POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle: 8:00 9:30 18:00 sv. Václav |11:15 sv. Gabriel|8:3010:15 Zlíchov|16:00 sv. Vavřinec
(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)|Pátek 15:00 Palata|Středa 18:00 Zlíchov
Po-So: 7:30
17:30 sv. Václav |1.sobota 16:00 Velká Chuchle, 18:00 Malá Chuchle

KONTAKT S

KNĚZEM

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

ÚŘEDNÍ HODINY
(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA
- 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.
Neděle:

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
1.6.
3.6.
4.6.
5.6.

úterý
čtvrtek
pátek
sobota

Památka sv. Justina, mučedníka
Slavnost Těla a Krve Páně
1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hodin
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

6.6. neděle

10. neděle v mezidobí; první svaté přijímání dětí, u sv. Gabriela při latinské mši
v11:15 zpívá Corde et Animo + Quadrifolium: Renesanční moteta
11.6. pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
12.6. sobota Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
13.6. neděle 11. neděle vmezidobí
19.6. sobota v11 hod. pou rodin na Svaté Hoře
v17.30 u sv. Václava mše sv. za účastníky modlitební štafety za kněze
20.6. neděle 12. neděle vmezidobí
21.6. pondělí Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
24.6. čtvrtek Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
27.6. neděle 13. neděle v mezidobí; koná se sbírka na bohoslovce
28.6. pondělí Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29.6. úterý
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
3.7. sobota Svátek sv. Tomáše, apoštola
4.7. neděle 14. neděle v mezidobí
5.7. pondělí Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
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. P. Bouška, P. S. Přibyl, M. Muchová, F. Nedbal
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 700 ks neprodejné
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Červen
2010

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
ROK

KNĚŽÍ

Letošní červen ssebou přináší nejenom tradiční závěr školního
roku, prázdniny a počátek období letních dovolených, ale také
zakončení Roku kněží, který vyhlásil BenediktXVI. 19.6.2009,
oslavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, u příležitosti 150. výročí
úmrtí sv. Jana Maria Vianneye, súmyslem podtrhnout smysl a
význam kněžské služby a zároveň přispět kposvěcení kněží.
Zakončení tohoto roku (11.6.2010) je vhodnou příležitostí
ktomu, abychom se za ním nejen ohlédli, ale také si spolu se
Svatým otcem připomněli některé aspekty kněžského poslání
a jeho význam pro Kristovu církev. On sám se ostatně těmto
tématům vposlední době věnoval vrámci svých katechezí při
generálních audiencích.
Skrze připodobnění ksamotnému Kristu je poslání kněze tradičně především trojí: učit,
posvěcovat a vést, připomíná Svatý otec.
Učit znamená vsoučasném světě často především zpřítomňovat ve zmatcích a dezorientaci
naší doby světlo Božího slova - světlo, kterým je v tomto světě sám Kristus. Kněz není povolán
ktomu, aby šířil své vlastní ideje, mluvil sám o sobě, získával obdivovatele. Podle Ježíšova
slova: „Mé učení není mé, ale toho, který mě poslal“ (Jan 7,16) má kněz předkládat pravdu,
kterou je sám Kristus, Jeho slovo a Jeho způsob života. Kněz nepředává své učení, ale
spokornou jistotou poznané pravdy učení Kristovo, jež si sám osvojil a se kterým srostl.
Díky tomu si pak věřící člověk může snadněji zachovat orientaci vnejzákladnějších otázkách
života, jako např. kam jdeme, co máme dělat, abychom konali dobro, jak máme žít a které
hodnoty jsou skutečně neměnné.
Posvěcovat člověka znamená uvádět jej do kontaktu sBohem, jediným zdrojem svatosti.
To ovšem nikdo nemůže dokázat sám od sebe. Jedině sám Bůh je iniciátorem takového
kontaktu. Součástí milosti kněžství je ovšem právě dar a poslání tento kontakt
zprostředkovávat. Svátosti jsou vedle hlásání Božího slova obzvláště silným nástrojem ktomu,
abychom byli vtaženi do sféry Božího života a tak se proměňovali kjeho obrazu.
Poslání vést nemá být vžádném případě nástrojem svévole či posilování lidské autority.
Jedná se naopak o službu celku poukazem na autoritu Boží, jak ostatně vsobě skrývá i sám
pojem „hierarchie“ (= posvátný původ). I samotného papeže se týká zásada, že pouze ten,
kdo je poslušný Kristu, může dobře vykonávat službu autority a být tak společenství církve
užitečný.
Končí rok kněží, vnaší farnosti končí modlitební štafeta za kněze, nicméně o modlitby
pb (s použitím www.radiovaticana.cz)
za kněze Vás prosíme i nadále.
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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
Mateřské centrum Venoušek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum fara
Rekreační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Společenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
smichovske.spolco.cz
Pěvecký sbor - zkoušky
středa 18:30 - 20:30 na faře, v horním sále
Mateřské centrum Venoušek - modlitební setkání
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centr.

Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
v červnu již nebude
Modlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 23 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 29.8. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 29.6. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka, rozpis ve vývěsce
Katechumenát dospělých - individuální příprava
pod vedením P. Petra a P. Mariusze
Modlitební štafeta za kněze
bude sohledem na vyhlášení Roku kněží vnaší
farnosti i nadále pokračovat.
Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Jany Durdisové (721148091 nebo
telefon do kostela 257317652)

V nedìli 25. kvìtna 2008 odstartovala celoroèní Modlitební tafeta za knìze. V sakristii
jsou archy, kde se zájemci pøihlásí k týdenní tafetì modliteb. Texty modliteb jsou také na
farních stránkách. A nae spoleèné modlitby pøinesou mnoho poehnání jim i nám.
administrátor: P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
farní vikář:
výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252

Sponzorské dary:

Číslo bankovního účtu farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní symbol
platby uveïte číslo dárce, které vám přidělí farář.

Farní www stránky: Adresa je: www.farnostsmichov.cz Své příspěvky, fotografie, aktuality a vše,
co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu: vojtech.skacha@seznam.cz
Farní Zpravodaj:

Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie, zasílejte
P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc.
na prispevky@volny.cz

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.

OBLÍBENÉ "FARNÍ

KAFE" BUDE I NADÁLE KAŽDOU NEDĚLI, POKUD SE NAJDOU
OCHOTNÍ SPOLUPRACOVNÍCI , KTEŘÍ BUDOU " DRŽET SLUŽBY ". Z ÁROVEŇ
HLEDÁME DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍKY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU KOSTELA.
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Posílám níže uvedenou informaci jako nabídku, která by mohla zajímat ty rodiče, kteří by se třeba
rozhodli na poslední chvíli a jiné “farní” tábory by už byly obsazené. Je to pro oživení Zpravodaje a
pro rozšíření “uváděných volnočasových možností”.
Jinak Marušku Veselkovou myslím někteří znát mohou, dlouho jejich rodina bydlela ve Stodůlkách
a chodili tam do kostela, a myslím, že se rodiny v těchto dvou farnostech mezi sebou docela znají.
Pokud něco pošlu, jsou to lidi, které osobně znám a tudíž jsou důvěryhodní, ale lze se na ně
Magda Vlčková
samozřejmě informovat i u jiných “zdrojů” :-)

