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Svatá Cecílie a chrámová hudba
Tuto patronku hudebníků obecně a varhaníků 
zvláště slavíme 22. listopadu. Podle půvabné 
legendy to byla křesťanská dívka vznešeného 
původu, která žila pravděpodobně ve 3. 
století. Proti její vůli ji zasnoubili s pohanem 
jménem Valerián. Když na její svatbě hrály 
varhany, zpívala ve svém srdci Pánu, pro-
to se později stala patronkou hudebníků, 
a odmítla dopustit, aby manželství došlo 
naplnění. Místo toho ženicha obrátila na 
svou víru. Když se vrátil od křtu, našel Cecí-
lii, jak stojí vedle anděla, který jim oběma 
nasadil po věnci z růží a lilií. Křesťanem se 
stal i Valeriánův bratr Tiberius a brzy nato 
byli oba bratři uvrženi do vězení k smrti za 
to, jak horlivě pohřbívali těla mučedníků. 
Cecílie byla předvedena před prefekta. Zatvr-
zele odmítala obětovat římským bohům, své 
pronásledovatele obrátila na víru (v jejím 
domě bylo pokřtěno čtyři sta osob) a na-
konec byla odsouzena k smrti udušením ve 

své lázni. Třebaže do pece přiložili sedmkrát více paliva než obvykle, Cecílie nedoznala úhony, a 
tak se ji pokusili stít. Jakýsi vojín jí zasadil tři prudké údery a ona po následující tři dny pozvolna 
v mukách umírala.
Křesťanské obce prvotní církve v bohoslužbě instrumentální hudbu odmítaly, proto se hudba 
soustřeďovala zprvu pouze na zpěv. V byzantských kostelech se odmítání jakékoli instrumentální 
hudby přísně a dodnes dodržuje. Jiné východní církve, například etiopská, zavedly používání 
bicích nástrojů a řehtaček. V naší západní církvi se již ve středověku začaly při slavnostních 
bohoslužbách používat hudební nástroje. Varhany byly původně světským nástrojem, avšak 
získávaly stále více na významu, až se nakonec staly výlučným chrámovým hudebním nástro-
jem. Naproti tomu smyčcové a dechové nástroje byly různými reformními hnutími stále více 
zatlačovány, protože mohly připomínat divadelní hudbu. 
Liturgická konstituce Druhého vatikánského koncilu uvádí: „Píšťalové varhany ať jsou v latinské 
církvi ve velké úctě jako tradiční hudební nástroj. Jejich zvuk dovede dodat církevním obřadům 
podivuhodný lesk a mocně povznést myslí k Bohu a k vyššímu světu. Jiné nástroje lze připustit 
k bohoslužbě, pokud se hodí k posvátné službě nebo se pro ni dají přizpůsobit, pokud jsou ve 
shodě s důstojností chrámu a pokud skutečně přispívají k duchovnímu povznesení věřících.“ 
(Sacrosanctum Concilium č. 120)                P. Stanislav
     ***
Mše svatá za zesnulé bude sloužena v kostele na Malvazinkách v sobotu 3. 11. od 15 hodin. Po mši bude 
při příznivém počasí průvod na hřbitově a společná modlitba za zemřelé.
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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
pondělí od 18:30 - 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

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 11.11. v 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 27.11. 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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Koncert u sv.Václava
28.10.2012 – neděle
19:30 hod. - varhanní koncert / Účinkuje Dagmar Doubková / Vstup dobrovolný.

Drakiáda
Vážení farníci a přátelé, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Drakiádu která proběhne 
4.11.2012, tedy v neděli, od 14:00 na Dívčích hradech. Možnost srazu v 13:30 na stanici metra 
Radlická (nahoře).
Dále Vás zveme na sobotní vyrábění draků, které proběhne 3.11. od 14:00 v naší skautské 
klubovně na Smíchově (Janáčkovo nábřeží 47). Pakliže si budou u nás chtít Vaše děti vyrobit 
draka, je nutné přinést si na něj materiál, k tomu doporučuji poradit se s internetem.
Organizuje smíchovský skautský oddíl Černý Šíp.

Večer důvěry
V sobotu 10. listopadu 2012 se uskuteční ekumenický Večer důvěry se zpěvy z Taizé v Komu-
nitním centru Matky Terezy v Praze na stanici metra Háje. Všichni mladí do 35 let jsou zváni 
již v 15,30 k zamyšlení a diskuzi nad úryvkem z bible a tématem solidarity s bratrem Wojtkem 
z komunity Taizé. V 18,00 bychom společně povečeřeli z vlastních zásob, tak si prosím přineste 
něco k snědku. Od 19,30 začne Slavnost světla se zpěvy Taizé, na kterou jsou zváni všichni 
jakéhokoli věku a vyznání. Více informací na stránkách www.vecerduvery.cz. 

