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Vážení farníci,
v říjnovém úvodním slově bych navázal na úvod zářijový, v němž 
jsem citoval první část přednášky Josepha Ratzingera z r. 1958. Ta se 
týkala především otázky vnitrocírkevního pohanství a odsvětštění 
církve – neboli co činí v současném světě církev církví a čím by se 
měla od pohanského světa odlišovat. Nyní si dovolím si ocitovat 
druhou část. 
„Vedle narýsovaných strukturních změn církve lze rovněž pozo-
rovat posun vědomí u věřících, který vyplynul ze skutečnosti vni-
trocírkevního pohanství. Dnešní křesťan jen těžko pomyslí na to, 
že by křesťanství, přesněji katolická církev, měla být jedinou cestou 
ke spáse. Tím se dostává do diskuse absolutnost církve, závažnost 
jejího misijního příkazu a vůbec všech jejích vnitřních požadavků. 

Nemůžeme uvěřit tomu, že člověk žijící vedle nás, který je skvělý, ochotný pomoci a přívětivý, 
poputuje do pekla, protože není praktikující katolík. Představa, že všichni „dobří“ lidé budou 
spaseni, je dnes pro normálního křesťana právě tak samozřejmá jako dřívější přesvědčení o 
pravém opaku.
Věřící se trochu zmateně ptá: Proč by to ti venku měli mít tak lehké, když nám je to natolik 
ztěžováno? Zachází až tam, že pociťuje víru jako břemeno a nikoliv jako radost. V každém 
případě nabývá dojmu, že koneckonců existují dvě cesty spásy – cesta pouhé mravnosti, ve-
lice subjektivně měřené, pro ty, kteří stojí mimo církev, a cesta v církvi. Nemůže mít pocit, že 
zamířil na tu příjemnější – v každém případě je jeho víra citelně zatížena existencí jakési cestou 
spásy, vystavěné vně církve. Je zřejmé, že touto vnitřní nejistotou nejsilněji trpí misionářská 
průbojnost církve.
V odpověď na tuto otázku, která dnešního křesťana jistě nejvíce zatěžuje, se zcela stručnými 
náznaky pokusím ukázat, že existuje pouze jedna cesta spásy, vedoucí skrze Krista. Od počátku 
je jí však vlastní dvojí rozsah působnosti – týká se „světa“, „mnohých“ (to znamená „všech“); 
současně je však řečeno, že jejím místem je církev. K této cestě tak ze samé její podstaty patří 
spolubytí „nemnohých“ s „mnohými“, které je – stejně jako bytí pro sebe navzájem – součástí 
způsobu Boží záchrany, a nikoliv výrazem selhání Boží vůle. Začíná to již tím, že Bůh vyčleňuje 
národ Izraele ze všech národů světa jako vyvolený. Má to znamenat, že byl vyvolen jen Izrael a 
všechny ostatní národy byly vyhozeny do odpadu? Zpočátku to skutečně vypadá tak, jako by 
sousedství vyvoleného a nevyvoleného národa mělo být pojímáno v tomto statickém smyslu – 
jako dvě různé skupiny, stojící vedle sebe.
Avšak velmi brzy se ukazuje, že tomu tak není; neboť v Kristu statické paralelní postavení židů 
a pohanů nabývá na dynamice, takže se nyní právě i pohané ve své nevyvolenosti stávají vyvo-
lenými, aniž by se tím vyvolení Izraele stalo definitivně iluzorní, jak ukazuje jedenáctá kapitola 
listu apoštola Pavla Římanům.
Řečeno jasněji: zjišťujeme, že Bůh sice dělí lidstvo na „nemnohé“ a „mnohé“ – rozčlenění, 
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které se v Písmu neustále vrací. Ježíš dává svůj život jako výkupné za „mnohé“ (Mk 10,45; 
český překlad Písma uvádí „za všechny“, uzpůsobený podle znění Misálu, pozn. překl. ); pro-
tiklady žid-pohan a církev-necírkev přebírají toto dělení na „nemnohé“ a „mnohé“. Bůh však 
nerozděluje lidi na „nemnohé“ a „mnohé“, aby jedny hodil do odpadové jámy a druhé zach-
ránil, ani proto, aby mnohé spasil jednoduše a nemnohé složitě, nýbrž používá nemnohé takřka 
jako archimédovský bod, ze kterého otřásá mnohými v základech, jako páku, jejíž pomocí je 
táhne k sobě. Obě skupiny mají své místo na cestě spásy, která je pro ně různá, aniž by byla 
porušena jednota této cesty.
Tento protiklad lze správně pochopit pouze tehdy, když nahlédneme, že jeho jádrem je pro-
tiklad Krista a lidstva, jednoho a mnohých. Vždyť spása člověka spočívá v tom, že je milován 
Bohem a že se jeho život na konci ocitne v náruči nekonečné lásky. Bez ní by vše ostatní zůstalo 
prázdné. Věčnost bez lásky je peklo, i když se člověku jinak nic nestane. Lidská spása tkví v 
Boží zamilovanosti do člověka. Na tuto lásku neexistuje žádný právní nárok, nezískáme ji na 
základě mravních či jiných předností. Podstatou lásky je svoboda, jinak to není láska. Věc se 
má tedy takto: v protikladu mezi Kristem, jedním, a námi, mnohými, jsme spásy nehodni, ať 
jsme již křesťané či nekřesťané, věřící nebo nevěřící, mravní či nemravní; nikdo si skutečně 
spásu „nezaslouží“ vyjma Krista. Avšak právě zde se uskutečňuje ona nádherná výměna. Všem 
lidem společně patří zatracení, jedinému Kristu spása – ve svaté směně to probíhá naopak: On 
na sebe bere veškeré zlo a uvolňuje tak prostor spásy pro nás všechny.“
Začínáme měsíc říjen, kdy se více zaměřujeme na modlitbu růžence. Když budeme rozjímat 
o jednotlivých růžencových tajemstcvích, zamysleme se častěji i nad těmito otázkami spásy a 
Kristovy výkupné oběti.         Váš otec Jerzy

