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O svatém Václavu  
(k oslavě 130. výročí vysvěcení našeho kostela)
V tomto měsíci nás čeká mimořádná oslava v naší farnosti, totiž 130. výročí vysvěcení 
kostela sv. Václava, které s námi přijde oslavit samotný náš arcibiskup, Dominik 
kardinál Duka. Pana kardinála známe jako velkého milovníka české církevní histo-
rie, takže se pojďme trochu naladit na téma, jehož se on bezesporu erudovaně ujme.
    Svatý kníže Václav má v jistém smyslu „dva životy“. Jeden pozemský, 
který se ukončil spíše než tradičně udávaného roku 929 pravděpodobně 
až v roce 935. Zprávy, které o tomto jeho krátkém životě máme, 
pocházejí především z legend. Ve Václavově době slovo „legenda“ ještě 
nemělo význam mýty opředeného fantazijního příběhu. Šlo prostě o to, 
co je ad legendum, to co se čte. Ostatně sám Václav měl být vyučován 
na popud jeho babičky Ludmily v písmu latinském, řeckém i slovan-
ském, což vyzní opravdu unikátně u vědomí, že Karel Veliký, bezesporu 

nejvýznamnější panovník raného středověku, neuměl číst ani psát.
    Legendy o svatém Václavovi se nám zachovaly jednak latinské, které líčí Václava spíše jako mnicha 
převlečeného za vládce, ale také dvě staroslověnské. Ty nejen svědčí o vysoké kultuře již tehdy rozvi-
nutého slovanského písemnictví, nýbrž také o Václavovi jako člověku z masa a kostí. Údajně měl mít 
syna Zbraslava, a když se se svými družiníky večer přiopil medovinou, šel se hned ráno vyzpovídat. 
I osobnosti mimořádného formátu lze zlidštit, aniž je připravíme o svatozář, a ve Václavově případě 
i o jeho „druhý život“, totiž jako garanta české státnosti, „vévodu české země“.
    České koruně dodávala jeho stále znovu zpřítomňovaná památka lesk i duchovní garanci samot-
né její existence. Kromě této reprezentativní stránky Václavova „druhého života“ je zde ještě jeho 
druhý aspekt, totiž úloha zastánce českého národa v dobách tísně a úzkosti: „nedej zahynouti 
nám ni budoucím“. Z dějin poměrně nedávných víme, kdy se celý národ naposledy masivně sem-
kl v připomínce jeho památky, totiž v době ohrožení našeho státu nacistickou okupací. Návrat ke 
svobodě v roce 1989 byl pak spíše než se svatým Václavem spojen s postavou Anežky Přemyslovny.
   Václavův „druhý život“ má však ještě méně zdůrazňované aspekty. Tributem volků a prutů 
stříbra saskému králi Jindřichovi dokázal Václav již za svého pozemského života diplomatickou 
smířlivost a smysl pro realitu. Takovým harmonizujícím smiřovatelem zdánlivých protikladů 
se stal i ve svém „druhém životě“. Václav žil například v době, kdy byla ještě jediná nerozdělená 
a nerozhádaná církev. I po bolestivých rozkolech v 11. století zůstal osobou váženou a ctěnou 
nejen na křesťanském Západě, nýbrž také na Východě. Pravoslavní ovšem neznázorňují svatého 
Václava jako nějakého mladíčka, nýbrž jako bělovlasého vousatého starce. Tím totiž typizují 
jeho moudrost, která pro ně znamená více než reálný fyzický vzhled. Zároveň také titulem Vá-
clav „český“ zdůrazňují i jeho národní původ.
   Avšak i uvnitř české kotliny se setkáváme s obdobným jevem. Na našem dnešním území 
bývaly již od středověku rozsáhlé enklávy, v nichž žilo v drtivé většině německy mluvící obyva-
telstvo. Čekali bychom v duchu dnešního nazírání národní identity, že v těchto oblastech by byl 
kníže Václav přinejmenším přehlížený. Opak je pravdou. Stačí se podívat zejména do barokních 
kostelů na těchto územích a vidíme tam často sochu nebo obraz „vévody české země“. Také 
jméno Wenzel dávali německy mluvící rodiče svým synům velice rádi.
     Svatý Václav je tak výsostně národním a katolickým světcem, přesto je však inspirativní také 
pro všechny, kdo se jeho osobností nechají oslovit. K tomu dá příležitost i naše oslava vysvěcení 
jemu zasvěceného kostela a o den později pak také oslava jeho svátku.        P. Stanislav
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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 (pří- 
 spěvky, 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.