Farní odpoledne na radnici
Milí farníci, i letos, jako každý rok, plánujeme setkání naší farnosti. Proč? Často po bohoslužbách 
stojíme před kostelem a zdravíme většinou jen své známé. Mnoho lidí odchází bez povšimnutí 
a mnohdy smutně, že se o ně nikdo nezajímá. A právě příležitost setkání i s méně známými, v 
teple a s pohoštěním je nabídkou se všemi se více poznat. Víte, často se vytýká nám katolíkům, 
že jsme si příliš vzdálení. Setkáme se na bohoslužbách, podáme si ruce a po skončení běžíme 
do světa. Je to škoda, mnoho lidí by si možná rádo promluvilo, zeptalo se na důvody naší víry (a 
doufám i radosti), ale nevšímáme si jich. Proto vás zveme na naše setkání. Přijďte s otevřeným 
srdcem do naší velké farní rodiny, abychom se blíže poznali. (Malý příspěvek k pohoštění neb-
ude škodit, ale pokud nebude, i tak Vás rádi uvidíme)! A kdy? V sobotu 24.11. od 15 do 19 hod 
v radničním sále (proti kostelu sv. Václava). “Přijďte pobejt!”

Úklidová brigáda v kostele
V  sobotu 1.12. po ranní mši sv. (tedy cca od 8.15) se v  kostele sv. Václava uskuteční dopolední
úklidová brigáda. Prosíme ochotné farníky o pomoc.

Adventní vyrábění 
Letos je plánováno na neděli 2.12.2011 od 14.30 do 17.30 hodin v   sále na faře. Bude jako 
každoročně zahrnovat výrobu přáníček a drobných ozdůbek ve prospěch misijní činnosti. 
Zvány jsou všechny děti, které rády tvoří a dělají druhým radost. Jako již tradičně budou mít 
děti v  průběhu odpoledne příležitost k přijetí svátosti smíření.

Adventní rekolekce 
proběhne 15.12. v čase 9-12 ve velkém sále na faře, pak bude následovat mše sv. Rekolekci po-
vede P. A. Opatrný. Případné další podrobnosti v ohláškách.

Biblické hodiny - účast by mohla být hojnější, témata jsou zajímavá!
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Zápis ze zasedání pastorační rady 14.10. 2012
 
Přítomni:  P. Gapski, J. Macek, T. Lokajíčková,    
  A. Zelinková, V. Škácha, J. Durdisová

Body jednání, návrhy a usnesení:

1) Fara - na katastru je již přepsána bytová jednotka na Farnost Smíchov
              - do suterénu se mají přijít podívat znalci kvůli reklamaci
2) Opraven přívod vody do kostela
3) Příprava Farního odpoledne
4) Příprava úklidové brigády
5) Diskuze o lokalitách příští farní dovolené
6) Noc kostelů – příspěvky k programu
7) Stanoven termín Adventních rekolekcí na so 15.12.
8) Termín předvánoční úklidové brigády 1.12
9) Diskuze o Mikulášské nadílce
10)Nabídka na pouť do Svaté země
K dalšímu jednání se sejde PR 11.11.2012 v 19.15 na faře  Zapsal:   vš

Nabídka Pouti do Svaté země
na straně 11 najdete nabídku pouti. Pokud by mělo zájem více lidí z farnosti, mohli bychom ji 
pojmout jako farní pouť. Pokud máte zájem, přihlaste se v sakristii.

Konec farní Zoo
Jelikož se změnily podmínky pro používání celoročních vstupenek do Pražské zoologické zahrady, 
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 nastaly 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. Rádi bychom přivítali i 
nové pomocníky do Redakční rady.      Vaše redakce Zpravodaje

