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Vážení a milí farníci,
vstupujeme do měsíce června, kde nás čeká řada zajímavých událostí. Ze škály nabídek si určitě 
vybere každý – jak v rovině duchovní, tak světské. A přesto je tu něco jedinečného a neopakova-
telného. Je to kněžské svěcení. Po mnoha letech, odmyslím-li si loňské trochu netradiční kněžské 
svěcení, nastává doba, kdy budou vysvěceni 4 noví kněží. 
Není to samozřejmě důležité jen proto, že se to týká konkrétně mě, ale je to věc celé církve, naší 
diecéze, farnosti a hlavně naší víry. Víra bez kněze by byla pustá a prázdná, protože by chyběl ten, 
skrze koho Bůh lidem dává nekonečně milostí skrze svátosti. 
Bůh nám tyto dary dává úplně zadarmo, stačí si pro ně přijít. Ale co když by nebylo kam? Ně-
kdy bereme jako úplnou samozřejmost, že si najdu kostel, kde je mše svatá, nebo už to dokonce 
vím. Přijdu tam a mše se tam opravdu slouží, zpovídá, je tam „někdo“, kdo proměňuje apod. 
Vím, kam se obrátit v případě křtu, biřmování, svatby, pohřbu apod. Někdy jsme si tak zvykli 
na tento duchovní servis, že si ani nedokážeme představit situaci, kdy přijdu do kostela na mši a 
nikdo ji sloužit nebude, nikdo nebude zpovídat, proměňovat, pohřbívat, oddávat apod. Zkusme 
si představit situaci, kdy přijdete v neděli do kostela a ten bude zavřený, stejně tak i fara. Nikde 
nikdo. Budeme se snažit dovolat, ale nikdo to zvedat nebude. A na biskupství vám řeknou, že je 
nedostatek kněží a že se farnost sv. Václava zavřela. Ať jdete někam jinam v okolí.
Možná předchozí odstavec někomu může znít jako sci-fi. Ale nebudou-li kněží, bude to realita. A 
proto by se svěcení nových kněží mělo hluboce dotýkat každého z nás. Ne jen proto, že z jednoho 
„smíchovského“ jáhna se stane kněz, ale proto, že jde o moji víru. A jde-li o moji víru, pak mi jde 
o život. A to ne o život pozemský, ale věčný. A jde-li o život věčný, co je potom důležitější? Jak 
může být důležitější chalupa, návštěva, dovolená apod.?
A proto bych vás chtěl opravdu upřímně pozvat na kněžské svěcení 22. 6. 2019 do pražské ka-
tedrály a na mši svatou na Smíchově 29. 6. od 10hod., kterou již budu sloužit jako novokněz, 
poděkuji při ni za dar kněžství a udělím novokněžské požehnaní. Po ní jsou všichni farníci také 
srdečně zváni na pohoštění, abychom tuto velikou událost společně oslavili.             Václav Revenda
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farář u sv. Václava  P. Jerzy Gapski : tel.:  724 324 555 // 257 317 652 
a rektor u sv. Gabriela: gapski@centrum.cz
jáhen u sv. Václava Václav Revenda : tel.: 721 487 212  revendavaclav@seznam.cz

Sponzorské dary: Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100. 
 Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.   
Farní www stránky: Adresa: www.farnostsmichov.cz  Vše, co chcete na stránky umístit   
 (příspěvky, fotografie, atd.) posílejte na adresu: jakub.suchel@seznam.cz
Farní Zpravodaj: Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, 
 fotografie, zasílejte na: prispevky@volny.cz  Uzávěrka je vždy 25. v měsíci 
Farní knihovna:  Knihovna je ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní mši sv.  
 v 9:30 (tedy v době 10:45-11:30), i v jednotlivých společenstvích. 

Pravidelný program farnosti
Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám 
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat 
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou 
srdečně zváni!
Ministrantské schůzky (1x za 14 dní, liché týdny)
neděle na faře od 8:00 se snídaní, od 8:30 bez
Farní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství starších rodičů
neděle 17:00 - 19:00 - velký sál na faře
Příprava na biřmování - vede V. Revenda 
neděle od 19:00 - na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Chrámový sbor IGNIS - zkoušky
pondělí od 18:30 - 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 cca od 18:15 - mateřské centrum, lze se i 
připojit k modlitbě v uvedený čas, příp. denně ve 20:00. 

