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2012

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Vážení farníci,
jak již zřejmě všichni víte, byl jsem k 1. červenci 2012 ustanoven
vaším novým farářem. Je samozřejmé, že každá změna s sebou
přináší určitá (oboustranná) očekávání. Domnívám se, že je
vhodné, abych na začátku svého působení zde na Smíchově napsal
pár řádek o sobě a o svých představách a plánech.
Narodil jsem se 3. 10. 1961 v Konině (oblast Velkopolska). Studoval jsem v semináři na Katolické univerzitě v Lublinu, kněžské
svěcení jsem přijal ve Varšavě 3. 6. 1990. Následně jsem byl kaplanem v Głuchołazech. Od 1. 7. 1992 jsem působil jako farář
na Moravě v Brumově, od 1. 7. 1994 ve Vlašimi a od 1. 7. 2003
v Praze – Modřanech. 1.7.2011 jsem byl jmenován nesídelním
kanovníkem vyšehradské kapituly.
Co se mých představ a plánů týče, nemám v úmyslu zavádět
nic převratného, rušit nebo bourat to, co funguje. Je celkem
osvědčeným pravidlem, že by nově příchozí kněz neměl první rok

dělat nějaké zásadní změny.
Úkolem každého kněze je v prvé řadě vést svěřené duše ke Kristu. Dobře vím, že pokud se toto
nezakládá na důstojně slavené mši svaté – Nejsvětější Oběti, a pokud se vytrácí úcta k Eucharistii, míjí se daný úkol účinkem. Proto jsem již zavedl na první sobotu v měsíci pobožnost s
modlitbami za kněze, duchovní povolání a za křesťanská manželství. Vycházíme-li ze samotné
Podstaty, můžeme potom i lépe chápat, jaké místo máme zastávat ve světě a co je úkolem církve
ve světě.
K tomu si dovolím ocitovat první část přednášky Josepha Ratzingera z r. 1958, která je stále
neuvěřitelně aktuální:
„…křesťanská Evropa se zhruba před čtyřmi staletími stala kolébkou nového pohanství, které
nezadržitelně roste v samém srdci církve a hrozí, že ji zvnitřku podlomí. Vzhled církve v
novověku je podstatně určován tím, že se zcela novým způsobem stala církví pohanů a ještě
mnohem více jí i nadále bude – nikoliv jako kdysi církví pohanů, z kterých se stali křesťané,
nýbrž církví pohanů, kteří se ještě nazývají křesťany, avšak ve skutečnosti se stali pohany. Pohanství dnes vězí v církvi samé a právě to je rozlišujícím znakem jak církve našich dní, tak
nového pohanství. Jedná se o pohanství v církvi a o církev, v jejímž srdci žije pohanství…
Když církev vznikla, spočívala na duchovním rozhodnutí jednotlivce pro víru, na jeho obrácení. Třebaže na začátku se očekávalo, že již zde na zemi tito obrácení vytvoří společenství
svatých – církev „bez vady a vrásky“ – v těžkých zápasech se postupně vybojovalo poznání,
že také obrácený člověk a křesťan zůstává hříšníkem a že v křesťanském společenství bude
docházet i k nejzávažnějším proviněním. Avšak přestože takto křesťan nebyl vnímán jako
morálně dokonalý a společenství svatých v tomto smyslu zůstávalo stále nehotové, přeci exi-
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stovala jedna základní společná vlastnost. Církev byla společenství přesvědčených lidí, kteří
podstoupili určité duchovní rozhodnutí, jímž se odlišovali ode všech ostatních, kteří se tomuto
rozhodnutí bránili. Ve středověku se tento rys již změnil, neboť církev a svět se ztotožnily. Být
křesťanem tak již nebylo v zásadě vlastní rozhodnutí, nýbrž politicko-kulturní předurčenost.
Vnější překrytí církve a světa dnes zůstalo zachováno, ztratilo se však přesvědčení, že se v něm –
v této nechtěné příslušnosti k církvi – skrývá zvláštní Boží milost či nadpozemská spása. Téměř
nikdo nevěří tomu, že by na této velmi náhodné kulturněpolitické danosti „církve“ snad mohla
záviset spása na věčnosti. Proto je pochopitelné, že se dnes opakovaně klade naléhavá otázka,
zda by se církev opět neměla přeměnit ve společenství přesvědčených, čímž by opětovně nabyla
větší vážnosti. Znamenalo by to, že by se nekompromisně vzdala dosud existujících světských
