modlitba chval

Srdečně zveme na modlitbu chval, díků a proseb ve čtvrtek 17.3. od
19:45 ve farním sále. Modlitba bude doprovázena kytarovými chvalozpěvy. Zatím se scházíme pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci.		
						 Tomkovi, Suchlovi, Lisých
Filmové večery budou obnoveny v dubnu (každý 2. čtvrtek v měsíci)

Chrámový pěvecký sbor Ignis

působící při kostelích sv. Ignáce a sv. Václava hledá nové členy do
všech hlasů, zejména soprány a basy. Kontakt: sbormistryně - Milena
Stričević (stricmil@yahoo.com, telefon: 730 778 440). Zkoušky každé
pondělí 18:45-21:00 na faře u sv. Václava ve velkém sále.		
FN

Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti
16. 2. 2022

Přítomni: P. J. Gapski, P. Z. T. Kristek, J. Macek, A. Lisý, F. Nedbal,
		
P. Chvátal, O. Sobotka, H. Svobodová
Omluveni: J. Durdisová
Body jednání, návrhy a usnesení schůzky pastorační rady:
1) Mše sv. v neděli v 9,30: diskutovány možnosti zapojení dětí, nalezena shoda na přinášení
obětních darů, další možnosti se hledají.
2) Farní zpravodaj: prozatím dohoda zachovat stávající barevnou verzi; do budoucna úvaha,
jak snížit náklady.
3) Úklid kostela: je plánován na 26. 3. 2022 po ranní mši sv. Prosíme o pomoc!
4) Postní duchovní obnova: je plánována na faře dne 2. 4. 2022 od 9,00 pod vedením
P. Václava Revendy.
5) Kající bohoslužba s rozšířenou možností přijetí svátosti smíření: 11. 4. 2022.
6) Farní výlet: plánován na 14. 5. 2022 do Votic na návštěvu P. V. Revendy, společná doprava
vlakem.
7) Farní setkání: plánováno na červen, další podrobnosti budou zveřejněny ve Zpravodaji.
8) Noc kostelů: 10. 6. 2022, organizaci zajišťuje pan Chvátal. Prosíme dobrovolníky o pomoc!
9) Stavební práce: pokračují, v letošním roce se bude opravovat druhá část schodů u vstupu do
kostela. O granty bylo zažádáno.
Termín příští schůzky pastorační rady: 27. 4. 2022 v 18:30 hod.			
Zapsala: HS

Synodální proces ve farnosti

V pondělí 28.2. jsme ukončili farní část synodního procesu odesláním
výstupů z jednání synodního kroužku diecéznímu týmu. Ten shromáždí
podněty z celé arcidiecéze a připraví podklady pro biskupskou konferenci. Na farní úrovni se můžeme už jen modlit za jejich práci.
Velmi děkuji všem, kteří se na práci synodního kroužku podíleli!
Nakonec se ve farnosti našlo 6 pánů a 3 dámy, kteří pravidelně věnovali
svůj čas a myšlenky na rozpoznání potřeb farnosti, a hledání postupů,
které by měly vést k oživení farního života. Po nesmělých konzultacích v prosinci jsme se v
lednu a únoru začali pravidelně scházet každý týden. I v čase mezi schůzkami jsme vedli čilou
mailovou komunikaci, protože myšlenkám nelze nakázat, aby se dostavovaly pouze ve vyhrazený čas. Původně jsme měli v plánu si vybrat 1 - 2 tématické okruhy (jak ostatně doporučoval
i diecézní tým), ale v průběhu diskuzí jsme neustále nacházeli další a další propojení s jinými
tématy. Takže jsme jich nakonec probrali 6 z celkového počtu 10. Plánujeme, že se budeme
scházet i nadále a hledat další podněty pro farnost.
Zajímavosti k synodnímu procesu najdete na: https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023?p.
Page=1 Inspiraci najdete i na: https://www.synoda.cz/		
František Nedbal
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Synodální proces představuje příležitost k proměně