Nabídka
Milí farníci, ačkoli se toho ve farnosti neděje málo (viz pravidelný program na 2. str., přesto 
může mít někdo pocit, že nám něco schází. S případnými náměty a návrhy se obracejte přímo 
na P. Jerzyho, rád Vás podpoří. Prostory i čas je možné najít a zkombinovat. 
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Podzimní krása
Milí čtenáři, také jste si všimli té nádhery, kterou nám Pán dává prožít v letošním podzimu? 
Listí, které dlouho zůstává na stromech, tvoří paletu nádherných, až neuvěřitelných odstínů 
barev, jakoby nás chtělo upozornit na vrchol života, jeho krásnou korunu! Neradi se loučíme 
se sluncem, teplem a světlem. Slunce září v plné síle na druhou část naší krásné kulaté Země a 
nám pošle jen občas svůj úsměv. Příroda jakoby „umírá“, aby s novou silou a nádherou na jaře 
znovu povstala do nové krásy a štěstí.
Nepřipomíná nám to náš život, který roste v rozpuku a kráse, předává život duchovní i tělesný, 
vydává plody, vytváří hodnoty. Tím vším však spěje pomalu také ke svému vrcholu. Jaký ten vr-
chol našeho života bude? Přijmeme ho z rukou Božích, smíříme se s tím, že vše budeme odevzdá-
vat a kolem sebe budeme šířit lásku a krásu, v předzvěsti nového jara svého života u Pána?
V dnešní době vidíme, že mladí lidé jakoby měli temno před očima, jakoby nechápali chod života 
člověka, který nutně spěje ke konci - k vrcholu. Oni vidí vrchol ve svém mládí, ve kterém se často 
nedovedou orientovat a bez hledání smyslu života se vydávají po náhodných cestách, bez jasného 
cíle. Myslí si, že všechno mohou změnit za peníze. Z toho pramení strach ze stáří a z jeho konce. 
Také neúcta ke svým předkům, kterým často nenajdou ani místo posledního odpočinku.
Nepociťujeme my, křesťané, trochu výčitku? Nezanedbali jsme svědectví o své víře a tak zavinili 
situaci v dnešní společnosti? Ale nezoufejme! Svatý Otec vydal letos Apoštolský list „Porta fid-
ei“, který nás nabádá, abychom svědčili lidem o Bohu, který každému chce pomoci a s láskou ho 
dovést k vrcholu života a k novému jaru života budoucího. Benedikt XVI. hned na začátku říká:
„Celá církev a pastýři v ní se musí jako Kristus vydat na cestu, aby vyvedli lidi z pouště na 
místo života, k přátelství s Božím Synem, k tomu, který dává život, a to život v plnosti… Často 
se stává, že křesťané mají větší starost o sociální, kulturní a politické důsledky své činnosti a 
o víře uvažují jako o samozřejmém předpokladu života společnosti. Ve skutečnosti už tento 
předpoklad nejen že není samozřejmý, ale často je i veřejně popírán… Důvodem je hluboká 
krize víry. Víra se soustředí na to, aby vnímala znamení času, a každého z nás zavazuje, aby se 
stal živým znamením toho, že vzkříšený Pán je přítomen ve světě.   MM

Cesta proti proudu
Někdy se nám může omylem stát, že se špatně zařadíme do fronty a jdeme proti proudu. Lidé 
do nás vrážejí, občas také slyšíme hrubá slova. Když se později správně zařadíme, atmosféra se 
uklidní. Tak to je i v životě každého člověka. Denně se rozhodujeme, jakou cestou půjdeme.
Někteří lidé zastávají názor, že svoboda je život bez veškeré odpovědnosti a autority. Jsou přesvědčeni, 
že si mohou vše dovolit a bez zábran dělat zlo, např. ničit věci. Dnešní doba tento pohled staví do 
popředí. Mnohem více a raději se mluví o negativních jevech, než o jevech prospěšných a příjemných.
Nám věřícím je často namlouváno, že nejsme svobodnými lidmi. Víme, že opak je pravdou. 
Upřímná touha většiny lidí žít dobrý a spořádaný život je hmatatelným důkazem, že Bůh dal 
všem lidem bez rozdílu, svobodnou vůli. proto se tak často setkáváme se skutečností, že také tii, 
kteří jej vědomě odmítají, děljí mnoho užitečného.
Některým lidem však zabraňuje strach nastoupit cestu proti proudu. Bojí se odlišnosti od ostat-
ních, ztráty přátel či výsměchu. Když se přece po boji rozhodnou jít správným směrem, Bůh jim 
jistě pomůže ke změně života. dostanou sílu každodenně přemáhat zlo dobrem. Budou schopni 
beze strachu říkat,osvobozující slůvko NE, a to vždy vhodně a v pravý čas, přestože tato cesta 
vyžaduje odvahu a vytrvalost.
Kdyby chtělo více lidí dobrovolně odmítat zlo, dobro by vítězilo nejen v pohádkách, ale také ve 
skutečném , každodenním životě. Proto o to Boha z celého srdce upřímně prosme. Ilona Bozděchová
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Úklid na Malvazinkách a pozvání na mši sv. za zemřelé
V sobotu 20.11. se uskutečnil na Malvazinkách 
v hřbitovním kostele úklid. Všem, kteří přišli, 
upřímné díky! Připravili prostor pro mši sv. za 
zemřelé, která se uskuteční v sobotu 3.11. od 15 
hod. Všichni jste srdečně zváni k účasti! Sraz bude 
na místě, před kostelem. Po mši sv., kterou bude 
sloužit P. Jerzy, navštívíme hroby bývalých farářů 
a kaplanů, kteří sloužili u sv. Václava a společně se 
pomodlíme za bývalé farníky.

