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Říjen
2014

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Panny Marie Růžencové
Měsíc říjen je měsícem Královny svatého růžence.
Ačkoli modlitba svatého růžence se stala oblíbenou – i jako určitá náhrada za recitaci žalmů, které
podobně jako desátky končí zvoláním Sláva Otci i
Synu i Duchu Svatému – už v dobách sv. Dominika,
tj. ve 12. století, kdy podle tradice tomuto zakladateli řádu kazatelského sama Panna Maria svěřila
a doporučila tento způsob rozjímání o tajemstvích
ze života, smrti a zmrtvýchvstání Pána Ježíše, přece
takovou energickou pákou k jejímu častějšímu užití
se stalo turecké nebezpečí. Díky vítězství křesťanů
v námořní bitvě u Lepanta roku 1571 – za kterým
stály úpěnlivé modlitby celé křesťanské Evropy –
ustanovil papež sv. Pius V. na začátek října pro celou
Církev svátek Panny Marie Růžencové.

Je tomu dnes s Evropou jinak? Bojím se, že jen v
tom smyslu, že se mnohem méně lidí modlí, ale
nebezpečí je stejné jako tehdy, ne-li ještě větší, protože nejde jen o útoky vnější, ale i vnitřní,
kdy je stále více nahlodáván způsob myšlení, který přece jen ještě stále nese aspoň stopy
křesťanského náhledu na hodnoty. Islamizace Evropy hrozí, a přes všechna ujišťování o mírumilovnosti mohamedánského náboženství můžeme vidět mnoho znamení o pravém opaku. A
možná ještě více se rozlévá ničivá záplava relativismu, jemuž není nic ani svaté, ani trvalé ani
nedotknutelné, včetně lidského života, manželství a rodiny. Nejde jen o nás, o naši generaci.
Jsme spoluodpovědní i za to, co přijde. Proto je potřeba se modlit. A zvláště růženec, jak to tolik
zdůrazňoval svatý Jan Pavel II.
Mnoho věcí poznáme až na věčnosti. Poznáme, proč se určité osudy odvíjely – nebo musely odvíjet – právě takto a ne třeba jinak. Proč jsme třeba v něčem měli takovou smůlu. Ale
poznáme také účinek modlitby, kterou jsme přednášeli se skutečnou vírou. Ano, před modlitbou bychom také vždy měli aspoň implicitně poprosit, jako apoštolové, dej nám více víry.
Zrnko růžence může připomínat to zrnko hořčičné, ze kterého vyrůstá tak velký keř, že ptáci
hnízdí v jeho větvích. Víra znamení oddanost. A oddanost je také základem skutečné lásky, což
je hodnota věčná, hodnota, která je základem věčného života.
Kéž nám všem Panna Maria vyprosí pravé oživení plamene víry, toho daru, kterého se nám
všem bez rozdílu dostalo na svatém křtu. A křesťanství v Evropě kéž se dočká – i díky našim
P. Jan Gerndt
modlitbám – nové renesance a rozkvětu, jako kdysi v 17. a 18. století.		
Příprava na biřmování: vede P. Stanislav, každé pondělí od 18:30, začátek od 6.10.
Příprava na křest dospělých : vede P. Jiří, začneme ve středu 8.10. v 18:30. Termín pravidelných setkání bude upřesněn – podle možností zájemců.
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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
Příprava na biřmování - P. Stanislav
pondělí od 18:30 - 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

Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
modlitby a oběd)
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
zahájení od 2.10.
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 23.11. od 19:15 nafaře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 29.10. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla zahájena 15.9.
Katechumenát dospělých - individuální
přípravu vedou P. Jerzy a P. Stanislav

farář:
P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 / 257 317 652 / gapski@centrum.cz
výpomocný duchovní: P. Stanislav Přibyl : tel. 605 830 201 / 257 317 652 / standa.pribyl@volny.cz
rektor kostela sv. Gabriela

výpomocný duchovní: P. Jan Gerndt: 739 484 835 / jan.gerndt@centrum.cz

rektor kostela sv. Jana Nepomuckého (V. Chuchle), rektor kostela P. Marie (M.Chuchle)

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 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.
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Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” hledáme dobrovolníky, 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!

výuka náboženství na faře ve šk. roce 2014 – 2015

1. skupina: předškoláci - neotevřena
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání – pondělí 15:00-16:00 (Radka Habánová)
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 – sloučena s biblickou hodinou (P. Stanislav Přibyl)
Minimální počet ve skupině je 6 dětí. Své dotazy či svá přání můžete řešit mailem (radkahab@
gmail.com) nebo telefonicky (603 87 25 24). Pravidelná výuka byla zahájena v týdnu od 15. 9. 2014.
Termíny výuky v sousední farnosti Praha-Hlubočepy:
1. skupina: 6 – 9 let – čtvrtek 15:30-16:30
2. skupina: 10 – 12 let – čtvrtek 16:45-17:45
Výuka probíhá na Barrandově v azylovém domě Gloria, jehož zřizovatelem je Arcidiecézní charita, Renoirova 7, asi 5 min. pěšky od stanice tramvaje K Barrandovu. Vyučuje Radka Habánová.

