
Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

9
Září
2020

1

Milí čtenáři našeho zpravodaje,
po návratu z prázdnin a dovolených, kdy se opět 
vracíme do běžného školního a pracovního dění, 
nám církev opět připomíná Pannu Marii, a to do-
konce třikrát: 8., 12. a 15. září. Nejprve slavíme Na-
rození Panny Marie, o několik dní později Jméno 
Panny Marie a den po svátku svatého Kříže (14. 
9.) vzpomínáme Pannu Marii Bolestnou. Letos po 
obnovení a vysvěcení Mariánského sloupu na Sta-
roměstském náměstí by tyto mariánské svátky měly 
být pro nás ještě větší výzvou k zamyšlení a modlit-
bám, vždyť každý z nich nám přibližuje Matku Boží 
z jiného úhlu pohledu. V těchto úvodních řádcích 
se zastavím pouze u prvního z nich.
Svátek Narození Panny Marie je pozoruhodný tím, 
že slavit narození na tento svět není v církvi obvyk-
lé, neboť církev oslavuje nikoliv první, ale poslední 
den života toho člověka, který ho naplnil svatostí a 
dobrými skutky. Z tohoto pravidla učinila Církev tři 
výjimky. První výjimka podmiňuje ty další dvě. Je 
to narození našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. S 
jeho narozením není spojena žádná dvojznačnost, 

nýbrž jen díky a chvála. Dále je to narození jeho nejsvětější Matky a narození jeho předchůdce 
Jana Křtitele, které posvětila svou přítomností Matka Boží a Boží Syn v lůně matky. 
K Ježíši Kristu, Synu živého Boha, patří neoddělitelně i narození jeho Matky, nejsvětější Panny 
Marie. Bez Marie by nebylo narození Boha-člověka. Od ní přišla rozhodující záchrana a Spasi-
tel světa. Preface mešního formuláře popisuje Pannu Marii, vyvolenou dceru Boha Otce, jako 
jedinečný dar: skrze tvé rozhodnutí se nejsvětější Panna Maria stala vyvrcholením dějin Izraele 
a počátkem Církve. Tak mají národy poznat, že z Izraele se rodí spása, z vyvoleného kmene 
vzchází tvoje nová rodina. Jako člověk je Maria dcerou Adama: je však osvobozena od každé 
viny a obrací tak Evin hřích k dobrému. Jako věřící je dcerou Abraháma: počala svého Syna ve 
víře. Jako keř vzešla z kmene Jesse, jako květ z ní vzešel náš Pán Ježíš Kristus.
Když někdo slaví narozeniny, blahopřejeme mu a přinášíme mu na znamení naší lásky, našeho 
přátelství a naší vděčnosti také dary. Jaký dar máme přinést Matce Boží k narozeninám, nám 
napovídá konstituce Lumen gentium: „Všichni věřící v Krista nechť ustavičně přednášejí Matce 
Boží své prosby, aby ona, která svými modlitbami pomáhala prvotní církvi, také nyní, když je 
vyvýšena v nebi nad všechny svaté i anděly, ve společenství všech svatých se přimlouvala u své-
ho Syna, dokud se všechny národy nespojí šťastně v míru a svornosti v jediný Boží lid ke slávě 
nejsvětější a nerozdílné Trojice.“ (69) 
Kdo miluje Pannu Marii, oslaví její narození, protože jako věřící člověk ví, co v Marii obdržel a 
jak neocenitelné je, že může mít Marii jako Matku po svém boku. 
„Radujme se z narození nejsvětější Panny Marie, neboť z ní vzešlo slunce spravedlnosti, Kris-
tus, náš Bůh.“                    P. Jerzy
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farář u sv. Václava  P. Jerzy Gapski :  tel.:  724 324 555  gapski@centrum.cz
a rektor u sv. Gabriela:   257 317 652 
farní vikář P. Robert Štěpánek :  tel.:  605 926 094 rbstepanek@gmail.com

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!
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka začne 14.9.
Ministrantské schůzky pod vedením P. Roberta, 
zahájení bude upřesněno v ohláškách
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
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Chrámový sbor IGNIS - 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 cca od 18:15 - mateřské centrum, lze se i 
připojit k modlitbě v uvedený čas, příp. denně ve 20:00. 