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
zahájení bude oznámeno v ohláškách
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 bude oznámeno v ohláškách
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 30.9. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 29.9. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka bude zahájena 14.9.
Katechumenát dospělých - individuální 
přípravu vedou P. Jerzy a P. Stanislav

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!
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Milí farníci,
opět se vracíme po dovolených a po prázdninách do svých domovů, 
škol i do naší farnosti. Nevrátí se však mezi nás jedna každodenní 
návštěvnice našeho kostela - Jana Urbanová, která byla 19. srpna t.r. 
náhle povolána do Boží náruče. Kdo ji neznal osobně, jistě si pama-
tuje, jak každý den přiváděla na mši svatou svou slepou přítelkyni. 
Byla to věrná služebnice, která i přes své mnohé zdravotní problémy, 
ochotně a neúnavně pomáhala potřebným často na úkor svých fy-
zických sil. Mnoho toho nenamluvila, ale svým životem ukazovala 
cestu mnohým. Byla to žena modlitby, stále natočená k Bohu, jako 
magnetická střelka kompasu. Jistě měla i ona spoustu slabostí, tak 

jako každý z nás, ale myslím, že si je asi všechny odčinila už zde na zemi svými kříži, kterých 
nebylo málo, ale o kterých mnoho nemluvila a tiše je nesla. Jano, děkujeme za tvůj příklad, 
děkujeme, že jsme tu mohli být s Tebou. I když nenápadná, naplnila jsi na své poslední cestě 
celý kostel. Děkujeme Pánu, že jsme Tě mohli doprovodit ke konečnému cíli života, kam všichni 
směřujeme. Věříme, že budeš pomáhat a přimlouvat se za naši farnost, za naše společenství a 
nás všechny.          MM

Informace o výuce náboženství
na faře u sv. Václava ve školním roce 2015 – 2016:
1. skupina: 4 – 6 let – středa 16:30-17:15 (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: mladší školní věk (cca do 10 let) středa 15:00-16:00 (Radka Habánová)
4. skupina: starší školní věk (cca od 11 let) – středa 16:15-17:15 (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 se v posled-
ním roce osvědčilo přípravu sloučit, přičemž ale 1. přijetí svátostí pak každé dítě absolvuje ve své farnosti. 
Místo výuky bude určeno v září podle převažujícího zájmu.
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Minimální počet ve skupině je 6 dětí (při menším počtu přihlášených nebude skupina otevřena). 
Rozvrh v uvedené podobě není definitivní, své podněty či přání konzultujte nejlépe mailem 
(radkahab@gmail.com) nebo telefonicky (603 87 25 24). Případné změny v rozvrhu však bu-
dou záviset na časových možnostech vyučujících a většiny přihlášených dětí.
Vyplněné přihlášky zasílejte elektronicky na adresu radkahab@gmail.com nebo odevzdávejte v 
sakristii kostela (formuláře budou k dispozici na www.farnostsmichov.cz a v kostele). 
Pravidelná výuka bude zahájena v týdnu od 14. 9. 2015. 
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 Radka Habánová.

Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 24. 8. 2015
Přítomni:  P. Gapski, P. Přibyl, T. Lokajíčková, F. Nedbal, J. Macek, 
  J. Durdisová, H. Svobodová  
Omluveni:  P. Chvátal, G. Suchlová
Body jednání, návrhy, usnesení:

 1) Oslavy 130. výročí posvěcení našeho kostela sv. Václava - bude se konat v neděli dne   
  27.9.2015. Oslava začne slavnostní bohoslužbou v 9.30, kterou povede pan kardinál D.  
  Duka. Budou pozváni kněží, kteří dříve v naší farnosti působili, dále členové Radnice  
  Prahy 5 a další hosté. Odpoledne proběhne setkání všech hostů, věřících a zájemců. 
  Příprava organizace oslav, zajištění pohoštění, rozdělení úkolů.
 2) Opravy kostela: oprava střechy byla částečně provedena, zbývá dokončit poslední část. 
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 30. 9. 2015 od 18:30 Zapsala: HS