Unikátní příležitost k této proměně představuje synodální proces, zahájený v říjnu minulého
roku papežem Františkem. Nemá jít jen o jednu z řady konzultativních iniciativ, jejichž výsledkem je pouze další církevní dokument. Jde tady o něco mnohem většího. O proces společného
hledání a naslouchání celé církve, tedy nás všech. O cestu proměny církve vlivem Ducha svatého,
s cílem lépe odpovídat na dnešní výzvy a znamení času. Podobně jako tomu bylo v různých přelomových etapách dějin, na něž církev reagovala vnitřní reformou, aby byla schopna lépe vnášet
ducha evangelia do měnících se společenských podmínek. Ecclesia semper reformanda. Církev
stále se reformující a proměňující, aktualizující se do nové doby. Aggiornamento slovy koncilu.
A právě prorocké impulzy Druhého vatikánského koncilu, i po pětapadesáti letech stále aktuální, by měly sloužit jako hlavní vodítko v synodálním procesu reflexe a hledání. Koncil načrtl
mnoho zásadních vizí, které stále nejsou dostatečně naplněny. Mnohde zůstalo jen u liturgické
reformy v podobě zavedení národních jazyků a obrácení oltáře k lidu. Koncil přitom přinesl
daleko více. Je třeba se například ptát, jak více zapojit všechny pokřtěné do dění a služeb církve,
jak je učinit spoluodpovědné za církev. Tváří v tvář úbytku kněží tato otázka nabývá na aktuálnosti. V laicích spočívá hlavní potenciál církve a je třeba hledat cesty, jak tohoto „spícího obra“
probudit.									 PM

Dvě stránky našeho života

Touha po prožití plnohodnotného života je stará jako samo lidstvo.
Každá doba měla jiný pohled na krásu. Němými svědky této pravdy
jsou obrazy a sochy a dalšími historické písemné prameny, ze
kterých se dovídáme, jak žili lidé v dávných vyspělých civilizacích,
řecké, římské, egyptské, i jiných tehdy známých. Péče o tělo byla na
vysoké úrovni, ale ke způsobu života patřilo také vzdělání, čestnost
a starost o duši. Dbali o ni různými duchovními obřady. Později do
nich křesťanství přidalo lásku. Starali se o obě stránky svého života.
Také v dnešní době má většina lidí výše zmíněnou touhu, ale mnoho jich žije jenom jeden smět
svého života. Jsou ovlivněni vtíravými reklamami, které jim vnucují normy údajné dokonalé
krásy. Ty se však velmi rychle mění. Výsledkem je nespokojenost a prázdnota, východiskem
objevení a připomenutí staré skutečnosti, že máme kromě těla také duši. Péče o ni je stále
důležitá i v současnosti. Proto můžeme všichni bez rozdílu, my křesťané i lidé, kteří žijí podle
svého svědomí, projevovat své city, a s pokorou přijmout pravdu, že žádný člověk na zemi není
dokonalý. Uvážlivou péčí o tělesnou i duševní stránku našeho života dostaneme od Boha sílu k
jeho dobrému prožití. 						
Ilona Bozděchová