Zveme vás na koncert 
u příležitosti blahořečení 
Čtrnácti pražských mučedníků  
7.  října v 19.3O hodin 
v chrámu Panny Marie Sněžné

Na programu: 
J. B. Foerster, L.V. Beethoven, A. Dvořák

Hrají: 
Jindřich Pazdera   1. housle
Josef Kekula  2. housle
Jan Pěruška  viola
Petr Hejný  violoncelloP
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farář:    P. Jerzy Gapski : tel: 257 317 652 /724 324 555 /gapski@centrum.cz
farní vikář:   P. Mariusz Przygoda : tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
výpomocný duchovní: P. Bonaventura Josef Rosa OFMConv. : tel. 739 389 247
rektor kostela sv. Gabriela:  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.

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

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 23.10. v 18:30, farní kancel.
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka zahájena 17.9., rozpis ve vývěsce
Katechumenát dospělých - individuální 
přípravu vedou P. Jerzy a P. Mariusz

Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” hledáme dobro-
volníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené suroviny, 
jinými slovy budou “držet služby” . Stávající dobrovolníci jsou 
vyčerpáni! Zároveň připomínáme, že kafe NENÍ placeno ze sbírek, 
takže Váš drobný příspěvek vděčně uvítáme!
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Informace o výuce náboženství na faře u Sv. Václava
   Vážení rodiče, ještě stále můžete přihlásit své děti na náboženství. Využijte toho, 

že máme schopné a oblíbené katechetky a dopřejte svým dětem společnost stejně 
smýšlejících vrstevníků!

1. skupina:  4 – 6 let – úterý 16:15-17:00 (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 byla 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 zah-
rady, farnost byla nucena tuto aktivitu ukončit. 

