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„Hle, nyní jest čas příhodný; hle, nyní jest den spasení!“
V době postní nám Církev ukazuje naši duchovní bídu 
a hříšnost a přesvědčuje nás, že vlastními silami nemů-
žeme povstat k novému a Bohu-libému životu. Burcuje 
nás ze spánku hříchu a ukazuje hrůzu života bez Boha 
ve věčném trestu. Předvádí nám život plný námahy a 
utrpení Spasitele, který z lásky k nám byl ochoten za nás 
trpět. Dává nám však také návod, jak bychom se mohli 
osvobodit od pout hříchů a jak získat síly k novému ži-
votu. Je to hlavně půst, ke kterému nás vede a od něhož 
nese celá doba své jméno.

Naše bída začala tím, že tělo získalo převahy nad duší, že žádosti těla umlčují touhu duše po Bohu. 
Musíme se naučit přemáhat tělo tím, že mu odpíráme to, po čem nezřízeně touží. A není to jen jídlo, 
ale také žádostivost všech pěti smyslů. Postem se stáváme mistry v ovládání svých žádostí a toto mis-
trovství je základem pro naše věčné blaho. Církev svátá nám nabízí postem ještě něco — odpuštění 
hříchů. Svými hříchy nahromadili jsme si tolik trestů a nikdy jim neunikneme! Odčinění všech vin 
žádá nekonečná svatost Boha, která hříchy našimi byla pohaněna. Jak praví stará moudrost: Všichni 
musíme zaplatit do posledního haléře! Bůh je ale při své nekonečné Spravedlnosti také nekonečně 
milosrdný. Proto čeká na naše obrácení, dopřává nám života, abychom se mohli ze svých hříchů kát a 
dobrými skutky smýt svoje viny: „Hle, nyní jest čas příhodný; hle, nyní jest den spasení!“
Půst jest jedním z těch dobrých skutků, jehož cena je nesmírná. Člověk je složen z duše a těla a obojí 
musí sloužit Bohu. Byla by to špatná kajícnost, která by se týkala pouze lítosti a zkroušenosti srdce a 
na tělo se nevztahovala; vždyť náš duševní stav se projevuje i na našem těle. Tělo bylo hlavní příčinou 
naší vzpoury proti Bohu. Je nutné je zahrnutou do pokání a postního úsilí!
Druhým dobrým skutkem, k němuž nás Církev v tuto dobu vybízí, je modlitba. Tak jako slovem „půst“ 
Církev rozumí nejen střídmost v jídle, ale i přemáhání zlých náklonností, útěk před hříchem a snahu 
o ctnost, tak slovem „modlitba“ rozumí každou příležitost, při níž se duše obrací k Bohu. Pamatujme 
na slova sv. Pavla: „Ať jíte nebo pijete, všechno dělejte k větší slávě Boží!“ Je to hlavně návštěva kostela, 
včasná a řádná účast na mši svaté, vyslechnutí kázání, modlitba křížové cesty a rozjímání o utrpení 
Kristově. Nejkrásnější modlitbou je potom zbožné přijímání Nejsvětější Svátosti ve stavu posvěcující 
milosti, s úkonem pokory, in spiritu humilitatis et animo contrito.
Jiným dobrým skutkem je almužna. To, co postem a jiným odříkáním šetříme na sobě, to rozdáváme 
těm, kterým bylo neustálé odříkání dáno již do kolébky — chudým. Almužnou smyjeme mnoho svých 
vin a cvičíme se v lásce k bližnímu, v němž milujeme Krista samého. Slovem „almužna“ myslí Církev 
svatá opět všecko milosrdenství, které prokazujeme druhým; tedy i nejchudší může dát almužnu.
Postní dobou označuje Církev 40denní přípravu na Velikonoce. Tímto číslem nám chce připomenout 
40tidenní půst Spasitele, jenž vzal na sebe naše hříchy a postem se připravoval na zvěstování radost-
ného Evangelia; 40 dní omýval při potopě déšť hříšnou zemi, 40 roků museli Izraelité bloudit v poušti 
dříve, než směli vstoupit do zaslíbené země, 40 dní se musel postil Mojžíš a potom dostal pro lid desky 
Zákona, 40 dní v postu putovat prorok Eliáš k hoře Chorebu kde se mu dostalo významného Zjevení. 
Tímto způsobem bylo číslo 40 ve Zjevení posvěceno kajícností, postem, očišťováním a milostí.
Církev sv. snaží se vším možným způsobem dovést nás k pokání. V postu nezpíváme „Aleluja“, ani 
„Sláva na výsostech Bohu“. Varhany se v našich krajích ztiší, z oltářů mizí květiny a kněz se obléká 
ve fialová roucha. I těmito vnějšími úkony a projevy nás chce Církev směřovat k oplakávání hříchů a 
přimet k pokání a k trpělivému nesení denního kříže.           P. Zachariáš
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farář u sv. Václava  P. Jerzy Gapski  tel.: 724 324 555, 257 317 652
a rektor u sv. Gabriela:   gapski@centrum.cz
farní vikář P. Zachariáš Tomáš Kristek O.Praem. 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.