Věnovaný čas
Často slyšíme větu: “Nemám čas”! Záleží však většinou jenom na našich schopnostech jeho 
dobrého zorganizování. Neznamená to, že bychom měli dělat všechno přesně na minutu, ale 
rámcové naplánování denních činností napomůže k promyšlenému jednání.
Dnes se zapomíná na velmi důležité skutečnosti. Nemáme jenom tělo, kterému mnozí lidé 
věnují přehnanou péči různými kosmetickými úpravami a cvičeními. Také mu však i škodí 
např. prací do večerních hodin, což způsobuje únavu a stres. Všichni však máme i duši a starost 
o ni je stejně podstatná. Proto bychom měli umět dobře využívat chvíle volna i volné dny. Např. 
setkání s přáteli, návštěva koncertu nebo výstavy či přečtení dobré knihy, jsou velmi prospěšné. 
Patří sem také vzdělávání v různých zájmových oborech. Pokud jsme věřící, můžeme se věnovat 
intenzivnější modlitbě a zúčastňovat se zajímavých přednášek. Všechny tyto užitečné aktivity 
nás posílí do všedních dnů.
Existují však také věci, na které bychom neměli nikdy zapomínat, nic nás nestojí a můžeme je 
vždycky dělat a to je vlídné slovo nebo úsměv. Kdybychom si tuto skutečnost více uvědomovali, 
nežilo by mezi námi tolik osamocených, znuděných a nešťastných lidí.
Všichni se každý den svobodně rozhodujeme, jak a k čemu svůj čas využijeme. Pokud ho pro-
marníme, nikomu neprospějeme. Jestliže ho však dobře a plodně využijeme k výše zmíněným 
užitečným činnostem, bude to dobré nejenom pro nás, ale také pro ty, kterým jsme ho s láskou 
a dobrovolně chtěli věnovat.           IB

Najde se někdo?
Pro osiřelou Ilonu Bozděchovou hledáme pomocnici/pomocníka pro pravidelné doprovázení 
z Barandova ke sv. Václavu. I na záskoky a střídání. Informace v sakristii.



5

Okurková sezóna?
Období, které bývá označováno za okurkovou sezónu, se radnici zdaleka 
vyhnulo. Postarala se o to usilovná práce různých poradců a agitátorů, 
kteří již od konce června diskrétně informovali jednotlivé zastupitele o 
probíhajících tajných jednáních směřujících k rozbití koalice, které mělo 
být zcela jisté a za dveřmi. Nic takového se nestalo, ale protože většinou 
nebývá kouře bez ohně, skutečný problém opravdu nastal. Postarala se o 
něj Strana zelených, která vyhrotila dlouho kvasící spor o kompetence v 
územním plánování, v ostrý spor uvnitř koalice, s hrozbou jejího rozbití. 
Vůbec nelze říci, že se jedná o nepodstatnou věc, ale ve stejnou dobu se měl 

řešit problém občanům mnohem bližší, kterým je lepší fungování radnice a přesná pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek. Vinou překotné a mnohdy nepochopitelné reorganizace úřadu 
bylo například zneschopněno právní oddělení nebo odbor veřejných zakázek. V důsledku toho 
nebude možno v tomto roce realizovat některé stavební akce ve školství, na které již byly v 
rozpočtu vyhrazeny prostředky. Také nebyl dosud přijat klíčový dokument, kterým jsou prav-
idla pro privatizaci bytů. Zdá se, že jsme narazili na hranici, která odděluje politiku, která je 
vykonávána na základě mandátů plynoucích z voleb od zákulisního tahání za nitě osobami bez 
jakýchkoli mandátů, což je negací politiky.
Na druhou stranu se podařilo provést a dokončit stavební práce v základní škole Pod Žvahovem, 
takže od prvního září zde bude v rekonstruovaných třídách fungovat první a předškolní třída. 
Jedná o dobrý příklad spolupráce mezi radnicí a občany. Ti projevili zájem o obnovení školy 
a zajistili dostatečný počet dětí a informovanost mezi rodiči v Hlubočepech. Na straně rad-
nice je především nutno zmínit práci zástupce starosty Mgr. Víta Šolle, který zajistil finanční 
krytí, výběr zhotovitele a dokázal přesvědčit ředitelku ZŠ Kořenského, Mgr. Daňhelkovou, aby 
si přibrala Žvahov jako detašované pracoviště.
Závěrem děkuji všem farníkům, kteří vytrvali v práci v komisích a výborech, přestože se jim asi 
mnohdy zdá být zbytečná a úmorná. Prosím, abyste se nedali odradit a vydrželi.
Také všechny zvu k občasné návštěvě sekretariátu KDU, který byl zřízen na Janáčkově nábřeží 37. 
Otevřeno bude:
- Každé pondělí a středu od 10 do 12 hod, kdy bude přítomen předseda MO KDU v  
 Praze 5, Jan Martínek.
- Každé úterý od 16 do 18 hod, kdy bude možno se setkat se zástupcem starosty, Mgr.  
 Vítem Šolle
- Každý pátek od 16 do 18 hod, kdy bude přítomen některý ze zastupitelů.
- Každé 3. úterý v měsíci od 18 hodin probíhá otevřený výbor KDU za účasti všech  
 zastupitelů a vedení místní organizace.
Těšíme se tedy na setkání.             Josef Cuhra