Příprava na křest dospělých a na biřmování 
- vede P. Robert
středa od 18:30 - na faře (kancelář)
Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:30 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné 
modlitby a oběd)
Biblická hodina 
čtvrtek od 18:30 - vede P. Robert - velký sál
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 15.9. v 18:30, farní kancelář
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 15.9. v 18:30, farní kancelář

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 10. září jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme, 
nově pod vedením kaplana, P. Roberta. Každý čtvrtek od 18:30 se se-
tkáváme s biblickými texty, jejich významem i interpretací. Přijďte se 
i vy nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti! A do sálu se vejde i 
víc než pravidelných 8 -12 posluchačů!
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Filmový a modlitební čtvrtek
Srdečně vás zveme na únorové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem. 
Film nás tentokrát zavede na Sicílii, ostrov mezi Evropou a Afrikou, kte-
rá se v posledních letech stala tranzitním místem pro migranty, kteří se 
sem dostávají často za dramatických okolností. V tomto filmu navštíví-
me tři centra v Palermu, která se starají o uprchlíky: Centrum Astalli, 
Centrum Arcobaleno 3P a Missione Speranza e Carità. Přiblížíme si 

podobenství o milosrdném samaritánovi do dnešní doby. Těšíme se na vás ve čtvrtek 10.září 
2020 v 19:45 ve farním sále. Ostatní čtvrtky se ve stejném čase scházíme k modlitbě chval, díků 
a proseb, doprovázené kytarovými chvalozpěvy. 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. Rádi mezi sebou uví-
táme 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 19:00-21:00 u sv. Ignáce.

Česká Křesťanská akademie a spolek ZaPět 
vás zvou na diskusi

Veřejný prostor
společná výzva pro 21. století

Neodvratný krach socialistického kolektivismu před 30 lety si část české 
společnosti vyložila tak, že společné vlastnictví a tím i veřejný prostor, 
jsou čímsi překonaným, nepřirozeným, proti přírodě i dobrým západ-
ním mravům. Dnes se ukazuje, že se jednalo o nepromyšlenou domněn-
ku, která bez trvalé kontroly vede k jiným společným nebezpečím. Soci-
alistický kolektivismus byl založen na závisti a třídní nenávisti.  Vypjatý 
individualismus se opírá o sobectví a hrabivost. Důsledky obou extrémů 
pro společnost jsou podobně závažné.

Přijďme na toto téma diskutovat se senátory 

Václavem Hamplem a Václavem Láskou
Diskutujme s nimi o jejich názoru na řešení našich společných problémů s veřejným prosto-
rem v Praze.
- Vltava a její břehy jsou společným bohatstvím Pražanů
- Volné a nezastavěné plochy a přírodní parky jsou pokladem, který nelze privatizovat
- Nikým neohrožovaný, kulturní a bezpečný život patří i na náměstí, chodníky a ulice
- Ke společnému životu nás všech patří veřejné knihovny, společenské domy, kulturní   
  střediska a základní umělecké školy. Dejme jim prostor a nebojme se do nich investovat.