Biblická hodina
Od 6. září jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme pod vedením 
kaplana P. Zachariáše. Nově se scházíme každých 14 dní v 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!          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!

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
Rekreační cvičení pro ženy
úterý od 16:30 - 17:30 hod. - fara, velký sál 
Biblická hodina            (7.2., 21.2., 7.3.)
úterý od 18:15 - vede P. Zachariáš
Příprava na křest dospělých (31.1., 14.2., 28.2.)
úterý od 18:30 - P. Zachariáš (farní kancelář)

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 6.9.
Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:30 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné 
modlitby a oběd)
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 22.3. v 18:30, farní kancelář
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 23.2. v 18:30, fara

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”. 

Pokud postrádáte nějaké aktivity, nebo máte náměty, jak stávající obohatit, obraťte se 
na kteréhokoli člena pastorační rady nebo napište na: prispevky@volny.cz
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Chrámový pěvecký sbor Ignis
působící při kostelích sv. Ignáce a sv. Václava hledá nové členy do všech 
hlasů, zejména soprány, tenory 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

Nefilmový večer v únoru
Zveme vás na únorové čtvrteční setkání. Tentokrát nás večerem pro-
vede katechetka Marie. Tématem bude podobenství o ztracené ovci z 
Lukášova evangelia. Těšíme se na vás 9.2. v 19:45.   
                        Lisých

Modlitba chval
Srdečně zveme na modlitbu chval, díků a proseb ve čtvrtek 16.2. od
19:45 ve farním sále. Modlitba bude doprovázena kytarovými chva-
lozpěvy. Zatím se scházíme pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci.
       Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Zasedání Synody v Praze
V Praze proběhne kontinentální shromáždění Synody o synoda-
litě 2021-2024, kterou vyhlásil v roce 2021 papež František. Do 
hlavního města se ve dnech 5.-12. února sjedou delegace biskup-
ských konferencí jednotlivých zemí Evropy a další zástupci církve.
Na první část kontinentálního setkání, 5.-9. února 2023, dorazí 
do hlavního města 200 účastníků z celé Evropy, z toho 156 osob 
budou tvořit delegáti z 39 biskupských konferencí. Každá konfe-
rence vyšle delegaci 4 osob složenou z předsedy dané konference 
a 3 dalších členů. Dalších 44 hostů budou zástupci společenství 
či hnutí reprezentujících celou katolickou církev. Společně s nimi 
bude dalších 390 účastníků připojeno online.
Každá biskupská konference představí výsledky synodálního pro-