Koncert varhanního dua

Srdečně Vás zveme na varhanní koncert, který
se uskuteční v úterý 7. října v 19h v kostele
sv. Václava. Kromě skladeb pro jednoho hráče
budete mít jedinečnou příležitost poslechnout si také skladby pro dva hráče – tedy pro
čtyři ruce a čtyři nohy! Na programu zazní
mimo jiné např. skladby Gustava Merkela či
Petra Ebena. Při poslechu tónů královského
nástroje se na Vás těší V. Zemanová a O. Valenta

23. Benefiční koncert
Arcidiecézní charity
Každá vstupenka podpoří týdenní provoz
lůžka v České nemocnici v Ugandě.
Smetanova síň Obecního domu, 31.10. v 19.30
Symfonický orchestr FOK a Český filharmonický sbor
Leoš Janáček: Glagolská mše a díla A.
Dvořáka, O. Respirgiho, J Halvorsena
Vstupenky na www.praha.charita.cz nebo v
síti Ticketportal.

Umučení sv.Vavřince

V úterý 21. října 2014 v 18:30 hod se v kostele Sv. Václava na Smíchově bude konat představení
„Umučení sv. Vavřince“ v provedení Hvarského lidového divadla z Chorvatska. Toto představení
s náboženskou tematikou sehráli herci zmíněného divadla, původem z chorvatského ostrova
Hvaru, již dvěstěkrát, a budeme mít příležitost shlédnout ho tedy také zde, v Praze. Představení
je hráno v lidovém nářečí ostrova Hvaru. Spolu s Římskokatolickou farností u kostela sv. Václava na Smíchově se na organizaci vystoupení podílí také Velvyslanectví Chorvatské republiky
v Praze. Doporučujeme zhlédnutí všem věřícím, zvláště pak těm, kteří Chorvatsko a Dalmácii
znají a mají je rádi. Vstup na představení, které se bude konat vzápětí po skončení večerní mše
svaté, bude volný.
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Zápis ze schůzky Pastorační rady farnosti 21.9.2014
Přítomni:
		
Omluvena:

P. Gapski, P. Přibyl, F. Nedbal, J. Macek,
P. Chvátal, J. Suchel, H. Svobodová, J. Durdisová
T. Lokajíčková

Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Při všech bohoslužbách v neděli dne 12.10.2014 (tedy i v sobotu večer 11.10.) proběhne
sčítání lidu. Organizaci zajistí farní rada. Prosíme všechny o spolupráci. Výsledky slouží k
dalšímu statistickému zpracování.
2) Farní výlet - sobota 27. 9. 2014, podrobnosti jsou uvedeny ve zvláštní informaci ve Zpravodaji a na vývěsce v předsíni kostela.
3) Dne 4.10.2014 je pro děti plánována výroba korálkových růženců (od 14,30 ve farním sále
pod vedením paní Suchlové). Děti budou potom v neděli 5.10. při mši sv. v 10,30 růžence
rozdávat.
4) Dne 2.11.2014 od 15. hodin se v kostele na Malvazinkách uskuteční bohoslužba za věrné
zemřelé, bude následovat průvod na hřbitov a modlitba růžence.
5) Probíhá příprava Pastoračního plánu na léta 2014-2019. Podrobnější informaci najdete ve
Zpravodaji.
6) F.Nedbal představil návrh nových pohlednic kostela.
7) Na den 22.11.2014 od 15.hodin je plánováno farní odpoledne ve farním sále.
8) Setkání Taizé – podrobnější informace je ve Zpravodaji. Kontaktní osobou v místním přípravném týmu je pan Habán. Hledáme ochotné farníky, kteří by mohli poskytnout ubytování.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 23. 11. 2014 od 19:15
Zapsala: HS

Charita ve farnosti – výzva!