VÁŽENÍ

RODIČE,

letní pobyt v termínu 4.7.-18.7.2010 se uskuteční na faře ve Slivici na Příbramsku (pro korespondenci:
Farní úřad, Slivice 73, pošta Milín, 262 31).
Děti budou ubytovány v areálu fary (patrová budova a upravená stodola.)
Program proběhne na pozemku patřícímu k této budově a v nejbližší okolní přírodě.
Program:
celkové téma nese název PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
K tomuto tématu se budou vztahovat každodenní hry a úkoly. Režim dne bude vypadat asi takto:
budíček s kytarou; rozcvička; ranní hygiena; snídaně; dopolední program (výlet, “témátko”- povídání
na určité téma, soutěže, hry, ...); příprava oběda (děti by se měly také částečně zapojit); oběd; odpolední
program (včetně času na svačinu); večeře a zakončení zhodnocením dne a modlitbou. Podle počasí se
může program upravit pro činnosti v budově.
Cena letního pobytu je 2800 Kč - v této ceně není zahrnuta doprava! Část z této ceny (alespoň 500
Kč) nebo celou částku pošlete spolu s přihláškou jako zálohu - složenkou nebo převodem na účet č.
670100-2201810711/6210 (jako variabilní symbol uveïte prvních šest číslic rodného čísla dítěte).
Zbytek částky se případně může doplatit při odjezdu nebo přímo na místě. Budou-li mít děti s
sebou nějaké kapesné, budou si ho spravovat samy (vstupné do bazénu apod. je již zahrnuto vceně
pobytu).
Dopravu přímo na místo si můžete zajistit sami nebo je možnost společného odjezdu z Prahy.
Odjezd na letní pobyt - v neděli 4. července:
Sraz ve 13:00 na autobusovém nádraží Praha – Na Knížecí (stanice metra B „Anděl“, stanoviště č. 2.
(Pojedeme autobusem do Milína a odtud půjdeme pěšky necelé 2km). Na místě bychom měli být
okolo 14:30.
Příjezd z letního pobytu - v neděli 18. července:
Z Milína se bude společně odjíždět ve 14:42 nebo je opět možné odvézt děti osobně. Předpokládaný
čas příjezdu tohoto spoje do Prahy (opět na autobusové nádraží Praha – Na Knížecí) je v 15:35.
Případné změny odjezdu nebo příjezdu budou včas oznámeny.
Kontakt na hlavní vedoucí: Marie Veselková (tel. 776 203072)

D ĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR POD ŠERIFSKOU HVĚZDOU

18.-31.7.2010

Vyzýváme všechny statečné kovboje ve věku 6 až 14 let, aby neváhali, osedlali své oře a dostavili se do
městečka zvaného Stonetown na Českomoravskévrchovině.
Čekají na vás mnohá dobrodružství, ve kterých vyzkoušíte svou odvahu a um ve všech možných i
několika nemožných kratochvílích, potkáte indiány, dostavníky i naleziště zlata, přátele na život i na
smrt a ještě ledacos dalšího. Nevěříte? Přesvědčte se na vlastní oči! Blížíme se kvám voblaku prachu
a moc se těšíme, Vaše Campamento ‘99
(web: tabor.campamento99.cz, mail: tabor@campamento99.cz, mobil: 608745533 Veronika Jírů)
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ZÁPIS

SE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

Přítomni:P
Nepřítomni:

25.4. 2010

Petr Bouška, F. Nedbal, J. Macek, T. Lokajíčková, A. Zelinková
J. Durdisová
V. Škácha (omluven), M. Tlamicha

Body jednání, návrhy a usnesení
Diskuse o výrobě materiálů pro turisty kprohlídce kostela (plánek spopisem výzdoby)
Zhodnocení průběhu Noci kostelů
- celkově spokojenost sakcí
- na příští rok je třeba více pořadatelů na začátku
- časnější příprava vden akce (již před večerní mší svatou)
- nutnost dodržet harmonogram jednotlivých částí programu, lépe je rozvrhnout a nechávat větší
časovou rezervu, aby nedocházelo ke skluzu a následné rozladě návštěvníků
- zajistit dostatečný počet brožur
- vyplněna anketa pro pořadatele
Modlitební štafeta za kněze a nová kněžská povolání končí vsobotu 19. června. Téhož dne bude
v17.30 sloužena mše sv. za ty, kdo se do ní zapojili.
Farní výlet 18. 9. na Vraní skálu, hrady Žebrák a Točník. Podrobnosti budou vzářijovém zpravodaji.
Pan Jan Rill vypracoval návrh na částečnou rekonstrukci osvětlení těch míst vkostele sv. Václava, kde
se doposud používaly dnes již nedostupné reflektorové žárovky opříkonu 150W (jedná se především
o osvětlení obětního stolu, ale i dalších míst v kostele). Tento materiál bude prostudován a pak bude
rozhodnuto o jeho realizaci.
Další zasedání pastorační rady je stanoveno na 29.8.2010. vpřípadě potřeby dříve. Zapsala
Tereza Lokajíčková

ZA

SV.