Nedovolme, aby nás ovládla nenávist

“Nikdy více válku, nikdy více lomozu zbraní, nikdy více utrpení! Nepřestávejme se modlit, ještě
usilovněji prosme Boha: Přijď Pane, Kníže Pokoje, učiň nás nástrojem a odleskem svého míru!”
- vybídl papež František na masopustní úterý, předcházející Popeleční středě, na kterou ohlásil
den modlitby a postu za Ukrajinu.
K výzvě papeže Františka se připojuje také arcibiskup Svjatoslav Ševčuk, hlava ukrajinských
řeckokatolíků. Ve videoposelství - ve kterém jako každý den přináší informace z Kyjeva a povzbuzuje k vytrvalosti - vybízí, aby se všichni připojili k modlitbě za mír, ale také za nepřátele
Ukrajiny a za obrácení Ruska, jak o to žádala P. Maria ve Fatimě. V líčení válečných hrůz poslední noci zmiňuje, že nad ránem dopadla raketa na porodnici. “Proč mají být ženy a děti
oběťmi této války?” - ptá se. A na nezodpovězené otázky odpovídá ujištěním o modlitbě za
všechny, kdo zápasí o mír na Ukrajině.
“Byli jsme v těchto dnech svědky heroismu obyčejných lidí. Oplakáváme oběti raketového
útoku v Charkově. Včera jsme však viděli obyvatele Berdyansku, jak holýma rukama vyhnali
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ozbrojené síly ze svého města za skandování “Berdyansk je Ukrajina” […] Vskutku se naplňují Kristova slova: “Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo
položí svůj život za své přátele.” Vidíme, že tím, co
vítězí, není zášť, ale láska. Láska rodí hrdiny, nenávist zločince. Proto chci všechny povzbudit, aby se v
této tragické době učili milovat. Nedovolme, aby nás
ovládla nenávist, neužívejme její jazyk a slova. Lidová moudrost říká, že kdo svého nepřítele nenávidí,
byl od něho už poražen. Zvítězíme silou lásky k naší
vlasti, k Bohu a k našim bližním.”
“Nedovolme, aby nás ovládla nenávist“ říká ve videoposelství z obleženého Kyjeva řeckokatolický
arcibiskup Svjatoslav Ševčuk. Jeho vděčnost za podporu ze strany papeže Františka a vyhlášení středečního dne modliteb a postu za Ukrajinu zazněla také
v jeho včerejších slovech.
Arcibiskup Ševčuk děkuje všem, kdo se různými
způsoby zapojili do pomoci Ukrajině. Vyzývá, aby
udělali všechno, co je v jejich silách, aby válku zastavili. “I když se to zdá nemožné, i když diplomaté, právníci a hlavy států říkají, že je to velmi obtížné, modleme se, aby nám Bůh pokoje dal
moudrost, abychom dokázali zastavit agresi dialogem. Víme totiž, že diplomacie a dialog jsou
alternativou k válce. Po každé válce musíme zasednout k jednacímu stolu. Ať dialog a diplomacie zvítězí nad válkou!” – dodal nejvyšší představitel ukrajinských řeckokatolíků. Vatican News

Nabízíte pomoc Ukrajině? Charita Česká Republika informuje

Válka zuřící na Ukrajině i útěk stovek tisíc lidí za hranice země vyvolaly v Česku
obrovskou vlnu solidarity. Mnoho lidí se na nás obrací s dotazy, jak mohou pomoci, nebo sami pro sebe či svoje známé a příbuzné na Ukrajině pomoc potřebují.
Připravili jsme proto přehled odpovědí na nejčastější dotazy.