Vážení farníci, v naší farnosti nemáme dostatek finančních prostředků ani lidských zdrojů,
abychom mohli zajistit plnohodnotnou farní charitu, která by byla otevřena i potřebám mimo
farnost. To ale neznamená, že nemůžeme dělat nic. Možná jsou mezi námi lidé (jednotlivci nebo rodiny), kteří potřebují finanční podporu nebo jinou pomoc, ale my o nich nevíme.
Pokud znáte někoho takového, dejte nám to prosím, vědět. A třeba jsou mezi námi i tací, kteří
by rádi pomáhali (osobní pomocí, odbornou radou, věcnou či finanční podporou) a rozdávali
tak radost kolem sebe.
Jestli někoho tato výzva osloví, obraťte se prosím na farní radu, jmenovitě na Petra Chvátala
(724 049 033, email: pdchvatal@seznam.cz) nebo Helenu Svobodovou (724 500 152, email:
helusa.svobodova@seznam.cz).

Pozvánka pro manžele a rodiče

V měsíci říjnu, konkrétně ve středu 22. 10., opět zveme manžele každého
věku k setkání ve farním sále. Začínáme v 19.30 modlitbou chval, poté
promítneme dokument “Raniero Cantalamessa - Nebojte se Ducha svatého” z produkce Net for God a navážeme podle zájmu kratším či delším
sdílením. Na setkání se těší 			
Tomkovi, Suchlovi, Lisých

K zamyšlení

Váš cíl byl pro vás definován v den vašeho křtu a je jasný: sjednocení s Bohem . Začíná nyní
a končí v blaženém patření na Boha. Dosahuje se jej tisícem drobných cílů, denních cílů. Lze
jej dosáhnout odložením všech masek, jedné za druhou a tím, že s láskou otevřeme své srdce.
(C.H Doherty „Pustina“)
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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

Plnomocné odpustky

Odpustky jsou prominutí časných trestů (následků) za hříchy, které byly odpuštěny. Každý
hřích zanechává na duši určité zranění, které člověk vyrovnává buď ještě zde na světě, nebo
po smrti. V týdnu od 1. do 8. listopadu víc než kdy jindy myslíme na zemřelé, kterým je třeba
pomoci přímluvou Církve co nejdříve se takto plně uzdravit a vstoupit do nebeské slávy. Církev
stanovila, jakým způsobem lze plnomocný odpustek duším v očistci vyprosit:
- 1. Vykonat svatou zpověď (jedna stačí na více dní)
- 2. Přijmout tělo Páně
- 3. Pomodlit se na úmysl Sv. Otce (např. Otče náš a Zdrávas Maria)
- 4. Navštívit kterýkoli hřbitov a pomodlit se tam třeba pouze v duchu za zemřelé
Ohledně bodu 4. dlužno doplnit, že 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den lze místo hřbitova
navštívit kterýkoli kostel a pomodlit se tam modlitbu Páně a Věřím v Boha.
Tyto úkony zajisté Církev nikomu přímo nenařizuje, a není řečeno, že jiná forma zbožnosti
nemůže zemřelým pomoci. Na druhé straně je projevem důvěry v duchovní sílu Církve, když
se připojíme k tomu, co katolíci celého světa v duchu společné modlitby takto konají. P. Jerzy

Společná příprava na manželství pokračuje

Pastorační středisko – Centrum pro rodinu opět nabízí službu Společné přípravy na manželství
u sv. Vojtěcha v Praze 6 – Dejvicích. Podzimní kurz poběží v termínu 7. 10. – 2. 12. 2014, zimní
v termínu 20. 1. – 10. 3. 2015 a jarní v termínu 7. 4. – 26. 5. 2015. Vzhledem k tomu, že kapacita
jarního kurzu pravidelně nestačí poptávce (kurz bývá naplněný už v březnu!) prosíme, abyste
snoubence zvali k této přípravě ve větším předstihu, aby víc využívali kurzy podzimní a zimní.
Zvlášť ti, kdo plánují svatbu na září či říjen, mívají s přípravou velké problémy, i když se hlásí tři
měsíce předem. Do kurzů se snoubenci mohou přihlásit přes elektronický formulář na http://
www.apha.cz/pripravy-snoubencu/ nebo telefonicky na tel. 220 181 777.
Mgr. Ing. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci

Sbírka na misie

Při bohoslužbách v neděli 19. října 2014 vykonejte, prosíme, sbírku na misie, V roce 2013 bylo
celkem vybráno a zasláno na příslušný účet Papežských misijních děl 1 117 061,- Kč.