cesu ve své zemi. Delegáti budou rozděleni do menších pracovních skupin na základě jazyka, 
národnosti a stavu. Výsledky práce těchto jazykových skupin (angličtina, italština, němčina, 
francouzština a polština) budou předány sekretariátu CCEE. Ve čtvrtek 9. února se předpoklá-
dá diskuze nad finální podobou dokumentu této synodální fáze.
V rámci Evropského synodálního setkání se v pražské katedrále uskuteční 8. února 2023 slav-
nostní bohoslužba za účasti delegátů z celé Evropy. Mši, která začíná v 18 hodin, bude předse-
dat sekretář Synody kardinál Mario Grech, spolu s ním budou koncelebrovat předsedové evrop-
ských biskupských konferencí. Mše je otevřená pro veřejnost a jsou na ni zvání všichni příznivci 
synodálního procesu v České republice.
V druhé části setkání, 9.-12. února, bude program pokračovat jednáním již jen 39 předsedů 
Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), kdy se budou zabývat mimo jiné i reflexí 
výsledků z předchozích dní.
Farní pouť : 5. - 8.5. 2023
Po delší přestávce plánujeme zahraniční farní pouť, tentokrát do Polska v uvedeném termínu.
Předběžný plán trasy je:
pátek   5.5.  Praha - Częstochowa, nocleh, 
sobota 6.5.  Częstochowa, po poledni Kalwaria Zebrzydowska, nocleh,
neděle 7.5.  Kraków, Łagiewniki, nocleh, 
pondělí 8. 5. Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, návrat domů.
V sakristii se můžete předběžně přihlašovat. Prosíme, uveďte telefonní číslo, na kterém vás mů-
žeme zastihnout. Uveďte také maximální cenový limit, při kterém je vaše účast reálná. Podle toho 
proběhne výběr nabízeného ubytování. Zvažte v průběhu února vaši účast, abychom případně 
nabídli volná místa jiným farnostem vikariátu (autobus je třeba plně obsadit).     FN
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Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 25. 1. 2023
Přítomni:  P. J. Gapski, P. Z. T. Kristek, J. Macek, A. Lisý, F. Nedbal, 
  H. Svobodová
Omluveni:  O. Sobotka, P. Chvátal 
Body jednání, návrhy a usnesení schůzky pastorační rady:

1) Stavební práce: byla dokončena oprava druhé části schodů u vstupu do kostela. Další práce budou 
 následovat během roku.
2) Ozvučení kostela: proběhla rekonstrukce ozvučení kostela.
3) T-mobile: společnost se rozdělila, následnická firma převzala závazky původní společnosti, smlouva 
 s ní nadále trvá.
4) Evropské synodální zasedání v Praze: proběhne 5. -12. 2. 2023, v rámci něj se bude v katedrále dne 
 8. 2. 2023 od 18, 00 konat bohoslužba, na kterou jste zváni.
5) Postní duchovní obnova: 25. 3. 2023 od 9 hodin na faře, povede P. V. Šustr.
6) Úklid kostela: 1. 4. 2023 po ranní bohoslužbě. Prosíme všechny farníky o pomoc!
7) Kající bohoslužba: 3. 4. 2023 od 17 hodin.
8) Úklid fary: byl nalezen ochotný člověk, který uklízí jednou týdně faru – děkujeme!
9) Farní pouť: je plánována na 5. - 8. 5. 2023 do Polska. Bližší podrobnosti najdete ve Zpravodaji. 
 Všichni jste srdečně zváni.
10)Komentovaná prohlídka kostela: proběhne v rámci akce Open House Praha 2023 ve dnech 20.5.2023
  (10-17 hodin) a 21.5. 2023 (11-17 hodin).
Termín příští schůzky pastorační rady: 22. 3. 2022 v 18, 30 hod.   Zapsala:     HS

Síla slov
Často slyšíme ve zprávách o dodávkách zbraní, které zabíjejí lidi a ničí jejich majetek. Existují 
však ještě i neviditelné. Nemluví se o nich, ale mají také velikou sílu. Jsou to naše slova. Mohou 
velmi škodit, bořit mezilidské vztahy a celkově kazit duše. Uveďme si pár takových příkladů. 
Patří sem ponižování, výsměch, lži, rozdělení kvůli odlišnému názoru a mnohé jiné. Jejich dů-
sledky jsou smutek, bolest, zklamání, ale někdy dochází až k nenávisti. 
Opačný účinek mají slova, která vyvolávají radost, těší a dodávají naději. Řadíme sem pochvalu 
na správném místě, laskavé vysvětlení problému, radu k jeho vyřešení a další povzbuzení k 
životu. Když slova jenom neříkáme, ale přeměňujeme je na skutky, jejich síla se znásobí. Platí 
to v obou případech. 
Dnes často slyšíme, že žijeme v náročné době, ale z historie víme, že lidé stále zápasili s něja-
kými těžkostmi. 
Život si můžeme velice usnadnit tím, že budeme všichni bez rozdílu, my křesťané, i ti, kteří 
dobře žijí podle svého svědomí, o účinné pomoci druhým i sobě nejenom mluvit, ale usku-
tečňovat ji podle svých schopností a možností. Tak společně zvládneme mnoho věcí a láska, 
radost i naděje převáží nad zlem.                    Ilona Bozděchová
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Láska navždy není utopie, v rodině má Bůh svůj domov
U příležitosti zahájení soudního roku přijal papež František na audienci členy tribunálu Římské 
roty a předložil jim zamyšlení nad manželstvím. Svazek mezi manželi je darem, který pochází od 
Boha, a v tomto daru lze najít smysl svazku, když nastane krize.

