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Červen
2012

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Slavnost Nejsvětější Trojice

Hned na první neděli, která následuje po neděli
svatodušní, připadá slavnost Nejsvětější Trojice.
Pro mnohé křesťany je nevyzpytatelnost tohoto
ústředního tajemství naší víry tak vzdálená, že
od Trojice raději dávají ruce pryč a považují ji
často za slovíčkářskou hříčku pánů teologů,
expertů na posvátno. Navíc je pravdou, že Tomáš
Kempenský ve svém „Následování Krista“ varuje: „Co je Ti platné, když mudruješ o Trojici, a
přitom se svým jednáním Trojici nelíbíš?“
Avšak tím hlavním místem, kde se s Trojicí
soustavně setkáváme, je naše liturgie. A protože
je toto setkání tak samozřejmé a intenzivní, byly
také zpočátku námitky proti zavedení zvláštního
svátku, věnovanému Nejsvětější Trojici. Vždyť
každá mše sv. je oslavou Boha trojjediného. To již plyne z kréda, kde se o Duchu svatém praví,
že je „s Otcem i Synem zároveň uctíván a oslavován“. Ano, Bohu trojjedinému i každé osobě
Trojice zvlášť náleží především oslava, nikoli rozumářské spekulování. Však je také znám obraz
svatého Augustina, kterému andělíček na mořském břehu říká, že by spíše mušlí přelil celé
moře, než aby vyzpytal tajemství Nejsvětější Trojice. Nejvýstižnější oslavou Trojice v eucharistické bohoslužbě je závěrečná tzv. doxologie (doxa = sláva), kterou kněz pronáší s pozdvihnutým kalichem a miskou či patenou jako vrchol i závěr eucharistické modlitby: „Skrze
něho (Krista), s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě
Ducha svatého po všechny věky věků“. Ale již samotná vstupní modlitba ukazuje, jak je Trojice uctívána a oslavována. Celebrant nejprve vyzývá: „Modleme se“. A pokračuje oslovením:
Bože (Otče), poté vyřkne prosbu odpovídající tomu kterému dni nebo svátku, a nakonec uctivě
vzývá další božské osoby: „prosíme o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, jenž s Tebou v jednotě
Ducha svatého žije a kraluje po všechny věků“. Závěrečné „Amen“ shromážděného lidu celou
tuto prosebnou i oslavnou modlitbu ke cti trojjediného Boha pevně stvrzuje.
Pokud by se mohla liturgická oslava Trojice i tak zdát příliš oficiózní a poněkud vzdálená, je
zde ještě mariánský aspekt, abychom se také přiblížili lidové zbožnosti. Panna Maria má ke
každé osobě Trojice svůj zvláštní vztah. Je totiž „dcerou Otce“, „matkou Syna“, a „snoubenkou
Ducha svatého“. Co jí říká archanděl Gabriel při zvěstování? „Sestoupí na tebe Duch svatý a
moc Nejvyššího (tj. Otce) tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží“.
P. Stanislav
Rozpoznáváme i zde živou přítomnost Nejsvětější Trojice?			
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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
Pěvecký sbor - zkoušky
pondělí 18:30 - 21:00 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
Společenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti
na smichovske.spolco.cz
administrátor: 		
farní vikář: 		
výpomocný duchovní:
rektor kostela sv. Gabriela:

Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
modlitby)
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek od 18:15 - velký sál na faře
Příprava na biřmování pod vedením P. Stanislava
pátek od 18:15 - sakristie sv. Václav
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 13.5. v 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 29.5. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka zahájena 19.9., rozpis ve vývěsce

Katechumenát dospělých - individuální
příprava pod vedením P. Petra a P. Mariusze

P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 / 608 524 408 petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
P. Bonaventura Josef Rosa OFMConv. / tel. 739 389 247
P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252 / 605 830 201

Sponzorské dary:		
Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100.
			
Jako variabilní symbol uveďte 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 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.
Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a vypůjčit u Jany Durdisové (721 148 091)
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Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” hledáme dobrovolníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené suroviny, jinými
slovy budou “držet služby” . Stávající dobrovolníci jsou vyčerpáni!