Sčítání návštěvníků bohoslužeb

V sobotu 11. října a v neděli 12. října 2014 se uskuteční sčítání návštěvníků bohoslužeb s nedělní
platností. Sčítací formuláře budou rozdávány před mší sv. Vyplnění lístku bude opět natržení
jedné z odpovědí. Výsledky sčítání a jejich srovnání s výsledky téhož sčítání z r. 1999, 2004 a
2009 poskytnou diecézním biskupům a celé České biskupské konferenci významné informace
o situaci i vývojových trendech, na jejichž základě bude možné lépe a účinněji soustřeďovat síly
i prostředky k pastorační a evangelizační práci v naší zemi. Proto je Vaše aktivní spolupráce při
sčítání návštěvníků bohoslužeb cenná, potřebná a předem za ni děkujeme.
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PASTORAČNÍ PLÁN
ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ
NA ŠKOLNÍ ROK 2014–2015

V červnu 2014 byl vyhlášen pětiletý Pastorační plán Arcidiecéze pražské. První
rok tohoto plánu se ponese v duchu hlásání evangelia. Vhodnou příležitostí
bude setkání mladých lidí s bratry z Taizé a příprava městské misie Prahy v
červnu 2015. Zároveň zveme duchovní pastýře, aby zvážili, které další body
pětiletého pastoračního plánu je vhodné v jejich farnosti či společenství v tomto
roce naplnit.
UDÁLOSTI

12.11., resp. 17. 11. 25. výročí svatořečení Anežky České a znovuzískání svobody. 100 let od vypuknutí první světové války. Vánoční pouť důvěry v Praze s komunitou Taizé. Papež František
vyhlásí rok zasvěceného života. V červnu 2015 proběhne v Praze městská misie, 6. 7. 2015
uplyne 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Na podzim 2015 proběhne Eucharistický kongres.

CÍLE

1. Příprava farností na hlásání evangelia formou krátkého kurzu či cyklu katechezí s cílem
vlastního prohloubení víry a poznání metod hlásání (základní kérygma, osobní svědectví).
2. Příprava a realizace městské misie Prahy (30. 5. – 6. 6. 2015) se zapojením jednotlivých farností.
3. Příprava a uspořádání pouti důvěry s komunitou Taizé (29. 12. 2014 – 2. 1. 2015)
4. Prohloubení znalostí o mistru Janu Husovi a jeho procesu formou jedné fundované přednášky
na dané téma.
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5. Připomenutí 25 let svobody formou mezifarního setkání či zapojení do oslav v místě sídla
farnosti ve spolupráci s obcí.
6. Příprava na Národní eucharistický kongres, který proběhne v říjnu 2015, po-mocí několika
připravených katechezí, homilií a adorací. Vrcholem ve farnosti bude Svátek těla a krve Páně
2015.

POPIS JEDNOTLIVÝCH BODŮ
Dny víry Praha 2015

Chceme nabídnout Praze misijní týden Dny víry Praha 2015. Tváří v tvář nesnad-né situaci na
poli prezentace církve se zrodila velká touha nabídnout to, co je pro nás tím nejvlastnějším bohatstvím – evangelium. Proto chceme navázat na osvědčenou Noc kostelů a uspořádat v Praze
od 30. května do 6. června 2015 program, který bude probíhat na řadě míst Prahy, na ulicích i
v přednáškových prostorách, ve farnostech, v kostelích i v kinosálech. Cílem je nejen představit
křesťanství, ale také přímo lidem zvěstovat, proč jsme věřící lidé, co pro nás Bůh znamená a jak
ho v běžném životě zakoušíme.

Příprava farností na hlásání evangelia

Vzhledem k připravovanému misijnímu týdnu chceme farníkům pomoci, aby sami dokázali o
víře svědčit. To zahrnuje vlastní rozhodnutí se pro Boha a víru, boření bariér vlastní ustrašenosti
a pocitu méněcennosti v oblasti víry, dále uspořádání si základních argumentů pro víru a jasně
formulované kérygma. Nejde nám o žádná komplikovaná školení ani soﬁstikované techniky,
ale o svědectví našeho života z víry.