V současné době je v církvi i ve světě velmi potřebné “znovu objevit význam a hodnotu manželské-
ho svazku mezi mužem a ženou, na němž je založena rodina”. To byl výchozí bod promluvy papeže 
Františka ke kolegiu prelátů auditorů Tribunálu Římské roty, které 27.1. přijal v Klementinském 
sále Apoštolského paláce spolu s děkanem tohoto tribunálu, monsignorem Alejandrem Arellano 
Cedillem. Při této příležitosti byl slavnostně zahájen soudní rok Tribunálu, jehož činnost se týká 
zejména oblasti manželských procesů.
Manželská láska je “velké tajemství”
Pro církev je služba rodině jedním z jejích základních úkolů. Papež František potvrzuje, že evan-
gelium “osvěcuje a podporuje také ono “velké tajemství”, kterým je manželská a rodinná láska”, a 
připomíná některé pasáže evangelia, v nichž Ježíš mluví o manželích jako o “jednom těle”, svatého 
Pavla, který definuje manželský svazek jako “velké tajemství” v souvislosti se vztahem mezi Kristem 
a církví, a svatého Jana Pavla II., který zdůrazňuje, jak Kristus při slavení svátosti manželství nabízí 
muži a ženě “nové srdce”, aby mohli “sdílet plnou a definitivní Kristovu lásku”. Papež poznamenává:
 Manželství podle křesťanského Zjevení není obřad ani společenská událost, ani formalita, ani 
abstraktní ideál: je to skutečnost s vlastní přesnou konzistencí, nikoli “pouhá forma citového uspo-
kojení, kterou lze libovolně konstituovat a modifikovat podle citlivosti každého člověka”.
Bůh je autorem manželství
Podla papeže je dobré se ptát, jak je možné věrné a věčné spojení dvou manželů s ohledem na lid-
skou křehkost. Odpověď je opět v evangeliu, když Ježíš říká: “Co Bůh spojil, ať nikdo nerozlučuje.” 
Papež cituje Gaudium et spes, kde se píše: “Sám Bůh je původcem manželství”, a pokračuje:
 Manželé sice dávají život svému svazku se svobodným souhlasem, ale pouze Duch svatý má moc 
učinit z jednoho muže a jedné ženy jedno bytí. Kromě toho “Spasitel lidstva a ženich církve přichází 
ke křesťanským manželům skrze svátost manželství”. To vše nás vede k poznání, že každé opravdové 
manželství, i to nesvátostné, je darem od Boha manželům. Manželství je vždy dar!
Rodina je Božím domovem
Manželská věrnost je pro mnohé utopií, protože jsou přesvědčeni, že “manželství trvá tak dlouho, 
dokud existuje láska”, zdůrazňuje papež. A ptá se, o jaké lásce se mluví v souvislosti s manželi. Často 
se zaměňuje se sentimentalitou nebo sobeckým zájmem, zatímco manželská láska je podle něj “ne-
oddělitelná od samotného manželství, v němž se lidská láska, křehká a omezená, setkává s božskou 