1. Chci pomoci lidem na Ukrajině
Nejúčinnější forma pomoci je zaslání daru na náš sbírkový účet 55660022/0800, variabilní
symbol 104. Darovat je možné i online (https://www.darujme.cz/darovat/1205923) nebo pomocí QR kódu. Výtěžek této sbírky využijeme ve spolupráci s naším partnerem Charitou Ukrajina přímo na pomoc lidem stiženým válkou na Ukrajině na zajištění základních životních
potřeb, jako jsou potraviny, voda, přístřeší i psychosociální pomoc.
2. Chci pomoci lidem, kteří z Ukrajiny přichází do České republiky
Nejúčinnější forma pomoci je zaslání daru. Na pomoc Ukrajincům, kteří do České republiky
přicházejí v důsledku válečného konfliktu, vznikla speciální sbírka. Darovat je možné online
(https://www.darujme.cz/projekt/1205975).
Výtěžek sbírky pomůže těm, kteří uprchli před konfliktem na Ukrajině do ČR, k zajištění psychosociální podpory, informací, ubytování a dalších základních potřeb.
Primární pomoc všem potřebným příchozím je v tuto chvíli zajištěna státem, který pro pomoc
uvolnil obrovské kapacity. Až se budou příchozí stavět na vlastní nohy, budou naši pomoc
potřebovat, stejně jako ti, kteří nyní přicházejí ke svým příbuzným a přátelům. Míra solidarity
mezi lidmi je ohromující. Diecézní charity shromažďují nabídky pomoci, nabídka nyní výrazně převyšuje poptávku, za čehož si moc vážíme! Svoji pomoc můžete nabídnout například
Diecézní Charitě Plzeň, nebo Diecézní Charitě Brno. Svoji pomoc můžete nabídnout také na
platformě Pomáhej Ukrajině viz další bod.
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3. Nabízím materiální pomoc či ubytování. Co je potřeba a na koho se obrátit?
Nabídek materiální pomoci či pomoci se zajištěním ubytování je celá řada. První nouzové ubytování pro potřebné je zajištěno primárně státem a je určeno těm, kteří nemají po příchodu do
ČR žádné zázemí. Řada příchozích jde ke svým příbuzným a přátelům. Nabídka pomoci bude
proto potřeba zejména v dlouhodobém horizontu. Aby se podařilo nabídku a poptávku efektivně propojit, vznikla společná platforma neziskových organizací Pomáhej Ukrajině (https://
www.pomahejukrajine.cz/), kde svou pomoc můžete nabídnout. Poptáváme především dlouhodobé ubytování s běžným nájmem.
4. Chci se zapojit jako dobrovolník
Pro pomoc v zahraničí v současné době dobrovolníky nehledáme. Pokud se chcete zapojit jako
dobrovolník v České republice, zaregistrujte se, prosím, na této platformě (https://www.pomahejukrajine.cz/). Potřebujeme především ty, kteří se domluví ukrajinsky a/nebo rusky a jsou
schopni doprovázet příchozí Ukrajince na úřady či k lékaři, pomoci s výukou jazyka, dětem
se školními úkoly apod. Využijeme také pomoci překladatelů a tlumočníků z/do ukrajinštiny/ruštiny či těch, kteří nově příchozím mohou pomoct najít práci.
5. Kam se obrátit o radu a pomoc?
Charita Česká republika provozuje bezplatnou a anonymní informační linku v českém i ukrajinském jazyce. Volající zde získají informace, jak řešit konkrétní situaci, kontakty na návazné
služby v České republice, tlumočení a v neposlední řadě i psychosociální podporu.
Telefonní číslo infolinky: +420 731 432 431 Linka je dostupná v pondělí, ve středu a v pátek
9-13, 14-18 hodin a v úterý a sobotu 9-12, 14-17 hodin.
Nonstop informační linku provozuje také Ministerstvo vnitra +420 974 801 802