Taizé

Velkou výzvou je pražské setkání mladých lidí z celé Evropy s komunitou Taizé. Bude třeba
ubytovat tisíce mladých lidí, ale také připravit některé programy ve farnostech. Mnohaletá
zkušenost ukazuje, že setkání přináší velké plody i pro organizující farnosti, mnozí lidé se díky
spolupráci seznámí, zapojí, najdou nové kontakty… Druhým přínosem je velmi jednoduchá
forma modlitby, kterou bratři nabízejí. Pro mnoho lidí a nejen mladých je tato forma modlitby snadnou cestou k setkání s Bohem. Proto nezůstaňme jen u organizačních záležitostí, ale
pozvě-me mladé lidi z farností, aby se připojili. Kněze ze vzdálenějších míst a mladé lidi z jejich
farností zveme do Prahy. A v neposlední řadě je cenné neskončit vlastním setkáním, ale podle
možností se pokusit podobné modlitby i nadále nabídnout jak v Praze, tak i v živějších venkovských farnostech, nebo o prázdninách vyjet s mladými lidmi do Taizé.

Mistr Jan Hus

6. 7. 2015 uplyne 600 let od upálení mistra Jana Husa. Je třeba prohloubit vědo-mosti o této
osobnosti mezi našimi farníky a vyvarovat se zjednodušených pohledů na tuto významnou
postavu našich dějin. Zveme také k uspořádání ekumenických bohoslužeb.

Sv. Anežka

13. 11. 2014 uplyne dvacet pět let od svatořečení Anežky České. Tehdejší situace zároveň
uvedla do pohybu rychlý sled událostí, které vedly v konečném důsledku k pádu totalitní
vlády. Proto chceme Bohu poděkovat za dar této světice a za dar svobody, který dnes již platí
v plném smyslu také pro církev. Zároveň chceme prosit o další přímluvu za naši církev i za
naši zemi. Společně chceme oslavit toto výročí v sobotu 15. 11. v katedrále. Připomínku lze
pojmout ve farnostech např. jako překročení hranic farností. Proto zveme ke společným
poutím mezi farnostmi tak, aby se např. 17. 11. setkaly dvě nebo tři sousední farnosti v jednom z kostelů a společně poděkovaly za svobodu. Je možné se také připojit k oslavám v místě
farnosti ve spolupráci s obcí.
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DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ARCIDIECÉZE
Datum

Čas

Akce

Místo konání

28. 9. 2014

10.00

slavnost sv. Václava – celonárodní pouť

Stará Boleslav

15. 11. 2014
29. 11. 2014

slavnost sv. Anežky České – pouť katedrála sv. Víta,
Václava, Vojtěcha
ministrantů
16.30

29. 12. 2014 –
2. 1. 2015

přijetí do katechumenátu

katedrála sv. Víta,
Václava, Vojtěcha

Pouť důvěry s komunitou Taizé

Praha

2. 2. 2015

10.00

Uvedení Páně do chrámu;
katedrála sv. Víta,
setkání řeholníků – rok zasvěceného života Václava, Vojtěcha

13.–14. 3. 2015

17.00

24 hodin pro Pána – zpovědní
služba

vybrané kostely arcidiecéze

28. 3. 2015

9.30

Světový den mládeže

salesiánské středisko, Praha-Kobylisy

2. 5. 2015

11.00

pouť za kněžská povolání

Svatá Hora

2. 5. 2015

16.30

přijetí do katechumenátu

katedrála sv. Víta,
Václava, Vojtěcha

29. 5. 2015

Noc kostelů

celá arcidiecéze

30. 5. – 6. 6. 2015

Dny víry Praha 2015

Praha

kněžské svěcení

katedrála sv. Víta,
Václava, Vojtěcha

27. 6. 2015

10.00

Evropské setkání mladých 29.12.2014 – 2. 1.2015
Evropská setkání

Evropská setkání se konají od roku 1978. Minulý rok se setkání konalo ve
Štrasburku, před tím v Římě (2012), v Berlíně (2011) a na mnoha dalších
místech. Už jednou se konalo v Praze: v roce 1990, v roce velkých změn.
Čeká se, že na toto setkání přijede do Prahy 20–25 tisíc účastníků z celé Evropy. Setkání se
uskuteční v Praze na pozvání České biskupské konference a Ekumenické rady církví v ČR.
Mladí lidé, kteří na setkání přijíždějí, netvoří nějaké hnutí, ale hledají cesty důvěry tím, že se
snaží prohloubit svůj vnitřní život a zároveň podporovat solidaritu napříč našimi rozdělenými
společnostmi.

Komunita Taizé

Komunitu Taizé tvoří přibližně sto bratří z více než třiceti zemí a z různých křesťanských denominací. Komunita chce, aby byl její život znamením smíření mezi rozdělenými křesťany a
mezi národy. Bratři žijí výhradně ze své práce; nepřijímají žádné dary.