Příprava na křest dospělých - V. Revenda
středa od 19:30 - na faře
Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné 
modlitby a oběd)
Biblická hodina 
čtvrtek od 18:15 - vede V. Revenda
Čtvrteční filmové a modlitební večery
čtvrtek od 19:45 - 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 4.6. v 18:30, farní kancelář
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 25.6. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka skončí 12.6.

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”. 

Biblická hodina
Od 17. září jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme, 
nově pod vedením jáhna Václava Revendy. Každý čtvrtek od 18:15 se 
setkáváme s biblickými texty, jejich významem i interpretací. Přijďte 
se i vy nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti! Václav je dobrý 
učitel. A do sálu se vejde víc než pravidelných 8 -12 posluchačů.
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Filmový a modlitební čtvrtek
Srdečně vás zveme na červnové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem. 
Film nám tentokrát přiblíží jednoho z otců zakladatelů Evropské unie. 
Robert Schuman byl vyjímečný politik, křesťan, který se svojí vizí 
míru a jednoty nás může inspirovat i dnes.Těšíme se na vás ve čtvrtek 
13.6.2019 v 19:45 ve farním sále. Ostatní čtvrtky se ve stejném čase 
scházíme k modlitbě chval, díků a proseb, doprovázené kytarovými 

chvalozpěvy. Modlitba trvá zhruba hodinu až hodinu a půl. Též srdečně zveme! Na setkání se 
těší a zvou        Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Hudební skupinka
Stejně jako v minulých letech i letos naše hudební skupinka bude do-
provázet mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termín je v 
září. Rádi mezi sebou uvítáme nové posily - zpěváky i hudebníky.
Chrámový pěvecký sbor Ignis
působící při kostelích sv. Ignáce a sv. Václava hledá nové členy do všech 
hlasů. Kontakt: sbormistryně - Milena Stričević (stricmil@yahoo.com, 
telefon: 730 778 440). Zkoušky každé pondělí 18:30-21:00 u sv. Ignáce.

Předběžný rozvrh výuky náboženství
na faře u sv. Václava ve školním roce 2019 – 2020
1. skupina: předškoláci 4-6 let – středa 14:15-15:30 - ve farním sále (Vendulka Keclíková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání – P. Ondřej Kapasný
3. skupina: 1. třída ZŠ (6-7 let) – středa 14:15-15:15 - v mateřském centru (Gabriela Suchlová)
4. skupina: mladší školní věk (8-11 let) – středa 15:30-16:30 - v mateřském centru (Gabriela Suchlová)
5. skupina: mládež (cca od 15 let) – P. Ondřej Kapasný
Kontakty na katechety:
Gabriela Suchlová: gabesuch@gmail.com, tel. 603 776 254
Vendulka Keclíková: vendulka.keclikova@seznam.cz, tel. 608 264 268
Pravidelná výuka bude zahájena v týdnu od 16. 9. 2019 (Katecheze Dobrého Pastýře v termíne-
ch od 2. 10. 2019 do 29. 4. 2020). 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.
%-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška na náboženství 2019 – 2020
Přihlašujeme svého syna/svou dceru na výuku náboženství ve smíchovské farnosti u sv. Václava.
Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Kolik let již navštěvoval(a) výuku náb. : ..............   Přistoupil(a) již k 1. sv. přijímání:  ANO / NE *
Skupina, kterou by měl(a) navštěvovat:...............  
Adresa bydliště: .....................................................................................................................
Zdravotní či jiné omezení: .....................................................................................................
Telefon / mobil rodičů: ...........................................................................................................
e-mail rodičů: .........................................................................................................................
Dítě smí po skončení výuky samostatně odejít:   ANO / NE *           

Datum: ............................... Podpis rodičů: ...........................................................................
Poznámka: …………………………………………………………………………………….........
(Podepsanou přihlášku prosím odevzdejte v sakristii nebo při 1.hodině.) * nehodící se škrtněte
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Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 4. 6. 2019
Přítomni:  P. J. Gapski, V. Revenda, F. Nedbal, P. Chvátal, J. Durdisová,
  A. Lisý, G. Suchlová, O. Sobotka, H. Svobodová 
Omluveni:  J. Macek
Body jednání, návrhy a usnesení schůzky pastorační rady:

1) Personální situace ve farnosti:
- 30. 6. 2019 končí svou jáhenskou službu Mgr. V. Revenda, který bude vysvěcen na kněze –  
 velký dík za vše, co pro naši farnost za poslední rok vykonal!
- 1. 7. 2019 k nám nastupuje nový kaplan novokněz P. Ondřej Kapasný.
2) Farní charita: P. Chvátal, ředitel farní charity, vysvětlil právní subjektivitu naší farní charity.  
 Na příštím zasedání pastorační rady bude rozhodnuto, zda bude tento subjekt pokračovat  
 nebo požádáme o zrušení farní charity.
3) Stavební práce: práce (na portálu, nátěr kostela) budou v letošním roce pokračovat, peníze  
 od Magistrátu hl. města jsme neobdrželi.
4) Svěcení diákona V. Revendy: uskuteční se 22. 6. 2019, poté v sobotu dne 29. 6. 2019 bude  
 novokněz v 10,00 sloužit primiční mši svatou v našem kostele. Po ní se uskuteční oslava a  
 setkání farníků v sále Městského úřadu Prahy 5.
5) Provoz kostela o prázdninách: 
- nedělní bohoslužby: 8,00 a 18, 00,
- všední dny: pondělí, středa a pátek v 18, 30, úterý, čtvrtek a sobota v 7, 30
- otevření kostela: pondělí, středa a pátek od 14, 00 do skončení večerní mše sv., úterý, čtvrtek 
 a sobota od ranní mše sv. do 11, 00.
6) Farní dovolená: je plánována na 4. 8. – 10. 8. 2019 v Itálii.
Termín příští schůzky pastorační rady: 3. 9. 2019 v 18, 30   Zapsala:   HS

Pozvání na primici a první mši sv. pro farnost
Zveme všechny farníky na kněžské svěcení jáhna Václava do katedrály (sobota 22.6. v 10:00) a 
následně na primiční mši sv. v neděli 23.6. v 11:00 k Božskému Srdci na Vinohradech. V sobotu 
29.6. v 10:00 pak ke sv. Václavu na mši sv. na poděkování za dar kněžství. Po obou mších jsou 
farníci srdečně zváni na oslavu s občerstvením. U sv. Václava proběhne oslava v sále Městské 
části (proti kostelu).
Veškeré podrobnější informace najdete na http://primice.maweb.eu (i návrhy vhodných dárků :-))

Ustanovení nového kaplana
a jeho primiční mše sv.
S velkou radostí oznamujeme, že od 1.7. je do naší farnosti 
ustanoven jako kaplan novokněz P. Ondřej Kapasný (dosud já-
hen v Kralupech n. Vlt.).
V pondělí 1.7. v 17:30 bude u sv. Václava sloužit svoji primiční 
mši sv. I když to je „všední den“ a „první den prázdnin“, pokud 
to jen trochu stihnete, přijďte jej přivítat v naší farnosti!
P. Ondřej se již v průběhu prázdnin zapojí do pravidelného 
programu farnosti.       FN

Slunce v našich životech
Každý den jsme zahlcováni obrovským množstvím zpráv, většinou však negativních. Někteří lidé 
si ještě navíc oblíbili nepříjemný způsob zábavy. Dříve ho prováděli psaním anonymních dopisů, 
dnes pomocí počítačů. Rozesílají informace s katastrofickým obsahem. Nikdy neschází výhrůžka 
trestu za nesplnění předání sdělení určenému počtu osob, zpravidla zastrašování smrtí.
Děj filmů a knih je také převážně záporný. Proto panuje ve společnosti tísnivá nálada. Může-
me si často připadat jako v ledové zemi, kde nikdy nezasvítí slunce. Když jdeme po ulici nebo 
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jedeme v dopravních prostředcích, lidé většinou spolu nemluví. Mají v rukou mobily, tablety, 
sluchátka na uších. Někteří telefonují, jiní hrají hry, další poslouchají hlasitou hudbu. Důsledky 
této dusivé atmosféry jsou strach, smutek a bolest.
Všichni však máme možnost každodenního svobodného rozhodování pro změnu situace. 
Slunce svítí na obloze pro všechny lidi, ale může také, obrazně řečeno, prohřát i naše životy a 
roztavit krunýř v duších a srdcích mnohých. Tímto blahodárným teplem je láska, která nám 
pomůže objevit schopnosti a dary prospěšné ostatním. Někteří mohou přispívat finančně na 
různé projekty, jiní pomáhají v dobrovolnických organizacích a jedou i do vzdálených zemí 
předávat cenné zkušenosti.
Velikou sílu má při všech těchto činnostech prožívaná víra v Boha a upřímná modlitba. 
Těžkosti se nevyhnou nikomu. Pokud však nás, kteří chceme dobro pro ostatní lidi i sebe, bude 
většina, život na světě se stane alespoň trochu lehčí.               Ilona Bozděchová