Čtrnáct pražských mučedníků bylo blahoslaveno
V sobotu 13. října 2012 v 10.00 hodin začala 
v pražské katedrále mše svatá, při níž bylo 
beatifikováno Čtrnáct pražských mučedníků. 
Slavnost celebroval prefekt Kongregace pro 
blahořečení a svatořečení kardinál Angelo 
Amato SDB. Dovršil se tak proces, který trval 
přes 400 let.
Na začátku mše svaté, na níž bylo přítomno 
6000 věřících, 250 kněží, nejméně 300 
řádových bratří a sester a 4 kardinálové, 
byl reprezentantem Svatého otce přečten 
dekret o blahořečení a následně byly 
přineseny ostatky františkánů. Krátce poté 
se před návštěvníky naplněné katedrály 

rozvinul beatifikační obraz, který namaloval Tomáš Císařovský a veřejnost jej v tuto chvíli 
měla možnost poprvé spatřit. Následovala mše svatá vzhledem k mezinárodní účasti sloužená 
v latině. „Znesvěcení posvátného místa a zabití čtrnácti zasvěcených osob tragicky kontrastuje 
s jejich dobrým životem. Blahoslavení mučedníci nechovali nenávist, ale modlili se, pracovali 
a konali dobro. Byli pokornými svědky Kristovy lásky, jeho Kalvárie, jeho odpuštění. Jejich 
blahořečení vlévá do našich myslí a našich srdcí postoje pokoje, bratrství a radosti. Dnes je tolik 
třeba pokojeného soužití a porozumění. Seberme to jejich semeno dobra a umožněme, ať se 
stane majestátným stromem, který přináší květy a plody usmířeného a bratrského lidství,“ řekl 
v homilii kardinál Angelo Amato.
Jak zdůraznil br. José Rodriguez Carballo, generální ministr řádu františkánů, beatifikace je 
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důležitá i z toho hlediska, že je beatifikováno mezinárodní společenství. Dalším zajímavým 
prvkem je, že je blahořečena celá komunita a je zdůrazněn prvek její věrnosti Eucharistii. 
Bývalý nuncius v České republice kardinál Giovanni Coppa velmi srdečně pozdravil všechny 
přítomné. „Beatifikace je veliký dar, na který jsme čekali tolik let. Dnes se proces dovedl do 
šťastného konce a musíme být vděčni Benediktu XVI. Je to znamení jeho náklonnosti, kterou 
chová k českému národu,“ dodal.  
V odpoledních hodinách pak byla podepsána autentika a schrána s ostatky beatifikovaných 
mučedníků byla zapečetěna.
Proces blahořečení, který se připravoval již od 17. století, byl z různých důvodů v minulosti 
přerušován. V novodobé historii byl obnoven na žádost biskupů v roce 1992 a do zdárného 
konce byl nakonec doveden po více než 400 letech. Dne 10. ledna 2012 se v Římě konalo 
řádné zasedání kardinálů a biskupů Kongregace pro blahořečení a svatořečení, jež navázalo 
na zasedání komise historiků r. 2003 a komise teologů z roku 2011. Biskupové a kardinálové 
nyní potvrdili, že v případě všech čtrnácti bratří se jedná o pravé mučednictví. Dne 10. května 
pak podepsal papež Benedikt XVI. dekret, jímž potvrdil mučednický charakter smrti XIV 
pražských mučedníků - Bedřicha Bachsteina a druhů, čímž završil kanonický proces a otevřel 
cestu k jejich blahořečení.         (Aleš Pištora)

Vzácná návštěva u sv. Gabriela
V neděli 30. 9. sloužil v našem kostele sv. Ga-
briela mši svatou arcibiskup kardinál Dominik 
Duka. Bylo to poprvé po patnácti letech, co 
pražský arcibiskup v tomto krásném kostele 
slavil eucharistii. Jednalo se o poutní mši svatou 
a to ne k zasvěcení kostela, který byl zasvěcen 
Zvěstování Panny Marie nýbrž kláštera, jehož 
patron je svatý Gabriel. Svátek svatých Michaela, 
Gabriela a Rafaela jsme slavili již předchozí den, 
ale vzhledem k návštěvě pana kardinála byl litur-
gický formulář stejný jako v den tohoto svátku.
Před začátkem mše svaté přivítalo pana kardiná-
la dvanáct ministrantů a to osm smíchovských a 
čtyři bohoslovci pražského kněžského semináře, 
byl mezi nimi i smíchovský bohoslovec Jiří Ze-
man.
 Po zaznění zvonků se kostelem roznesla vůně 