JENEM NEPOMUCKÝM

DO KAPLIČKY V

RADLICÍCH

Letos mě sdvouletým synem zlákalo farní oznámení a vypravili jsme se na
sobotní svatojánskou pou na konečnou stanice tramvaje č. 7 do Radlic. Místní
znalci jistě dobře vědí, že právě Radlice jsou spolu se Smíchovem druhým
katastrem, který tvoří kmenové území naší farnosti. Protože já rodákem ani místním
znalcem nejsem, překvapilo mě upravené okolí
stanice metra Radlická, sousedící skultivovanou
a do krajinného rázu zapadající stavbou ústředí
ČSOB. Tu jsem dosud znal pouze ztelevize. Vedle
tramvajové točny je zasazená velmi citlivě a současně
reprezentativně nedávno rekonstruovaná budova radlické kapličky – cíl
naší poutě. Místa ksezení vnevelkém interiéru již byla plně obsazena
smíchovskými poutníky. Pan Vála majestátně zahájil na kůru první
sloky svatojánského hymnu: „Vroucně vítán budiž,, Jene svatý / země
česká plesá jménem tvým, / píseň slávy v stánek nebes zlatý /chvalozpěvem
zní dnes radostným.“ Načež můj malý capart naší pou ukončil
nekompromisním: „Tádudý tačí, née.“ Důležité snad není vyhrát, ale
Jakub Holeček
zúčastnit se. Alespoň doufám.
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NOC

KOSTELŮ

Vpátek 28. května zůstal kostel sv. Václava
přístupný návštěvníkům až do půlnoci .
Doprovodný program obsáhl:
- Vyprávění o sv. Václavovi pro děti (18.30 19.30 hod.)
- Komentované prohlídky kostela (od 19.30,
21.15 a 23 hod.)
- Prohlídku varhan s varhaníkem (20.15-20.45)
- Hudební půlhodinku s flétnou a varhanami
(20.45 - 21.15) se skladbami J. S. Bacha, M.
Dupré, B. Marcella a G. F. Händela v podání
Evy Svitákové a Veroniky Zemanové
- Písničky v podání rytmické hudební skupinky
při kostele sv. Václava (22.00-22.45)
Celkem přišlo 820 náštěvníků (400 do 20 hod.,
200 do 22 hod a 220 do 24 hod.).
Nemohli jsme sice nabídnout atrakce jako
krypty, katakomby, vyhlídku z věží, středověké
knihy apod., ale i tak odcházeli návštěvníci
spokojeni. Děkujeme všem pořadatelům a
účinkujícím!
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MY

ČEKALI JSME JARO...

zní mi často vuších část té písničky od táboráku. Ano každý se snad, zvláště letos, těšil na jaro, po zimě
prudkých změn a překvapení. Jaro se sytou zelení luk a lesů, vonící trávy a koncertů ptačích pěvců. A jaro
konečně přišlo! Ale ne tak, jak jsme si představovali! Kopce sice tonou vrůzných odstínech zeleně, všechno
voní, ptáci zpívají, ale moc prší a přicházejí ničící povodně, kopce se sunou i sdomy, skály a letadla padají …..
Jsme hrdí na naše plány, jsme hrdi na to, jak máme vše pevně ve svých rukou, ale vše je
najednou jinak! Jo, my lidé si vždy něco představujeme, naplánujeme, co nám bude nejlépe vyhovovat,
a pak se divíme! Jsme mrzutí a na všechno se zlobíme. Chováme se jako páni, kteří mohou rozhodovat
o všem sami. Kde je chyba? No asi vtom, že člověk plánuje bez Boha, často zapomíná i na přírodní
zákony, které také stanovil Bůh. A tak prožíváme zklamání, strachy o existenci a budoucnost a
neustále si připomínáme minulost, všechny naše prohry, ublížení i katastrofy, které jsme prožili. Tak
žijeme den ze dne nespokojení, utrápení, obviňujeme kdekoho i Boha a vůbec se nedokážeme
radovat zpřítomného dne a všech radostí, které přináší.
Ale i když je celá moje minulost jedna pohroma a má budoucnost vypadá bezvýchodně, můžu se
vtéto chvíli odevzdat do Božích rukou, navázat spojení sBohem a vše mu odevzdat: “Děkuji Ti, Bože,
za celou svou minulost, věřím, že ze všeho co jsem prožil, můžeš vyzískat dobro. Dávám ti i budoucí dny
a roky do Tvých rukou. Chci žít přítomný okamžik vTvé přítomnosti, chci vsobě ničit všechny obavy,
protože užírají mé síly. Chci konat to co konat mám, a vše ostatní, svá rozhodování i vládu nad svým
životem Ti předávám. Vím, že Tvá moudrost a Láska mě (nás) daleko přesahují. Chci vprvní řadě
hledat Tvou vůli a vím, že všechno ostatní nám bude přidáno.“
Tak Vám přeji hezké dny dovolené, žité vpřítomnosti Boží a radost zkaždého dne. A když něco
nevyjde, nebuïte nespokojení, určitě to Bůh použije kVašemu dobru. To poznáme většinou zpětně,
MM
nebo až jednou.