pozic, a tím by odbourala klam vlastnictví, které se stále více jeví jako nebezpečné, neboť stojí
v cestě pravdě.
Církev nezůstane trvale ušetřena toho, že by se kousek po kousku nemusela zbavit svého zdánlivého krytí se světem a stávat se opět tím, čím je: společenstvím věřících. Ve skutečnosti by
těmito vnějšími ztrátami mohla její misijní síla pouze narůst. Přestane-li církev být lacinou
samozřejmostí a začne-li se znovu projevovat jako to, co je, bude schopna svým poselstvím
opětovně zasáhnout sluch nových pohanů, kteří si dosud mohli libovat v iluzi, že vlastně vůbec
pohané nejsou. Takovéto stažení se z vnějších pozic ovšem přinese také ztrátu cenných výhod,
které bezpochyby vyplývají z dnešního propojení církve s veřejností. Přitom se jedná o proces,
který půjde sám od sebe, s přispěním církve či nikoliv, a na který je tudíž nutné se připravit.
Úhrnem vzato je třeba při tomto nutném vývoji odsvětštění církve přesně oddělit tři roviny
– rovinu sakramentální, rovinu hlásání víry a rovinu osobního lidského vztahu věřících s
nevěřícími. Úroveň sakramentální, již kdysi vymezovala disciplina arcani, je vlastní vnitřní
podstatou církve. Musí být opět jasno v tom, že svátosti bez víry nemají smysl. Církev zde bude
muset postupně opustit dosavadní akční rádius, který je sebeklamem a zároveň podváděním
lidí. Čím více tu církev vymezí sebe sama a odliší své křesťanství, byť by to vedlo k utvoření
malého stádce, tím realističtěji bude moci a bude muset rozpoznat svůj úkol na druhé rovině
zvěstování víry.
Pokud je svátost místem, kde se církev uzavírá a musí uzavírat vůči ne-církvi, pak je slovo
správný způsob, jak pokračovat v otevřeném gestu pozvání k Boží hostině. Na úrovni osobních
vztahů by bylo mylné vyvozovat ze sebe-ohraničení církve, které bylo požadováno pro oblast
svátostí, uzavřenost věřících křesťanů vůči jejich nevěřícím bližním. Přirozeně i mezi věřícími
by se postupně mělo opět vystavět něco na způsob bratrství komunikantů, kteří se skrze svou
společnou náležitost k Božímu stolu cítí spojeni také v soukromém životě a vědí, že v nouzových situacích mohou jeden s druhým počítat a že jsou skutečnou rodinou. To ale nesmí
mít za následek sektářské vydělování. Křesťan by měl být právě tak radostným člověkem mezi
jinými lidmi – bližním tam, kde nemůže být spolu-křesťanem. Shrneme-li tedy tento první
myšlenkový okruh, dospíváme k následujícímu výsledku: Církev zprvu prodělala strukturní
změnu z malého stádce na světovou církev, v západní společnosti se od středověku ztotožňuje
se světem. Dnes je toto krytí již jen klam, který zahaluje pravou podstatu církve a světa a
částečně církvi brání v jejích nezbytných misijních aktivitách. A proto v dohledné době bude
po vnitřní strukturní změně následovat také vnější obrat k pusillus grex, malému stádci – ať již
po vůli církve či proti její vůli…“
P. Bouška nám ve svém „závěrečném úvodníku“ přál, abychom dál putovali vstříc Božímu
království. Rád bych, aby se toto přání při našem společném putování vyplnilo. P. Jerzy Gapski
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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
bude oznámeno v ohláškách
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
farář: 			
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
Bude oznámeno v ohláškách
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 14.10. v 19:00 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 25.9. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka zahájena 17.9., rozpis ve vývěsce

Katechumenát dospělých - individuální
přípravu vedou P. Jerzy a P. Mariusz

P. Jerzy Gapski : tel: 257 317 652 /724 324 555 /gapski@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.

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!
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Zápis ze zasedání pastorační rady 26. 8. 2012
Přítomni:
		