východní kadidla spolu s andělským zpěvem Veroniky Zemanové. Celá bohoslužba proběhla 
perfektně.
V kázání pan arcibiskup připomněl důležitost úplných rodin pro církev i pro stát. A kritizoval 
politiku některých evropských zemí v oblasti rodičovství. Také poprosil svatého Gabriela, aby 
kroužil svými křídly nad naším národem a nad naším starým kontinentem.
Po skončení mše svaté pan kardinál díky pěknému počasí pobyl chvíli venku s farníky a při 
malém pohoštění si s nimi popovídal.
Jeho návštěva nebyla jistě důležitá jen pro věřící, ale i pro samotný kostel, protože otec arci-
biskup přislíbil svou podporu při seznamování veřejnosti s beuronským uměním a také vzal na 
vědomí slavení liturgie podle misálu Jana XXIII. v tomto kostele.
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Akademická duchovní správa ČVUT zahájila svoji činnost
Ve středu 10. října 2012 se ve 20.00 
hodin konala v překrásném barokizo-
vaném kostele sv. Bartoloměje na 
Starém Městě pražském slavnostní 
bohoslužba “Veni Creator Spiritus” 
celebrovaná pražským arcibiskupem 
kardinálem Dominikem Dukou OP. 
Při ní byla zahájena činnost Aka-
demické duchovní správy ČVUT v 
Praze. 
Pozitivně mě překvapilo množství 
mladých lidí-studentů, ale i pedagogů, 

akademiků… To je nepochybným důkazem, že víra je stála mladá a získává si duše i srdce stále 
nových příznivců. To na mě jakožto věřícího, zvyklého na obvyklý kostelní mix napříč všemi 
generacemi, udělalo velmi pozitivní a radostný dojem. 
Homilie otce kardinála pak navázala na starozákonní perikopu o stavbě babylonské věže. Čtení 
jistě bylo zvoleno trefně a vtipně s ohledem na matematicky a vědecky zaměřený charakter 
věřícího auditoria… Otec kardinál zdůraznil, že i přes zažitý stereotyp, že mezi věřícími jsou 
zastoupeni zejména humanitně vzdělaní, realita je očividně (a naštěstí) trochu jiná. 
Samotnou duchovní správu pro akademickou obec Českého vysokého učení technického 
v Praze ustavil pražský arcibiskup již 1. března 2012. Rektorem nové akademické duchovní 
správy je P. Vladimír Slámečka Ph.D., absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT a současně 
Katolické teologické fakulty UK. P. Slámečka založil na konci 90. let studentský klub „Hovory 
o životě“, který byl počátkem všech pastoračních aktivit na ČVUT. Veliké pochopení pro vznik 
nové duchovní správy projevil také rektor ČVUT v Praze prof. Václav Havlíček, který se rovněž 
zúčastnil této bohoslužby a velmi vitálně a angažovaně pronesl i závěrečný proslov. Více o du-
chovní správě mezi techniky je možné čerpat zejména na internetu -  na  http://ads.cvut.cz. 
Dlužno doplnit a uzavřít, že samotný kostel svatého Bartoloměje je nádherný vrcholně barokní 
kostel v Praze ve Starém Městě. Nachází se v Bartolomějské ulici poblíž zaniklých městských 
hradeb. Postavil jej v letech 1726 – 1731 architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. V současnosti 
slouží zejména jako klášterní kostel šedých sester a je možné se v něm denně mj. účastnit 
polední mše sv. s následnou adorací. 
Pozitivním a radostným faktem celého večera je dojem, že se snad zrodila techničtěji zaměřená 
duchovní konkurence staroměstské akademické farnosti u Nejsv. Salvátora, a to v tom nejlepším 
slova smyslu…         Jakub Holeček 

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. Program i 
přehledný sumář již uskutečněných akcí najdete na: http://www.dominikanska8.cz
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Večer důvěry
V sobotu 10. listopadu 2012 pořádají křesťané z různých církví 
Večer důvěry se zpěvy z Taizé v Komunitním centru Matky Terezy 
v Praze na Hájích (pozvánka je v seznamu akcí na začátku Koby-
lístku či na webu www.vecerduvery.cz). Toto setkání je součástí 
tzv. Poutě důvěry po celém světě. Ve stejnou dobu, jako budeme 
mít setkání v Praze, bude právě probíhat africké setkání v Kigali ve 
Rwandě. Ani ne o dva měsíce později, na silvestra, pak proběhne 
velké evropské setkání v Římě. 
Večer důvěry může být příležitostí, jak se modlit ve společenství s 

ostatními a přitom sám. Každý může přijít jen tak posedět a poslouchat hudbu nebo se sám do 
jednoduchých, opakovaných zpěvů zapojit. Mezi zpěvy budou přečteny i krátké úryvky z bible 
doplněné momentem ztišení pro vlastní modlitbu. Vyvrcholením večera bude tzv. Slavnost 
světla, při které si účastníci navzájem zapálí svíce na znamení radosti z Kristova zmrtvýchvs-
tání.
Komunity Taizé a jejích modliteb za jednotu křesťanů a Evropanů si vážil i prezident Václav 
Havel. Když byl v roce 2005 zavražděn zakladatel komunity, bratr Roger Schutz, Václav Havel o 
něm řekl: „Bratr Roger byl pro mne jedním z duchovních pilířů sjednocující se Evropy.“