KRIZE

VÍRY?

Kdo by neznal chvíle či období, kdy o víře začne pochybovat, nemůže se pořádně modlit a je
nešastný, co se vlastně děje. Co si počít? Mons. Václav Dvořák, kněz pronásledovaný a vězněný
vminulém režimu, píše: „Krize víry je vždycky zkouška odvahy. Bůh ji sešle jako pozvání kještě
větší víře, když se mu zdá, že na to máš. Věříš, ale ne ještě dost a tak ti Bůh pobourá třeba
všechno, co jsi zatím se svou vírou zvládl a vystavěl, protože jsi moc spokojený a pyšný, jaký
jsi kabrňák. Vypadá to, jako by tě opustil, ale neopustil! Jen tě zve výš. Když se odvážíš a
MM
nepustíš jeho ruku, tak tě ze všeho vytáhne.“ ( V.Dvořák:“Čím to je, že jste tak klidný?“)

DRUHÁ

TVÁŘ CHUDOBY

Dnes se už nejenom zcestopisných knížek, ale také díky vyspělé technice dovídáme, jak žijí lidé
vrůzných částech světa. Jsme si zároveň blízcí i vzdálení. Materiální chudoba mnohých nás přivádí
kzamyšlení nad životními hodnotami. Vynalézají se způsoby konkrétní pomoci. Ta bývá většinou
poskytována formou peněžitých darů. Najdou se však i odvážní lidé, kteří nejedou do těchto cizích
zemí za dobrodružstvím nebo na dovolenou. Chtějí se smístními obyvateli podělit o své odborné
znalosti a ukázat jim vjejich podmínkách možnosti vydělání peněz i zvýšení životní úrovně.
Tady vEvropě má chudoba druhou tvář, která není na první pohled tak viditelná. Její důsledky
však vyvolávají stejné pocity křivdy a smutku jako hmotný nedostatek. Příčinou jsou anonymita a
nevšímavost. Starý či postižený člověk vobci nebo vdomě se stává vnitřně vzdálenějším než ten, kdo
žije na druhém konci světa. Jsem přesvědčena o tom, že účinná dobrovolná pomoc slabším lidem ve
vlastních zemích by přispěla velikou měrou ke zvýšení křesanské věrohodnosti. (Ilona Bozděchová)
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HUDBA

U SV.

