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Ježíšovo srdce
Měsíc červen je zvláštním způsobem poznamenán úctou k Nejsvětějšímu 
Srdci Ježíšovu. Jestliže už lidské srdce představuje nezbadatelné ta-
jemství, které zná jen Bůh, čím vznešenější je Ježíšovo Srdce, v němž 
tepe život samého Slova Božího! V něm, jak krásně naznačují litanie 
k Božskému Srdci, v nichž se zrcadlí Písma, jsou všechny poklady mo-
udrosti a vědění a celá plnost božství. Oslavovat Kristovo Srdce, to zna-
mená obracet se k nejintimnějšímu středu osoby Spasitele.

V encyklice „Annum sacrum“ Lva XIII. z 25. května 1899 stojí tato 
slova: „Nejsvětější Srdce Ježíšovo je symbolem nekonečné Kristovy 
lásky, lásky, která nás vybízí k protilásce.“ Lásku je možno splatit jen 
láskou, jak světci stále opakovali. Svatá Terezička napsala: „Když po-
myslíme na Krista, musíme se ihned rozpomenout na lásku, kterou 

nám prokazuje udělováním tak velkých milostí. Láska volá po protilásce.“
V Ježíšově životě vidíme tři vrcholné body: jesle, kříž a přijímání. Jeho láska k lidem ho přiměla, aby 
se sám stal člověkem. Aby zahladil naše viny, obětoval se na kříži. Má slova odpuštění pro své vrahy a 
uděluje lotru Dismasovi rozhřešení. Protože nám chce darovat svou ustavičnou přítomnost, přebývá 
v nejsvětější Hostii, kde naplňuje své přislíbení: „Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“ 
Úcta k Božskému Srdci Ježíšovu je proto tak těsně spojena s úctou k Nejsvětější Svátosti, protože tato 
největší ze všech svátostí je geniální Boží vynález, jak přímo materiálně konkretizovat onu Boží blíz-
kost, ono soužití, spojení a splynutí milujících se bytostí: nekonečného Boha a jeho tak nekonečně 
omilostněného tvora. Zná snad někdo způsob, jakým se Bůh mohl více pokořit a více přiblížit k 
člověku? Kdyby ten způsob existoval, Láska by ani na okamžik neváhala ho použít. V Eucharistii 
nám Bůh dává své maximum. Děláme i my pro tuto Lásku všechno, co je v našich silách?
Aby nás Církev podnítila k protilásce, vyzývá nás k úctě Nejsvětějšího Srdce. Tato naše dobrá 
Matka nám připomíná důkazy Kristovy lásky a ptá se nás: „Kdo by mohl nemilovat toho, který 
nás tak velice miloval?“ Aby nás motivovala oplácet lásku láskou, vkládá Ježíši do úst slova: 
„Věčnou láskou jsem tě miloval a přitáhl jsem tě k sobě, plný slitování.“ A ještě: „Mé dítě, dej 
mi své srdce!“ V tom tedy spočívá pravá úcta K Srdci Ježíšovu, že svou slabou silou usilujeme o 
to, abychom láskou opláceli tomu, který nás tolik miloval.
Bohužel mnoho křesťanů se podobá línému služebníku z evangelia (Mt 25,14n). Zahrabávají 
talenty, které jim Bůh uštědřil proto, aby je zužitkovali pro něho. Slouží svému Pánu jako otroci 
a vyhýbají se vině jen proto, že se bojí trestu. Když se modlí nebo když udělají něco dobrého, tak 
jen proto, aby si zajistili věčnou spásu, nikoliv však vedeni láskou a odevzdaností. V okamžiku, 
kdy si duše uvědomuje, že Bůh je jediná láska (1 Jan 4,8), pokouší se zapomenout na sebe a zce-
la se ponořit do tajemství božské lásky, ale také se snaží pohnout jiné, aby dbali na pobožnost 
prvních pátků jako na úctu k nekonečné Lásce. Stále se ptejme, co bychom mohli podniknout 
k oživení pátků Ježíšova Srdce.
Ježíši, můj Spasiteli, uzavři mě do svého Srdce a spoj mě se sebou tak, abych žil jen pro tebe. Dej mi 
ponořit se až na dno tvého milosrdenství, abych se zcela odevzdal tvé dobrotivosti. Skryj mě do svého, 
kopím probodeného srdce a dej mi, ať stále myslím na to, že jsem na věky svěřen do tvé péče.     JG
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farář:    P. Jerzy Gapski : tel: 257 317 652 /724 324 555 /gapski@centrum.cz
farní vikář:   P. Mariusz Przygoda : tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
rektor kostela sv. Gabriela:  P. Stanislav Přibyl : tel. 241 416 252 / 605 830 201 

Sponzorské dary:  Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100. 
   Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.   
Farní www stránky:          Adresa je:  www.farnostsmichov.cz  Své příspěvky, fotografie,   
   aktuality a vše, co chcete na stránky umístit, 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 20.  
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). Dále je možné si knihy  
   půjčovat po dohodě s knihovníky i v jednotlivých společenstvích.  
   Díky darům máme již téměř 500 knih a 50 audiokazet, všem   
   dárcům srdečně děkujeme.