Slavnost Těla a Krve Páně v Praze

Podobně jako v minulých letech, zve srdečně pan kardinál Dominik Duka OP všechny kněze,
jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží lid v městě Praze k oslavě slavnosti
Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 7. června 2012 v 17.00 hod. bude pan kardinál sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnou mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí. To půjde nově z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u
Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence čp. 7 a třetím na Karmelu sv. Josefa.
Průvod bude zakončen čtvrtým oltářem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
Srdečně zveme také ministranty, kterých se do asistence při této slavnosti může zapojit velké
množství. Sraz ministrantů bude v 15.00 hodin v katedrální sakristii.
Prosíme muže, kteří by si kladli za čest nést nad Eucharistií baldachýn, aby se do 4. června
2012 nahlásili na tel. 737 215 326 a v den slavnosti se dostavili v tmavém obleku v 16.15 hod.
do katedrální sakristie.
Děti a družičky prosíme, aby se již přede mší sv. shromáždily pod královskou oratoří.

Pozvání na absolventský koncert

V úterý 11. 6. 2012 od 18.15 hod. (v návaznosti na mši sv.) se v kostele sv. Václava uskuteční
koncert žáků varhanní třídy ZUŠ Praha 6 – Petřiny.
Program: J. S. Bach; N. Bruhns; P. Eben; J. Langlais a další. Vstup dobrovolný.

Missa Brevis in D

J. Hrušky pro 4 hlasy a varhany - opus 33 zazní u sv. Václava při večerní mši sv. v neděli 24.6. od
18 hod. v podání sboru Cantus Amici. Dirigent: Lukáš Dobrodinský, varhany: Václav

Vála.

Kněžské svěcení

V sobotu 23. června 2012 v 9.30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze přijme
vkládáním rukou a modlitbou arcibiskupa pražského, kardinála Dominika Duky OP, kněžské
svěcení jáhen naší arcidiecéze Radek Tichý. Věřící jsou srdečně zváni k účasti.
K asistenci jsou také srdečně zváni i všichni ochotní ministranti. Kdo z ministrantů se chce něco
přiučit v „ministrantském řemesle“ a aktivně se zapojit do asistence, ať se nahlásí na tel. 737
215 326 nebo na e-mailu matl@apha.cz a dostaví se k nutnému nácviku v katedrále nejpozději
v 7.30 hod. Všichni ministranti jsou vítáni.
Prosíme všechny o modlitby za nového kněze i za ty, kdo se na jáhenství a kněžství připravují.

Bohoslužby v létě

Připomínáme, že od 1.7. do 31.8. bude opět platit prázdninový pořad bohoslužeb. Nedělní mše
svaté budou tedy pouze u sv. Václava, a to v 8.30 a v 18.00 hod., ostatní dny v týdnu pak: po, st,
pá v 17.30 a út, čt, so v 7.30.

Personální změna ve farnosti

Podle předběžné informace z Arcibiskupství pražského se letošní personální změny v rámci arcidiecéze dotknou po delší době i smíchovské farnosti: P. Petra Boušku by měl od 1.7. vystřídat
P. Jerzy Gapski, dosavadní farář v Praze-Modřanech.
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Zápis ze zasedání pastorační rady 13. 5. 2012
Přítomni:
		

P. Bouška, J. Macek, T. Lokajíčková, F. Nedbal,
A. Zelinková, V. Škácha, J. Durdisová

Body jednání, návrhy a usnesení:
1)
Příprava na Noc kostelů
2)
Termín dalšího farního výletu je plánován na 15.9.
3)
Zvažuje se možnost pořízení nových podsedáků do kostelních lavic
4)
P. Bouška odchází od července z farnosti sv. Václava do Berouna
5)
Od července bude u sv.Václava farářem P. Jerzy Gapski
K dalšímu jednání se sejde PR 24.6.2012 v 19:15 na faře 		
Zapsal: 		

vš

Informace o výuce náboženství

na faře u Sv. Václava ve školním roce 2012 - 2013

1. skupina: 4 – 6 let – úterý 16:00-16:45 (Magda Vlčková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání – úterý 15:00-15:45 (P. Mariusz Przygoda)
3. skupina: 7 - 9 let – pondělí 16:00-17:00 nebo středa 13:45-14:45 (Radka Habánová)
		
