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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Vítáme otce Martina !

25. června byl v katedrále vysvěcen P. Martin Chleborád, který od července nastupuje do smíchovské
farnosti. O svém dosavadním životě napsal:
Narodil jsem se 19. 4. 1980 v Praze, v „nevěřící“
rodině. V letech 1985 a 1986 jsem pobýval s rodinou
v Nigérii, v Lagosu, kde můj otec pracoval. Základní
školu jsem navštěvoval v Praze 2, nejprve ZŠ Slovenskou, pak ZJŠ Kladskou. Na konci osmé třídy začalo
mé obrácení a v tu samou dobu jsem poprvé začal
uvažovat o kněžském povolání. Po základní škole
jsem nastoupil na Gymnázium Budějovická – humanitní větev, kde jsem v roce 1999 složil maturitní
zkoušku. Ve stejném roce jsem byl v ARCM Nazaret pokřtěný a biřmovaný. Po složení přijímacích
zkoušek jsem začal studovat na PedF UK, obor dějepis-základy společenských věd. Měl jsem
nadále v sobě touhu po kněžství a po hlubším duchovním životě, a tak jsem začal v roce 2001
navštěvovat setkání Třetího řádu bosých karmelitánů.
Touto cestou jsem se seznámil i s klášterem bratří bosých karmelitánů ve Slaném, kde jsem v
roce 2003 požádal o vstup a začal jsem zároveň studovat teologii na KTF UK. Nejprve jsem
prožil první dva roky jako postulant v klášteře ve Slaném, dále jsem rok pobýval v Itálii (Deserto di Varazze) v noviciátě, a po návratu jsem pokračoval ve studiích na KTF UK a pobýval
jsem střídavě jako student s prvními sliby ve Slaném, v Itálii (Arenzano) a v Praze. V roce 2007
mi byly uděleny služby lektora a akolyty. Kromě studia jsem se věnoval i pastorační činnosti
– přípravě dětí na první sv. přijímání, přípravě dospělých na svátosti (křest, biřmování),
návštěvám domova důchodců a občasné přednáškové činnosti. Od jejího vzniku v roce 2006
spolupracuji také se společností Siriri o.p.s., která se věnuje rozvojové pomoci ve Středoafrické
republice ve spolupráci s tamní misií otců bosých karmelitánů. V Itálii (Arenzano) jsem prožil
školní rok 2009/2010 na praxi v malém semináři při poutním kostele Pražského Jezulátka, kde
jsem měl spolu s ostatními bratry na starost formaci a výchovu třiceti chlapců ve věku od 10 do
18 let. Během tohoto školního roku jsem také učil dějepis. Po návratu z Itálie jsem žil v klášteře
ve Slaném a v Praze při poutním kostele Pražského Jezulátka, kde jsem se kromě přípravy
dospělých na svátosti věnoval i poutníkům. Po vypršení prvních slibů v roce 2012 jsem se
rozhodl sliby neobnovit a z řádu jsem odešel.
Po odchodu z řádu jsem pobýval půl roku ve Velké Británii, kde jsem měl jako pastorační asistent a správce na starost londýnský Velehrad, který slouží jako pastorační a kulturní středisko
Čechům a Slovákům žijícím ve Spojeném království. Po návratu z Londýna (duben 2013) jsem
začal pracovat jako samostatný likvidátor pojistných událostí v České kanceláři pojistitelů a
začal jsem pomáhat sestrám Misionářkám lásky jako dobrovolník (výuka katechismu).
I po odchodu z řádu ve mně zůstala touha po kněžství. Jako vzory kněžské služby mám před
očima sv. Filipa Neriho, sv. Jana Bosca a mučedníky moderní doby: bl. o. Pina Puglisiho, bl.
biskupa Oscara Romera nebo naše české svědky víry o. Toufara, o . Bulu, o. Drbolu.
Jako slovo Písma je pro mě povzbuzením: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky,
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křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám
přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 27, 19-20) a také:
„Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru.“ (Ž 40,9)
Shrnutím obsahu služby a povolání kněze je pak pro mě preface o kněžství, kde je jasně
vyjádřené, kdo kněz je (povolaný Bohem), v čí síle jedná (v síle Ducha Sv.) pro koho je poslaný
(pro své sestry a bratry, ze kterých byl vybrán).
Povolání ke kněžství ve mně těmito slovy Písma, dalšími texty, příkladem svatých kněží minulosti i současnosti nadále rezonovalo, a proto jsem požádal o přijetí do Arcibiskupského
semináře v Praze, kam jsem byl přijat. Následně jsem byl poslán na akademický rok 2014/2015
do české koleje Nepomucenum v Římě, abych dokončil formaci. Studia jsem se pak dokončil
na Papežské univerzitě Urbaniana specializačním kurzem v oboru Misiologie.
Od září 2015, kdy jsem byl vysvěcen na jáhna, působím ve farnosti Kralupy nad Vltavou a
současně vyučuji na ZCŠMR v Kladně a na ZŠ Komenského v Kralupech.
M. Chleborád

Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 21. 6. 2016
Přítomni: P. J. Gapski, T. Lokajíčková, F. Nedbal, J. Macek,
		
P. Chvátal, H. Svobodová
Omluveni: G. Suchlová, P. S. Přibyl , J. Durdisová
Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Personální situace kněží: P. S. Přibyl byl k 1.7. jmenován duchovním správcem na Karlově,
u nás bude ještě částečně vypomáhat. Zároveň v našem kostele od 1.7. nastoupí nově 		
vysvěcený kaplan P. M. Chleborád. P. J. Gapski byl jmenován rektorem kostela sv. Gabriela.
2) Primice: dne 2.7.2016 v 10,30 se v kostele sv. Václava uskuteční primice našeho farníka P. J.
Zemana, který bude potom sloužit ve Stodůlkách. Všichni jsou srdečně zváni na primiční
mši sv. a na následné pohoštění do sálu Radnice Prahy 5.
3) Farní pouť – je plánována na 10.9.2016 na Svatou Horu a do Rožmitálu pod Třemšínem.
Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve Zpravodaji. Přihlašujte se již nyní, prosím.
4) Noc kostelů: proběhla dobře a klidně, náš kostel navštívilo 1702 lidí. Díky všem organizátorům
(zvláště P.Chvátalovi) a všem, kteří vypomohli se zajištěním akce.
5) Hrob P.Homoly: byl opraven.
6) Opravy kostela: pokračuje oprava okapů a fasády, dotace byly obdrženy.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 29. 8. 2016 od 18:30
Zapsala: HS
farář:
farní vikář (kaplan):

P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 / 257 317 652 / gapski@centrum.cz
P. Martin Chleborád : tel. /

Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100.
Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.
			
Farní www stránky: Adresa: www.farnostsmichov.cz Vše, co chcete na stránky umístit (příspěvky, fotografie, atd.) posílejte na adresu: jakub.suchel@seznam.cz
Farní Zpravodaj:
Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie,
zasílejte na: prispevky@volny.cz Uzávěrka je vždy 25. v měsíci
Farní knihovna:
Knihovna je ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní mši sv. v
9:30 (tedy v době 10:45-11:30), i v jednotlivých společenstvích.
Sponzorské dary:
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Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” stále hledáme
dobrovolníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené
suroviny, a po skončení umyjí nádobí a uklidí v sále. Jinými slovy budou “držet služby”.

Náboženství pro předškoláky
Milí rodiče předškoláků,
jak jste již možná v předchozích vydáních Zpravodaje zaznamenali, bude i
příští rok v naší farnosti probíhat katecheze předškolních dětí. Srdečně zveme
děti od 4 do 6 let k setkávání ve středu od 15 h v prostorách Mateřského centra Venoušek. V příštím školním roce se budeme v prvním pololetí věnovat
tématům “kostel, víra, církevní rok” a ve druhém pololetí budeme probírat
průběh mše svaté s tím, že si děti budou postupně skládat a vybarvovat svůj
vlastní “nedělní misálek”. Tento více než 100-stránkový misálek pak mohou
děti používat i v dalších letech pro orientaci a sledování průběhu mše sv., neboť
kromě zdařilých ilustrací obsahuje i mešní řád a vysvětlivky.
Pracovat budeme s materiály zkušené katechetky PaeDr. Marie Nedbalové ze
stodůlecké farnosti. Dotazy a přeběžné přihlášky, prosím, zasílejte na e-mail:
gabesuch@gmail.com a nezapomeňte též vyplnit oficiální přihlášky v kostele.
Něco málo o nás:
Gabriela Suchlová
38 let, matka 5 dětí, absolventka Vyšší zdravotnické školy SŘMR, poté jsem pracovala jako
zdravotní sestra na interním a dialyzačním odd., od r. 2008 v rámci Pastoračního střediska při
Arcibiskupství pražském pracuji jako pastorační referentka především na webu deti.vira.cz web o víře pro děti, rodiče, vychovatele i katechety (1997 maturita z křesťanské etiky, 2010 kurz
pro pomocníky v pastoraci, nyní čekatelka katechetického kurzu)
Vendulka Keclíková
Jmenuji se Vendulka Keclíková, narodila jsem se před 30 lety v Praze. Studovala jsem medicínu
v Hradci Králové, profesí jsem lékařka AČR, ovšem krátce po absolutoriu jsem nastoupila na
mateřskou dovolenou, na které jsem doposud. Jsem 7 let vdaná a s manželem vychováváme
4letého Matěje a 2letou Františku. Děkuji Bohu za mnohé dary, kterých se mi dostalo, a za
jeden z největších považuji skutečnost, že mi bylo umožněno v roce 2013 přijmout svátost
křtu v našem kostele. V září nastupuji do posledního ročníku dálkového studia Teologických
nauk na KTF. Baví mě práce s dětmi, získávání nových poznatků všeobecně, ráda cestuji po
vlastech českých, čtu a sportuji. Těším se na vás a vaše děti příští rok při výuce náboženství pro
předškolní děti.
			