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

Body jednání, návrhy a usnesení:
1)

Oznámení o majetkoprávní změně – část prostor fary přešla z vlastnictví AP do 		
vlastnictví farnosti
2)
Problémy s vodoměry kostela i fary
3)
Diskuze o liturgii, návrh na pořádání ministranstských schůzek
4)
Farní výlet
5)
Naplánována úklidová brigáda na Malvazinkách – so 20.10. od 9:00
6)
Hledání řešení úklidu kostela
7)
Diskuze o možnosti pořízení nových podsedáků do kostelních lavic
K dalšímu jednání se sejde PR 14.10.2012 již v 19:00 na faře 		
Zapsal: 		
vš

Informace o výuce náboženství na faře u Sv. Václava

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.

Konec farní Zoo
Jelikož se změnily podmínky pro používání celoročních vstupenek do Pražské zoologické zahrady, farnost byla nucena tuto aktivitu ukončit.
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Koncerty a hudba v září 2012 u sv.Václava

8.9.2012 – sobota
10:00-11:00 a 13:00-14:00 hod. - v rámci Dnů evropského dědictví 2012 přednáška o varhanách s předvedením místních varhan – uvede V. Vála, místní regenschori
19:00 hod. - Varhanní koncert v rámci Dnů evropského dědictví 2012
Zazní díla světových skladatelů: J.S. Bacha, C. Francka, P. Ebena a dalších
Varhany: Markéta Schley Rendlová, vstup volný.
26.9.2012 – středa
19:30 hod. - Varhanní koncert v rámci Svatováclavských slavností
Účinkuje varhaník Giulio Mercati z Itálie
Vstup dobrovolný, výtěžek ve prospěch sdružení hluchoslepých LORM (sídlí na Újezdě, P5).
30.9.2012 – neděle
Při večerní mši sv. v 18.hod. zazní Missa honorem sancti Wenceslai od Stanislava Macha v
podání smíšeného sboru Cantus Amici. Dirigent Lukáš Dobrodinský, varhany V. Vála

Program u sv. Gabriela

v neděli 23.9. bude sloužena mše sv. latinská s gregoriánským chorálem
v neděli 30.9. v 11.15 bude sloužit mši sv. kardinál Duka

Farní výlet (turistický)
Letošní farní výlet se uskuteční v sobotu 15. září. Na sklonku léta se projdeme křivoklátskými
lesy, délka pěšího pochodu bude asi 15 km. Na závěr výletu navštívíme hrad Křivoklát. Sraz je
v 9:00 na nádraží Praha-Smíchov u pokladen, vlak odjíždí v 9:15. Pojedeme do Zbečna, odkud
se vydáme nejprve po žluté, a poté po červené značce na hrad Křivoklát. Po cestě poobědváme
z vlastních zásob, možnost občerstvení v restauraci je až v závěru výletu na Křivoklátě. Po
prohlídce hradu se vrátíme vlakem do Prahy. Předpokládaný návrat je v 20:08 na nádraží Praha-Smíchov, ale kdo bude spěchat, stihne i dřívější vlak s návratem v 17:43.