GABRIELA

Poté, co vposledních letech odkvetla u sv. Gabriela užitečnost latinské schóly i smysluplnost vydržování
sboru Gabriel o.s., bylo zapotřebí postupně rozestřít sítě a rozhlédnout se po tělesech opravdu
kvalitních. Jedno se nabídlo samovolně, totiž sbor u sv. Tomáše na Malé Straně. Veden sbormistrem
Pavlem Vernerem, absolventem AMU voboru violoncello, dosahuje tento sbor zhusta velmi vysoké
poloprofesionální úrovně. Vernerovské rodinné muzikantství pak umožňuje díky své mnohostrannosti
také rozmanité vokálně-instrumentální seskupování menších ansámblů a velmi pestrého repertoáru.
Však také již tento sbor, či spíše soubor, u sv. Gabriela natáčel i studiově a vydal celkem tři CD.
Snad mohu vzpomenout zcelé naší spolupráce dva záblesky nebes, totiž zpěv žalmů vpodání
MUDr. Evy Vernerové, choti to sbormistrovy, a návštěvu instrumentálního souboru „Verner
Collegium“, v němž se uplatňuje nejširší rod Vernerů, s jejich provedením Bachova hobojového
koncertu sbormistrovým strýcem, rovněž Pavlem.
Ježto však je svatotomášský sbor spjat především sfarností svého působiště, jak ostatně napovídá
již samotný jeho název, bylo třeba nastavit čidla a hledáčkem zavětřit i jinde. Namanul se žánr snad
netypický, avšak osvěžujícím způsobem zajímavý, totiž gospelový zpěv, a to vpodání souboru Gospel
Limited, pějícím pod uměleckým vedením pana Václava Třísky. Již dvakrát vystoupili při mších u
sv. Gabriela a ukázalo se, že jakkoli pochází tato hudba zjiného duchovního i geografického prostředí
než středoevropského a katolického, její podmanivý náboj se jeví nosným i v prostředí
tradicionalistického katolického milieu, jež sv. Gabriel již svým vnitřním architektonicko-výtvarným
uspořádáním evokuje.
Avšak i taková „pecka“, jakou je například „Oh happy day“, neoslní ty věřící, kteří svým osobním
spirituálním naladěním koherentně tendují k onomu katolickému niveau. Pro uspokojení jejich
nábožensko-estetických potřeb bylo tedy zapotřebí najít jinou lahůdku. A tou se stal dvojkvartet
Corde et Animo (Srdcem a duchem) a Quadrifolium (Čtyřlístek). Dvojsborově soprán-alt-tenor-bas
provádí tento soubor náročná díla renesanční polyfonie. Úroveň je profesionální a vidět je při zpěvu
pak naprosto fascinující: zapálené svíce, obrovské dobové folianty notových zápisů, absence
autokratického sbormistra a přesto dokonalé sezpívání, jakož i čistá intonace, jež by umožnila na
místě natočit živou nahrávku. Provedení náročné „Missa mi-mi“ vlámského skladatele Johannese
Okeghema naladilo chu na další pozvání tohoto dvojsouboru. Což se také stane, a to vneděli 6.
června, kdy provedou nikoli ordinárium (bude jej zpívat lid), nýbrž „vložky“: latinská duchovní
moteta renesančních autorů.
Zjiného těsta je sbor Burubeza, albánsky: „Berušky“. Tento dívčí soubor předvedl pod vedením
Míly Fouskové velmi zvláštní a netradiční ansámblovou latinskou hudbu, určenou pro katolickou
liturgii. Pokud si tu a tam stěžujeme na obtížnou poslouchatelnost současné vážné hudby, upřímně
řečeno - jdoucí zhusta až na hranici poslouchatelnosti samotné, pak je vždy o to milejším překvapením,
setkáme-li se sněčím neotřelým, objevným, a přitom lidskému sluchu i duchu příznivě nakloněným.
Pro další rozvoj hudebního snažení u sv. Gabriela bude mít jistě svůj význam pokračování stavby,
resp. rekonstrukce varhan na kůru kostela. Pan Václav Vála je čilý varha-ník/-nář a lze se nadíti, že
se dočkáme vbudoucnu i varhanických exhibicí různých hostí. Ostatně pan biskup Malý tyto
varhany vzáří 2009 předpožehnal.a jeden manuál tomuto slavnostnímu aktu dělá čest tím, že již
čiperně hraje. Těšíme se tedy na funkční druhý manuál i pedál.
Celkově je třeba vycházet ztoho, že každý kostel by měl mít něco svého, něco specifického, co mu
dává určitou originelní peče. Lze dozajista namítnout, že výtvarné umění beuronské školy se vlastně
nabízí samo. Avšak teprve ve spojení sliturgickou hudbou toto umění vzkvete v „Gesamtkunstwerk“,
P. Stanislav
komplexní umělecký projev, odpovídající těm nejryzejším beuronským intencím.
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RADOST