Na setkávání s dětmi se těší:
Gabriela Suchlová a Vendulka Keclíková

Předběžné informace o výuce náboženství

na faře u sv. Václava ve školním roce 2016 – 2017
1. skupina: 4 – 6 let – středa 15:00-16:00 – v mateřském centru (G. Suchlová a V. Keclíková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání – čtvrtek 14:30 – 15:30 (P. Martin Chleborád)
3. skupina: mladší školní věk (cca do 10 let) středa 15:00-16:00 – v sále (Radka Habánová)
4. skupina: starší školní věk (cca od 11 let) – pondělí 16:00-17:00 (P. Martin Chleborád)
5. skupina: mládež (cca od 15 let) – čtvrtek 15:45 – 16:45 (P. Martin Chleborád)
Kontakty na katechety:
gabesuch@gmail.com; tel. 603776254 (1.skupina)
radkahab@gmail.com; tel. 603872524 (2.-4.skupina)
Pravidelná výuka bude zahájena v týdnu od 12. 9. 2015. Do 2. skupiny je možné se dodatečně
přihlásit nejpozději do konce října, do ostatních skupin po dohodě i v průběhu školního roku.
Komu nevyhovují termíny výuky v naší farnosti, může se přihlásit i v sousední farnosti Praha
- Hlubočepy:
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Skupina MD: maminky s dětmi (cca 2 – 4 roky) - pondělí 10:00 - 10:45 nebo 14:00 - 14:45
									na zlíchovské faře
Skupina P: příprava k 1. sv. přijímání - pondělí 15:00 - 16:00 na zlíchovské faře
Skupina 0 : předškolní věk (cca 4 - 6 let) - čtvrtek 14:00 - 15:00 v domě Gloria na Barrandově
Skupina 1 : mladší školní věk (cca do 10 let) - čtvrtek 15:15 - 16:15 v domě Gloria na 		
									Barrandově
Skupina 2: starší školní věk (cca od 11 let) - čtvrtek 17:15 - 18:15 na zlíchovské faře
Výuka probíhá pod vedením katechetky Radky Habánové, skupiny 0 a 1 v azylovém domě Gloria, jehož zřizovatelem je Arcidiecézní charita (Renoirova 7, Praha 5 – Hlubočepy/sídliště Barrandov, asi 5 min. pěšky od stanice tramvaje „K Barrandovu“); skupiny MD, P a 2 na zlíchovské
faře (Na Zlíchově 8, Praha 5, tram. zastávka Zlíchov).