láskou, vždy věrnou a milosrdnou”. Jádrem Ježíšova poselství je nové přikázání, “abyste se milovali 
navzájem”, a proto je možné “aplikovat toto přikázání i na manželskou lásku, která je také darem od 
Boha”, přičemž je třeba počítat s Pánovou milostí. Láska mezi mužem a ženou, pokračuje papež, ne-
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ustále potřebuje vzájemné porozumění a odpuštění, “neměla by být idealizována, jako by existovala 
pouze tam, kde nejsou žádné problémy”.
Boží plán, který je nám svěřen do rukou, se vždy uskutečňuje nedokonale, a přesto Pánova přítom-
nost přebývá v reálné a konkrétní rodině se všemi jejími utrpeními, zápasy, radostmi a každodenní-
mi předsevzetími. (...) Spiritualita rodinné lásky se skládá z tisíců reálných a konkrétních gest. V této 
rozmanitosti darů a setkání, které činí společenství zralým, má Bůh svůj příbytek.
Jádrem manželství je pouto mezi manželi
František vyslovuje slovo svazek, které někdy vzbuzuje podezření, aby řekl, že je třeba znovu objevit 
skutečnost manželství jako svazku chápaného nikoli jako “vnější vnucení”, ale jako “svazek lásky”, 
dar od Boha, “zdroj pravé svobody”, a dále předkládá pasáž z apoštolské exhortace Amoris laetitia:
 V tomto smyslu musí být “předmanželská a manželská pastorace především pastorací svazku, do 
níž jsou vnášeny prvky, které pomáhají oběma zrát v lásce a překonávat těžká období. Tyto příspěvky 
nejsou jen doktrinálními přesvědčeními, ani je nelze redukovat na cenné duchovní zdroje, které 
církev vždy nabízí, ale musí to být také praktické cesty, dobře informované rady, strategie převzaté 
ze zkušenosti, psychologické pokyny”.
Páry v krizi mají obnovit povědomí o přijatém daru
Papež František v promluvě k soudcům Římské roty zdůraznil i druhý aspekt, a sice, že manželství 
“je dobro” a má “mimořádnou hodnotu pro všechny”, pro církev i pro společnost. Z křesťanského 
pohledu představuje pro manžele cestu ke svatosti, “svatosti žité v každodenním životě”. Papež však 
nezapomíná na utrpení a zranění mnoha párů v krizi, pro které je doprovod křesťanského společen-
ství nezbytný, a navrhuje:
Základním zdrojem, jak čelit krizím a překonávat je, je obnovit vědomí daru, který jsme obdrželi ve 
svátosti manželství, neodvolatelného daru, zdroje milosti, na který se můžeme vždy spolehnout. Ve 
složitých konkrétních situacích, které někdy vyžadují spolupráci lidských věd, je toto světlo vrhané 
na manželství nezbytnou součástí cesty ke smíření.           František