Setkání v Praze na konci tohoto roku

Komunita Taizé toto setkání připravuje ve spolupráci s místními přípravnými týmy po celé
Praze i v jejím okolí. Všichni obyvatelé jsou zváni, aby přijali účastníky ve svém domově. Program setkání se skládá ze sdílení myšlenek a zážitků v mezinárodních skupinkách, společné
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modlitby a tematických setkání. Dopoledne se bude program odehrávat ve farnostech, sborech
a školách, v poledne se mladí lidé shromáždí ve velkých chrámech v centru Prahy a večer na
výstavišti v Letňanech (PVA EXPO PRAHA).
Obyvatelé Prahy a okolí se budou moct do programu zapojit bez ohledu na věk, aniž by
potřebovali nějakou vstupenku nebo aniž by se museli předem přihlašovat.
Taizé, přípravné centrum – Kafkův dům, nám. F. Kafky, Praha
Otevřeno od 25. září, úterý–sobota: 10:00–12:00 a 14:00–18:00.
Přijďte nás navštívit, rádi vás uvidíme!
Poštovní adresa: Taizé – Praha, nám. Franze Kafky 24/3, 110 00 Praha 1
E-mail: info@taizepraha.cz      •      Tel: +420 226633988
Web: www.taizepraha.cz    •    www.facebook.com/TaizePraha2014
Pokud můžete pomoci s ubytováním na evropském setkání, vyplňte prosím tento formulář a
odevzdejte jej místnímu přípravnému týmu
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příjmení:
Jméno:
Adresa (včetně PSČ): 								
Město (+městská část): 								

Telefon: 			
Mobilní telefon:
		
E-mail: 										
Farnost/sbor apod.: 						
Můžeme ubytovat až ____ osob(y)
Je možné, aby hosté přijeli už 27. prosince?:

[ ] ano [ ] ne

1. ledna můžeme hostit _____ lidí na oběd.
Poznámky (např. jestli máte postele…):

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mladí účastníci (ve věku 17–35 let) si přivezou spacáky a karimatky, můžou spát na zemi. Vřelé
přijetí je důležitější než fyzické pohodlí. Potřebují jenom jednoduchou snídani každé ráno. Celý
den budou venku na evropském setkání, vracet se budou po večerní modlitbě (v Letňanech),
kolem 22:00. 1. ledna je můžete pozvat na oběd.
Místní přípravný tým se s vámi spojí kvůli domluvení podrobností.
Kontakt na farní přípravný tým u sv. Václava:

Petr Chvátal

tel.: 724 049 033 email: pdchvatal@seznam.cz

Nabídky ubytování odevzdávejte prosím v sakristii !
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Dušičkové souvislosti

Ve vyznání víry na samém konci recitujeme: “věřím v těla vzkříšení a život věčný. Amen.”
Je tedy zřejmé, že křesťanská naděje se neupíná pouze na to, co není hmotné, na “duši”. Bůh
chce člověka celého. Podle svatého Pavla je sám vzkříšený Kristus “prvorozeným z těch, kteří
zemřeli”. A to se projevovalo dokonce v tom, že se jej apoštolové mohli i fyzicky dotýkat. Proto
si osud našich zemřelých nepředstavujme jako stáhnutí “dušiček” vodníkem pod hrníčky, s
doprovodným “bre-ke-ke”. Člověk je jednotou těla a duše, člověk je osobou, která je stále táž, ať
v životě na tomto světě, ať na onom.
Konečný okamžik Kristova druhého příchodu, spojený s “těla vzkříšením”, ovšem ještě nenastal. Proto vystupuje do popředí duchovní složka lidských bytostí, a to zejména těch, kdo
nás předešli. To jsou ony “dušičky”. Církev vždy věřila v sílu přímluvné modlitby za ně, včetně
vysluhování mešní oběti v jejich prospěch.
Letos nabývá slavení památky všech věrných zemřelých zvláštní naléhavosti. Jednak připadá
2. listopad na neděli, přičemž neděli má podle liturgických pravidel “přebíjet” pouze svátek
Páně. Přestože “dušičky” takovým svátkem nejsou, rozhodla autorita církve, že se letos v neděli
opravdu slavit budou. Navíc se slaví v roce stého výročí vypuknutí první světové války, přičemž
jedna ze tří mší, které kněz toho dne smí slavit, byla zavedena tehdejším papežem Benediktem
XV. jako zadostiučinění za válečné hrůzy a přímluva za oběti této války.
Chodíme na hřbitovy. Modlíme se zde. Hřbitovní procesí nám připomíná pouť: všichni jsme
poutníci na této zemi, vždyť koncil označil pozemskou církev jako putující, nikoli bojující, i
když je stále o co a za co bojovat. Putujeme především za ty, kteří nás na této pouti již předešli.
Vykrápění hrobů má také svoji symboliku. Je to přece voda křtu, která naše “dušičky” pokropila, a tak jim vlila zárodek věčného života, který jim nyní vyprošujeme v plnosti. Je to voda
posvěcená, znázorňující “proudy vody živé”, o nichž hovoří sám Kristus. Obmývá je, doprovázeP. Stanislav
na naší prosbou: “requiescant in pace”.					