Vložme rány tohoto světa do Božích ran

Homilii Svatého otce na Popeleční středu, kterou přinášíme v plném znění, přečetl státní sekretář Svatého stolce, kard. Pietro Parolin, v bazilice sv. Sabiny na římském Aventinu. Jak již bylo
dříve oznámeno, papež František nemohl předsedat obřadům Popeleční středy kvůli akutní
zdravotní indispozici.
O tomto dni, který zahajuje postní dobu, nám Pán říká: „Dejte si pozor,
abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu
u svého Otce v nebesích (Mt 6,1). Může být překvapivé, že v dnešním
evangeliu se vícekrát objevuje slovo „odplata“ (srov. Mt, 6,1.2.5.16). Běžně totiž na Popeleční středu soustředíme svou pozornost spíše na nároky,
kladené vírou, než na odměnu, k níž na cestě víry směřujeme. Přesto se
dnes Ježíš opakovaně vrací k tomuto pojmu odplaty, jako by byla jakousi
vzpruhou našeho konání. V našem nitru a srdci skutečně existuje žízeň
a touha po dosažení odměny, která nás přitahuje a hýbe vším, co činíme.
Pán ovšem rozlišuje mezi dvěma druhy odplaty, k nimž lidský život může tíhnout – na jedné
straně je to odplata u Otce, na druhé odplata u lidí. Ta první je věčná, pravá, konečná, je účelem života. Druhá je naopak přechodná, je to klam, za kterým míříme, když za nejdůležitější
a největší odměnu považujeme lidský obdiv a světský úspěch. Něco takového je však vidina,
jakýsi přelud, který se po dosažení rozplyne mezi rukama. Člověka, jehož obzorem je světskost,
která vábí, ale pak přináší rozčarování, ustavičně přepadá neklid a nespokojenost. Kdo hledí na
odplatu tohoto světa, nikdy nedojde pokoje a též pokoj nedokáže šířit, protože ztrácí ze zřetele
Otce a bratry. Toto riziko hrozí všem, a proto nás Ježíš varuje: „Dejte si pozor“. Jako by říkal:
„Můžete se těšit z nekonečné odplaty, která nemá sobě rovna, dbejte proto, abyste se nedali ošálit vnějším zdáním a nehnali se za haléřovou odměnou, která se vám rozpadne pod rukama“.
Smyslem popelce, který přijmeme na svou hlavu, je vymanit nás z mámení, v němž upřednostňujeme lidskou odplatu před Otcovou odměnou. Toto strohé znamení, které podněcuje úvahu
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nad prchavostí našeho lidství, je jakýmsi hořkým, leč účinným lektvarem na léčbu nemoci, vyvolané vnějším dojmem. Je to duchovní nemoc, která člověka zotročuje a vytváří v něm závislost
nad obdivem druhých. Je to skutečné „otroctví očí a mysli“ (srov. Ef 6,6; Kol 3,22), jež vede do
života ve znamení marnivosti, které nezáleží na čistotě srdce, nýbrž na lidském uznání, nikoli
na Božím, nýbrž lidském pohledu. Když se s takovouto odměnou spokojíme, nežijeme dobře.
A toto onemocnění vnějškovostí se žel vkrádá též do nejposvátnějších kruhů. Právě na tomto
dnes Ježíš trvá: také modlitba, dobré skutky a půst totiž mohou být sebevztažné. Každé gesto, ač
sebekrásnější, může nahlodávat červotoč sebezalíbení. Tehdy není srdce plně svobodné, neboť
nehledá lásku k Otci a bratrům, ale schválení ze strany lidí, jejich potlesk, vlastní slávu. A vše se
tedy může stát jakousi přetvářkou před Bohem, sebou samými i druhými lidmi. Boží Slovo nás
proto vybízí k vnitřnímu zpytování, abychom rozpoznali toto pokrytectví. Stanovme diagnózu
této vyhledávané vnějškovosti a zkusme jí strhnout masku, prospěje nám to.
Popelec vrhá světlo na nicotnost, která se skrývá za ustaraným úsilím o světskou odplatu. Připomíná, že světskost je jako prach, kterou odvane lehký vítr. Sestry a bratři, nejsme na světě
proto, abychom se hnali za větrem. Naše srdce žízní po věčnosti. Postní doba je časem, který
nám Pán daroval, abychom se navrátili do života, vyléčili své nitro a ubírali se k Velikonocům, k
tomu, co nepomíjí, k odplatě u Otce. Je to cesta uzdravování, která nezmění vše ze dne na den,
avšak dennodenně do života vnese nového ducha, jiný styl. Právě k tomu slouží modlitba, konání dobrých skutků a půst: pokud byly protříbeny postním popelem a očištěny od pokrytectví
vnějškovosti, rozvinou se v plné své síle a obnoví živý vztah k Bohu, bratrům i sobě samým.
Pokorná modlitba, utajená ve skrytu vlastní komůrky (Mt 6,6), je tajemstvím, díky němuž
rozkvétá vnější život. Je to vřelý, láskyplný a důvěryplný dialog, který utěšuje a otevírá srdce.
Zejména v této postní době se modleme s pohledem upřeným na kříž, dejme se prostoupit
dojemnou Boží něhou a vložme rány tohoto světa i své vlastní rány do Jeho ran. Nepodléhejme
spěchu a mlčky před Ním stůjme. Vraťme se k plodné podstatnosti niterného dialogu s Pánem.
Bůh totiž nemá zalíbení v nápadném vzhledu, avšak miluje, když jej vyhledáme v utajení. Je to
ona diskrétní láska, vzdálená jakékoli okázalosti a rozruchu.
Pokud je modlitba pravá, projevuje se v milosrdné lásce, která nás vysvobozuje z nejhoršího
otroctví, jímž spoutáváme sami sebe. Postní charita, protříbená popelcem, nás přivádí k podstatnému, tedy k niterné radosti z daru. Almužna, udílená mimo světla reflektorů, dodává srdci
pokoj a naději. Odkrývá nám krásu obdarování, jež se stává přijetím, a tak nám umožňuje
odhalit cenné tajemství: dávat rozradostňuje srdce více než přijímat (srov. Sk 20,35).
A konečně půst. Není to dieta – naopak, osvobozuje nás od sebevztažné posedlosti tělesným
blahobytem a pomáhá nám udržovat ve formě nikoli tělo, nýbrž ducha. Půst nás přivádí k
tomu, abychom věcem přisoudili správnou hodnotu, a konkrétně nás upamatovává na skutečnost, že život nelze podřídit pomíjivým scénářům tohoto světa. Půst se neomezuje pouze na
jídlo – zejména v postní době se máme postit od toho, na čem jsme svým způsobem závislí.
Každý ať se nad tím zamyslí, aby jeho půst skutečně zasáhl do konkrétního života.
Jestliže modlitba, dobré skutky a půst uzrávají ve skrytu, jejich účinky nejsou tajné. Modlitba,
konání dobra a půst nejsou lékem jen pro nás, nýbrž pro všechny, poněvadž mohou změnit
dějiny. V prvé řadě kvůli tomu, že člověk, který zakouší jejich účinky, je téměř bez povšimnutí
předává druhým, a především vzhledem k tomu, že modlitba, dobré skutky a půst jsou hlavními cestami, které Bohu umožňují, aby zasahoval do našich životů a běhu světa. Jsou to zbraně
ducha, jimiž, o tomto dni modlitby a postu za Ukrajinu, vyprošujeme od Boha onen pokoj,
který lidé sami nedokážou nabýt a budovat.
Pane, který vidíš do skrytosti a odplácíš nám nad veškeré naše očekávání, vyslyš modlitbu těch,
kdo v tebe důvěřují, zejména těch nejprostších a nejzkoušenějších, těch, kteří trpí a prchají před
rachotem zbraní. Navrať srdcím pokoj, navrať našim dnům svůj pokoj. Staň se.
František
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