A mnoho dalších otázek lze položit a probrat na místě.
Diskusní večer se koná dne 8. 9. 2020 od 18:00 ve farním sále 

u kostela sv. Václava na Smíchově (nám. 14. října 17).
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Rozvrh výuky náboženství na faře 2020 - 2021, od 14.9.
1. skupina: předškoláci – středa (16:15 do 17:15 / vyzvedněte děti do 17:30) - farní sál    
         (Vendulka Keclíková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání – čas bude upřesněn v září - farní sál    
         (P. Robert Štěpánek)
3. skupina: ml. školní věk (1. - 2. třída) – středa (14.15 -15:00) - farní sál 
         (Gabriela Suchlová)
4. skupina: ml. školní věk (3. - 5. třída) – středa (14:15 - 15:15) - MC Venoušek    
         (P. Robert Štěpánek)
5. skupina: st. školní věk (6. - 9. třída) – středa (15:30 - 16:30) - MC Venoušek 
         (P. Robert Štěpánek)
Kontakty na katechety:    Přihlášky na farním webu a v sakristii. 
 P. Robert Benno Štěpánek: rbstepanek@gmail.com,  tel. 605 926 094
 Vendulka Keclíková:  vendulka.keclikova@seznam.cz,  tel. 608 264 268
 Gabriela Suchlová:  gabesuch@gmail.com,   tel. 603 776 254

Současné “moderní” směry
Už v minulosti se nechávali lidé ve svém životě ovlivnit různými směry, které jim určovaly 
chování a myšlení. Existují i v dnešní době. Mnozí si však neuvědomují jejich zákeřnost a ne-
bezpečí. První z nich je strach, vyvolávaný především obrovskou hojností negativních zpráv. 
Způsobuje ve společnosti horší nákazu, než nový virus. Mladí nařizují starším lidem, aby zů-
stávali doma a nikam nechodili. Sami se uzavřou se svými mobily a počítači. Výsledkem takové 
“ochrany” je zvýšený nárůst psychických problémů.
Druhý směr je úplně opačný. Doporučuje se pozitivní myšlení za každou cenu. Můžeme se je 
naučit různými cvičeními. Jsme schopni na chvilku lehčeji zápasit s těžkostmi. Nežijeme však v 
ráji, proto se musíme často vracet k moudrému rozlišování a rozumnému přemýšlení, abychom 
našli řešení k prožívaným okolnostem.
Mnozí lidé začali toužit po duchovním naplnění svého života. Informace jsou dnes dostupné. 
Knihkupectví jsou dostatečně zásobena touto literaturou. Velmi lákavé a módní se staly vý-
chodní náboženské nauky. Jejich zastánci si neuvědomují, že jsou neoddělitelně spojené s od-
lišnou mentalitou a životními podmínkami lidí v zemích původu. Proto je nemůžeme míchat s 
křesťanstvím, z takové směsi se dříve nebo později udělá vnitřně špatně a ušlechtilá touha není 
uspokojena.
Prožívané praktikování křesťanské víry v Boha naplní život, protože je spojena s láskou, radostí 
a nadějí, z jejích kořenů vyrůstáme po celá staletí.
Současných “moderních” směrů je určitě ještě více. Zamysleme se nad tím, jak prožívat pl-
nohodnotný život a nepodléhat jim. Jedinými účinnými prostředky jsou: důkladná duševní 
hygiena, stálost v názorech a hledání pravdy, která se opírá o trvalé osvědčené hodnoty. Tímto 
pevným přístupem k životu můžeme zabránit šíření zbytečných zmatků a vyvolávání umělých 
těžkostí.                    Ilona Bozděchová