Kdo zpívá, dvakrát se modlí - zpívejte s Ignisem!
Chrámový pěvecký sbor Ignis je smíšený sbor, zaměřený na klasickou hudbu určenou k dopro-
vodu liturgie při bohoslužbách. Byl založen na podzim r. 2009. Od listopadu 2013 vede sbor 
paní Mgr.A Milena Zoláreková, profesionální sopranistka a dirigentka.
V současné době má sbor 32 stálých členů, při větších hudebních produkcích vypomáhají hos-
té, často naši bývalí členové. Zpíváme v kostelích Sv. Ignáce na Karlově náměstí a Sv. Václava 
na Smíchově, při významných svátcích a liturgických obdobích. V repertoiru sboru jsou jak 
drobné duchovní skladby, zpívané většinou a capella, případně s varhanním doprovodem, tak 
kompletní mše významných skladatelů (Gounod, Dvořák, Haydn, Ryba). Rádi bychom se více 
věnovali rozsáhlejším hudebním dílům. K tomu by byl ideální  počet členů cca 45, aby vys-
toupení nebyla závislá na případném výpadku jednotlivců. Zkoušíme pravidelně každé pondělí 
u sv. Ignáce v 19 hod. Uvítáme KAŽDÝ hlas! Kontakt: stricmil@yahoo.com
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Z Buly papeže Františka k Roku milosrdenství
Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. Tajemství křesťanské víry je patrně shrnuto v tomto 
slovu. Milosrdenství ožilo, stalo se viditelným a dosáhlo svého vrcholu v Ježíši Nazaretském. 
„Nekonečně milosrdný“ (Ef 2,4) Otec poté, co zjevil Mojžíšovi svoje jméno „Boha milosrdného 
a milostivého, shovívavého, velmi laskavého a věrného“ (Ex 34,6), dával nadále poznávat svoji 
božskou přirozenost různými způsoby a v mnoha dějinných momentech. V „plnosti času“ (Gal 
4,4), když bylo podle Jeho plánu spásy všechno připraveno, poslal svého Syna narozeného z 
Panny Marie, aby nám zjevil svoji lásku definitivně. Kdo vidí Jeho, ten vidí Otce (srov. Jan 14,9). 
Ježíš Nazaretský svým slovem, svými gesty a celou svojí osobou zjevuje Boží milosrdenství.
Potřebujeme neustále rozjímat o milosrdenství. Je zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje. Je 
podmínkou naší spásy. Milosrdenství je slovem, které zjevuje tajemství Nejsvětější Trojice. 
Milosrdenství je poslední a svrchovaný čin, kterým nám Bůh vychází vstříc. Milosrdenství je 
základním zákonem, který přebývá v srdci každého člověka hledícího upřímným zrakem na 
bratra, kterého v životě potká. Milosrdenství je cesta, která sjednocuje Boha a člověka, protože 
otevírá srdce naději, že jsme milováni navždy i přes omezení svého hříchu.

Ohlédnutí za letošní farní dovolenou
„Příští rok pojedeme do Polska!“ Tahle 
věta zazněla na loňské farní dovolené ve 
Štěkni nad sklenkou vína. Také jsme čelili 
otázkám typu: „Vy jedete na dovolenou do 
Polska? Vždyť tam nikdo nejezdí!“  Přišlo 
nám to sice trochu nereálné, ale stalo se.  
Letos jsme se opravdu v sobotu 8. srpna 
v podvečer sjeli v domě Pielgrzyma v pol-
ském poutním mariánském místě Wam-
bierzyce a následně zde prožili příjemný 
týden spolu s dalšími rodinami z farnosti.
Letošní program byl odlišný než na 
předchozích farních dovolených – touha 
poznat okolí a polské pohraničí nás, i přes 