Latinské mše sv. u sv. Gabriela
Od 5. října budou v kostele sv. Gabriela pravidelně slouženy latinské mše sv. v klasickém 
římském ritu (dle misálu z r.1962).
V kostele budou  k dispozici latinsko-české mešní řády a texty na daný den pro ty věřící, kteří 
chtějí latinské modlitby sledovat zároveň v českém překladu.
Program bohoslužeb: každá neděle od 17 hod., 1. pátky od 17 hod. (po mši sv. pobožnost k 
Nejsv. Srdci), 1. soboty od 9 hod. Dále pak v některé významnější svátky během roku, což bude 
vždy předem ohlášeno.            RŠ

Milí farníci,
prázdniny a dovolené jsou pryč a nastávají zase povinnosti.  A tak bychom vás chtěli povzbudit, 
abyste napsali, zda jste spokojeni se Zpravodajem, co by bylo třeba změnit, co tam chybí….  
Pište o zajímavých událostech, třeba i o zkušenostech z jiných farností. Také by bylo dobré, 
kdyby se našel pomocník do Redakční rady.    Vaše redakce Zpravodaje
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Koncerty a hudba v září 2012 u sv.Václava
10.10.2012 – středa
18:00 hod. - koncert varhany + zpěv
Varhany: Jaroslava Potměšilová / Zpěv: Hana Řípová / Vstup dobrovolný.
14.10.2012 – neděle
14:00 hod. - koncert dánského pěveckého sboru Vocal Pleasure / Vstup dobrovolný.
28.10.2012 – neděle
19:30 hod. - varhanní koncert / Účinkuje Dagmar Doubková / Vstup dobrovolný.

Biblické hodiny
Celý tento školní rok se budeme s otcem Stanislavem zabývat kodexem církevního práva z roku 
1983, s ohledem na historické souvislosti i odkazy na biblické texty.
Sledujeme, jak se vyvíjela věrouka, definovala dogmata, vyvíjelo církevní právo a církevní or-
ganizace.
Porovnáváme, co zbylo z původního obsahu v odštěpených křesťanských směrech i vývoj 
stanovisek Římské církve. Nenechte si ujít tuto vzrušující exkurzi do historie i současnosti a 
poznejte, v co věříme, jak a proč to slavíme a čím se řídíme. Přednášky nejsou ucelené, je 
možné připojit se kdykoli! Biblické hodiny jsou vždy ve čtvrtek od 18:15 do 19:15 ve farním 
sále. 

105. výročí založení Obce baráčníků Radlice
U příležitosti výročí se uskuteční v sobotu 13.10. ve 13 hod. zádušní mše sv. za zemřelé občany 
Radlic v kapli sv. Jana Nepomuckého v Radlicích
V sobotu 20.10. od 14 hod. bude slavnostní zasedání baráčníků na Baráčnické rychtě (Tržiště 
555, Praha 1), V rámci zasedání budou žehnány prapory zůčastněných obcí. 

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.