Důvěra nás otevírá druhým (Rozhovor s br. Wojtkem z komunity Taizé)
Jak vznikl Večer důvěry?
Již více než 30 let zvou bratři z komunity Taizé k účasti na „Pouti důvěry“, která vrcholí na konci 
každého roku setkáním v jednom z velkých evropských měst. Na těchto setkáních se shromáždí 
desetitisíce mladých z celé Evropy, také mladí z České republiky. Přichází, aby se společně mod-
lili a aby hledali smysl svého života. Pouť během roku pokračuje. V Taizé (v naší malé vesničce 
ve francouzském Burgundsku) vítáme z týdne na týden stovky, často tisíce mladých lidí. Před 
několika lety nám pár z nich navrhlo, abychom podobné setkání uskutečnili i ve Zlíně. A tak 
jsme v roce 2007 pozvali mladé lidi na víkend nazvaný „Dny důvěry“. Přijelo jich několik 
stovek. Od té doby v této malé české pouti důvěry pokračujeme. Jednou za dva roky pořádáme 
Dny důvěry, letos se místo nich v několika českých městech uskuteční tzv. „Večery důvěry“. 
Proč se večery jmenují zrovna „Večery důvěry“? 
Proč je slovo „důvěra“ pro nás tak důležité? Je to klíčové slovo. Důvěra nás i přes naše rozdíly 
otevírá druhým, díky ní se dělíme o to, co je v životě důležité a objevujeme nečekané. V našich 
životech potřebujeme mnoho důvěry, abychom překonali zdi, které existují nejen mezi lidmi 
a kontinenty, ale i uvnitř našich srdcí. S pomocí důvěry můžeme všichni přispět k otevření 
nových cest smíření a míru. Důvěra nám otevírá nové horizonty...
Kolikrát jste byl v České republice? 
Již několikrát, tuším, že čtyřikrát. Byl jsem v Praze, Brně, Olomouci, Zlíně a několika dalších 
městech. Byl jsem velmi dojat vřelým přivítáním a pohostinností, které se mi dostalo. Bylo vel-
mi zajímavé objevovat, kolik hlubokých vazeb existuje mezi naší komunitou v Taizé a Českou 
republikou. Bratři z Taizé začali navštěvovat Československo v 60. letech. Od té doby existuje 
mezi námi mnoho drahých přátelství a tyto vztahy se i dnes prohlubují. 
O České republice se tvrdí, že to je ateistická země. Jaký je váš dojem z ní? 
Česká republika je stejně jako mnoho dalších zemí poznamenaná svou historií. Možná to je i 
důvod, proč je zde vyjadřování víry diskrétnější než jinde. Ale je neuvěřitelné, že víra byla dál 
předávána i v těchto těžkých časech. Pro dnešní mladé lidi není víra pouhou tradicí či rituálem, 
ale je to vědomá, vážně činěná životní volba. Taková víra je mnohem zralejší, pevná, je inte-
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grální součástí života. Od českých křesťanů se toho můžeme mnoho učit. A mladí lidé z Česka 
se ptají na stejné otázky jako mladí z jiných zemí, mají podobné touhy a naděje. Také hledají 
odpovědi na podstatné otázky o významu a smyslu jejich života. 
Mohou na Večer důvěry přijít i lidé nevěřící? 
V Taizé vítáme všechny mladé lidi, kteří přicházejí. Neptáme se jich z jaké jsou církve, nep-
táme se jich, jestli věří nebo ne. Protože všichni, kdo přicházejí, hledají něco důležitého a v té 
velké různorodosti objevujeme bohatost. Můžeme se učit jeden od druhého, poslouchat se a 
zjišťovat, že všichni svým způsobem hledáme pravdu. Přítomnost těch, kteří křesťanskou víru 
nesdílejí, je pro křesťany důležitá, protože tito lidé se někdy ptají na základní, podstatné otázky, 
které si někteří věřící vůbec nepokládají. Tyto otázky v nás mohou něco probudit, zvou nás na 
hlubinu naší víry. 
Čím může Večer důvěry nevěřící zaujmout? 
Například malými diskuzními skupinkami, ve kterých se jedni nesnaží přesvědčit druhé, ale 
spíš druhým naslouchat. V těchto skupinkách se budeme společně zamýšlet, jak bychom moh-
li být v dnešní době znamením naděje v našem městě, zemi, společnosti. Jak bychom mohli 
konkrétně uskutečnovat gesta solidarity vůči lidem v nouzi. Myslím, že mnoho lidí, kteří do 
kostela nechodí, také velmi ocení meditativní ticho a modlitbu ve formě zpěvů.
Proč se komunita Taizé orientuje převážně na mladé lidi? 
Byli to mladí lidé, kteří začali přicházet do Taizé a zpočátku to bylo pro bratry velmi 
překvapující. Komunita prostě nebyla připravena na uvítání tolika návštěvníků, kteří očividně 
od ní očekávali velmi mnoho. Trvalo nějaký čas, než bratři pochopili, že skrze mladé lidi se jim 
Bůh snaží něco sdělit a že by je měli přijmout jako dar. Ano, komunita se tomuto daru musela 
přizpůsobit. Mnoho let poté jsme stále ještě udiveni, že tolik, tolik mladých lidí nám důvěřuje a 
přichází k nám po celý rok. Je to veliká odpovědnost, která nám zároveň přináší radost. Mladí 
lidé se s námi dělí o své nadšení a to nás stimuluje. Mnoho z nich také po návratu domů na 
sebe berou rozličné odpovědnosti vůči druhým a snaží se velmi konkrétním způsobem žít to, 
co pochopili z Evangelia. Přináší mnoho naděje, protože připravují budoucnost. Vlaďka Jelínková