Farní pouť na Svatou Horu a do Rožmitálu pod Třemšínem

Zveme vás na farní pouť v sobotu 10. září 2016. Pojedeme pronajatým autobusem, pouť je tedy
vhodná pro farníky všech věkových kategorií. Nejprve navštívíme Svatou Horu, kde bude otevřena
Svatá brána, což je hlavní cíl naší pouti. Po individuální prohlídce poutního areálu či po návštěvě
místního muzea budeme mít v místní bazilice mši sv. Poté přejedeme do blízkého Rožmitálu pod
Třemšínem, kde si po obědě prohlédneme místa spjatá s působením Jakuba Jana Ryby. Navštívíme
expozici věnovanou tomuto hudebnímu skladateli v místním Podbrdském muzeu, zájemci mohou
shlédnout i ostatní zajímavé expozice v tomto poměrně novém muzeu.
Procházkou (ale kdo bude chtít, může jet autobusem) přejdeme do asi 1,5 km vzdáleného kostela
Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, kde J. J. Ryba působil jako regenschori. Máme objednánu
prohlídku tohoto kostela s výkladem. V podvečer se vydáme zpět do Prahy.
Máme zajištěn společný oběd v Zámecké hospodě nedaleko Podbrdského muzea. Jako na minulé
pouti, i letos je možné si předem vybrat ze dvou jídel, která jsou uvedena na přihlašovacím archu.
Sraz je v 8:15 u kostela sv. Václava, odjezd přesně v 8:30, předpokládaný návrat do Prahy asi v
18:30 hodin.
Cena za dopravu autobusem je 230 Kč. Počítejte však i s cenou za oběd (jídlo+polévka asi 120
Kč + nápoje), který uhradí každý samostatně v restauraci. Vstup do muzea bude stát 70 Kč pro
dospělé nebo 40 Kč pro děti/důchodce, tyto peníze vybereme během cesty v autobuse.
Přihlásit se a zaplatit za dopravu můžete v sakristii. Prosíme, nenechávejte přihlašování na
poslední chvíli!									 JM

Olympijské hry v Brazilském Riu

4

Nechci v našem farním Zpravodaji hodnotit přípravu či výkony sportovců. Většina z nás však jistě v poslední době o nich
slyšela. Sportovci se těší, aby prokázali svou zdatnost a tělesné
výkony. Alespoň tak to asi na počátku bylo při vzniku těchto
her, ale svět se mění. V dnešní době i sportovní výkony jsou
často poznamenány nekalými podvody. Ale o tom nechci
uvažovat. Na této věci mne upoutalo něco jiného. V Rio de
Janeiru se totiž tyčí vysoká socha Krista, vytesaná do kamene,
asi 38 m vysoká. Stojí na pobřeží Atlantického oceánu, na
vysoké skále (asi 697 m), nad přístavem. Kristus zde stojí
obrácen čelem k městu, s rozepjatýma rukama, jakoby žehnal
městu a všem, kteří do něj přicházejí. Ve dne je socha viditelná
z velké dálky, v noci je osvětlena. Osvětlení bylo spuštěno poprvé ve třicátých letech minulého století, v den, kdy se četlo
evangelium „Kristus je světlo k osvícení národů“. Na podstavci
je nápis, který musí snad každého oslovit:
Když na rozcestí stojíš a nevíš kudy kam se dát,

když neznáma se bojíš a vůdce měl bys rád,
		
tu v Ježíšovu mocnou, svou slabou polož dlaň a věřit nepřestaň!
On cestou, jež tě čeká, již dávno kráčel sám.
		
On půjde s Tebou jistě, jen spolehni se naň!
Když vytčeného cíle jsi v světě nedosáh, nermuť se,
		
jen na Srdce Jeho svou horkou polož dlaň a věřit nepřestaň!
Až ke sklonku den schýlí se, On k slavnějšímu cíli dovede tě i tmou!
		
Jen věřit nepřestaň !
Jsou to slova, která se vrývají do srdce, a přála bych si, aby si je odtud odnesli všichni přicházející,
(nejen sportovci) z tohoto rozvráceného světa, kteří Rio navštíví. Modleme se za ně!
MM