Svatováclavská vzpomínka

28. září 1944 zpívaly žákyně městské odborné školy pro ženská povolání v bazilice sv. Václava v
Praze na Smíchově, pod taktovkou paní profesorky Roithové a za hudebního doprovodu varhaníka, Mistra Josefa Kühna:
Svatý Václave! České kníže, slyš! Hlasy k tobě pozvedáme, v nadhvězdnatou říš. Tisíc tomu let,
cos byl kníže náš, tobě byla řada věků jako noční stráž. Ale přes tvou zem, za těch tisíc let, vln
jak mořem přelilo se všelikých běd. Ale tys je znal, při svém lidu stál, tys té země nezapomněl,
jíž jsi miloval. V tísni duší svých, v číších hořkostech, jméno tvé za útočiště, měla na svých
rtech. Svatý Václave! Volá tě tvůj lid! Vrať své zemi požehnání, vrať svým dětem klid! Svatý
Václave! 								 Vlasta Lehká

Různé podoby přátelství

Přátelství má v dnešní době mnoho podob, zmíním se alespoň o některých. Dnes se, zvláště
mladí lidé, často seznamují přes internet či facebook, aniž by si uvědomovali veliké nebezpečí
těchto vztahů! Všechny informace i fotografie však mohou být vymyšlené, nemusí vůbec
odpovídat skutečnosti a pak se dají lehce zneužít k vydírání nebo jinému zlu.
Dalším způsobem „přátelství“ mohou být placené známosti. Peníze mají velikou moc, a proto
někteří lidé jsou schopni za ně udělat cokoli. Jakmile však někdo nemůže zaplatit, hledají si jiné
možnosti a předchozí vztahy rychle opouštějí. Obě tyto falešné podoby “přátelství” přinášejí
zklamání a bolest, protože jsou stavěné na pomíjejících hodnotách.
Spolehlivým znakem pravého přátelství je radost, protože se zakládá na důvěře, lásce,
zodpovědném jednání a vzájemném obohacování. Pomoc v nesnadné situaci prověří jeho
trvání. Právě taková pravá přátelství bychom měli vyhledávat, jsou totiž důkazem, že je člověk
stále společenský tvor. Přestože máme mnoho technických vymožeností, žádné nedovedou
nahradit osobní setkání. 								 IB
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Žít stále pod otevřeným nebem

V červenci (jako každý rok), už po dvacáté páté, se konala na brněnském výstavišti Katolická
charismatická konference. Letošním mottem byla prosba “ Pane nauč nás modlit se” (Lk 11,1).
Účast na tomto setkání se každým rokem zvyšuje tak, jak lidé stále více touží po povzbuzení ve
víře, které se i nám, početné skupince z naší farnosti, v hojné míře dostalo.
Přednášející se snažili (nám účastníkům) pomoci najít vztah k Bohu Otci skrze Ježíše, povzbudit
nás a probudit v nás touhu po modlitbě. Touhu modlit se, mluvit s Otcem všude kde jsme, řešit
s Ním všechny problémy i radosti života, tedy být stále s Otcem stejně tak, jako to dělal Ježíš.
Co bylo za tím, že se Ježíš chtěl stále modlit? Byla to láska, chtěl spočinout v Otcově náruči.
Doporučení P. Kodeta: “ Mít Krista stále po ruce, držet se ho a nepouštět. On nás naučí jak se
modlit - naučí nás navázat s Otcem důvěrný vztah, protože “modlitba je důvěrný vztah s Bohem.”
Letošním zahraničním hostem konference byl P. René-Luc, francouzský kněz, který se věnuje
především mladým lidem. Svědectvím o svém tvrdém životě a o své cestě ke kněžství, které
shrnul do jedné myšlenky Benedikta XVI: “Čím víc dáte Bohu, tím víc od něj dostanete. Bůh
nic nebere, ten jen dává”, zanechal mnoho v každém z nás.
Na závěr ještě jedna myšlenka P. Kodeta “ Bůh každému z nás říká, jsi můj, mám tě rád, tvůj
dech je můj dech, jsi moje dítě. Všichni jsme pozváni přibližovat se k Otci skrze modlitbu a žít
tak stále pod otevřeným nebem.”							 JP