→ uveďte, který termín vám lépe vyhovuje!
4. skupina: 10 - 12 let – středa 15:00-16:00 (Radka Habánová)
5. skupina: 13 - 14 let – středa 16:15-17:15 (Radka Habánová)
6. skupina: 15 let a více – čtvrtek 16:00-16:45 (P. Stanislav Přibyl)
		
→ v případě malého počtu zájemců bude sloučena s biblickou hodinou
Minimální počet pro skupiny 1.-5. je 6 dětí (při menším počtu přihlášených nebude skupina
otevřena). Rozvrh v uvedené podobě nemusí být zcela definitivní a lze se k němu vyjádřit.
Případné změny v rozvrhu však budou závislé na časových možnostech vyučujících a většiny
přihlášených dětí. V případě 3.–5 .skupiny můžete se svými náměty a přáními kontaktovat
přímo Radku Habánovou (603872524; radkahab@gmail.com). V případě většího počtu dětí
bude některá skupina rozdělena do 2 termínů.
Vyplněné přihlášky je možno odevzdávat v kostele nebo na faře. Formuláře budou k dispozici
v kostele a na faře, resp. na www.farnostsmichov.cz. Pravidelná výuka bude zahájena 17. září.
Komu nevyhovují termíny výuky v naší farnosti, může se přihlásit i v sousední farnosti
Praha-Hlubočepy:
1. skupina:
příprava k 1. sv. přijímání – čtvrtek 15:45-16:45 (Radka Habánová)
2. skupina:
mladší školní věk		
– čtvrtek 14:30-15:30 (Radka Habánová)
3. skupina:
starší školní věk		
– čtvrtek 17:00-18:00 (Radka Habánová)
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.

Letní tábor Campamento

Sdružení Campamento ‘99 pořádá ve dnech 14.-28. července letní tábor OLŠINA 2012 pro děti
ve věku 5-14 let. Pro nejmladší děti existuje rovněž možnost jet pouze na první týden. Tábor
se koná v krásné krajině šumavských lesů, u jednoho z nejstarších rybníků v Čechách a kousek
od vodní nádrže Lipno. Na všechny čeká bohatý program a samozřejmě zajímavá celotáborová
hra. Cena tábora pro jednoho účastníka činí 4090 Kč (na 14 dní), respektive 2050 Kč (na týden).
e-mail: tabor@campamento99.cz www: tabor.campamento99.cz Na všechny se moc těšíme!
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Noc kostelů

při které bude v pátek 1. června přístupný až do půlnoci opět i kostel sv. Václava, nabídne návštěvníkům našeho kostela tento doprovodný program:
•
18.30 – Chceme si shromažďovat poklad?
•
(program pro předškolní a mladší školní děti)
•
20.00 – Komentovaná prohlídka kostela
•
22.00 – Prohlídka varhan s varhaníkem
•
23.00 – Meditativní prohlídka kostela
•
23.45 - Kompletář (závěrečná modlitba breviáře)
Další informace o akci lze nalézt na stránkách www.nockostelu.cz.

Letní tábor pro děti od 6 do 11 let (Termín: 10. - 17. 8.2012)

Letos pro změnu pojedeme do Skalice u Litoměřic, doufáme, že budeme mít s sebou podsady
pro ty, kteří si chtějí užít léto víc “v přírodě”. (Bereme i předškoláky.)
Děti se můžou těšit na dobré jídlo od naší šikovné kuchařky, na hry, výlety, celotáborovou hru a
na příjemné vedoucí. Děti je možné přihlásit na mailu bet-el@seznam.cz (uveďte jméno dítěte,
datum narození, kontaktní adresu na vás a telefon) nebo můžete nechat tyto údaje v obálce ve
vrátnici Komunitního centra sv. Prokopa. Na www.bet-el.signaly.cz <http://www.bet-el.signaly.
cz/> je ke stažení přihláška. Cena je letos 2100,-Kč (z toho 50,-Kč je na úrazové pojištění). Je
možné platit na účet o.s. Bét-el (prosíme ne dřív než v květnu a nejpozději do 30. 6. 12) nebo
hotově na schůzce s rodiči. Pro ty rodiče, kterým přispívá zaměstnavatel, můžeme připravit
fakturu nebo potvrzení. V případě odhlášení je nevratné storno 150,-Kč. Předtáborová schůzka
pro rodiče proběhne ve čtvrtek 28. června 2012 v 19 h. v Komunitním centru sv. Prokopa na
Nových Butovicích. (více informací na www.bet-el.signaly.cz). Přihlašovat děti je možné do 30.
června 2012 nebo do naplnění kapacity (24 osob). 		
o.s. bét-el (Magda Vlčková)