Z

ARCIBISKUPSKÉHO

PALÁCE

Z ohlášek při slavnosti Seslání Ducha svatého
jsme se s manželkou dozvěděli o dnu
otevřených dveří, který se téhož dne konal v
Arcibiskupském paláci. Odpoledne jsme se
tedy do paláce vypravili, zlákáni možností
navštívit budovu, kterou jsme dosud zevnitř
neviděli, a též pěkným počasím. Jednalo se o
jakousi pilotní akci, která byla oznámena
pouze v pražských farnostech, a proto
návštěvníků nebylo mnoho, takže prohlídka
probíhala v příjemné komorní atmosféře.
Potkali jsme zde i několik smíchovských
farníků. Zasvěceným průvodcem nám byl
archivář Arcibiskupství pražského, který nás nejprve seznámil s historií budovy.
První rezidencí pražských biskupů byl dům na Hradě vedle chrámu sv. Víta, tzv. staré proboštství, který
je z větší části zachován v původním stavu. Druhé sídlo biskupů a arcibiskupů byl tzv. Biskupský dvůr na
Malé Straně v místech nynějšího ministerstva financí, který byl však za husitských válek spálen a zničen.
Současný arcibiskupský palác je rezidencí arcibiskupů od roku 1561, kdy daroval císař Ferdinand
I. dům, stojící poblíž pražského Hradu a náležející kdysi Floriánu Griespeku z Griespachu, prvnímu
pohusitskému arcibiskupovi Antonínu Brusovi z Mohelnice a jeho nástupcům jako arcibiskupskou
rezidenci. Vrcholně renesanční stavba byla zbarokizována 1675-84 dle návrhu J.B. Matheye, ale
dnešní pozdně barokní vzhled pochází až z úprav J. Wircha 1764-5. Historie je podrobně popsána
na webových stránkách arcibiskupství http://www.apha.cz/historie-arcibiskupsky-palac/.
Na nádvoří paláce nás pobavila freska z 16. století, na níž medvědice požírá vlka, což má být
alegorie katolické církve potírající kacíře (či protestanty). Při pohledu na ni jsme si uvědomili, že život
v dnešní době má i mnoho pozitivních stránek. Poté následovala prohlídka reprezentačních prostor
paláce, z nichž nejzajímavější je sál arcibiskupů spodobiznami mnoha pražských arcibiskupů včetně
kardinálů Tomáška a Berana. Další sály obsahují vzácnou sbírku gobelínů. Bohužel, část vybavení
těchto prostor byla za doby komunismu rozkradena zaměstnanci paláce, které tam dosadil minulý
režim. Měli jsme rovněž možnost navštívit kapli paláce, která je zasvěcená “sv. Janu Křtiteli, sv.
Oldřichovi, Všem Svatým ke cti Všemohoucího a blahoslavené Panny Marie”. V roce 1888 kapli
zasvětil arcibiskup Schönborn ještě sv. Janu Nepomuckému. Malířská výzdoba kaple ilustruje události
ze života sv. Jana Křtitele. V kapli je sloužena každý den ráno mše sv. Mnoho hodin denně zde trávil
kardinál Beran v době, kdy mu již komunistická moc znemožňovala normální působení v úřadě. Byt
nového pražského arcibiskupa je v těsném sousedství kaple.
Pan arcibiskup plánuje pořádat další dny otevřených dveří, nejbližší snad bude letos na sv.
Václava. Rozhodně doporučujeme palác navštívit, nejen kvůli uměleckým památkám, ale i proto, že
je spojen s duchovními dějinami naší diecéze.
Radostný zážitek z návštěvy paláce byl ještě umocněn hned další den, kdy nás ráno vzbudila
zpráva z rozhlasu, že stát a církev se dohodly na způsobu správy naší katedrály. To bylo opravdu
jedno z nejpříjemnějších probuzení a velká úleva, že mnohaleté období soudních sporů o katedrálu
Jan Macek
je konečně u konce. Bohu díky!
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NAVALIS 2010
K poctě sv. Jana Nepomuckého vyšel
opět 15.5. průvod z katedrály na
Karlův most. Kromě barokních zpěvů
letos poutníci slyšeli i svědectví
účastníků jeho týrání a smrti. Po
průvodu následoval na hladině Vltavy
koncert dobové hudby, moderovaný
převorem Siostrzonkem a L. Výbornou.
Slavnost zakončil velkolepý ohňostroj.
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FARNÍ

POUŤ DO

BECHYNĚ

A NA

LOMEC

PRVNÍ

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Vneděli 6. června přistoupí u sv. Václava při mši sv. v 9.30 děti znaší farnosti kprvnímu svatému
přijímání.