Pozvánka na pouť

Administrátor Berounské farnosti, P. Bouška, Farnosti berounského vikariátu a Sdružení sv.
Ludmily na Tetíně o.s. Vás srdečně zvou na starobylé poutní místo Tetín na pouť ke cti sv.
Ludmily.
Sobota 15.9.2012
16.00 - kostel sv. Ludmily - přednáška pana Mgr. Jana Pohunka “Pověsti o sv. Ludmile“
Možnost prohlídky kostelů sv. Ludmily a sv. Jana Nepomuckého s průvodcem včetně výstavy
Bohuslava a Daniela Reynka „Obrazy a plastika“ v kostele sv. Jana Nepomuckého
18:00 – kostel sv. Ludmily řeckokatolická liturgie
Neděle 16.9. 2012
10.00 - sraz pěších poutníků na vlakovém nádraží v Berouně - odtud pěší pouť na Tetin
11.15 - poutní mše sv. ke sv. Ludmile, koncelebruje otec biskup Karel Herbst. Po mši sv.
občerstvení před farou
13.00 - 14.30 - možnost prohlídky kostelů s průvodcem včetně výstavy Bohuslava a Daniela
Reynka „Obrazy a plastika“
15.00 - kostel sv. Ludmily - koncert “Mše D dur - Lužanská “ od A. Dvořáka v podání Sboru
Karlovy Univerzity Praha. Vstupné dobrovolné (slouží k pokrytí nákladů na koncert)
16.30 - kostel sv. Ludmily - svátostné požehnání s ostatky sv. Ludmily
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Fara není skladiště !
Bratři a sestry, v poslední době se stalo neblahým zvykem odkládat v prostorách fary značné
množství použitého oblečení, knih a podobně – s důrazem na slovo značné.
Chápu vaši snahu o další využití nepotřebných věcí, ale uvědomte si prosím, že na faře nejsme
ani prostorově, ani personálně vybaveni na zpracování takového množství věcí. S tímto vám
rádi pomohou v zařízeních k tomu určených, jako např. Diakonie Za Hládkovem 4, Praha 6,
tel. 233 355 444 a to mezi 13. a 18. hodinou.
Na faře lze skutečně nabídnout k využití ostatním jen velmi omezené množství použitelných
věcí - šatstva a podobně (plastový kontejner ve farním sále), ale i v tom případě vás žádám o
jeho případnou likvidaci, jestliže nebude do dvou týdnů rozebráno. Jestliže se nám nepodaří
udržet v sále pořádek, a věci se budou nadále kupit, budeme nuceni tuto možnost zrušit. Ještě
větším problémem je ale odkládání nepotřebných věcí přímo v kostele! Byli byste překvapeni,
co všechno lidé v kostele odloží. (Obrazy počínaje a potrhaným starým povlečením konče.)
Rádi vám poradíme, nebo od vás převezmeme k likvidaci např. poničené růžence, či jiné
posvěcené předměty, které nelze zlikvidovat běžným způsobem. Neodkládejte je však v kostele! Opravdu bychom byli neradi, aby opět přijela policie, (na zavolání pozorného návštěvníka
kostela, za což mu děkujeme, neboť nezůstal lhostejný) řešit opuštěné tašky v kostelní lavici,
jelikož v současné době může být jejich obsahem cokoli.
Na závěr bych vás ještě chtěla upozornit na to, že jakékoli tiskoviny ukládané v kostele, kterémkoli, musí být schváleny duchovním správcem.
Pamatujte prosím, že kostel je dům Boží a nedělejme z něho tržiště, nebo skládku toho
nepotřebného. Přeji vám všem požehnaný poprázdninový čas. 				
J.D.

Prosba o pomoc s úklidem
Milé sestry, milí bratři, obracím se na vás s prosbou o pomoc při úklidu kostela. Pravidelný
úklid kostela skončil s počátkem prázdnin. Kostel je třeba jednou za dva týdny uklidit (vytřít,
utřít prach na bočních oltářích, případně vysát koberce atd.) Uklízí se v dopoledních hodinách
a záleží jen na domluvě, který den by to bylo. Vše potřebné k úklidu máme, jen nám chybí
ochotné ruce. Budeme velice rádi, najdou-li se takové.
Pán Bůh zaplať všem, kteří se na úklidu kdy podíleli i těm, kteří se podílet budou.
J.D.

Manželské večery
Srdečně zveme na osvědčený program obnovy manželství pro manželské páry v termínu od
1.10. do 19.11. 2012. Čeká nás osm večerů (pondělků od 19:00) v příjemném prostředí Komunitního centra sv. Prokopa. Začínáme večeří, poté následují promluvy vedoucího páru a pak to
nejdůležitější - rozhovory v soukromí mezi vámi dvěma. Kurz je založen na biblických principech a jeho heslo je: “Dobré manželství lze ještě zlepšovat, problémy v manželství se dají řešit.”
Témata kurzu jsou Budování pevných základů, Umění komunikace, Řešení konfliktů, Síla
odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, Dobrý sex, Láska v akci a Závěrečný večer - v čem spočívá
hezké manželství. Cena kurzu pro pár je 1500Kč. Zahrnuje dvě příručky po 120Kč a cenu
jednotlivých večeří. Pití si hradí každý pár samostatně. Ostatní náklady jsou sponzorovány.
Závazné přihlášky na milos.padevet@seznam.cz nebo 604 436 377 (manželé Padevětovi). Platby budou probíhat na prvním večeru. Kurzem budou provázet manželé Míla a Jiří Musilovi.
Kurz pořádají ve spolupráci Římskokatolická farnost Praha - Stodůlky, Křesťanská společenství
Praha a Centrem pro rodinu při Arcibiskupství pražském. Viz www.manzelskevecery.cz. Zdenka
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X. NÁRODNÍ
SVATOVÁCLAVSKÁ
POUŤ