Letní tábor pro děti od 11 do 14 let (Termín: 13. - 22. 8.2012)

Tábor pro starší děti proběhne v Mrákotíně (okres Jihlava). Přihlášky jsou k dispozici v kostele
sv. Jakuba ve Stodůlkách a sv. Prokopa na Nových Butovicích. Děti se můžou těšit na dobré
jídlo, na hry, výlety a na příjemné vedoucí. Děti je možné přihlásit na mailu bet-el@seznam.cz
(uveďte jméno dítěte, datum narození, kontaktní adresu na vás a telefon). Na www.bet-el.signaly.cz je ke stažení přihláška. Předpokládaná cena: 2000,-Kč. Hlavním vedoucím bude Jakub
Vyskočil. Přihlašovat děti je možné do naplnění míst (20 osob). (Více informací na www.bet-el.
signaly.cz <http://www.bet-el.signaly.cz/> ) Můžete se obracet také na vedoucí: Jakub Vyskočil
a Zuzka Šmilauerová						o.s. bét-el (Jakub Vyskočil)

5. Celostátní setkání mládeže

Biskupové Čech a Moravy zvou mladé lidi na celostátní setkání mládeže, které se bude konat
od 14. do 19. srpna 2012 ve Žďáru nad Sázavou. Poslední setkání tohoto charakteru se konalo v roce 2007 v Táboře. Zvaní jsou mladí od 14 let. Program bude obsahovat nabídku i pro
vysokoškoláky a již pracující.
V rámci setkání se bude v sobotu 18. srpna konat tzv. Den rodin, během kterého bude připraven
program speciálně pro manželské páry a nebudou chybět ani zajímavé akce pro děti.
Setkání je součástí příprav na oslavu cyrilometodějského jubilea v roce 2013 a jeho tématem
bude Duch svatý a svátost biřmování. Informace a přihlášky: http://zdar2012.signaly.cz.
V sakristii je možno si za 50,- Kč zakoupit „magnetku na Žďár“ a připojit se takto k veřejné
sbírce na podporu připravovaného setkání.
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Svatojánská pouť

Ve středu 16.5. v 17 hod byla sloužena již tradičně mše sv. v radlické kapli sv.
Jana. Jako obvykle bylo plno, vychutnali jsme si nádhernou eucharistickou
modlitbu, ve které jsou zásluhy Jana Nepomuckého srovnávány se zásluhami Jana Křtitele,
zazpívali poutní píseň. Samozřejmě nechyběly
ani poutní koláčky při východu z kaple. Díky
všem, kteří kapli důstojně připravili na pouť (a
následně zase odstrojili) i všem, kteří dorazili!

80. narozeniny kardinála Vlka

V pátek 18.5. byla v katedrále sloužena děkovná mše za dar života u příležitosti
80. narozenin kardinála Vlka. Mezi gratulanty byly i “známé firmy”, P. Mariusz
Kuzniar a P. Ondřej Pávek. Zasílají pozdravy smíchovským farníkům.
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Biřmování u sv. Václava

V neděli 13.5. přijalo z rukou biskupa Malého svátost biřmování 7 sester a bratří
z naší farnosti. Po mši sv. následovalo milé setkání s otcem biskupem na faře. Děkujeme!
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První sv. přijímání dětí