Dominikánská 8 - místo vzdělávání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze
Zájemce o kvalitní přednášky, diskuzní večery, literární i hudební večery zveme do refektáře 
dominikánského kláštera (vchod z Jilské ul. č. 8). Akce jsou členěny do přednáškových a kul-
turních cyklů, vedle nich jsou i samostatné debatní večery, konference a setkání se vzácnými
hosty. Dominikánská 8 svou činností usiluje o šíření a rozvoj kulturních, duchovních a morál-
ních hodnot, jak je chápe křesťanská tradice. K dosažení tohoto cíle chce přispět solidní reflexí
a otevřeným dialogem se současným světem v různých oblastech. Platforma Dominikánská 8
svou katolickou identitu v tomto úsilí považuje za přínosnou také pro ostatní. Dominikánská 8
hledá společná témata a zájmy se všemi lidmi bez ohledu na náboženskou příslušnost.
Program i přehledný sumář již uskutečněných akcí najdete na: http://www.dominikanska8.cz
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Cesta k vrcholu
Velikým a klíčovým zlomem v životě člověka je rozhodnutí pro dobrovolné přijetí daru víry v 
Boha. Tato cesta však není vůbec jednoduchá ani rychlá. Můžeme ji přirovnat k namáhavému 
výstupu do příkrého kopce. Musíme si pokorně přiznat, že ho nezvládneme bez pomoci Boha 
a stejně smýšlejících přátel. Předáváním zkušeností se vzájemně povzbuzujeme k vytrvalosti. 
Ti, kteří si myslí, že ke stoupání nikoho nepotřebují, zůstanou na začátku nebo víru brzy ztratí. 
Lidé, kteří se chtějí stát rychle dokonalí, budou také zklamáni. Přijetím křtu a ostatních svátostí 
sice potvrzují své rozhodnutí, ale musejí jít stejně opatrně jako všichni ostatní. Dávný autor 
řekl, že náš pozemský život je přípravou na ten věčný. Nikdo nevíme, kdy dojdeme k vrcholu. 
Přesto můžeme všichni na něj vystupovat s nadějí, že nás nahoře Pán Bůh s radostí očekává.  
                    Ilona Bozděchová

Radostná událost v naší farnosti
V neděli 23.9.2012 složila věčné sliby v komunitě Chemin Neuf  Jana Vlčková. Rozmnožila tak 
řadu řeholních povolání, vzešlých z naší farnosti. Máme jednu Karmelitku, jednu Dominikánku, 
Františkána (a také kněze) a teď Janu. Radujme se, že Pán si je vybral uprostřed nás. Jana patřila 
do skupinky mladých, kterým v osmdesátých letech nebyla lhostejná situace naší farnosti a tak 
klekli na kolena a pravidelně se modlili, aby nám Pán pomohl. A skutečně došlo k probuzení, 
vznikala tenkrát i nová společenství (některá trvají dodnes) a nová povolání. V současné době 
máme i jednoho bohoslovce.
Co je komunita Chemin Neuf? Je to komunita římskokatolická s povoláním k ekumenismu. 
Zrodila se z modlitebního společenství v Lyonu (ve Francii) v roce 1973. V komunitě žijí jed-
notlivci (celibátníci), ale i manželské páry. Ve více než 60 zemích má misie a tím se stává mez-
inárodní komunitou. U nás sídlí v Tuchoměřicích. Pořádá mnoho programů pro křesťany, je 
tedy možné se jich zúčastňovat.
Je to opravdu radostné jak mezi námi Pán působí a volá si nás k různým službám v Církvi. Ale 
nestačí se z toho jen radovat, měli bychom děkovat Pánu a za ty naše řeholníky, kněze a vůbec 
za celou farnost se stále modlit.       MM

Náboženská gramotnost
Velmi častými tématy, o kterých se píše a mluví ve sdělovacích prostředcích, je počítačová a 
finanční gramotnost. První vyžadují zaměstnavatelé skoro ve všech oborech, druhá nás chrání 
před podvodníky. Ti zneužívají důvěry lidí, kteří se nechají zlákat na údajně výhodnou na-
bídku půjčky či spoření. Brzy však poškození zjistí, že nemají na její zaplacení nebo v horším 
případě přijdou o všechny peníze. Stejnou pozornost jako obě zmíněné si zaslouží vzdělávání v 
náboženské oblasti, přestože je většina společnosti nevěřící. Mnoho lidí touží po mimořádných 
nadpozemských zážitcích. Hledají však na špatných a nebezpečných cestách, které v nich 
podněcují pýchu a strach. Dostávají se pod vliv sekt, kartářek, horoskopů nebo módních asi-
jských směrů. Říkají, že je křesťanství ničím neoslovuje. Naštěstí se nám věřícím v Ježíše Krista 
nabízí v dnešní době mnoho možností dobrého a správného vzdělání. Můžeme se zúčastňovat 
přednášek vynikajících teologů, číst jejich knihy, vybírat si v radiu nebo v televizi pořady o víře, 
prohlubovat svoje znalosti na duchovních cvičeních. Když nebudeme zanedbávat náboženskou 
gramotnost, dokážeme dát lidem jasné odpovědi na otázky proč a v koho věříme. Budeme jim 
schopni slovem i příkladným životem vydávat svědectví, že také v dnešní době je křesťanství 
tou nejlepší cestou víry, lásky a naděje.                    Ilona Bozděchová
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  Provincie bratří františkánů a 
  Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Sněžné 
  vás srdečně zvou k účasti na  
 