Dva vážné nedostatky
Láska je jedno z nejčastějších slov, která říkáme. Už od pradávna o ní básníci sklá-
dali verše, skladatelé písně. Každý člověk po ní v hloubi srdce touží. Položme si 
důležitou otázku, proč je v dnešní moderní době nedostatek lásky? 
Má stejně závažný důsledek jako nouze o vodu. Bez těchto dvou pramenů by ne-
existoval život. Pán Bůh stvořil člověka z lásky a pro ni. Někteří lidé ji omezují 

jenom na nestálý cit nebo erotiku. Jiní na nezřízený vztah ke zvířatům či neživým věcem, ke 
starým autům, lokomotivám, historickému nábytku apod. Cenný čas na projevy lásky a osobní 
setkání nám také bere závislost na nových technologiích. 
Výsledkem je samota nejenom starých lidí, ale také mladších s tělesným postižením. Dny čeká-
ní na zazvonění zvonku, zaklepání na dveře nebo alespoň příjemný telefonát, jsou nekonečné. 
Člověk začne vadnout, obrazně řečeno, jako květina bez živin, i když je finančně a materiálně 
zabezpečený.
Dnes se však mnohem častěji mluví o nedostatku vody. Jeho příčiny jsou známé, mnoho che-
mikálií, průmysl, vysazování rostlin, které do naší přírody nepatří. Odborníci hledají možnosti, 
jak zlepšit životní prostředí a získat vodní zdroje. Už se objevují nadějné zprávy, že se to děje. 
Stejné úsilí bychom však také měli vyvinout na obnovu neviditelného pramene lásky. Správné 
využívání daru svobody, volného času a dobrá vůle, povedou ke zlepšování mezilidských vztahů. 
Naděje a radosti bude zase více, než smutku a bolesti. Různých těžkostí se sice nezbavíme, ale 
občerstvováním z obou zdrojů dostaneme sílu k jejich snadnějšímu překonávání.   Ilona Bozděchová

Naše farní Kolodovo 2019
Pro naše společenství starších rodičů se stalo již tradicí vyrážet jednou za rok na týdenní společný 
pobyt v přírodě, kde se pohybujeme především na kolech. Letos jsme zvolili oblast Českého 
lesa, na hranicích Bavorska, krásný zvlněný terén. Během našich výletů na kolech jsme pozo-

rovali a vnímali rozlehlé zelené louky, pole a 
lesy, pro městského člověka osvěžující zážitek. 
Byli jsme mile překvapeni dobře udržovanými 
cyklostezkami, zvláště těmi, vybudovanými na 
místě bývalých železničních tratí na bavorské 
straně. Nedali jsme se odradit ani dvoudenní 
nepřízní počasí a užili si výlet na hrad a zámek 
v Horšovském Týně, a návštěvu Domažlic.
Prohlídka Řezna a jeho nádherných památek 
nám připomněla naši církevní i světskou his-
torii a význam tohoto města pro Čechy.
Bohužel, vyprázdněná krajina na české straně 
znamená i zavřené kostely. Takže prožít svátek 