tropické vedro, každý den vylákala na dvě či čtyři kola i pěšky po okolí. Poznali jsme nová místa 
v blízkém příhraničí, poupravili si mínění o našich méně známých sousedech, navazovali vz-
tahy s místními obyvateli, obdivovali krásy okolní přírody národního parku Stolové hory, kou-
pali se v jezeře. Společně jsme podnikli motovýlet do historického města Klodzko, které jsme 

poznali svrchu i z podzemí, viděli hrob 
Arnošta z Pardubic a většinu staveb pak 
ještě jako modelů zmenšených v nedale-
kém Minieurolandu, kde se děti také 
řádně vyřádily na hřišti. Zchladili jsme 
se ve štolách uhelného dolu Nowa Ruda, 
prošli se skanzenem a minizoo, navštívili 
řadu krásných chrámů, kostelů a kapliček 
a ochutnali tradiční polskou kuchyni 
výtečně připravovanou kuchařkami v 
rámci našich večeří. Každý večer jsme se 
sešli ke společné modlitbě a četbě o pol-
ském světci Janu Pavlu II., jehož relikvie 
jsou uloženy v kapli místní baziliky, vy-

slechli jsme velmi zajímavou přednášku o P. J. Toufarovi a shlédli poutavý film o Donu Boscovi. 
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Každý den byl nabitý, vůbec jsme se ne-
nudili a týden utekl jako voda…
Tímto bychom také rádi poděkovali 
všem účastníkům za milou společnost, 
P. Jerzymu. Navíc za sloužení 
každodenních mší sv. ve vambeřické 
bazilice, i mezi skalami v lese na 
společném výletě, a v neposlední řadě 
všem, kteří se jakkoli podíleli na organi-
zaci letošní, dle našeho názoru velmi 
vydařené farní dovolené. Budeme se 
těšit zase za rok!         Marie a Jan Tomkovi

Farní dovolená byla úžasná! Byla tam 
skvělá atmosféra, každý se s někým 
bavil, takže nikdo nebyl sám. Jezdili 
jsme na kole, chodili na výlety a chodili 
se koupat. Byli tam příjemní lidé. Jeden 
den jsme byli v Klodzku, kde jsme 
byli v podzemí, bylo to zajímavé. Je to 
krásné město. Potom jsme v něm ještě 
navštívili muzeum, kde bylo všechno 
zmenšené. Večer jsme se koukali na film 
o Donu Boscovi, takže jsme se zase něco 
dozvěděli. Bylo to super.              Vendy

Líbilo se mi koupání v Radkově a 
skákání z mola. Bavily mě výlety na 
kole do Mini zoo, na Stolové hory a do 
Dinoparku. Taky byla dobrá závěrečná 
hra. Bylo hezké počasí, svítilo sluníčko. 
                      Bára

Na farní dovolené jsme hráli hry, jezdili 
na kole. Na jídlo jsme chodili do kláštera 
na náměstí. Byli jsme na výletech ve městě 
Klodzko, v Minieurolandu, v uhelném 
dole, v Górach stolowych. Nejvíce se mi 
líbily modely domů a hřiště v Minieuro-
landu.                Lukáš

ZŠ Parentes Praha - harmonie mezi rodinou a školou
Základní škola Parentes Praha, která funguje na Radlické ulici od 
září 2014, je výjimečná hned z několika důvodů. Ve škole panuje 
milá, rodinná atmosféra. Základ vzdělávání zde totiž tvoří indi-
viduální přístupu k dítěti a jeho rodině. Pomocí pravidelného set-
kávání a intenzivní spolupráce s rodiči škola pracuje na sladění 

výchovy doma a ve škole a zároveň poskytuje rodičům tolik potřebnou zpětnou vazbu. Sdílení 
informací pomáhá zlepšit práci na vyrovnaném vývoji dětské osobnosti, předcházet potížím ve 
škole či zlepšovat dovednosti, které se dítěti nedaří.  
Kromě kvalitního a moderního vzdělávacího programu se může škola pyšnit týmem nadšených 
pedagogů, kteří musí splňovat mimo odborných i daná morálně charakterová kritéria. Učitelé 