 NOVÉNĚ,  

 

ČTVRTEK  4. 10. 
SLAVNOST SV. FRANTIŠKA Z ASSISI 
1800  mše sv.  za účasti bratří 
kazatelů OP  a jejich farnosti,  
po mši sv. setkání v  refektář i 
 

PÁTEK  5. 10. 
1800  mše sv. za účasti  bratří 
augustiniánů  OSA a jejich farnosti,  
po mši sv. slavnostní nešpory  
 

SOBOTA  6. 10. 
1800  mše sv. za účasti  bratří 
saleziánů SDB  a jejich farnosti  
1930 varhanní recitál M ichala 
Hanuše  
 

NEDĚLE  7. 10. 
1800  mše sv. za účasti  bratří  
m inoritů OFMConv.  a jejich farnosti  
1930  koncert Stamicova kvarteta 
 

PONDĚLÍ  8. 10. 
1800  mše sv.  za účasti bratří 
karmelitánů O.Carm.  a jejich 
farnosti, po mši sv. slavnostní 
nešpory  
 

 

ÚTERÝ  9. 10. 
1800  mše sv. za účasti  bratří 
kapucínů OFMCap.  a jejich farnosti  
1930  koncert Pražského katedrálního  
sboru, který řídí Josef  Kš ica, 
varhanní improvizace Jaroslav 
Vodrážka 
 

STŘEDA  10. 10. 
1800  mše sv. za účasti  bratří 
jezu itů SJ  a jejich farnosti ,  
po mši sv. slavnostní nešpory  
 

ČTVRTEK  11. 10. 
1800  mše sv. za účasti  bratří  
bened iktinů OSB  a jejich farnosti,  
po mši sv. slavnostní nešpory  
 

PÁTEK  12. 10. 
1800  mše sv. za účasti  bratří 
křížovníků OCr.  a jejich farnosti  
2000  koncert Clarinet Factory a Petr 
Nikl:  zahájení hlavních oslav 
blahořečení  
 
 

na setkání se těší bratři františkáni 
 

                  

                        

  neboli 9 DNECH PŘÍPRAVY NA BLAHOŘEČENÍ 
  ČTRNÁCTI PRAŽSKÝCH MUČEDNÍKŮ,  
  A NA DOPROVODNÉ KONCERTY 
  VE DNECH 4.-12. ŘÍJNA U PANNY MARIE SNĚŽNÉ 
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Homilie o slavnosti sv. Václava 2012, Stará Boleslav
Na toto místo se vracíme rok co rok. Přicházíme sem na den sv. Vá-
clava, který se stal dnem české státnosti. Připomínáme si zde počátky 
našeho státu a našich dějin. Celé naše dějiny tu však nezačaly. Naše 
dějiny nezačaly bratrovraždou. Začaly dávno před tím. V příštím roce 
si připomeneme příchod sv. Cyrila a Metoděje, jejich zakladatelské dílo 
kulturní a státoprávní, jejich význam pro slovanský svět, střední Evropu 
a Evropu vůbec. Jako zvláště významné pro nás si budeme připomínat, 
že pokřtili Václavova děda, knížete Bořivoje a jeho ženu sv. Ludmilu. 
Ani při tom však nebudeme u počátků národních dějin, protože ty sa-
hají ještě dál a mizí někde v nepaměti.
V dějinách jedinců i národů jsou velké, někdy osudové křižovatky, na 