Po - So:

7:30		

9:30

18:00

sv. Václav

17:30

sv. Václav

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

Neděle: 11:15

sv. Gabriel

Kostel otevřen:			Úřední hodiny
Po-So: 7:15 - 11:00 / 17:00 - 18:30			
Neděle: 7:30 - 11:00 / 17:30 - 19:00			

(v sakristii kostela nebo farní kanceláři)
pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

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
2.3. středa Popeleční středa
6.3. neděle 1. neděle postní
13.3. neděle 2. neděle postní
19.3. sobota Slavnost sv. Josefa
20.3. neděle 3. neděle postní
25.3. pátek
Slavnost Zvěstování Páně
27.3. neděle 4. neděle postní
3.4. neděle 5. neděle postní
10.4. neděle Květná neděle
Pravidelný program společenství začal v září. Bude upravován podle aktuální epidemiologické situace.

Postní příležitosti u sv. Václava
Úklid

V sobotu 26.3. od 8:15 do 11 hod proběhne předvelikonoční úklid kostela. Přijďte
prosím také, ať to stihneme do 11!

Duchovní obnova

V sobotu 2.4. od 9 hod se uskuteční na faře pod vedením P. Václava Revendy. Mše sv.
bude následovat od 12 hod.

Svátost smíření - kající pobožnost

Kající pobožnost s rozšířenou možností přijetí svátosti smíření v pondělí 11.4. od
17:00 hod.
Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy, které se vhodně modifikují podle potřeb doby. Tradičními a staletími osvědčenými prostředky pokání jsou:
1/ modlitba,
2/ odříkání – „půst“ a
3/ „almužna“ – tedy dobrodiní činěné ve prospěch těch, kdo jsou na tom hůře než my.

Hledáme historické fotografie farnosti

vydává:
redakční rada:
uzávěrka:

8

Na webu farnosti http://www.farnostsmichov.cz/historie-farnosti/ vznikla
nová fotogalerie kostela sv. Václava a bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba na
Arbesově náměstí. Pokud máte k dispozici nějaké fotografie či obrázky min.
stáří 50 let a starší, budeme vám vděčni za jejich zaslání na adresu:
jakub.suchel@seznam.cz a souhlas s publikací. Předem děkujeme.
JS

Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. J. Gapski, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 250 ks čb.
neprodejné