2012

Jste srdečně zváni do Staré Boleslavi

na slavnostní poutní mši svatou, která se uskuteční

na Mariánském náměstí v pátek 28. září 2012 v 10.00 hodin.
SPOLEČNÁ MODLITBA ČESKÉHO NÁRODA
Ve čtvrtek 27. 9. od 18.00 hod. (v hodinu, kdy budou z Prahy do Staré Boleslavi převáženy relikvie
sv. Václava) se uskuteční ve všech farnostech na celém území ČR modlitební most za český národ a vyzvánění zvonů.

Stará Boleslav BASILIKA SV. VÁCLAVA
ČTVRTEK 27. 9.

PÁTEK 28. 9.
 V kryptě basiliky
sv. Václava budou
k uctění vystaveny
svatováclavské relikvie.
 Chrámy budou otevřeny
v průběhu celého dne
do 19.00 hod.
 Možnost přijetí sv. smíření
v basilice sv. Václava
dopoledne a v kostele
Nanebevzetí P. Marie
během celého dne.

PRAHA

ČTVRTEK 27. 9.
PÁTEK 28. 9.

BUDEČ

SOBOTA 29. 9.

Pou se koná za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR

18.00
19.50
20.00

Mše svatá z vigilie v kryptě
Uvítání relikvie sv. Václava
Slavnostní svatováclavský koncert a nešpory

6.30
7.00
8.30
13.00, 15.00
16.50
17.00

Anděl Páně, modlitba se čtením
Latinská mše svatá v kryptě, ranní chvály
Mše svatá v kryptě
Prohlídka basiliky s výkladem
Rozloučení s relikvií sv. Václava
Mše svatá

10.00

SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ

BASILIKA SV. VÁCLAVA

MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

Hlavní celebant: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký,
metroplita moravský. Koncelebrují čeští a moravští biskupové.

12.00
20.00

Hudební a divadelní programy na koncertních pódiích
Ohňový průvod sv. Václava a ohňostroj

13.30
17.00

Modlitba za národ u Palladia země české
Chrámový koncert

BASILIKA PANNY MARIE

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ POD SOCHOU SV. VÁCLAVA
17.00

Svatováclavské duchovní zastavení

7.00, 8.00
9.30
17.00
18.00

Mše svatá u hrobu sv. Václava
Mše svatá
České zpívané nešpory ze slavnosti sv. Václava
SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ

KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA

Hlavní celebant: Mons. Karel Herbst, pomocný biskup pražský.
Při mši sv. zazní Messe solennelle cis moll, op.16 od L. Vierneho,
Pražský katedrální sbor, dirigent Josef Kšica.

Rotunda sv. Petra a Pavla
10.30
12.00

Ka olický týdeník
mediální partner

Slavnostní mše svatá ke cti sv. Václava
Prohlídka areálu s odborným výkladem

www.staraboleslav.com
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Modlitba za vlast
Bože, Otče nás všech,
děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko
– naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit
proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.
Prosíme Tě, dej i nám dnes
potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.
Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov
a veď nás, abychom žili ve vzájemném porozumění
a každý na svém místě
po vzoru sv. knížete Václava
zodpovědně konali svůj úkol.
Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Rozloučení s dlouholetým farníkem
Již brzy se rozloučíme s naším dlouholetým a věrným farníkem, panem Minderem ze Švýcarska,
který v Praze působil jako architekt. Pravidelní návštěvníci “půldesáté” si vzpomenou na tatínka
s kočárkem se dvěma kluky-dvojčaty, které odmala vozil a později vodil ke sv. Václavu i na farní
kávu. Nyní, po 11 letech na Smíchově se vrací do rodiště manželky v USA. Přejme jim všem,
aby byli v novém působišti šťastní a spokojení a aby se jim podařilo najít podobné společenství
jako na Smíchově. Následující článek napsal pan Minder česky, jako poděkování za uplynulé
roky.										FN