Plnomocné odpustky pro duše v očistci již od 25. října
Vatikán vyhověl prosbě českých a moravských biskupů a povolil z vážného důvodu získat pl-
nomocné odpustky již týden před “Dušičkami”.
Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří 
ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi 
„očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování 
„očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je 
součástí každé mše. V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci 
získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných 
trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.
Apoštolská penitenciárie (jeden ze tří tribunálů římské kurie, do jehož agendy patří odpustky) 
udělila českým a moravským diecézím výjimku na žádost místních biskupů a věřící v České 
republice mohou tedy od letoška pro duše v očistci odpustky získat už v týdnu před Památkou 
věrných zemřelých, v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných 
důvodů navštívit hřbitovy. Čerstvě udělená výjimka platí v následujících sedmi letech.
K obvyklým podmínkám získání plnomocných odpustků v dušičkovém týdnu (svatá zpověď, 
přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova) přibývá pro toto 
prodloužené období (od 25. října do 2. listopadu) podmínka nová: vážný důvod, pro který 
věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době.             (Jana Pláteníková)



Plnomocné odpustky
Odpustky jsou prominutí časných trestů (následků) za hříchy, které byly odpuštěny. Každý hřích 
zanechává na duši určité zranění, které člověk vyrovnává buď ještě zde na světě, nebo po smrti.
V týdnu od 1. do 8. listopadu víc než kdy jindy myslíme na zemřelé, kterým je třeba pomoci 
přímluvou Církve co nejdříve se takto plně uzdravit a vstoupit do nebeské slávy. Církev stanovi-
la, jakým způsobem lze plnomocný odpustek duším v očistci vyprosit.
1. Vykonat svatou zpověď (jedna stačí na více dní)
2. Přijmout tělo Páně
3. Pomodlit se na úmysl Sv. Otce (např. Otče náš a Zdrávas Maria)
4. Navštívit kterýkoli hřbitov a pomodlit se tam třeba pouze v duchu za zemřelé
Ohledně bodu 4. dlužno doplnit, že 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den lze místo hřbitova 
navštívit kterýkoli kostel a pomodlit se tam modlitbu Páně a Věřím v Boha.
Tyto úkony zajisté Církev nikomu přímo nenařizuje, a není řečeno, že jiná forma zbožnosti 
nemůže zemřelým pomoci. Na druhé straně je projevem důvěry v duchovní sílu Církve, když 
se připojíme k tomu, co katolíci celého světa v duchu společné modlitby takto konají.     P. Jerzy

11

Cestovní kancelář PALOMINO, Irena HENDRYCHOVÁ 
V Rohu 725/12, 142 00 Praha 4, Tel./Fax: 244 404 239 mob. 728 361 728 
E - m a i l :  p a l o m i n o @ v o l n y . c z ,  h t t p : / / w w w . p a l o m i n o . c z  

SVATÁ ZEMĚ 
Program:Program:Program:Program:    

1111....dendendenden –   transfer do Prahy, odbavení ve večerních hodinách 
2222....dendendenden – po snídani celodenní prohlídka Betléma Betléma Betléma Betléma ---- Bazilika Narození, Mléčná jeskyně, Pole pastýřů, 

večeře a nocleh 
3333....dendendenden –  po snídani návštěva okolí Galilejského jezera–YardeYardeYardeYardenitnitnitnit––––obnova křtu, Tabgha,Tabgha,Tabgha,Tabgha, Kafarnaum, Hora Kafarnaum, Hora Kafarnaum, Hora Kafarnaum, Hora 