V neděli 20.5., při mši sv. v 9:30, přistoupily k prvnímu sv. přijímání děti, které
se připravovaly pod vedením P. Mariusze.
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Šumavské pozdravy od sv. Vintíře
Naše každoroční jarní rodinné putování letos zamířilo
do zelených luk a hvozdů krásné Šumavy. Svěží zelená
barva různých odstínů, klid přírody a radostné zpěvy
ptáků jsou balzámem na duši městského člověka a utvrzením lásky Boží, která to pro nás vše stvořila. Mnohé
návštěvníky těchto našich hor možná překvapí, když na
svém putování narazí na stopy poustevníka, který tu ve
středověku žil a jehož stopy jsou tu dodnes patrné.
Sv. Vintíř, německy Günter, se narodil někdy kolem
roku 955 a zemřel 9.10. 1045 ve své poustevně pod
skálou, ve stáří asi 90 let. Ale nebyl to v tehdejší době
nějaký neznámý člověk! Pocházel z rodu Durynských
hrabat, byl spřízněn s císařem Jindřichem II i s uherským králem Štěpánem. Měl velký majetek, zastával
vysoké úřady a byl prostředníkem, dnes bychom asi
řekli diplomatem, v důležitých jednáních tehdejších
zemských představitelů. V padesáti letech, po setkání s
opatem Godehardem z kláštera v Dolním Altaichu (v
Bavorsku), svůj život od základů změnil. Zřekl se světa i
majetku a po pouti do Svaté země v r. 1007 složil řeholní
sliby, později se stal představeným kláštera. Ke konci svého života si zřídil poustevnu poblíž
Dobré vody u Hartmanic, v níž po 5 letech zemřel. Jeho tělesné pozůstatky dal dopravit do
Prahy tehdejší břevnovský opat Meinhard, spolubratr z kláštera v Alteichu a byly uloženy v
klášterním kostele v Praze -Břevnově. Na místě jeho poustevny , uprostřed lesů pod skálou, je
zřízena malá kaplička, hojně navštěvovaná.
Sv. Vintíř, světec (mnohým možná neznámý), důvěrník králů a císařů, přítel knížete Oldřicha
a jeho syna Břetislava, se podílel i na misijní činnosti, zvláště v kraji Šumavském .Dodnes jsou
na Šumavě patrné jeho stopy. V Dobré vodě je postavený kostel, který po „používání“ armádou
byl opraven a je obdivován nejen našimi turisty, ale i cizinci. Vnitřní výzdoba (oltář, křížová
cesta i Vintířova socha) je totiž ze skla. Nádherná práce, kterou snad není možné nikde jinde
vidět. U kostela je Vintířova studánka s velmi dobrou vodou. Odtud asi název obce Dobrá voda.
Z původní fary je velký dům, kde je možno získat ubytování ve velmi milém prostředí, s nádherným výhledem do kraje. V nedalekých Hartmanicích je kostel s pravidelnými bohoslužbami
a také nádherné židovské muzeum ve staré synagoze.
V krásném prostředí přírody to nutí člověka zamyslet se, jak milující a štědrý je Bůh, který
nám toto všechno stvořil a také sledovat stopy lidí, kteří tam žili před námi a posvěcovali ten
krásný kraj svým působením. A konečně poznat, co znamená sám sv. Vintíř pro země, v nichž
působil, tedy i pro nás. Snad nejlépe to potvrdí symbol, který vlastníma rukama vytvořil a to je
stezka, kterou si proklestil hlubokými hvozdy z Bavorska přes českou hranici až k Dobré Vodě.
Nepřišel po ní jako dobyvatel, ale jako ukazatel cesty ke vzájemnému dorozumění a ukazatel
cesty ke Kristu. Ta stezka dosud existuje , nazývá se „Vintířova stezka“ a dnes už po ní můžeme
chodit přes hranice našeho státu, bez celní kontroly!
Dobrá voda u Hartmanic je nádherné místo k pasivnímu i aktivnímu odpočinku. Vřele
M.M.
doporučuji.								
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Ekumenická svatodušní vigilie v katedrále