Podmínky k dobrému životu
Některé skutečnosti přijímáme jako zaručenou jistotu. Když se nad nimi zamyslíme, teprve si 
uvědomíme jejich důležitost a hloubku. My lidé i rostliny potřebujeme k dobrým podmínkám 
našeho života správnou a přiměřenou péči. Když mají květiny a stromy kvalitní půdu, dostatek 
živin a vláhy, můžeme se radovat a děkovat za jejich vůni i bohatou úrodu sladkého ovoce. Za-
nedbáváním ošetřování nebo zničením chemikáliemi postupně uvadnou.
Stejné je to i s námi lidmi. Zdravý vývoj a růst každého člověka ovlivňuje mnoho faktů. Když 
zakouší od dětství lásku v rodině, učí se platné etické zásady, je mu poskytnuté vzdělání podle 
talentu a zájmů, ale také příkladná žitá víra v Boha, nebo upřímná snaha o čisté svědomí, jsou 
předpoklady k tomu, že se stane prospěšným jedincem.
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Někteří lidé mají falešnou představu o využití daru svobody. Jsou přesvědčeni, že si mohou 
dělat, co chtějí. Vytvářejí si z touhy po obdivu, pýchy, nebo nudy, špatné podmínky k životu. 
Podléhají různým nezdravým závislostem např. braní drog, kouření, zotročení moderní tech-
nikou aj. Také si libují v nekvalitní povrchní kultuře. Filmy a knihy plné násilí i levná zábava 
přesycená vulgarismy, to všechno je ničí, takže, obrazně řečeno, brzy zvadnou, jako ty nepěs-
tované rostliny.
Avšak posláním nás lidí i stromů a květin, je život v dobrých podmínkách, užitek a radost. 
Těšme se z vůně květin, sklízejme sladké ovoce! Pečujme správně o svoji duši i tělo a buď-
me prospěšní podle našich možností a schopností druhým lidem i sobě. Nestyďme se projevit 
vděčnost za tyto dary! Vždyť život není jenom o bolesti a trápení!             Ilona Bozděchová

Farní dovolená
Letošní farní dovolená se moc povedla. Mohli jsme jí strávit v Neratově v Orlických horách, v 
chatě Sdružení Neratov, která nabídla vše, co jsme potřebovali.
Neratovu – poutnímu místu dominuje kostel Nanebevzetí Panny Marie, který z ruiny pozved-
nul a opravil s pomocí přátel kněz Josef Suchár.  Všude kolem jsme byli obklopeni krásnou 
přírodou, loukami posetými květy nebo voňavým senem, pod chatou zurčela horská bystřina, 
zvony svolávaly na ranní chvály i večerní nešpory. 
Během týdne jsme navštívili Rokytnici v Orlických horách, tvrz Haničku, kapli sv. Anny a 
Anenský vrch, někteří zavítali i do blízkého Polska na rozhledny, na pstruhy, uspořádali cyklo-
výlet nebo navštívili Zemskou bránu a Pašeráckou lávku.  
Denně jsme se mohli, díky laskavé službě našeho nového farního vikáře P. Benna, účastnit 
mše svaté, večer jsme se tradičně scházeli ke společné modlitbě chval, k večernímu čtení pro 
děti, k posezení, k diskuzi i ke zhlédnutí filmu. Nechyběl ani tradiční orientační běh, bojovka 
ani závěrečná hra pro nejmenší, která se nesla v duchu „Českého nebe“. Letos jsme dovolenou 
obohatili táborákem s opékáním, sudy lahodného moku z místního pivovaru a poslechem písní 
z celého světa hraných na akordeon v podání P. Benna. Bohu díky, že jsme mohli strávit tento 
požehnaný společný čas na tak krásném místě.       VK
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Mariánský sloup požehnán
V sobotu 15.8. se uskutečnilo netrpělivě očekávané požehnání sloupu. Od 10 hod. začala v 
Týnském chrámu slavnostní mše sv. za účasti vzácných a pozvaných hostů. Obřad byl přenášen 
na velkoformátové obrazovky na Staroměstské náměstí, kde se shromáždily tisíce poutníků z 
celé republiky (a ze smíchovské farnosti). Samozřejmě nechyběli ani demonstranti proti sloupu 
s patřičnými transparenty. Ale nic nemohlo zkazit zážitek z této historické události, to si Panna 
Maria ohlídala - jak počasí, tak klid. Po mši sv. se hosté přesunuli do prostoru kolem sloupu a ve 
slavnostním průvodu byl vynesen z chrámu obraz Panny Marie Rynecké, který byl umístěn do 
podstavce sloupu, jak tomu bylo od nepaměti a k němuž putovali poutníci zdaleka a prosili “aby 
bylo líp”. Pak jsme si vyslechli projevy, bez kterých bychom se i obešli, ale úspěchy mají vždy 
mnoho otců, zatímco neúspěchy jsou sirotci. Nakonec došlo i na to nejdůležitější - kardinál 
Duka sloup požehnal a poručil do naší péče - aby opět vznikla živá tradice poutí a setkávání. 
Zážitek to byl neobyčejný a nikomu se nechtělo domů. Všichni se snažili prohodit pár slov se 
sochařem Váňou, který jako jeden z mála byl od začátku přesvědčen, že toto dílo se podaří, i 
kdyby se mělo čekat dlouho. A stalo se. Bohu dík!       FN
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Hledáme historické fotografie farnosti
Na webu farnosti http://www.farnostsmichov.cz/histo-
rie-farnosti/ vznikla nová fotogalerie kostela sv. Václava 
a bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba na Arbesově ná-
městí. Pokud máte k dispozici nějaké fotografie či ob-
rázky min. stáří 50 let a starší, budeme vám vděčni za 
jejich zaslání na adresu jakub.suchel@seznam.cz a sou-
hlas s publikací. Předem děkujeme.     JS
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vydává: Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově,  Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
redakční rada: P. J. Gapski, P. R. Štěpánek, M. Muchová, F. Nedbal 
uzávěrka:  25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)    náklad tohoto čísla: 300 ks     neprodejné