nichž se rozhoduje o budoucnosti. Zde stojíme na místě jedné z nich. V předvečer osmad-
vacátého září r. 935 (dlouho jsme mysleli,  že  šlo o rok 929) se při hostině v hlavách  Čechů 
rozhodovalo o směru, kterým se vydat. Předáci seděli u bohatých stolů, mluvili o bezvýznam-
ných věcech, žertovali a bavili se. Věděli, že panuje napětí, že něco je ve vzduchu, ale  jedli a 
pili. Jejich mysl se zvolna kalila a po straně se vyslovily cynicky zlé názory. Jaké cesty se tehdy 
nabízely? Cesta Václavova,  náročná mravními zásadami, zdlouhavá hledáním a vytvářením 
smíru, cesta zušlechťující, cesta křesťanské pravdy a lásky. Jinam směřovala cesta Boleslavova, 
cesta rychlá, cesta kruté moci a hrubé síly, cesta, k níž hleděli lidé závistiví a mocichtiví.
Ráno, ještě pořádně nezačal den, bylo o cestě rozhodnuto. Smrtící ranou do zad v přichystané 
léčce. Národ se rozdělil.  Část jásala, podstatně větší  část stála zděšena. Historikové řeknou, 
že to byl rázný a rozhodný Boleslav, kdo tehdy pevně vykročil k dotvoření vznikajícího státu. 
Zároveň ovšem přiznají,  že Václav je symbolem pravého směřování našich dějin, protože bez 
pravdy, bez lásky, bez smíření a sebeobětování neexistuje dobrá budoucnost. Máme tisíciletou 
zkušenost, kam vede směr cesty Boleslavovy. Víme, co nás stály návraty ke směru Václavovu. 
Vždy jsme se k němu vrátili, ale co životů to stálo!  Tolika statečných mužů a  žen, tolika nevin-
ných dětí! Tato tisíciletá zkušenost varuje a bolí. 
Odpusťte, že při této slavnostní chvíli Vám říkám takové závažné a nepříjemné věci, avšak mou 
povinností biskupskou, občanskou i prostě lidskou je upozornit, že stojíme nikoli na křižovatce 
staré, ale na křižovatce zcela aktuální. Cítíme nejistotu. Svoboda, ve které jsme se nenaučili 
poctivě žít a nedovedeme s ní zacházet, se nám nelíbí. Rozhlížíme se, na koho to svést. Ne-
dovedeme si přiznat, že na krizi morálky, která je kořenem všech problémů naší společnosti, 
neseme vinu všichni: je mezi námi příliš mnoho lidí, kteří nepracují poctivě, příliš mnoho lidí, 
kteří chtějí žít na účet druhých, kteří chtějí druhé ovládat, kteří nemluví pravdu a nedrží slovo, 
kteří jsou lhostejní vůči svým starým rodičům, nestarají se o své děti, hazardují své, ale hlavně 
cizí  životy bezohlednou jízdou na silnicích a bezohledným chováním vůbec. Nekonečný by byl 
takový výčet. Netvrdím,  že jsou takoví všichni, určitě je to menšina, ale zlo menšiny poškodí 
všechny, zvláště když většina je k tomu pasivní. Nedivme se tedy tolik, že věci jsou takové, jaké 
jsou. Že image naší země v zahraničí je silně pošramocená. Je to naší vinou, že se nám svoboda 
změnila ve svévoli.
Stále víc jsou slyšet hlasy, že demokracie je špatný systém. Ale pozorně uvažujme, jaká je alter-
nativa. Jestliže se nám nelíbí svoboda, co chceme – nesvobodu? Jestliže demokracie je  špatná, 
co chceme – diktaturu? Mluvím o tom záměrně, protože taková nebezpečí, bohužel, vidím. 
Jsou jako stíny na okraji, ale dají se rozpoznat. V současném sporu o církevní majetek mě  