Život je dar
Hluboký význam těch slov se pro mě v minulých letech objevil právě na Smíchově. Náhodou
jsem zašel jednu neděli se svojí tchyní, která přiletěla z Ameriky na návštěvu, do kostela Svatého Václava. Na první pohled bylo patrné, že se atmosféra v kostele výrazně liší od většiny
míst na světě, kde se konají bohoslužby. Mohl jsem sledovat, jak se v kostele Svatého Václava
shromáždila jedna živá komunita. Děti, mladí i starší lidé se potkali na tomto výjimečném
místě. A jak měl tento život v kostele do velké míry volnou ruku. Panovalo pochopení duchovní
správy, že se život v kostele pohybuje správným směrem a stačí být pravidelným iniciátorem,
který obohatí už tak vzácnou atmosféru dalším správním impulsem. Životní energie nebyla
jenom kázána ale zažívána. Přesně ta životní energie mě přitahovala od prvního setkání zpět
do kostela, jako k poutnímu místu. Nezapomenutelný byl také pravidelný pohled na vše dobré
a pozitivní.
Mnoho biblických události se dá vyložit jako tragické, smutné a bolestné. Živě si pamatuji,
jak jsem se mohl učit v kostele Svatého Václava zcela jiný pohled na i na tu největší tragiku,
bez zanedbání hlubokého smyslu té které specifické události. Smrtelné rány nebyly jen bolestné ztělesnění lidského selhání. Ty samé rány byly po zmrtvýchvstání transformované do už
nesmrtelných ran, které sloužily pro nezpochybnitelné rozpoznání. Pochopil jsem, že bez nich
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by pravděpodobně svědkové nerozpoznali celou událost tak jednoznačně a nemohli bez obav
rozšířit příběh tohoto zázraku do zbytku světa. Bez těch ran by pravděpodobně kostel Svatého
Václava také nikdy nebyl postaven v mém sousedství a moje dvojčata by nikdy neslyšela plna
očekáváním dětskou mši spolu s ostatními dětmi před oltářem ...
Za necelý měsíc se stěhují do Eugene OR, USA za rodinou. Jako Evropana mě tam čeká velká
výzva. Naštěstí jsem se naučil v posledních letech, že každá událost má nepochybně svůj pozitivní moment. To si budu vždycky pamatovat, až najdu v “Novém Světě” podobnou živou komunitu, jako v posledních letech právě tady na Smíchově. Děkuji všem, kteří se tak angažovali
a vytvořili tu atmosféru, kterou si budu celý život zapamatovat.
Hansjürg Minder