Nanebevstoupení Páně jsme se vydali do nedalekého městečka Eslarnu a s bavorskými sousedy  
i oslavili. Milé bylo i popovídání s místním farářem, který s radostí vzpomínal na opakované 
návštěvy Prahy. Užili jsme si krásný týden, plný nejrůznějších zážitků, které obohatily každého 
z nás osobně i naše vzájemné vztahy. Díky Pánu za ně. Věříme, že se to povede i příští rok.   HS
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Farní výlet do Kladna
Jako obvykle se vydařil (díky osvědčenému organizátoru J. Mackovi). Více než 30 účastníků 
navštívilo našeho bývalého kaplana, Martina Chleboráda, v jeho nové farnosti.  
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Biřmování u sv. Václava
První červnovou neděli do naší farnosti zavítal Otec biskup Mons. Zdenek Wasserbauer. 
Důvodem bylo udělení svátosti biřmování celkem jedenácti spolufarníkům.  Poděkování patří 
Václavovi Revendovi, který biřmovance dobře a důkladně několik měsíců připravoval. 
A dále děkujeme panu Milanu Hrbkovi, provozovateli restaurace Ve dvoře v ul. Nádražní 851/42, 
Praha 5, http://www.akatpension.com/restaurant/ za zajištění znamenitého občerstvení, které 
následovalo po mši sv.          JS

Noc kostelů - bilance a poděkování
Do našeho kostela zavítalo celkem 1240 návštěvníků o které se posta-
ralo 16 dobrovolníků z řad farníků. Všem organizátorům a dobrovol-
níkům děkujeme za dobře připravený a hladký průběh večera.
Také bychom rádi získali od farníků další nápady na případné oboha-
cení programu v příštím roce.        FN
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Významné dny, svátky a farní program

Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:  8:00    9:30 18:00  sv. Václav  Neděle:  11:15  sv. Gabriel
(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi) Čtvrtek: 14:45 DD Klamovka
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. sobota Památka sv. Justina
 4.6. úterý schůzka Pastorační rady (18:30)
 5.6. středa Památka sv. Bonifáce
 9.6. neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého
 11.6. úterý Památka sv. Barnabáše
 13.6. čtvrtek Památka sv. Antonína z Padovy
 16.6. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice
 20.6. čtvrtek Slavnost Těla a krve Páně
 21.6. pátek Památka sv. Aloise
 22.6. sobota Kněžské svěcení v katedrále 
   od 10 hod.
 23.6. neděle Primiční mše sv. P. Revendy v 11  
   hod. u Božského Srdce  
 24.6. pondělí Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
 28.6. pátek Slavnost Nejsvětějšího srdce   
   Ježíšova
 29.6. sobota Slavnost sv. Petra a Pavla, 
   v 10 hod. u sv. Václava 
   primiční mše sv. P. Revendy
 1.7. pondělí v 17:30 u sv. Václava primiční   
   mše sv. P. Kapasného
 3.7. středa Svátek sv. Tomáše, apoštola
 5.7. pátek Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
 11.7. čtvrtek Svátek sv. Benedikta sobota 1. června v 11:00 hodin

Pouť ke svátku navštívení panny marie
celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer, biskup
sobota 15. června v 11:00 hodin
Sobotní památka panny marie
celebruje P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM
sobota 29. června v 11:00 hodin
Slavnost sv. petra a pavla
mše svatá s žehnáním dopravních prostředků
celebruje P. Eliáš Tomáš Paseka OFM
sobota 13. července v 11:00 hodin
Za pronásledované křesťany
celebruje P. Josef Žák

Program poutí do Hájku 2019
Mariánské poutní místo Hájek u Prahy zve na 
červnové a červencové pouti.

Nabídka
domácí péče o seniory: 
2x týdně pondělí + pátek v době od 9 do 14 za 120 
Kč na hodinu. Aktivizace, cvičení, pomoc s hygie-
nou, doprovod k lékaři atd. dle dohody
relaxační a regenerační masáže: 
v odpoledních hodinách v salonu ve Zborovské 22 
(30 min. 300 Kč, 45 min. 500 Kč).
Masérka a pracovnice v sociálních službách, Marta 
Holmanová, tel. 721 107 280
mar.holmanova@seznam.cz 

Svatoprokopská pouť na Sázavě
Farnost v Sázavě vás zve do poutního chrámu sv. 
Prokopa na poutní bohoslužbu ke cti zemského 
patrona sv. Prokopa v neděli 10. července od 
10:30 hodin.  Mši sv. doprovodí staroslověnskou 
Missa Glakolskaja Sázavský chrámový sbor pod 
vedením sbormistra Karla Nepraše.