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

Kostel otevřen:   Úřední hodiny
Po-So:   7:00 - 11:00 / 16:45 - 18:30   (v sakristii kostela nebo farní kanceláři) 
Neděle: 7:15 - 11:00 / 17:15 - 19:00   pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

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.

 1.9.  úterý  Obnova pravidelného programu bohoslužeb
 3.9.  čtvrtek  Památka sv. Řehoře Velikého
 5.9. sobota v 10 hod. v katedrále jáhenské svěcení Václava Šustra
 8.9. úterý Svátek Narození Panny Marie
 14.9. pondělí Svátek Povýšení svatého kříže
 15.9. úterý Památka Panny Marie Bolestné
 21.9. pondělí Svátek sv. Matouše
 28.9.  pondělí Slavnost sv. Václava
 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

POUŤ V HÁJKU U PRAHY    5.9.2020, 11:00 - 12:00
Slavnost narození Panny Marie, hlavní pouť s procesím od kaple č. 18. Celebrantem bude apoš-
tolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo.
MŠE SVATÁ KE CTI SV. LUDMILY   16.9.2020, 18:00 - 20:00
Emeritní pomocný biskup pražský Mons. Karel Herbst bude celebrovat mši svatou ke cti sv. 
Ludmily 16. září v 18 hodin v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě.
NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ Stará Boleslav 28.9.2020
Letos v době uzávěrky Zpravodaje nebyly ještě k dispozici oficiální informace. Akce se patr-
ně uskuteční, sledujte weby arcibiskupství (www.apha.cz) a města Brandýs n.L. (https://www.
brandysko.cz/narodni-svatovaclavska-pout/a-6504).
SPOLEČNÁ PŘÍPRAVA NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ 6.10.2020, 19:30 - 21:30
Podzimní kurz zahajujeme 6. 10. a poběží do 1. 12. 2020 u Sv. Vojtěcha (sál Pastoračního stře-
diska) Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice. Přihlášky na http://www.apha.cz/cpr-snoubenci-aktualni-
-nabidka.
DEVATERO PRO RODIČE    7.10.2020, 18:30 - 00:00
Zážitkově vzdělávací kurz o výchově dětí předškolního věku, celkem devět setkání do 7. 12. 
2020, je potřeba se přihlásit. Více viz http://www.apha.cz/cpr-devatero-pro-rodice-kurz