Okénko sv. Gabriela

Říjen 2014

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

pá 3.10.
17:00 mše sv. (tradiční – tridentská), po mši
sv. výstav Nejsvětější svátosti oltářní
so 4.10.
9:00 mše sv. (trid.) Panny Marie v sobotu
ne 5.10.
11:15 poutní mše sv. z formuláře o svatých
archandělech. Renesanční polyfonní ordinárium bude zpívat soubor Quadrifolium.
17:00 mše sv. (trid.)
pá 10.10.
17:00 mše sv. (trid.)
ne 12.10.
11:15 mše sv. z 28. neděle v mezidobí
17:00 mše sv. (trid.)

pá 17.10.
17:00 mše sv. (trid.)
ne 19.10.
11:15 mše sv. z 29. neděle v mezidobí
17:00 mše sv. (trid.)
pá 24.10.
17:00 mše sv. (trid.)
ne 26.10.
11:15 mše sv. z 30. neděle v mezidobí
17:00 mše sv. (trid.)
pá 31.10.
17:00 mše sv. (trid.)
ne 26.10.
11:15 mše sv. Vzpom. na všechny věrné zemřelé
17:00 mše sv. (trid.)
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

9:30

18:00

sv. Václav

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

Po-So:

7:30		

17:30

sv. Václav

Kontakt s knězem 			

úterý: 8:00 - 11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.		

Neděle: 11:15
Pátek:		
Pátek 		

17:00
17:00
15:00

Úřední hodiny

sv. Gabriel
sv. Gabriel
Palata

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 12:00

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

28.9. neděle
			
29.9. pondělí
30.9. úterý
1.10. středa
2.10. čtvrtek
4.10. sobota
7.10. úterý
15.10. středa
17.10. pátek
18.10. sobota
28.10. úterý
1.11. sobota
2.11. neděle

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, při mši
sv. v 18 hod zazní Missa brevis od J.Haydna, v provedení sboru IGNIS
Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Památka sv. andělů strážných
Památka sv. Františka z Assisi
Svátek Panny Marie Růžencové
Památka sv. Terezie od Ježíše
Památka sv. Ignáce z Antiochie
Svátek sv. Lukáše
Svátek sv. Šimona a Judy, den vzniku samostatného čsl. státu (1918)		
Slavnost Všech svatých
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše sv. na Malvazinkách od 15 hod.

Růžencové vyrábění - pozvánka pro děti

Zveme všechny děti na farní růžencovou dílnu, která se uskuteční v sobotu 4. 10. od 14.30 ve farním
sále. Kromě samotného vyrábění nás čeká krátké povídání, hry i modlitba. Program je vhodný pro
děti zhruba od 6 let, ale samozřejmě i mladší děti si mohou přijít navlékání růžence vyzkoušet.
Kromě dobré nálady a šikovných rukou není třeba žádné vybavení, potřebné pomůcky i malé
občerstvení budou k dispozici. Předpokládaný konec programu je v 18 h.
A jak budou výrobky našich dětí využity? To je tajemství, které se dozvíte hned následující den na
mši sv. Na všechny děti se těšíme, přijďte v hojném počtu a s radostí!
Gabriela Suchlová

Ministrantské schůzky

Vážení rodiče, milé děti, na základě několika podnětů jsme se rozhodli navázat na loňské ministrantské schůzky. Rádi bychom pozvali všechny děti a dospívající, kteří by o takováto setkání
měli zájem.Bude připraven program s hrami s náboženskou tématikou, nahlédneme do kostela a
ukážeme si, jak se správně chovat u oltáře i mimo něj. Bude-li hezké počasí, podíváme se i do našeho
hlavního města na kostely a památky, které jsou nedílnou součástí naší křesťanské historie. Setkání
budou probíhat 1x měsíčně v neděli, a to v datech 19.10., 23.11. a 14.12. vždy od 15:30 cca do 17:00
– 17:30. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na mě obrátit prostřednictvím e-mailu (martin.
kos@hotmail.com) nebo mi zanechte vzkaz v sakristii v našem kostele.
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. J. Gapski, P. S. Přibyl, P. J. Gerndt, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 500 ks
neprodejné