Radost, úžas, a vděčnost Pánu žně

V sobotu 2. července zažila naše farnost slávu, jaká se vyskytne v lepším případě jen několikrát
za století. Primiční mši sv. sloužil novokněz pocházející z naší farnosti, P. Jiří Zeman.
K oltáři ho doprovodili kněží, působící v naší farnosti - P. Pávek, který jeho povolání ke kněžství
objevil, P. Bouška, který o povolání pečoval, P. Přibyl, který povzbuzoval a cennými radami
přispěl, a P. Gapski, který sklidil plody práce svých předchůdců a vystrojil slavnostní hostinu.
Kromě nich se účastnili kněží z okolních farností, přátelé ze studií v semináři a kněží, kteří
Jiřího formovali a ovlivnili. V zaplněném kostele se sešli jak farníci ze Smíchova, Barrandova,
Košíř, Stodůlek, tak i z farností vzdálenějších.
Hudební doprovod byl slavnostní, klid a soustředěnost všech maximální. Všichni si vděčně
uvědomovali význam události, kdy někdo z našeho středu byl povolán ke službě. Kázání se ujal
P. Stanislav, který s vědeckou přesností pojmenoval všechny nástrahy i úkoly pro novokněze,
ale zároveň nešetřil s povzbuzujícími slovy.
Po mši sv. a nezbytném focení skupin, jsme se přesunuli do radničního sálu, kde nechal P. Gapski připravit raut pro všechny účastníky bohoslužby. Tady začala druhá část oslav, kdy přítomní
mohli pozdravit primicianta, zavzpomínat na společně strávené uplynulé roky a slibovat účast
na akcích budoucích.
Jakmile se oslavenec trochu občerstvil, přesunul se zpět do kostela a udílel novokněžské
požehnání, dokud se všichni hosté u něj nevystřídali. Plni radosti jsme se po 16 hod. rozešli.
Pro ty, kteří se nemohli dostavit, připomínáme, že P. Jiří nastupuje do Stodůlecké farnosti, kde
ho alespoň následující rok můžete navštívit. Přejme mu vše dobré a nadále ho podporujme
modlitbou. A zároveň si vděčně vzpomeňme i na rodiče, kteří ho ve víře vychovali a celou dobu
na jeho cestě ke kněžství podporovali.
P.S.
A že to byla velká sláva a významná událost v rámci pražské arcidiecéze dosvědčuje i přítomnost fantoma církevních
oslav - všem známého “Lahvouna”, který vydržel, až do samého závěru oslav. 			 FN
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Letní pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti

Neděle:
8:00 18:00 sv. Václav
u sv. Gabriela o prázdninách bohoslužby nejsou
Po, St, Pá: 17:30
sv. Václav
Út, Čt, So: 7:30
sv. Václav
Pátek 		
15:00 Palata
Uvedený pořad bohoslužeb platí od 1.7. do 31.8. včetně, bez ohledu na svátky.

Kostel sv. Václava je v létě otevřen:

pondělí - pátek 7:30 – 12:00, sobota 7:15 – 11:00, neděle 7:30 – 11:00
(v sakristii kostela je v těchto hodinách k dispozici pastorační asistent/ka)

Svátosti smíření u sv. Václava

1/2 hod. před každou večerní mší sv. a v neděli též před dopolední;
jindy po dohodě

Významné dny, svátky a farní program

29.6. středa
Slavnost sv. Petra a Pavla
2.7. sobota
od 10:30 u sv. Václava - Primice J. Zeman, následně oslava
5.7. úterý
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
11.7. pondělí
Svátek sv. Benedikta
22.7. pátek
Památka sv. Marie Magdalény
25.7. pondělí
Svátek sv. Jakuba, apoštola
26.7. úterý
Památka sv. Jáchyma a Anny
29.7. pátek
Památka sv. Marty
1.8. pondělí
Památka sv. Alfonsa z Liguori
4.8. čtvrtek
Památka sv. Jana Vianneye
6.8. sobota
Svátek Proměnění Páně
8.8. pondělí
Památka sv. Dominika
10.8. středa
Svátek sv. Vavřince
11.8. čtvrtek
Památka sv. Kláry
15.8. pondělí
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
20.8. sobota
Památka sv. Bernarda
22.8. pondělí
Památka Panny Marie Královny
24.8. středa
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
27.8. sobota
Památka sv. Moniky
29.8. pondělí
Umučení sv. Jana Křtitele
3.9. sobota
Památka sv. Řehoře Velikého
8.9. čtvrtek
Svátek Narození Panny Marie
Po dobu prázdnin nebude pravidelný farní program jednotlivých společenství. Začínáme
opět v září!

Letní poutě v Hájku
16.7.		
30.7. 		
2.8. 		
13.8.
10.9.		
24.9. 		
8.10. 		

11:00
11:00
18:00
11:00
11:00
11:00
11:00

vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Památka Panny Marie Karmelské (P. Antonín Příkaský, OCD)
Sobotní památka Panny Marie (P. Jaroslav Ptáček, Ocr.)
Svátek Panny Marie Královny andělů (P. M.F. Pometlo, OFM)
Svátek Nanebevzetí Panny Marie (P. František Sadílek, OFM)
Svátek Narození Panny Marie (P. Václav Slouk, brněnský děkan)
Sobotní památka Panny Marie (P. Daniel Janáček, O.Praem.)
ze Svátku sv. Františka z Assisi (P. Vladimír Slámečka)

Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. J. Gapski, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 600 ks
neprodejné