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 - 18:30 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Pěvecký sbor - zkoušky
pondělí od 19:00 - u sv. Ignáce, sál č. 24 
Rekreační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál 
Modlitební společenství za obrácení národa
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské 
centrum, kdo se nemůže zúčastnit, může 
se spojit v modlitbě v uvedený čas, nebo 
každý den od 20:00 
Příprava na biřmování pod vedením P. Mariusze
letos již skončila

Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské  centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné 
modlitby)
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
v červnu již přednášky nejsou 
Čtvrteční modlitební večery
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
Modlitba sv. Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. 
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace. 
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 22.6. od 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 1.7. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka zahájena 16.9., rozpis ve vývěsce
Katechumenát dospělých - individuální 
přípravu vedou P. Jerzy a P. Mariusz

Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” hledáme dobro-
volníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené suroviny, 
a po skončení umyjí nádobí a uklidí v sále. Jinými slovy - budou 
“držet služby”. Zároveň připomínáme, že kafe NENÍ placeno ze 
sbírek, takže Váš drobný příspěvek vděčně uvítáme!



3

Milí rodiče,
jsme rádi, že přicházíte do našeho kostela se svými dětmi. 
Tak to má být, aby rodina byla pospolu. Některé děti jsou 
klidnější, některé méně. Víme, že každé dítě někdy zapláče či 
projeví nahlas své přání, to tolik při dětské mši sv. nevadí, pro 
to jistě mají všichni pochopení. Ale prosíme Vás, když dítě 
soustavně příliš hlasitě vykřikuje, či dlouho pláče, nebo se 
nějak velmi hlasitě projevuje tak, že již není slyšet hlas kněze, 
odejděte, prosíme, na chvíli (než se dítě utiší) do předsíně 

kostela. Skleněnými dveřmi je průhled do kostela, je tam i reproduktor a tak je možné dále 
sledovat mši svatou. Děkujeme Vám.      MM

Slavnost Těla a Krve Páně v hlavním městě Praze 
Podobně jako v minulých letech, zve srdečně pan kardinál Dominik Duka OP všechny kněze, 
jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží lid v městě Praze k oslavě slavnosti 
Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 19. června 2014 v 17.00 hod. bude pan kardinál sloužit v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnou mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické 
procesí. To půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskup-
ského paláce, druhým u kanovnické rezidence čp. 7 a třetím na Karmelu sv. Josefa. Průvod 
bude zakončen čtvrtým oltářem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Na tuto slavnost zveme 
především pražské farnosti a duchovní působící v Praze. Tomuto společnému slavení by se 
měla dát přednost před bohoslužbami v jednotlivých pražských farnostech. 
Dosavadní zkušenost ukázala, že slavení na výše zmíněných místech může mít důstojný průběh, 
jak je požadováno, a je také příležitostí k oslavě tohoto významného svátku s diecézním bisku-
pem. Srdečně zveme také ministranty, kterých se do asistence při této slavnosti může zapojit 
velké množství. Sraz ministrantů bude v 15.00 hodin v katedrální sakristii. Prosíme muže, kteří 
by si kladli za čest nést nad Eucharistií baldachýn, aby se do 15. června 2014 nahlásili na tel. 737 
215 326 a v den slavnosti se dostavili v tmavém obleku v 16.15 hod. do katedrální sakristie. Děti 
a družičky prosíme, aby se již přede mší sv. shromáždily pod královskou oratoří.
     Mgr. Vojtěch Mátl, vedoucí SAR a arcibiskupský ceremoniář 

Kněžské svěcení
V sobotu 28. června 2014 v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze přijme 
vkládáním rukou a modlitbou arcibiskupa pražského, kardinála Dominika Duky OP, kněžské 
svěcení jáhen Tomáš Kábele. Srdečně zveme věřící k účasti a kněze ke koncelebraci.

Svatopetrská sbírka na bohoslovce
Při bohoslužbách v neděli 29. června 2014 vykonejte, prosím, Svatopetrskou sbírku na Bo-
hoslovce. V loňském roce bylo vybráno 587 970,- Kč a prostředky byly použity na stravné 
bohoslovců (včetně stravy a ubytování při seminářích jáhnů) a byl poskytnut příspěvek Nadaci 
Arcibiskupského semináře v Praze.