„Máme proč se radovat a veselit!“

Pod tímto heslem, tak jako každý rok (už po 23.),
proběhlo i letos velké setkání křesťanů (v počtu asi
6000) v Brně. Pod názvem charismatická konference
se skrývá vlastně velká duchovní obnova, na níž rok co
rok přibývá účastníků. Duchovní zamyšlení, společné
modlitby i každodenní mše svatá za účasti mnoha
(někdy i 70) kněží, dává člověku, unavenému a znechucenému poměry ve státě i ve světě pocítit, že Duch
svatý je opravdu přítomen, a když mu dovolíme, že vede naše cesty, naše konání, že nejsme
podřízeni jen nedokonalým vládcům tohoto světa. Celé toto setkání je vždy tematické, letos byl
tématem evangelijní příběh o marnotratném synu, spíše však o „marnotratném otci“, pod názvem: „Máme proč se radovat a veselit.“ Na setkání promluvil P.Ange, jinak mnozí naši kněží,
biskup Ratkovský, který sloužil jednu mši svatou, i kardinál Vlk, který přišel ke konci jednoho
dne, téměř nepozorovaně. Když viděl tolik účastníků všech věkových skupin, i mnohé rodiny
s malými dětmi, právě soustředěné na modlitbu, byl šokován atmosférou, kterou kolem sebe
viděl a cítil. Nešetřil pak chválou a neskrýval nadšení. Na konci setkání pak při mši sv. pan
kardinál všem přítomným požehnal a řekl.: „Celý večer jsem vnímal déšť Božích milostí. Jako
správný kazatel jsem se hlavně chtěl pokusit povzbudit vaši víru, ale když vás vidím, zkusím
jen nabídnout pár slov.“ Viditelně potěšený kardinál pak nadšeně hovořil o klíčové roli Ducha
svatého pro zpřítomnění Krista v církvi, a pro každého z nás. A takové nadšení a povzbuzení si
odnášeli všichni účastníci. Přála bych všem, kteří jsou unaveni, jejichž víra odumírá a nevědí
jak dál, prožít takové setkání, které doslova nabije člověka do další cesty životem.
Z naší farnosti se zúčastnilo setkání přibližně 10 lidí.
J.P. píše: Myšlenkou letošního shromáždění bylo podobenství o „Marnotratném synu“, který je
ale také příběhem o marnotratném Otci. Proč? Marnotratným Otcem je tu sám náš Bůh, který
nám neustále dává svou lásku a milosrdenství.
P. Kodet vysvětluje: „Marnotratnost znamená utrácení. Jak moc je Pán utrácivý a marnotratný
co se týká lásky a milosti! Boží láska a milosrdenství nemají konce pro všechny bez rozdílu.
Nechtějme v tom Boha pochopit, není to podstatné, důležité je abychom se s Ním potkali,
abychom s Ním byli 24 hodin denně. Abychom se Mu neztráceli a vylezli z těch škatulek, do
kterých jsme strčili sami sebe i druhé. Jeho láska je pro nás všechny stejná. Bůh mezi námi
nedělá rozdíly, pro Něj máme všichni stejnou cenu. Láska Boží je náš skutečný domov a my se
potřebujeme naučit v něm žít. Když tento domov opustíme, ztratíme sami sebe, když ztratíme
vztah s Bohem, ztratíme všechno. BEZ LÁSKY SE NEDÁ ŽÍT, PROTOŽE SE NEDÁ ŽÍT BEZ
(MM, JP)
BOHA. 									
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Loučení a předávání

V pátek 29.6. při mši sv. představil okrskový vikář P. Ptáček nového faráře, P. Jerzyho Gapského.
Zároveň se otec Petr rozloučil se smíchovskými farníky.
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Oficiální start

V neděli 1.7. při mši sv. uvedl biskup Malý do funkce našeho nového faráře. Přečetl jmenovací
dekret a předal “pracoviště”. Vítejte otče Jerzy!

11

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 - 12:00

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

1.9. sobota
2.9. neděle
3.9. pondělí
8.9. sobota
9.9. neděle
				
				
13.9. čtvrtek
14.9. pátek
15.9. sobota
16.9. neděle
17.9. pondělí
21.9. pátek
23.9. neděle
				
27.9. čtvrtek
28.9. pátek
				
29.9. sobota
30.9. neděle
				
				
				

1. sobota v měsíci
22. neděle v mezidobí
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Svátek Narození Panny Marie
23. neděle v mezidobí,
v 10:00 a ve 12:00 prohlídka kůru a varhan s výkladem (viz str. 5)
v 19:00 Varhanní koncert v rámci Dnů evropského dědictví 2012 viz str. 5
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Svátek Povýšení svatého Kříže
Památka Panny Marie Bolestné
24. neděle v mezidobí,
zahájení výuky náboženství na faře (viz str. 4)
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
25. neděle v mezidobí
v 11:15 u sv. Gabriela mše sv. latinská s gregoriánským chorálem
Památka sv. Vincence z Paula
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrova českého národa
Národní pouť do Staré Boleslavi (viz str.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
26. neděle v mezidobí,
při bohoslužbách se bude konat Svatováclavská sbírka na církevní školství.
v 11:15 bude sloužit mši sv. u sv. Gabriela kardinál Duka,
v 18:00 při mši sv. zazní Missa honorem sancti Wenceslai (viz str. 5)

Zapomeňte na prázdninový pořad bohoslužeb!

Od soboty 1.9. se pořad bohoslužeb vrací k “normálu”, tj. ranní (7:30) a večerní (17:30) mše
sv., v neděli ráno v 8:00 a 9:30, večer v 18:00. Samozřejmě se opět začne sloužit v neděli u sv.
Gabriela (11:15).
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. 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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