přizpůsobují tempo výuky jednotlivým žákům a 
podle aktuálních potřeb výuku individualizují. 
Součástí filosofie školy je důraz na budování 
systému hodnot dětí a orientaci v sociálních 
situacích současného světa. V hodinách etiky 
se děti pomocí modelových případů učí samy 
rozeznávat správné a špatné jednání a růst v do-
brých vlastnostech. Škola také děti podporuje ve 
svobodném rozvíjení duchovní dimenze života, 
nabízí hodiny náboženství a účast na mši svaté 
ve školní kapli.
V ZŠ Parentes se vyučuje třikrát týdně angličtina 
a děti mají možnost denně navštěvovat an-
glickou družinu. Účastní se projektových dní a 
každý měsíc navštíví zajímavou kulturní nebo 

vzdělávací akci. Určitě potěší i fakt, že vyučování tu v letošním školním roce začíná až v 9:00!
Projekt Základní školy Parentes Praha je koncipován jako neziskový a inspiruje se řadou 
úspěšných škol po celém světě. 
Škola aktuálně přijímá děti do 1., 2. a 3. třídy. Zřizovatel školy, Občanské sdružení Parentes, 
provozuje na pražských Malvazinkách také Mateřskou školu Lipka, která má několik volných 
míst ve třídě předškolních dětí.
Více se dozvíte na www.parentes.cz

KLUB BĚLOHORSKÁ (pro děvčata ve věku 8-14 let)
Klub Bělohorská pořádá kulturní a vzdělávací aktivity pro děvčata od 8 do 14 let. Hlavním 
cílem je vzdělávat dívky po stránce lidské, akademické, kulturní, sportovní a v neposlední řadě 
také duchovní.

Aktivity klubu
•	 Činnosti	klubu	pro	děvčata	probíhají	pravidelně	každý	týden.	Mezi	různými	aktivi-	
 tami je například: vaření, příprava oslav, pečení, základy stolování a servírování, 
 malování a jiné manuální činnosti, hudba, divadlo, tanec atd.  
•	 Děvčata	se	věnují	různým	aktivitám,	které	podporují	získávání	dovedností	a	rozvíjí		
 lidské ctnosti jako pořádek, toleranci, vytrvalost a podobně.
•	 Děvčata	se	mohou	zúčastnit	výletů	do	přírody,	dále	krátkých	víkendových	pobytů,	
 vyvrcholením celoroční činnosti klubu je pak letní tábor, kde na děvčata čeká spousta  
 her, zábavy a pohybu na čerstvém vzduchu v příjemném a přátelském prostředí.
•	 Více	informací	na:	www.centrumbelohorska.c

9



10

Bach nebo Mozart?
U příležitosti slavení 130. výročí posvěcení našeho kostela 
bude při slavnostní pontifikální mši sv. provedena Mozarto-
va Mše C dur, zvaná Korunovační. Mozart ji složil v roce 
1779 k liturgické příležitosti uctění památky zázračného 
obrazu Panny Marie v mariánském chrámu poblíž Sal-
cburku. Mozart napsal rovněž klavírní Korunovační kon-
cert, ale zde se korunovací mínila nikoli pocta Panně Marii, 
nýbrž slavnostní korunovace císaře Leopolda II.
Často se vedou polemiky o tom, který skladatel je 
„duchovnější“, jestli mistr barokního kontrapunktu Johann 
Sebastian Bach, nebo „zázračné dítě“ Wolfgang Amadeus 
Mozart, druhý z „vídenského trojhvězdí“ Haydn – Mozart 
– Beethoven. Hudební vkus je otázkou tak delikátní, že o 
něm lze říci totéž, co o názorech na politiku: Quot capita 
tot sententiae: „Kolik hlav, tolik názorů“. Podle seriózních 