Národní pouť rodin
V letošním roce se připomíná 20 let od Roku rodiny vyhlášeného OSN. Proto se také církev 
připojuje vyhlášením společné národní pouti rodin všech českých a moravských diecézí do 
Žďáru nad Sázavou na konci prázdnin 30. srpna 2014. Bližší informace jsou na http://www.
narodnipoutrodin.cz. K této pouti nabízíme duchovním správcům katecheze a zveme k jejich 
využití podle uvážení duchovního správce resp. katechetů. Zároveň zveme duchovní správce, 
aby na tuto národní pouť pozvali rodiny z farnosti. Materiály jsou k dispozici na serveru apha.
cz v sekci rodiny (http://www.apha.cz/cpr).      Mgr. Ing. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci
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Informace o výuce náboženství ve šk. roce 2014 – 2015
1. skupina: 4 – 6 let – čtvrtek 14:00-14:45 (Magda Vlčková) 
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání – pondělí 15:00-16:00 (Radka Habánová)
     společně s hlubočepskou farností, podle převažujícího zájmu na smíchovské nebo zlíchovské
    faře; v případě velkého počtu zájemců bude příprava v každé farnosti zvlášť (na Smíchově s P. 
    J. Gapskim, na Zlíchově s R. Habánovou)*
3. skupina: 6 – 9 let  – středa 16:00-17:00 (Radka Habánová)
4. skupina: 9 – 12 let   – středa 14:45-15:45 (Radka Habánová)
5. skupina: 12 – 15 let   – středa 17:15-18:15 (Radka Habánová)
6. skupina: 15 a více let  – čtvrtek 16:00-16:45 (P. Stanislav Přibyl) 
               v případě malého počtu zájemců bude sloučena s biblickou hodinou
V minulých letech se na přípravu k 1. sv. přijímání hlásilo v obou farnostech málo dětí, proto 
plánujeme sloučenou přípravu, přičemž ale 1. přijetí svátostí by každé dítě absolvovalo ve své 
farnosti. Místo výuky bude určeno podle převažujícího zájmu.
Minimální počet ve skupině je 6 dětí (při menším počtu přihlášených nebude skupina otevřena). 
Rozvrh v uvedené podobě nemusí být zcela definitivní, své podněty či přání konzultujte nejlépe 
mailem (radkahab@gmail.com) nebo telefonicky (603 87 25 24). Případné změny v rozvrhu 
však budou závislé na časových možnostech vyučujících a většiny přihlášených dětí. 
Vyplněné přihlášky zasílejte elektronicky na adresu radkahab@gmail.com nebo odevzdávejte v 
sakristii kostela či na faře (formuláře budou k dispozici na www.farnostsmichov.cz a v kostele). 
Pravidelná výuka bude zahájena v týdnu od 15. 9. 2014. 
Komu nevyhovují termíny výuky v naší farnosti, může se přihlásit i v sousední farnosti 
Praha-Hlubočepy:
1. skupina: mladší školní věk  – čtvrtek 15:30-16:30 
2. skupina: starší školní věk  – čtvrtek 16:45-17:45 
Výuka probíhá na Barrandově v azylovém domě Gloria, jehož zřizovatelem je Arcidiecézní 
charita, adresa: Renoirova 7, asi 5 min. pěšky od stanice tramvaje K Barrandovu. Vyučuje Rad-
ka Habánová.

Noc kostelů 23. 5. 2014
Noc kostelů se opět vydařila, jak také jinak. 
Navzdory velmi nepříznivému počasí přišlo 
k nám letos 1255 návštěvníků. Připravený 
program byl velmi pěkný a zaujal. Jako ob-
vykle nejvíce zájemců bylo o komentovanou 
prohlídku a velkou účast zaznamenal krásný 
koncert ZUŠ Štefánikova. Pozdně večerní 
varhanní recitál V. Vály zase potěšil ty, kteří 
zvolili “obcházecí” variantu a u nás svoji pouť 
zakončili. 

Taizé - příprava Evropského setkání v Praze
Od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 se v Praze bude konat 37. evropské setkání 
mladých. Bude to další zastavení na „pouti důvěry na zemi“, kterou už víc než 
35 let organizuje komunita Taizé. Toto setkání se v Praze uskutečnilo už v roce 
1990. Program setkání se skládá ze sdílení ve skupinkách, společné modlitby, 
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tematických setkání a pohostinnosti. V minulých letech byli téměř všichni účastníci ubytováni 
v rodinách města, které setkání hostilo. Všechny pražské farnosti a sbory jsou zvány, aby se 
zapojily do příprav takové pohostinnosti. 
Schůzka potenciálních organizátorů se uskutečnila u sv. Václava 14. května od 19 hod. Bratři 
a sestry z Taizé představili komunitu a načrtli základní rámec setkání. Program byl doplněn 
hudebním doprovodem naší skupinky rodičů a dětí. Zároveň byl promítnut film z loňského 
setkání v Římě. Všichni zájemci, kteří se chtějí dozvědět více o komunitě Taizé a případně se 
zapojit do příprav, jsou srdečně zváni ke sledování stránek www.taizepraha.cz a www.taize.fr/
cs, kde se neustále upřesňují informace k přípravě setkání.