SLAVNOSTNÍ

MŠE SV. U SV. GABRIELA
v neděli 6.6. v11:15 zpívá Corde et Animo + Quadrifolium: Renesanční moteta při latinské
mši sv.

POUŤ

RODIN PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE
se uskuteční v sobotu 19. června 2010 na Svaté Hoře. Hlavní poutní mši svatou od 11 hodin bude
sloužit otec arcibiskup Dominik Duka. Doprovodný program od 13 hodin připravuje Centrum pro
rodinu. Bude mimo jiné obsahovat vystoupení písničkáře a psychoterapeuta Mgr. Jiřího Černého,
přednášku MUDr. Mgr. Marie Opatrné na téma s pracovním názvem„Pastorační a zdravotní péče
o prarodiče vrodině“,hry pro děti a další. Aktuální informace naleznete na http://cpr.apha.cz.

NEZAPOMÍNEJTE

NA

KARDINÁLA DOMINIKÁNSKÉHO !

Máme opět farní vstupenky do ZOO. Letos máme v adoptivní péči
kardinála dominikánského (do 19.4.2011).
Vstupenky lze opět půjčovat za obvyklých podmínek u p.
Durdisové – 721148091, nebo Po-Čt dopoledne – 257317652
(sakristie). Přeji vám všem mnoho krásných zážitků zvýletů. J.D.
ZOO na celou dobu platnosti:
250,- Kč
BZ na celou dobu platnosti:
100,- Kč
ZOO + BZ na celou dobu platnosti:
300,- Kč
Při jednorázovém půjčení vstupenek bude cena 150,- Kč za jednu
vstupenku.

V sobotu 22.5. jsme vyrazili do Bechyně. Prohlédli jsme si františkánský klášter s unikátním typem
tzv. "sklípkových" kleneb a bohatou vnitřní výzdobou. Následovala prohlídka města od řeky a v
nejstarším centru. Po společném obědě jsme se přesunuli na nejvýznamnější poutní místo Budějivické
diecéze - Lomec. Věršina z nás tam byla poprvé a tak jsme byli uchváceni nádherou přírody i vlastní
stavby. Většinu kostela vyplňuje variace na baldachýn ve sv. Petru ve Vatikáně. Navíc má ještě něco
navíc - pod baldachýnem je zavěšen svatostánek, ve kterém je i milostná soška Panny Marie. Nádherná
atmosféra, nádherná stavba. Jen těžko a se zpožděním jsme se vydali na cestu domů.

PAMĚŤ

FARNOSTI

Hledáme pamětníky, resp. dobové dokumenty, fotografie, osobní vzpomínky na život farnosti a na
kněze, v posledních 60 letech, pro doplnění farní kroniky a zpestření obsahu Zpravodaje.

FARNÍ

DOVOLENÁ

2011

I když jsou před námi teprve letní prázdniny v roce 2010, rádi bychom zjistili, zda by v roce 2011 byl
mezi farníky zájem jet na společnou farní dovolenou do zahraničí. Nejspíše bychom jeli na týden do
rakouských nebo italských Alp. Taková akce by vyžadovala delší přípravy, proto Vás prosíme, projevte
již nyní svůj zájem hlasováním v anketě na farních webových stránkách www.farnostsmichov.cz.
Pokud byste raději strávili farní dovolenou v Čechách (či na Moravě), můžete to dát hlasováním
rovněž najevo. Hlasování je anonymní, a tedy nezávazné. Pokud by se našlo dost zájemců, svolali
bychom na podzim schůzku, kde bychom domluvili další podrobnosti a zjistili, jaké má kdo preference. Doprava by byla možná autobusem nebo vlastními auty, ubytování buïto s vařením vlastními
silami nebo se zajištěným stravováním. Pro sportovně naladěné zájemce by zde byla i alternativní
možnost putování po horách s ubytováním na horských chatách. Jistě by se jednalo o finančně
náročnější variantu než v případě tuzemské dovolené. Ale naše farnost občas dostává nabídky ubytování
zcírkevních rekreačních zařízení v cizině, kde by cena byla přece jen nižší než v obyčejném hotelu či
penzionu. A Alpy jsou krásné a nejsou zase tak moc daleko!
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