sociologických výzkumů má soustavný zájem o hudbu klasickou, neboli jak se velmi nesprávně 
říká vážnou (srovnejme bodré biedermeierov-ské veselí takového Josefa Haydna se šílenou 
drastičností black-trash nebo deathmetalu), pouze výrazná menšina populace. Smělo by se 
opovážlivě očekávat u kléru a vůbec u lidí zaměřených duchovně, že v jejich kategorii toto pro-
cento poněkud naroste. A opravdu je tomu tak. Avšak v rámci této kategorie osob pak dochází 
k velmi zajímavému tříbení duchů. Diskriminantem zde bývá často i zmíněná dichotomie Bach 
versus Mozart.
Produchovnělí přívrženci starého Sebastiana obdivují jeho kontrapunktickou, mnohohlasou 
učenost, libují si, že v jeho hudbě není nic zábavně pofidérního, nic poklesle plebejského, 
stupidně frivolního, povrchně bezstarostného; vše je vážné, přísné, hluboké, pečlivě konstruo-
vané, dokonce i případným veselým pasážím nechybí pečlivé zpracování, ve kterém není je-
diná nota zbytečná. To je hudba, která nese známky geniality, ba ještě více: posvěcení od Boha. 
Vždyť obrovské množství Bachových skladeb jsou také kompozice duchovní, nejčastěji určené 
přímo k liturgickému použití, i když v luteránské církvi, s výjimkou gigantické katolické Mše 
h moll, kterou mistr složil za situace, kdy evangelický saský kurfiřt pojal za choť katolickou 
polskou princeznu.
Snad může mít k Bachově hudbě odpor nějaký katolík těžkého kalibru: Bach byl zkrátka protes-
tant. Proto např. P. Blažej Ráček, prvorepublikový jezuita klasického ražení, jistě úmyslně neu-
vádí ve svých „Dějinách církve“ mezi barokními autory nejgeniálnější skladatele oné epochy, 
luterány Bacha a Händela, a to i když také posledně jmenovaný dovedl skládat po katolicku, 
jestliže úchvatně zhudebnil mariánskou modlitbu Salve regina, aby se mu lépe vedlo v římském 
paláci hedónistického hudebního mecenáše kardinála Ottoboniho. Ráček však zmiňuje v sou-
vislosti s barokní hudbou „jásavé akordy“ Palestrinovy (to je ještě renesance, nikoli pozdější 
baroko) a Myslivečkovy (to je klasicismus, který následoval až po baroku). Jinak však mívá 
Bach u duchovně založených a resentimenty nezatížených lidí velmi často eminentní postavení. 
To jste nikdy nepocítili, jak vám běhá mráz po zádech, když nějaký mistr spustí v kostele na 
varhany pořádnou bachovskou fugu, zejména když pak hlavní téma převezme pedál? Avšak 
jsou i jiní, rovněž duchovně založení lidé, kteří se spíše k Bachovi nevyjadřují, protože pro jeho 
kontrapunktické složitosti nemají pochopení. Při poslechu bachovské fugy spíše cítí, že se na 
ně valí nekončící lavina not v nepřerušeném motorickém pohybu. Zdá se, že nikde není kousek 
křehkého citu, delikátní brilance, přívětivé elegance a subtilní graciéznosti.
To Amadeus je něco jiného: perlivé pasáže, snadno zapamatovatelné melodie, dramatické kon-
trasty, jemná citlivost. Obdivovatelé Mozarta se podivují, jak je možné, že se „bachovcům“ 
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Okénko sv. Gabriela
Rektor kostela: 
P. Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D, JC.D, tel.: 605 830 201; 
e-mail: standa.pribyl@volny.cz
číslo účtu Duchovní správy u sv. Gabriela:  0120797309 / 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 4. 9.
17.00 mše sv. (tradiční tridentská) s výstavem NSO
so 5. 9.
9:00 mše sv. (trid.) ze sv. Vavřince Justiniani
ne 6. 9.
11:15 mše sv. z 23. neděle v mezidobí - česky
17:00 mše sv. (trid.) z 15. neděle po Svatém Duchu
pá 11. 9.
17:00 mše sv. (trid.) ze sv. Profa a Hyacinta, 
mučedníků
ne 13. 9.
11:15 mše sv. z 24. neděle v mezidobí - česky
17.00 mše sv. (trid.) z 16. neděle po Svatém Duchu

pá 18 9.
17.00 mše sv. (trid.) z pátku suchých dnů v září
ne 20. 9.
11:15 mše sv. z 25. neděle v mezidobí - latinsky s 
gregoriánským chorálem
17.00 mše sv. (trid.) ze 17. neděle po Svatém Duchu
pá 25. 9.
17.00 mše sv. (trid.) z férie
ne 27. 9.
11:15 mše sv. z 26. neděle v mezidobí - česky
17.00 mše sv. (trid.) z 18. neděle po Svatém Duchu