Katechismus, jeden z velkých odkazů Josepha Ratzingera
Vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn připomíná projekt Katechismu katolické 
církve, který byl realizován v roce 1992 díky Ratzingerově inspiraci a vedení: dílo, které se mělo 
stát spolehlivým referenčním bodem pro víru v naší době.

Mezi velké dědictví Benedikta XVI. patří jistě Katechis-
mus katolické církve. Zde si s vděčností připomínám 
osobní vzpomínky na něj. Je známo, že II. vatikánský kon-
cil se na rozdíl od Tridentského koncilu nerozhodl vydat 
vlastní katechismus. Koncilní dokumenty byly svým způ-
sobem samy o sobě velkou katechezí církve. Dvacet let po 
koncilu začali mnozí vidět věci jinak. Biskupská synoda v 
roce 1985 mezi svými návrhy formulovala i jeden, který 
papeže vyzýval k vypracování Katechismu II. vatikánské-
ho koncilu. Tehdy se o něm mluvilo jako o kompendiu, 

vyhýbalo se výrazu katechismus, nebyl totiž dobře vnímán. Dezorientace, která byla v pokon-
cilním období pociťována na mnoha stranách, byla rozhodující pro formulaci přání synodních 
otců. Důležitou roli sehrála konference o „krizi katecheze“, kterou kardinál Ratzinger uspořá-
dal v Lyonu a Paříži. Tato zpráva měla celosvětový ohlas.
Kardinál Ratzinger se věnoval nejen tématu krize hlásání víry, ale představil také program ob-
novy církevní katecheze. Vycházel z Římského katechismu z roku 1566 a jeho zájmem bylo 
představit víru církve v celé její kráse a nepolemickým způsobem. Je skutečně překvapivé, že v 
době plné teologických sporů církev předložila výklad víry, který se zcela zřekl polemiky a plně 
se spoléhal na zářivou sílu pozitivního vyjádření víry.
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Ratzingerovy konference v Lyonu a Paříži byly nepochybně silným impulsem, který povzbudil 
synodní otce, aby požádali papeže Jana Pavla II., aby něco podobného zvážil i pro naši dobu.
V roce 1986 začal papež Jan Pavel II. žádost synody realizovat. Nikoho nepřekvapilo, že vede-
ním tohoto projektu pověřil kardinála Ratzingera. Etapy této šestileté cesty jistě nemusím při-
pomínat. Byla vytvořena komise 12 kardinálů a biskupů, v jejímž čele stál kardinál Ratzinger. 
Byla zřízena redakční rada složená ze sedmi diecézních biskupů; jako profesor ve Freiburgu 
jsem měl tu čest být jejím sekretářem.
Zdá se mi důležité zdůraznit roli kardinála Ratzingera při realizaci tohoto díla.Jeho vedení, jeho 
duch a jeho inspirace byly rozhodující. První a nejdůležitější věcí je, že tomuto projektu věřil. 
Od prvního dne se vedly velké spory o rozumnost, ba dokonce proveditelnost celosvětové-
ho kompendia víry. Zdálo se, že pluralita kultur a náboženských přesvědčení mluví radikálně 
proti. Místo toho s důvěrou a odvahou věřil v možnost, že jednota ve víře umožňuje také spo-
lečné vyjádření této jednoty. S tímto základním předpokladem byla práce zahájena. Druhým 
východiskem pro realizaci projektu bylo přesvědčení, že čtyři pilíře katecheze jsou zásadní i 
pro dnešní dobu. Naznačil také pořadí posloupnosti: Vyznání víry je základem od nejstarších 
dob církve; svátosti jsou dveřmi, kterými milost vstupuje do našeho života; Desatero je jistým 
orientačním bodem šťastného života; modlitba Páně představuje původní měřítko a formu 
všech našich modliteb. A tak vypadá struktura této knihy víry.
Třetí vodítko bylo pro styl díla rozhodující. Ve skutečnosti nešlo o to, aby se znovu navrhovaly 
teologické debaty, ani o to, aby se pokračovalo v diskusích. Jeho úkolem bylo co nejjednodušeji 
a nejsrozumitelněji představit učení víry. Katechismus se neměl postavit na stranu jedné z 
teologických škol, ale nabídnout vše, co předchází veškeré teologii a co je základem veškeré te-
ologie: depositum fidei. Kardinálu Ratzingerovi šlo především o to, aby vnímal nauku víry jako 
organický celek, aby věnoval pozornost nexus mysteriorum, vnitřnímu propojení každé nauky 
víry, její symfonii. Katechismus se neměl stát suchou, abstraktní doktrinální strukturou, ale měl 
odhalit něco z krásy víry. Pod jeho vedením, neustálým povzbuzováním a duchovním otcov-
stvím se dílo stalo tím, čím se později stalo po vyhlášení papežem Janem Pavlem II: kritériem a 
spolehlivým orientačním bodem pro víru v naší době. Katechismus zůstává velkým svědectvím 
o formativní síle teologa Josepha Ratzingera / papeže Benedikta.       Kardinál Christoph Schönborn