tolik nezajímá ten majetek, ale to, jakým způsobem chtějí někteří lidé vládnout. Ze zkušenosti 
víme,  že církev přežije i bez restitucí; Bůh se vždy o ni postaral a opět postará. Avšak mnohem 
závažnější je to, co vyhřezlo kolem celé kauzy. Z osobní paměti i ze znalosti našich dějin víme, 
co vyroste ze špíny, lži, podněcované závisti, z nereálných líbivých slibů. Vždycky z toho vzejde 
pošlapání práva, zvůle, nesvoboda a bída. Tak začínaly obě diktatury minulého století, naciz-
mus i komunizmus. 
Nedopusťme, aby jako následek naší morální krize a proto nezvládnuté svobody a demokracie 
se objevila nějaká diktatura další. Proto Vám radím, proste sv. Václava o jediné. O statečnost při 
obhajobě Pravdy, Lásky a Svobody a o zdravý rozum pro nás všechny.  Amen. 
                    biskup František Radkovský

Tisíce lidí oslavily ve Staré Boleslavi svatého Václava
Bohoslužbou na Mariánském náměstí vyvrcholila v pátek 28. září 2012 letošní Národní sva-
továclavská pouť do Staré Boleslavi. Vedle českých a moravských biskupů, či prezidenta repub-
liky Václava Klause, se bohoslužby zúčastnilo i několik tisíc poutníků z celé České republiky i 
zahraničí.
Po krátkém pozdravení přítomných starostou města začala v 10.00 hodin slavnostní mše svatá, 
jíž předsedal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. S promluvou k aktuální situaci ve společnosti 
pak vystoupil plzeňský biskup František Radkovský. 
Letošní ročník byl ve znamení masivní přítomnosti krajanů blízkých i velmi vzdálených (ano, 
je před volbami, tak se politici snaží). Ale navzdory všem (nepřímým) snahám zůstala pouť 
důstojnou, přiměřenou zbožnosti v české kotlině a radostnou (tj. jak moc se chceme radovat).
Smíchovská farnost byla samozřejmě zastoupena důstojně a hojně, jako každý rok. Letos i 
stánkem s upomínkovými předměty, které již znáte z Noci kostelů (a odjinud).
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A co Vy? Přijdete aspoň příští rok? Jedná se o neopakovatelný (i návykový) 
prožitek. A svatý Václav si už pohlídá, aby bylo hezky!                FN
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Farní dovolená v Želivě
Ačkoli kalendář už nějaký ten den ukazuje podzim, dovolte ještě malé ohlédnutí za létem, 
konkrétně za farní dovolenou. Konala se na začátku srpna, stejně jako loni, uprostřed hvozdů 
na Vysočině, v premonstrátském klášteře v Želivě. Počet rodin se od předešlé dovolené plus 
minus nezměnil, takže většina účastníků se potkává už poněkolikáté. Není proto třeba, až na 
několik výjimek, nějakého většího vzájemného seznamování. Počasí nám přeje, můžeme se tedy 
naplno věnovat všemožným sportovním i lenošivějším aktivitám, které k létu neodmyslitelně 
patří: výletům, resp. menším procházkám, s ohledem na nejmladší i nejstarší spolufarníky, 
cyklovýletům, koupání, ochutnávání klášterního piva, večer pak klidnému posezení nebo 
společenským hrám typu Bang, konečně už bez doprovodu neunavitelných ratolestí. Těm je 
ostatně nejlépe při vymýšlení vlastních nápadů, zhmotněných do budování bunkru v klášterní 
zahradě. Nutno podotknout, že jejich stavitelský um se jednoznačně zlepšuje. Zatímco ještě 
loni většinu hmoty tvořil biologický materiál z rostlin a klacků, nyní převládají cihly poházené 
v blízkém okolí. Přesto i děti vezmou zavděk organizované Olympiádě, i když většina disciplín 
se poněkud liší od těch na právě probíhajících hrách v Londýně.
Přestože oficiální rozloučení s otcem Petrem proběhlo na konci června, účastníkům farní do-
volené bylo dopřáno privilegium se s ním ještě na několik dní setkat právě v Želivě. Díky otci 
Petrovi zakoušíme také jiný než materiální program. 
Ve středu k nám na den zavítal otec Jiří, nový farář smíchovský. Takže i v seznámení s ním 
získáváme na rozdíl od ostatních spolufarníků drobný náskok. Týden farní dovolené utekl, léto 
jakbysmet, a tak nastává čas přemýšlet už o té příští. I když v Želivě nám bylo hezky, shodujeme 
se, že vyzkoušíme nějaké nové místo. Nebo spíše staronové? Snad i na té příští uslyšíme slova 
pronesená při loučení nejstaršího a pravidelného účastníka pana Ševčíka "Ať žije farnost sva-
tého Václava".                  Jakub S.
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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. S. Přibyl,   M. Muchová,   F. Nedbal    
uzávěrka:         20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie)    náklad: 550 ks     neprodejné

Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:  8:00    9:30 18:00  sv. Václav  Neděle:  11:15  17:00 sv. Gabriel 
(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)

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

Kontakt s knězem    Úřední hodiny
úterý:   8:00 -  11:00 (kromě 3. úterý v měsíci) (farní kancelář nebo v sakristii kostela) 
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.  pondělí - pátek: 8:00 - 12:00

Významné dny, svátky a farní program
  1.10.  pondělí Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
 2.10. úterý Památka Sv. andělů strážných
 4.10. čtvrtek Památka sv Františka z Assisi
 5.10.  pátek První pátek v měsíci, po večerní mši sv. adorace v křestní kapli (do 23 hod.)
 7.10. neděle 27. neděle v mezidobí, při mši sv. v 9:30 zahraje skupinka
 10.10. středa od 18 hod. varhanní koncert + zpěv (viz str. 5)
 13.10. sobota V 10 hod. v katedrále beatifikace 14. pražských mučedníků (viz str.    )
    Ve 13 hod. zádušní mše sv. za zemřelé občany Radlic v kapli sv. Jana (na   
    konečné v Radlicích)
 14.10. neděle 28. neděle v mezidobí, od 14 hod. koncert dánského pěveckého sboru (viz  
    str. 5), od 19 hod. schůzka Pastorační rady na faře
 15.10. pondělí Památka sv. Terezie od Ježíše
 17.10. středa Památka sv. Ignáce z Antiochie
 18.10. čtvrtek Svátek sv. Lukáše, evangelisty
20.10. sobota Od 9 hod. úklid kostela na Malvazinkách, příprava na mši sv. za zemřelé
 21.10. neděle 29. neděle v mezidobí
 23.10. úterý Od 18:30 schůzka Redakční rady Zpravodaje na faře
 28.10. neděle 30. neděle v mezidobí
    Změna letního času (+1 hodina)
    Od 19:30 varhanní koncert (viz str. 5)
 1.11.  čtvrtek Slavnost všech svatých
 2.11.  pátek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
 3.11. sobota V 15 hod. mše sv. za zemřelé v kostele na Malvazinkách, následuje průvod  
    po hřbitově

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.

Připomenutí
V noci z 27. na 28.10. končí letní čas. Ve 2 hod. ráno si posuňte 
ručičky o 1 hod. zpět a nezapoměňte v neděli ráno přijít do 
kostela podle “normálního” času, tj. o hodinu později. 