Svatojánská pouť v Radlicích
V sobotu 17.5. se uskutečnila v ka-
pli sv. Jana v Radlicích tradiční pouť k 
hlavnímu patronu Čech. Díky prud-
kému dešti se letos sešlo pouze 21 
odvážných poutníků. Účastníky oslovily 
nádherné liturgické texty a zejména li-
turgická modlitba ze dne svátku, ve 
které jsou činy sv. Jana Nepomuckého 
srovnávány s činy sv. Jana Křtitele. To 
neuslyšíte nikdy jindy, než v tento slavný 
den. Přijďte aspoň příští rok, ať poznáte 
další stavbu, která patří k naší farnosti. 
Do kaple se vejde až 50 lidí!

Letní tábor pro děti
Sdružení Campamento ‘99 pořádá ve dnech 12.-26. července letní tábor KRÁL PŘED BRA-
NAMI pro děti ve věku 6-14 let. Pro nejmladší děti existuje rovněž možnost jet pouze na první 
týden. Tábor se koná v krásné krajině šumavských lesů, u jednoho z nejstarších rybníků v 
Čechách a kousek od vodní nádrže Lipno. Na všechny čeká bohatý program a samozřejmě zají-
mavá celotáborová hra. Cena tábora pro jednoho účastníka činí 4350 Kč (na 14 dní), respektive 
2350 Kč (na týden).      Kontakt: http://tabor.campamento99.cz, tabor@campamento99.cz
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První rozloučení se smíchovskou farností 
Takže vážení, milovaní, odcházím. A sotva někdo to bude vnímat jako 
tragedii. Mě zůstanou vzpomínky. Po skoro 9 letech bylo by poněkud 
zneklidňující, mírně řečeno, kdyby žádné nezůstaly. A myslím si, že 
po tak dlouhém období na jednom místě je zcela normální, že ty vz-
pomínky budou jak velmi krásné, tak i velice nekrásné. Vždyť tak 
dlouho na stejném místě jsem se nezdržoval od svých 14 let. Takže 
nikdo by mi nevěřil, pokud bych napsal, že vše zde bylo skvělé, lidé 
přenádherní apod. Během těch let měl jsem možnost vidět a poznat i 
tu temnou stránku skutečnosti. Na tyhle smutné vzpomínky budu se 
snažit zapomenout. Nerad si působím bolest. Co se ale týče Vás, nevím. 
Třebas už jsem pro Vás vzpomínkou. A možná nejen krásnou, ale kdo 

ví, třeba i bolestnou či ošklivou. Však bývá i tak. Co s tou vzpomínkou uděláte, to už je Vaše 
záležitost. A kdo ví, třebas se ještě vrátím. To proto těch několik málo vět jsem pojmenoval 
První rozloučení (kdo ví, třeba ne poslední).            P. Mariusz

Poznámka k modlitbě
Není vlastně prosebná modlitba svého druhu „nižším 
druhem modlitby“ či vztahu k Bohu? Nemusí se nutně 
změnit v díkůvzdání, když je prosící skutečně naplněn 
Boží přítomností a Boží láskou a důvěrou? Nepřechází 
prosící modlitba nutně do adorace?
Co říkám prosebnou modlitbou? „Ano Pane, vnímám, že 
ty jsi mocný a větší než já, vím, že neseš naše životy a vše 
řídíš, ale přesto (či právě proto) tě prosím, podívej se na 
to či ono a udělej to tak, jak si myslím, že je to dobré a 
kýžené!“ Je to vlastně v jádru (ne snad vždy, ale už formou 
ano) nedůvěra v Boha a v jeho vůli, v jeho prozřetelnost – a 
snaha vnutit mu vůli a hledisko své. 

V díkůvzdání oproti tomu říkám toto: „Bože, děkuji ti, že vše neseš se mnou, udržuješ a 
naplňuješ svou láskou!“ Je tu důvěra a přitakání k vůli Boží, jeho moudrosti a prozřetelnosti. 
Ale může Bůh jinak? Není Bůh prostě takový? Zní to hrozně, ale v posledku to vede k tomu, že 
ani díkůvzdání není nejvyšší a dokonalou uvědomělou formou vztahu k Němu. 
Tím je totiž až adorace. Při té si uvědomuji, že Bůh prostě takový je, je dobrý či Dobro samo, je 
laskavý a milosrdný či Láska sama. A proto jaksi „nemá smysl“ mu děkovat za to či ono, leda za 
Něho samotného, za to, že je a je takový, jaký je. 
Nejvyšší formou vztahu k Bohu je tedy adorace, důvěřivé a láskyplné patření na Boha, spočinutí 
v Něm, které by se dalo nedokonale vyjádřit slovy: „Děkuji ti, Bože, že jsi!“           V. Skalla