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se
v předvečer svatodušní neděle sešly asi dvě
stovky věřících různých křesťanských církví
z České republiky k ekumenické svatodušní
vigilii.
Ekumenické svatodušní vigilii byl mj.
přítomen arcibiskup Dominik Duka, synodní senior ČCE Joel Ruml, biskup Starokatolické církve Dušan Hejbal, patriarcha
Církve československé husitské Tomáš Butta
a superintendent Evangelické církve metodistické Petr Procházka.
Během ekumenické vigilie zazněly v
potemnělém a ztichlém dómu, ve fantastické interpretaci, Katedrální fanfáry pro žestě a varhany a Sonata Vespertina v podání Katedrálního žesťového dua.
Českobratrský sbor Naši pěvci pod vedením sbormistryně Lydie Härtelové pak famózně a
libozvučně provedl skladbu Laudate pueri Felixe Mendelssohna Bartholdyho, zpěvy švédského
skladatele a varhaníka Haralda Fryklöfa a Discendi Santo Spirito Alberta Schweitzera.
Svatodušní vigilie v katedrále chtěla ukázat, že křesťané v naší zemi umějí organizovat a nabízet
společné duchovní programy. V této souvislosti řekl Radiožurnálu předseda Ekumenické rady
církví Joel Ruml: „Rozumím tomu jako výrazu, že katedrála jako symbol může být využívána i
v ekumenických aktivitách, v bohoslužbách. A proto to pozvání je asi více zajímavé proto, aby
přišli členové jiných církví než římskokatolické a cítili se v katedrále jako v bohoslužebném
prostoru, ke kterému mohou mít daleko blíže, než třeba měli.“
Myslím, že se společná křesťanská meditace, modlitba i setkání jako takové před svatodušní
nedělí velmi vydařilo a napomohlo všem zúčastněným k vnitřnímu ztišení a intenzivnímu
zamyšlení na závěr velikonoční doby.					
Jakub Holeček

Na dovolené v horské krkonošské farnosti

Krkonoše jsou nejen oblíbeným místem letní a (zejména)
zimní rekreace, ale i v rámci daných možností intenzivního
života. Sami jsme se o tom mohli na vlastní kůži přesvědčit
při naší májové dovolené o prodlouženém víkendu v
krkonošské západní výspě – Harrachově.
Nebudu se rozepisovat o gurmánským a wellness zážitcích
v „našem“ hotelu Sklář, byť jej mohu jen vřele doporučit.
Krátce se rozepíšu o atmosféře v „kolegiálním“ kostele sv.
Václava, který je současně i kostelem farním.
Farnost Harrachov je spravována „výběhem“ (=excurrendo)
z podhorské Rokytnice nad Jizerou. Obec je silně poznamenána poválečným odsunem německého kmenového
obyvatelstva a následným nepodařeným dosídlením, turistickým boomem a expanzí asijských
marketů.
Nicméně samotná farní obec (byť nepočetná) je velmi čilá a semknutá. Při plnění naší „nedělní
povinnosti“ účastí na eucharistické liturgii v tomto krásném horském svatostánku sice naše děti
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žel zlobili jako oni pověstní ladovští čerti, nicméně ani to mi nezabránilo absorbovat alespoň
trochu z oné útulné a rodinné atmosféry onoho biblického malého stádce.
Farnost vydává i svůj vlastní zpravodaj. Ve farních kostelech probíhá řada akcí, jak kulturních,
tak bohoslužebných. Jak je zřejmé – asi více než jinde – že zde platí ono české kutilské „co si
neudělám, to nemám“. Tzn. že na drtivé většiny aktivit, společenství, setkání, výzdob kostela,
nástěnek je v rukou samotný farníků-věřících.
Přeji našim horským souvěrcům i nám všem hojnost vytrvalosti Ducha sv., který nám i
apoštolům právě v májových dnech byl seslán.				
Jakub Holeček