Blahoslavenství, Primát sv. Petra,Blahoslavenství, Primát sv. Petra,Blahoslavenství, Primát sv. Petra,Blahoslavenství, Primát sv. Petra, večeře a nocleh 
4444....dendendenden -  po snídani návštěva Hory Tábor, NazaretHory Tábor, NazaretHory Tábor, NazaretHory Tábor, Nazaret – Bazilika Zvěstování,Bazilika Zvěstování,Bazilika Zvěstování,Bazilika Zvěstování,    Kána Kána Kána Kána GalilejskáGalilejskáGalilejskáGalilejská – možnost 

obnovení manželských slibů, večeře a nocleh    
5555....dendendenden –  po snídani návštěva Betánie Betánie Betánie Betánie – hrob Lazara, JerichoJerichoJerichoJericho – nejstarší město světa, koupání vkoupání vkoupání vkoupání v    Mrtvém Mrtvém Mrtvém Mrtvém 

mořimořimořimoři, údolí Wadi Qvelt,Wadi Qvelt,Wadi Qvelt,Wadi Qvelt, večeře a nocleh 
6666....dendendenden –  po snídani odjezd do Jeruzaléma,Jeruzaléma,Jeruzaléma,Jeruzaléma, Staré město Jeruzalém, Zeď Nářků, Chrámová hora, Křížová 

cesta, bazilika Božího hrobu, Hora Sion, hrob krále Davida, Večeřadlo, bazilika Zesnutí Panny 
Marie, večeře, nocleh 

7777....dendendenden –  po snídani odjezd do Jeruzaléma,Jeruzaléma,Jeruzaléma,Jeruzaléma, návštěva Olivové hory, Dominus Flevit, Getsemanská 
zahrada, návštěva Diamantového centra, večeře, nocleh 

8888....dendendenden -  odjezd na letiště v brzkých ranních hod., návrat do Prahy v dopoledních hodinách, transfer do 
farnosti. 

 

    Termín: Termín: Termín: Termín: 15.01. 15.01. 15.01. 15.01. ––––    22.0122.0122.0122.01.201.201.201.2013 3 3 3                         Cena: 14Cena: 14Cena: 14Cena: 14.900,.900,.900,.900,----    KčKčKčKč    
 

    Cena zahrnuje:Cena zahrnuje:Cena zahrnuje:Cena zahrnuje:    
letenku Praha-Tel Aviv-Praha, letištní taxy, 6x ubytování v Betlémě ve 2-3 lůžkových pokojích 
včetně příslušenství, 6x polopenze, dopravu po Izraeli klimatizovaným autobusem, kompletní 
pojištění, služby průvodce ( kněz ) 
Cena nezahrnuje:Cena nezahrnuje:Cena nezahrnuje:Cena nezahrnuje:  
vstupy, hromadné poplatky a obslužné, 65 USD uhradíte v Izraeli 
 

CK si vyhrazuje právo na změnu programu.CK si vyhrazuje právo na změnu programu.CK si vyhrazuje právo na změnu programu.CK si vyhrazuje právo na změnu programu.    
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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
 28.10. neděle 30. neděle v mezidobí
    Změna letního času (+1 hodina)
    Od 19:30 varhanní koncert
 1.11.  čtvrtek Slavnost všech svatých
 2.11.  pátek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, 
    1. pátek v měsíci, po večerní mši sv. adorace do 23 hod.
 3.11. sobota V 15 hod. mše sv. za zemřelé v kostele na Malvazinkách, následuje průvod  
    po hřbitově
 4.11. neděle 31. neděle v mezidobí
 9.11.  pátek Svátek Posvěcení lateránské baziliky
 10.11.  sobota Památka sv. Lva Velikého
 11.11.  neděle 32. neděle v mezidobí, od 19:15 schůzka Pastorační rady na faře
 12.10.  pondělí Památka sv. Josafata
 13.11.  úterý Památka sv. Anežky České
 17.11.  sobota Památka sv. Alžběty Uherské
 18.11.  neděle 33. neděle v mezidobí
 22.11.  čtvrtek Památka sv. Cecílie
 24.11.  sobota Od 15 hod. Farní odpoledne v sále na radnici
25.11.  neděle Slavnost Ježíše Krista Krále
 27.11. úterý Od 18:30 schůzka Redakční rady Zpravodaje na faře
30.11.  pátek Svátek sv. Ondřeje
 1.12. sobota Po ranní mši sv. předvánoční úklid kostela
 2.11.  neděle 1. neděle adventní, od 14:30 hod. adventní vyrábění na faře
 15.12. sobota Adventní rekolekce na faře s P. Opatrným (9-12 hod.)

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. 