Modlitba za politiky
Hospodine, ty neustále prokazuješ své milosrdenství těm, kdo v tebe doufají. Prosím tě za ty, 
jejichž posláním je  spravovat věci veřejné a nést odpovědnost za obecné blaho.
Daruj jim cnost moudrosti, aby dovedli rozlišovat mezi dobrem a zlem. Dej ať dokážou roze-
znávat, v čem spočívá pravé dobro společnosti, a umí volit přiměřené prostředky k jeho usku-
tečňování.
Daruj jim cnost spravedlnosti, aby byli schopni respektovat práva každého a svým jednáním 
přispívali k dobrým mezilidským vztahům. Dej ať jsou jejich skutky v souladu s jejich slovy a ať 
jsou jejich slova přímá a srozumitelná.
Daruj jim cnost mírnosti, aby nejednali popudlivě a na základě svých vášní, ale podle rozvážné-
ho a zralého úsudku. Ať se ve své práci neřídí touhou po vlastním prospěchu a hmotném zisku, 
ale úsilím o pravé dobro.
Daruj jim cnost statečnosti, aby byli v úsilí o dobro pevní a vytrvalí. Pomáhej jim, aby se do-
kázali obětavě nasazovat za pravedlnost a byli schopni zdolávat i překážky, které stojí v cestě k 
dosahování dobrých cílů.
Hospodine, osvěcuj všechny politiky svým světlem, ať upřímně hledají pravdu, usilují o pravé 
dobro a životem podle svého svědomí směřují k tobě, jenž jsi svrchovaným Pánem celého svě-
ta.  Amen.
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Významné dny, svátky a farní program
  2.2. čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu
  6.2. pondělí Památka sv. Pavla Mikiho a druhů
  10.2. pátek Památka sv. Scholastiky
  22.2. středa Popeleční středa
  23.2. čtvrtek Památka sv. Polykarpa
  26.2. neděle 1. neděle postní
  5.3. neděle 2. neděle postní

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 Pátek:  15:00  Palata

Kostel otevřen:   Úřední hodiny
Po-So:   7:15 - 11:00 / 17:00 - 18:30   (v sakristii kostela nebo farní kanceláři) 
Neděle: 7:30 - 11:00 / 17:30 - 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.
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POUŤ KE SV. VALENTINU

Pořádá Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko – Centrum pro rodinu
spolu s Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

SOBOTA 11. ÚNORA 2023
V PRAZE NA VYŠEHRADĚ

10.00 –15.00 
 VALENTINSKÉ ZASTAVENÍ

Program pro snoubence i pro všechny, kdo uvažují 
o manželství a chtějí prohloubit svůj vztah 

Přihláška na https://pastorace.apha.cz/
pastoracni-stredisko/formulare/pout-ke-sv-valentinu-prihlaska/

15.30 
POUTNÍ MŠE 

V BAZILICE SV. PETRA A PAVLA
Celebruje děkan Královské kolegiátní kapituly

P. Michal Němeček

VARIANTY PRO WEB A DALŠÍ APLIKACE

Varianta č. 1

Varianta č. 2

Obě varianty lze použít pro internetové i jiné aplikace, 
 (např. propagační materiály). 

Tyto varianty nelze používat na merkantilních tiskovinách. 
Není povoleno používat jiné varianty logotypu než stanovené 

schválenou verzí Manuálu nebo jeho Přílohou.

příloha č. 1 Manuálu verze II

Světové dny mládeže v Lisabonu 26.7. - 6.8.2023
Srdečně zveme mladé na světové dny mládeže do Portugalska do Li-
sabonu. Mladí z celého světa se zde setkají s papežem. Od 26.7. do 
31.7. je možné se setkat s portugalskou církví, poznat místní kulturu 
a spiritualitu, strávit čas v hostitelských rodinách. Od 1.8. do 6.8. se 
všichni přesunou do Lisabonu, kde setkání bude pokračovat. Cílem 
setkání je zažít pravou křesťanskou radost, prohloubit svůj duchovní 
život a odvézt si nadšení a motivaci do všedních dní. Vyvrcholením 
bude společné slavení vigilie a mše svaté s papežem Františkem. Více 
informací můžete najít na: www.svetovednymladeze.cz    ML

Gratulace ČBK nově zvolenému 
prezidentovi Petru Pavlovi
Arcibiskup pražský Jan Graubner, předseda ČBK, gratu-
luje jménem celé katolické církve v ČR ke zvolení Petra 
Pavla novým prezidentem České republiky.
Gratuluji svým jménem i jménem římskokato-
lické církve nově zvolenému prezidentovi Čes-
ké republiky Petru Pavlovi. Děkuji všem spo-
luobčanům, že přišli k volbám, a tak projevili 
zájem o naši společnou budoucnost. Modlím 
se za nového prezidenta i za celou naši zemi, 
abychom na přímluvu sv. Václava dokázali žít 
v pokoji, vzájemné úctě a společně usilovat o 
blaho našeho domova. Mons. Jan Graubner, 
arcibiskup pražský, předseda České biskupské konference
Praha, 28. ledna 2023