Kardinál Duka požehnal nové zvony pro svatovítskou katedrálu

Na Den zvoníků 30. dubna 2012 požehnal při slavné mši svaté od 18.00 hodin pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP tři nové zvony, které byly nedávno odlity pro katedrálu
sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Dlužno dodat, že účast věřících byla i přes sváteční dni a krásné
počasí početná a hojná. Nové zvony nahradí ty, které byly zrekvírovány za první světové války.
O doplnění zvonové soustavy, čítající celkem sedm zvonů, se zasloužil kardinál Dominik Duka.
Podařilo se to také díky tomu, že se v roce 2011 našla řada donátorů. Bratři František a Rudolf
Pohlovi poskytli finance na výrobu největšího zvonu Dominik. Právě tak se jmenoval jeden z
původních zvonů, který byl za války roztaven
na válečné účely. Název odkazuje ke zvonu,
který svolává na nedělní bohoslužbu - z latinského (dies) dominica, tj. „den Páně“. Sponzorem druhého největšího zvonu Maria je Správa Pražského hradu. Na nejmenší nový zvon
Ježíš se složilo sedm profesorů ČVUT v Praze.
Proto jsou na jeho spodním obvodu zachycena
jejich jména a znak ČVUT.
Všechny tři zvony mají rovněž své patrony.
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová vyhověla přání
kardinála Duky, a stala se patronkou největšího
zvonu Dominik. Paní Livie Klausová je patronkou zvonu Maria a třetí bude zvonit pod patronátem rektora ČVUT prof. Václava Havlíčka. Všechny tři přesvědčila snaha pražského arcibiskupa vlít do žil katedrály novou krev.
“Zvon sloužil svým zvukem vždy člověku. Svolával k bohoslužbě, modlitbě, doprovázel člověka
od narození ke smrti. Ale dával i výstrahu, varoval před nepřítelem, ohněm, povodní,” připomněl
kardinál prvotní význam zvonů. “Je pro mě překvapením na sklonku sedmého desetiletí mého
života, kolik lidí se o zvony zajímá. Zvony jsou pro mě symbolem hluboké spolupráce uvnitř naší
společnosti,” dodal Duka.
Zvony budou na zvonici katedrály vyzdviženy začátkem května. Kvůli tomu musí být demontována mříž ve druhém patře katedrální věže a částečně je třeba rozebrat kovovou zvonovou
stolici. Poprvé se nové zvony spolu s ostatními rozezní 12. května, v den výročí posvěcení katedrály a zároveň v den oslav 450. výročí obnovení pražského arcibiskupství.
No, a co dodat nakonec? Že otec kardinál je nejen vynikající stratég, rozený diplomat a přátelský
a laskavý pastýř, ale v neposlední řadě i excelentní a pozorný hostitel. Vždyť co dodat k navazující recepci v reprezentačních prostorách arcibiskupského paláce, která vynikala nejen opuJakub Holeček
lentností pokrmů a nápojů, ale současně i družnou a přátelskou atmosférou.
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

9:30

18:00

sv. Václav

Neděle: 11:15

sv. Gabriel

Pátek

Palata		

(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)

Po-So:

7:30		

17:30

sv. Václav

Kontakt s knězem 			

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

15:00

Úřední hodiny

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

Příležitost k přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle: 		
		
Všední dny:
Jindy: 		

- ráno
7:30 – 7:55
9:00 – 9:25
- večer 17:30 – 17:55
- večer 17:00 – 17:25
- po individuální dohodě.

Významné dny, svátky a farní program
31.5. čtvrtek
1.6. středa
3.6. neděle
5.6. úterý
7.6. čtvrtek
10.6. neděle
11.6. pondělí
13.6. středa
15.6. pátek
16.6. sobota
17.6. neděle
21.6. čtvrtek
24.6. neděle
				
				
				
28.6. čtvrtek
29.6. pátek
1.7. neděle
				
3.7. úterý
4.7. středa
5.7. čtvrtek

Svátek Navštívení Panny Marie
Památka sv. Justina, mučedníka, Noc kostelů (18-24 hod.)
Slavnost Nejsvětější Trojice
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Slavnost Těla a krve Páně
10. neděle v mezidobí
Památka sv. Barnabáše, apoštola; po večerní mši sv. absolventský koncert
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
11. neděle v mezidobí
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
- koná se sbírka na bohoslovce
- večerní mši sv. v 18 hod. doprovodí sbor Cantus Amici (Missa brevis inD)
- od 19.15 setkání pastorační rady farnosti
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
13. neděle v mezidobí (mše sv. pouze v 8.30 a v 18.00 – začíná prázdninový
režim bohoslužeb)
Svátek sv. Tomáše, apoštola
Památka sv. Prokopa, opata
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

Bohoslužby v létě

Připomínáme, že od 1.7. do 31.8. bude opět platit prázdninový pořad bohoslužeb. Nedělní mše
svaté budou tedy pouze u sv. Václava, a to v 8.30 a v 18.00 hod., ostatní dny v týdnu pak: po, st,
pá v 17.30 a út, čt, so v 7.30.
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. P. Bouška, P. S. Přibyl, M. Muchová, F. Nedbal
uzávěrka:
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 550 ks neprodejné
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