Jak jsme se prozpívali totalitou
V poslední době jsou často slyšet výzvy, aby lidé nezapomněli na totalitní praktiky a hlavně aby 
se z nich další generace poučily. Tedy jen malá, ale nezapomenutelná vzpomínka.
Byli jsme tehdy teenageři, kteří v dětství prožili válku, úprky ze školy při náletech, bombardo-
vání, věčné sirény, nebezpečí. A proto hned po skončení války (1945) jsme zajásali a s radostí 
jsme se začali scházet jako křesťanská mládež, začali jsme s chutí skautovat, jezdit na tábory a 
plánovali svou budoucnost. Ale, bohužel, to netrvalo dlouho. Rok 1948 zastavil všechny naše 
plány.
Žily jsme se sestrou v křesťanské rodině a víru jsme si nesly do života. Brzy však všechny 
rozběhnuté aktivity skončily, víra byla odsuzována, vše co nebylo povoleno od státu, bylo 
prohlášeno za protistátní činnost a tedy zakazováno. Co dál? Pomalu v nás sílilo rozhodnutí, 
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že si víru musíme uchovat i když veškeré křesťanské organizace rázem skončily. Naše navázaná 
přátelství ale trvala dál, občas jsme se scházeli. Postupně jsme poznávali další věřící mládež, 
jezdili jsme např. na poutě na kolech, až kohosi napadlo, že bychom mohli dát dohromady 
křesťanský sbor a zpívat. To byla jediná tolerovaná činnost při kostelích mimo komunistický 
svaz mládeže. Opravdu se mezi námi našli hudebně nadaní jedinci a jako kostelní sbor jsme 
začali zkoušet. Postupně každý přivedl svého známého… až se z nás stal opravdu mohutný 
sbor mladých (asi kolem 50 lidí), cvičili jsme různé duchovní žánry a jezdili všude, kam 
jsme byli pozvaní (rozumí se do kostelů na kůry). Samozřejmě že zpěv nebyl jedinou naší 
činností. To byla jen činnost veřejná, tedy povolená, na rozdíl od činnosti přísně tajné. Byli 
jsme rozdělení do malých skupinek, kde jsme se věnovali výuce víry. Nikdo z nás nevěděl, 
kdo do které skupinky patří. Všichni jsme se scházeli jen na zkouškách sboru a jezdili zpívat 
i mimo Prahu. Byla to krásná léta dospívání a ten hluboký pocit, že všichni milujeme našeho 
nebeského Otce navzdory režimu, byla neocenitelná. V menších skupinách jsme jezdili i do 
přírody, zvláště na „puťáky“ po našich krásných horách a na brigády pomáhat v lesích, či plít 
družstevní lány brambor. Samozřejmě takové množství mladých lidí neušlo pozornosti Stb. 
Někdy v šedesátých letech, myslím na základě nevinné pohledové korespondence s cizinou, což 
bylo pokládáno za podezřelé, policie mnohé z nás zatkla a vyslýchala, někteří zůstali i několik 
let za mřížemi, přestože jim nebylo nic konkrétního dokázáno. Ostatním škodili tak, že ozna-
movali do zaměstnání či do škol naši „protistátní“ činnost a ztrpčovali tím život. Ale vydrželi 
jsme! Léta běžela, ve sboru vzniklo mnoho křesťanských manželství i kněžská (i biskupské) 
povolání. Totalita pokračovala, a my jsme se i nadále stýkali, už jako rodiny s dětmi. Několik 
rodin jezdilo spolu pravidelně např. na zimní i letní prázdniny, zvláště soukromé chalupy 
byly naše útočiště. Tam jsme řešili problémy našich rodin, výchovu dětí, mnohdy s námi jel i 
některý kněz (na veřejných chalupách jsme mívali tzv. šeptanou mši svatou). Večery patřily ke 
společným úvahám, někdy jsme vyslechli z kazet nahraná dobrá kázání, probírali myšlenky z 
nich a společně se modlili. Děti z těchto našich rodin si zase vytvářely mezi sebou přátelství, 
založili jsme jim oddíl (tajně podle skautských zásad.), a posílali je na tzv. chaloupky Salesiánů, 
aby se navzájem posilovaly ve svém křesťanském přesvědčení.
Společně jsme prožívali i svržení totality, společně jsme se účastnili svateb našich dětí i 
kněžských primicí. Naše přátelství i duchovní podpora trvá až dodnes. I když už (se 7-8 křížky) 
naše řady pomalu řídnou, občas se ještě scházíme a vždy společně děkujeme Pánu, že nás 
provázel a neopustil v těžkých časech našich mladých životů a těšíme se až si zase zazpíváme v 
nebi to „Aleluja“, které jsme tak rádi zpívali.
A jak by se měly dnešní generace poučit? Ten současný svět je trochu jiný, ale v něčem i po-
dobný. Hlásá se úplná svoboda pro každého a vidíme kolem sebe k čemu ta údajná „svoboda“ 
vede. Ti, kteří si nesou ve svých srdcích víru, by neměli zůstávat sami, měli by jít životem s 
lidmi stejného smýšlení, pomáhat si vzájemně řešit své problémy, vzájemně se posilovat ve víře 
a ukazovat světu jiný pohled na život.  Určitě to stojí za to!     MM