Září 2015

nelíbí Mozartova delikatesa, kterou prý považují za jakousi povrchnost; nejsou schopni po-
chopit, proč jim vadí, že naprostá většina Mozartových skladeb je napsána ve veselých du-
rových tóninách, vyjadřujících občas sice ušlechtilou, ale přece jen spíše diletantskou zábavu. 
Nechápou, že milovník Bacha postrádá v Mozartově hudbě důkladnější kontrapunktické zpra-
cování, že místo po bachovsku samostatně vedených melodií, které přesto do sebe geniálně 
zapadají, používá Mozart většinou homofonní techniky: hlavní melodie je doprovázena 
lehoučkými přiznávkami „m-ca-ca-ca“. Odtud je již přece pouze krůček ke zpohodlnělému 
dekadentnímu vídeňáctví všech těch příšerně kýčovitých operetek a líbivých nablýskaných 
valčíků. Mezi vášnivé milovníky Mozarta však náleží až tak významné duchovní osobnosti jako 
například teolog Hans Urs von Balthasar i dogmatické veličiny jako emeritní papež Benedikt 
XVI. Vytýkat těmto osobnostem povrchnost by bylo jistě nehorázné. Dokonce i Hans Küng, 
liberální teolog rozdrásávající církev svou umanutě trapnou opozicí, je Benediktovi v obdivu k 
Mozartovi blízký. Škoda, že se s Benediktem nedohodl také o základních parametrech katolické 
víry.
Má však štěstí ten, kdo je přívržencem obou géniů: Bacha i Mozarta. V hudbě obou najde 
nevyčerpatelný mikrokosmos nápadů, neutuchající zdroj útěchy a nevýslovné povznesení du-
cha. Sám vášnivý válečník, pruský král Bedřich Veliký, zanechal alespoň na čas svých násilnick-
ých rejdů, když Bach přijel k němu na zámek do Postupimi, a pravil veškerému komonstvu s 
pohnutím: „Pánové, starý Šebestián je zde“! A byl to sám božský Amadé, který si pochvaloval: 
„Moji Pražané mi rozumějí“. Chtějme mu tedy rozumět, když se v Praze na Smíchově bude 
provádět jeho Korunovační mše.            P. Stanislav
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Významné dny, svátky a farní program
 1.9. čtvrtek Obnovení pravidelného pořadu bohoslužeb
 3.9. sobota Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
 8.9. úterý Svátek Narození Panny Marie
 14.9. pondělí Svátek Povýšení svatého kříže
 15.9. úterý Památka Panny Marie Bolestné
 16.9. středa sv. Ludmily
 21.9. pondělí Svátek sv. Matouše
 27.9. neděle 130. výročí posvěcení kostela, mši v 9:30 slouží kardinál Duka (viz str. 3)
 28.9. pondělí Slavnost sv. Václava, národní pouť ve Staré Boleslavi (str. 6)
 29.9. úterý Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 1.10. čtvrtek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
 2.10. pátek Památka sv. Andělů strážných
Hudba v chrámu sv.Václava:
V sobotu 12.9.2015:
Putování po varhanách Prahy 5 (v rámci Dne evropského dědictví)
- Od 9:30 do 10:20 hod. katolický kostel sv. Václava na náměstí 14. října 
- Od 10:35 do 11:20 hod. katolický kostel Nejsvětější Trojice na Malostranském hřbit. v Košířích
- Od 12:00 do 12:45 hod. kostel Československé církve evangelické na Santošce (Na Doubkové)
- Od 13:00 do 13:45 hod. kostel Československé církve husitské na Santošce (Na Václavce)
V každém kostele proběhne stručná přednáška o tamním nástroji a krátký hudební program.
Průvodcem bude hlavní varhaník kostela sv. Václava na Smíchově a varhanář Václav Vála.
V neděli 27.9.2015:
K příležitosti 130.výročí posvěcení chrámu sv.Václava na Smíchově bude při slavné mši sv. 
od 9:30 hod. za přítomnosti O. kardinála Dominika Duky provedena Korunovační mše 
W.A.Mozarta (K.V.317) v provedení Emauzského sboru a orchestru. Dirigent: Tomáš Čechal
V pondělí 28.9.2015:
Při poutní mši sv. k svátku patrona chrámu sv. Václava na Smíchově od 18. hod. zazní 
Mše D dur „Lužanská“ A. Dvořáka (op. 86) pro sóla, sbor a varhany v provedení spojených 
smíšených sborů IGNIS (sv. Václav a sv. Ignác) + NOTRE DAME (při chrámu Matky Boží před 
Týnem). Dirigent: Leona Saláková, varhany Václav Vála

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) Pátek:  17:00 sv. Gabriel
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.