Biřmování u sv. Václava
V neděli 1.6. jsme u sv. Václava přivítali vzácného 
hosta - apoštolského nuncia, titulárního arcibiskupa 
lilibejského, mons. Giuseppe Leanzu. (V dějinách far-
nosti to je první doložená návštěva zástupce papeže). 
Při mši sv. v 9:30 udělil svátost biřmování 7 sestrám 
a bratřím z naší farnosti, kteří se na tuto velkou ch-
víli připravovali pod vedením P. Mariusze. Po mši sv.  
biřmovanci slavili s rodinami a mons. Leanzou na faře. 
Srdečné “Zaplať Pán Bůh”! 
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Kázání apoštolského nuncia při biřmování u sv. Václava
Milí bratři a sestry v Kristu,
1. Dnes slavíme Nanebevstoupení Krista, které patří mezi velká tajemství naší křesťanské víry. 
Jde o svátek, který obrací náš pohled vzhůru, k nebi, s nadějí, že se jednou také my budeme 
moci připojit k Ježíšovi, který usedl po Otcově pravici a mít podíl na společenství svatých. 
Dnes zde máme také skupinu chlapců a děvčat ze zdejší farnosti, kteří za chvíli obdrží svátost 
biřmování, svátost daru Ducha svatého. Jsem velmi rád, že mohu být s vámi a sdílet tuto cen-
nou zkušenost víry a modlitby, radostnou příležitost, která zároveň vyjadřuje duchovní růst, 
nejen pokud jde o biřmovance, ale o celé vaše farní společenství.
K vám všem zde přítomným, se tedy obracím se srdečným pozdravem, zvlášť upřímně pak 
zdravím biřmovance, jejich rodinné příslušníky a kmotry, dále pana faráře, Otce Jiřího Gap-
ského, katechety a všechny, kteří se podíleli na přípravě této důležité události.
2. Boží slovo, kterému jsme naslouchali, nám pomáhá k hlubšímu prohloubení významu 
Nanebevstoupení Páně.
      a) V prvním čtení ze Skutků apoštolů (sk 1,1-11) nám svatý Lukáš přibližuje, co se odehrálo 
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v čase mezi zmrtvýchvstáním a nanebevstoupením Krista, -tedy to, že Ježíš se ukázal živý, že 
se po čtyřicet dní zjevoval apoštolům a promlouval k nim o Božím království. Kromě toho jim 
přislíbil, že pošle Ducha svatého, který je vybaví světlem, silou a útěchou a učiní je schopnými 
svědčit o Kristu ve všech končinách země. Řekl jim doslova:
,,Dostanete moc Ducha svatého, kteď na vás sestoupí, a budete mými svědky... až na konec 
země” (Sk 1,8).
    b) Téma nanebevstoupení se objevuje také v listě Efesanům (Ef 1,17,23), ve kterém svatý 
apoštol Pavel píše, že Bůh vzkřísil ]ežíše z mrtvých a posadil ho po své pravici v nebi. Otec mu 
všechno podřídil pod nohy a ustanovil ho jako hlavu, jako toho, který naprosto všechno ovládá 
(srov. Ef 1,20-22).
V úryvku evangelia (Mt 28,16-20) popisuje svatý Matouš závěrečné okamžiky, které nánebe-
vstoupení předcházely, když Ježíš dával apoštolům poslední příkazy: ,,Jděte tedy, získejte za 
učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat 
všechno, co jsem vám přikázal” (Mt 28,19n.). Těmito slovy svěřuje Ježíš své církvi poslání, aby 
pokračovala v díle, které on sám započal, aby všem lidem a až na konec světa přinášla světlo 
a kvas radostného poselství; poslání velmi vznešené, ale zároveň nemožné uskutečnit bez po-
moci Ducha svatého. 
3. Čemu nás tento svátek učí dnes? Nanebevstoupení nám především říká,že je závěrem Ježíšova 
pozemského života, což ale neznamená, že on nás opouští a ponechává silám tohoto světa. Stále 
nás provází na naší cestě jako náš společník a spolupoutník a je nám nablízku ve chvílích ra-
dosti, ve zkouškách i v trápeních. Bude stále přítomen v dějinách a v životě každého z nás, a 
to novým způsobem, odlišným od toho, který před dvěma tisíci lety zakusili jeho učedníci; to 
znamená, že se jedná o jeho duchovní přítomnost, neviditelnou, ale skutečnou. On vskutku 
zůstává mezi námi a my se s ním můžeme setkávat a poznávat ho v jeho slovu, v eucharistii a 
v dalších svátostech. Ježíš zůstává uprostřed nás také skrze dar Ducha svatého, který nám byl 
dán prostřednictvím svátostí a který nás uschopňuje, abychom jej viděli v našich bližních a 
svědčili o něm před nimi. Máme si být jisti, že Ježíš nás nikdy neopustí; vždyť on sám přece 
slíbil apoštolům: ,,Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa” (Mt 28,20)!
Dále nás Nanebevstoupení vybízí, abychom se dívali vzhůru, směrem k závěrečnému okamžiku, 
který na nás čeká na konci naší pozemské pouti, tam, kam nás Kristus předešel, aby nám 
připravil místo. V listě Efesanům se svatá Pavel takto modlí: “Bůh ať osvítí vaše srdce, abyste 
pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům (svatým) jeho 
dědictví” (Ef 1,18). Tato naděje pro naší budoucnost ve slávě nesmí znamenat únik z přítomné 
skutečnosti, ale má v nás probouzet nasazení, abychom se ve společnosti, v níž žijeme, vždy 
chovali jako dobří křesťané, kteří prosazují lásku, spravedlnost a pokoj.
4. Drazí věřící, mladí lidé, kteří jsou dnes s námi, prošli přípravou a byli poučeni o základ-
ních pravdách katolické nauky, obnoví před křesťanským společenstvím už za krátký okamžik 
vyznání své víry a přijmou svátost biřmování. Tato svátost je v tradici církve úzce spojena se  
svátostí křtu a eucharistie a vsechny tři dohromady tvoří svátosti křesťanské iniciace (uvedení 
do křesťanského života). Biřmování naplňuje křestní milost a křesťan, který je přijímá, se užším 
způsobem spojuje s Kristem a je obdařen dary Ducha svatého, kterých jak jistě dobře víte, je 
sedm: dar moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a Boží bázně.
Před svým nanebevstoupením řekl Ježíš svým učedníkům ,,Až na vás sestoupí Duch svatý, 
dostanete moc a budete mými svědky...” (Sk 1,8). Drazí chlapci a děvčata, dnes dostáváte 
právě tento dar Ducha svatého, dar, který vás volá ke dvojímu životnímu závazku a úkolu: být 
skutečnými Ježíšovými svědky a vyznávat křesťanskou víru s radostí, bez toho, že byste se za ni 
před lidmi styděli. Jsem si jistý, že vaši rodiče, kmotry a kmotři vás v tomto přijatém závazku 
budou provázet a podporovat. To je také mé přání a má modlitba za vás!  Amen!
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Poslední vrchol na smíchovské faře
Srdečně zveme vše-
chny milovníky do-
brého filmu na pro-
mítání dokumentu 
Poslední vrchol. Pro-
jekce se uskuteční na 
faře u kostela sv. Vá-
clava dne 18. června 
v 18:30 hod. Vstupné 
dobrovolné, ale za 

malý příspěvek budeme rádi, protože film máme zapůjčený přímo od distributora a platí se nemalý 
licenční poplatek.
Není dnes lehké najít v mediích modely dobrých kněží. Poslední vrchol (La Ultima Cima) 
ukazuje typ kněze, o kterém nikdo nemluví: anonymní kněze, kteří slouží Bohu tím, že slouží 
druhým. Pablo Domínguez Prieto - španělský kněz překypující radostí s velkou zálibou 
v horolezectví - věděl, že zemře mladý a přál si, aby to bylo v horách. Odevzdal svůj život 
Bohu a Bůh přijal jeho nabídku. Ve 42 letech umírá při sestupu hory Moncayo. Byl znám a 
milován velkým počtem osob, které o tom svědčí po jeho smrti. Ovšem Pablo nebyl tak docela 
“obyčejný” kněz. Rodák z Madridu získal doktorát z filozofie i teologie, studoval mimo jiné v 
německém Münsteru, působil v redakčních radách časopisů i na několika univerzitách, kde 
jako hostující profesor přednášel mimo jiné etiku a logiku. Právě v oboru logiky jej uznávali 
za specialistu - a zároveň, jak dokument dokládá ze vzpomínek kolegů, přátel či studentů, k 
jeho základním lidským rysům patřila srdečnost. S výjimečným intelektem se podle nich pojil 
charakter “jemného velkorysého člověka.”

„ Zvoneček“a � � o� ké � ění
úterý . června  v : hod
Kostel Zvěstování Panně Marii při klášteře sv. Gabriela,
Holečkova , Praha 
Komorní spolek Variace, o.s. uvádí komorní sbor Abbellimento
sbormistryně: Jarmila Novenková
varhaník: Jakub Janšta

P R O G R A M

F. M. Bartholdy, W. A. Mozart, J. S. Bach, P. Eben,
J. Rheinberger, A. Dvořák, J. Hanuš
Prohlídka kláštera: dvě skupiny (v : hod a ve  hod)

V S T U P N É  Dospělí  Kč | Senioři a studenti  Kč
R E Z E R V A C E  Dana Kratochvílová | tel.   , praha.dana@seznam.cz www.variace.cz

   koncert z cyklu

„Tóny architektury“

   Kveťte, květiny … a rozvijte se
   jako květ lilie. Všechno se vyskytuje
v páru, jedno je protějškem druhého …
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Okénko sv. Gabriela
Rektor kostela: 
P. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D, JC.D, tel.: 241 416 252 nebo 605 830 201; 
e-mail: standa.pribyl@volny.cz
číslo účtu Duchovní správy u sv. Gabriela:  08292191437 / 0800
Společnost přátel beuronského umění a Nadační fond MALAKIM: 
Mgr. Monica Bubna-Litic (Šebová), tel: 777 221 950; 
e-mail: sebova@orlice.cz,  www.beuron.cz
číslo účtu Společnosti přátel beuronského umění:  6668718001 / 5500
číslo účtu Nadačního fondu MALAKIM:   7452142001 / 5500
Zástupce pro tradiční liturgii:
Robert Školoud, tel.: 728 753 021; e-mail: robert.skoloud@gmail.com

květen 2014

Pobytové kurzy pro maminky/rodiče s dětmi
Rodinné centrum Praha pořádá pobytové kurzy “Máma a táta pro 21. století” a “Efektivní 
rodičovství krok za krokem” pro maminky/rodiče s dětmi ve věku 0-10 let. Podrobné infor-
mace o jednotlivých akcích a přihlášky najdete na: 
www. rodinnecentrum.cz nebo tel. 602 972 887 (Marie Macounová)
14.-21.6. 2014  Máma a táta pro 21. století (Pustiny v Jizerských horách), 
  lektorky Marie Macounová a Jarka Korčáková
  6.-12.7. 2014  Efektivní rodičovství krok za krokem (Dobrá Voda u Hartmanic) 
  lektorky Mgr.Štěpánka Vojtěchovská, Mgr.Julie Žemlová
12.-19. 7. 2014  Máma a táta pro 21. století (Dobrá Voda u Hartmanic), 
  lektorky Marie Macounová a Vlaďka Bartáková

Na kurzech je v průběhu programu pro rodiče zajištěno hlídání dětí. Starší děti mají „celo-
táborovou“ hru. Ubytování v pokojích s umyvadlem, některé pokoje vlastní soc. zařízení. Stra-
va 5x denně s vlastní kuchařkou.

Ne 1. 6.
11.15 mše sv. ze 7. neděle velikonoční, cel-
ebruje P. Jan Gerndt
17.00 mše sv. (tradiční – tridentská) z neděle 
po Nanebevstoupení Páně
Pá 6. 6.
17:00 mše sv. (trid.) votivní ze svátku 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, po mši sv. výstav 
Nejsvětější svátosti oltářní
So 7. 6.
9.00 mše sv. (trid.) votivní ze svátku 
Neposkvrněného srdce Panny Marie
Ne 8. 6.
11.15 mše sv. z 4. ze slavnosti Seslání Du-
cha svatého – zpěv vokální polyfonie řídí sl. 
Stoklasová
17.00 mše sv. (trid.) z Hodu Božího 
Svatodušního

Út 10. 6.
19.30 koncert „Tóny architektury“
Ne 15. 6.
11.15 mše sv. ze slavnosti Nejsvětější Trojice, 
latinská – gregoriánský chorál vede p. Srovnal
17.00 mše sv. (trid.) ze svátku Nejsvětější Tro-
jice
Ne 22. 6.
11.15 mše sv. z 12. neděle v mezidobí
17.00 mše sv. (trid.) z neděle 2. po Svatém 
Duchu
Ne 29. 6.
11.15 mše sv. ze slavnosti sv. Petra a Pavla, 
apoštolů
17.00 mše sv. (trid.) ze svátku Svatých 
Apoštolů Petra a Pavla (neděle 3. po Svatém 
Duchu)
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:  8:00    9:30 18:00  sv. Václav  Neděle:  11:15  17:00 sv. Gabriel 
(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)

Po-So: 7:30  17:30      sv. Václav Pátek      15:00   Palata  

Kontakt s knězem    Úřední hodiny
úterý:   8:00 -  11:00 (kromě 3. úterý v měsíci) (farní kancelář nebo v sakristii kostela) 
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.  pondělí - pátek: 8:00 - 12:00

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.

 1.6. neděle 7. neděle velikonoční
 5.6. čtvrtek Památka sv. Bonifáce
 7.6. sobota Farní pouť - odjezd v 8:00 od kostela sv. Václava, návrat 18:00, viz str. 3
 8.6. neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého
 11.6. středa Památka sv. Barnabáše
 13.6.  pátek Památka sv. Antonína z Padovy
 15.6.  neděle Slavnost Nejsvětější Trojice
 18.6.  středa promítání filmu Poslední vrchol - od 18:30 na faře
 19.6.  čtvrtek Slavnost Těla a krve Páně
 21.6.  sobota Památka sv. Aloise
 22.6. neděle 12. neděle v mezidobí
 24.6. úterý Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
 27.6. pátek Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
 28.6. sobota Památka sv. Ireneje
 29.6. neděle Slavnost sv. Petra a Pavla, při mši sv. v 8 hod se rozloučíme s P. Mariuszem
 3.7. čtvrtek Svátek sv. Tomáše, apoštola
 5.7. sobota Slavnost sv. Cyrila a Metoděje


