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Zpravodaj

Září
farnosti sv. Václava na Smíchově
2014
Návrat svatého Václava

Co přichází z ciziny, má punc něčeho lepšího, než to „obyčejné“
domácí. Také v církvi provincií české a moravské se uhnízdila
některá novější církevní hnutí, pocházející z ciziny. Mnohá z nich
jsou románského původu, zejména italského, a tak je pracovně
označme za „duchovní pizzerie“. Jiné významné hnutí je pak amerického původu, nazvěme jej tedy „duchovní MacDonald“. Je to stejné, jako když jsme po zakoušení monotonie české kuchyně poznali
to, jak se vaří v zahraničí, následkem čehož se u nás jako houby po
dešti rozmnožila gastronomická zařízení, podávající pokrmy cizích
kuchyní. Dnes však již dochází ke znovuobjevování kvalit klasických
českých jídel a je snad na čase, začít znovuobjevovat také to, co je
vlastní naší místní církvi. A tím je především „české nebe“.
Jistěže má tradiční zbožnost obracející se k českým patronům leccos
vyčpělého, takové c. a k. vlastenectví. Ale zároveň u nás není lepšího
příkladu životnosti duchovní tradice, než je svatováclavská úcta.
Monumentální svatováclavský chorál nebo úchvatná svatováclavská kaple v pražské katedrále:
něco takového lze sotva nalézt v jiných místních církvích. Samonosná síla více než tisícileté
duchovní zkušenosti jistě přežije všemožné zvnějšku implantované módy, veškerý ten sacropop
a povinné jásání, veškerou pozornost k těm či oněm zakladatelům různých církevních hnutí, o
kterých se často hovoří více než o těch, kteří jsou autentickou součástí naší kolektivní paměti.
Určitým handicapem však může být právě ona časová vzdálenost, která nás od svatého Václava dělí. Člověk přirozeně touží po viditelných vzorech. Ale to by vlastně musel být jako
„zastaralý“ pozapomenut také samotný Kristus, ten je přece ještě o devět set let „starší“, než
vévoda české země. Křesťanství však neobnáší nahrazování staré veteše novým pozlátkem. Jeho
centrem je Ten, který byl mrtev a žije, a všechno, co je spojené s ním, je stále nové. Proto je
důležité především to, co vede ke Kristu. Tak například svatováclavský chorál je ve skutečnosti
vzýváním Pána, každá sloka končí pokorným „Kyrie eleison“. Je zde také neobvyklá metafora, naznačující cíl křesťanovy pouti, která má vyústit „v život věčný, oheň jasný svatého Ducha“. Tam nás očekává také celé „české nebe“ v čele s tím, kterého již nyní prosíme, aby „nedal
zahynouti nám ni budoucím“.					
Stanislav Přibyl

Dej mi, ať jsem laskavější…

Slova této písničky nás provázela na letošní farní dovolené ve Štěkni. Když jsme se po návratu
ve vzpomínkách vrátili ke společně strávenému týdnu, uvědomili jsme si, že jsme prožili hezký
čas spolu s dalšími rodinami z farnosti, v klidu, pohodě a bez konfliktů. Velký dík patří Otci
Jerzymu, který nás nejen duchovně provázel téměř po celý pobyt a přispíval ke každodenní dobré náladě. Myslíme si, že se každému alespoň na chvíli podařilo oprostit od všedních starostí a
malicherností a věnovat čas sobě navzájem, jak se zpívá na konci písničky, ..ať myslím více na
druhé, na sebe zapomínám. Ještě jednou díky všem! 				
H&MT
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Pravidelný program farnosti

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Farní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství starších rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Pěvecký sbor - zkoušky
pondělí od 19:00 - u sv. Ignáce, sál č. 24
Rekreační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Modlitební společenství za obrácení národa
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské
centrum, kdo se nemůže zúčastnit, může
se spojit v modlitbě v uvedený čas, nebo
každý den od 20:00
Příprava na biřmování - termín bude stanoven po přihlášení zájemců

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
termín zahájení bude oznámen v ohláškách
Čtvrteční modlitební večery
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
Modlitba sv. Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod.
Pravidelná páteční adorace

Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.

Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 21.9. od 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 23.9. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka bude zahájena 15.9.
Katechumenát dospělých - individuální
přípravu vedou P. Jerzy a P. Stanislav

farář:
P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 / 257 317 652 / gapski@centrum.cz
výpomocný duchovní: P. Stanislav Přibyl : tel. 605 830 201 / 257 317 652 / standa.pribyl@volny.cz
rektor kostela sv. Gabriela

výpomocný duchovní: P. Jan Gerndt: 739 484 835 / jan.gerndt@centrum.cz

rektor kostela sv. Jana Nepomuckého (V. Chuchle), rektor kostela P. Marie (M.Chuchle)

Sponzorské dary:
Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100.
Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.
			
Farní www stránky: Adresa: www.farnostsmichov.cz Vše, co chcete na stránky umístit (příspěvky, fotografie, atd.) posílejte na adresu: jakub.suchel@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.
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Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” hledáme dobrovolníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené suroviny,
a po skončení umyjí nádobí a uklidí v sále. Jinými slovy - budou
“držet služby”. Zároveň připomínáme, že kafe NENÍ placeno ze
sbírek, takže Váš drobný příspěvek vděčně uvítáme!

Informace o výuce náboženství ve šk. roce 2014 – 2015

1. skupina: 4 – 6 let – čtvrtek 14:00-14:45 (Magda Vlčková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání – pondělí 15:00-16:00 (Radka Habánová)
společně s hlubočepskou farností, podle převažujícího zájmu na smíchovské nebo zlíchovské
faře; v případě velkého počtu zájemců bude příprava v každé farnosti zvlášť (na Smíchově s P.
J. Gapskim, na Zlíchově s R. Habánovou)
3. skupina: 6 – 9 let
– středa 16:00-17:00 (Radka Habánová)
4. skupina: 9 – 12 let
– středa 14:45-15:45 (Radka Habánová)
5. skupina: 12 – 15 let
– středa 17:15-18:15 (Radka Habánová)
6. skupina: 15 a více let
– čtvrtek 16:00-16:45 (P. Stanislav Přibyl)
		
v případě malého počtu zájemců bude sloučena s biblickou hodinou
V minulých letech se na přípravu k 1. sv. přijímání hlásilo v obou farnostech málo dětí, proto
plánujeme sloučenou přípravu, přičemž ale 1. přijetí svátostí by každé dítě absolvovalo ve své
farnosti. Místo výuky bude určeno podle převažujícího zájmu.
Minimální počet ve skupině je 6 dětí (při menším počtu přihlášených nebude skupina otevřena).
Rozvrh v uvedené podobě nemusí být zcela definitivní, své podněty či přání konzultujte nejlépe
mailem (radkahab@gmail.com) nebo telefonicky (603 87 25 24). Případné změny v rozvrhu
však budou závislé na časových možnostech vyučujících a většiny přihlášených dětí.
Vyplněné přihlášky zasílejte elektronicky na adresu radkahab@gmail.com nebo odevzdávejte v
sakristii kostela či na faře (formuláře budou k dispozici na www.farnostsmichov.cz a v kostele).
Pravidelná výuka bude zahájena v týdnu od 15. 9. 2014.
Komu nevyhovují termíny výuky v naší farnosti, může se přihlásit i v sousední farnosti
Praha-Hlubočepy. 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. Vyučuje Radka Habánová:
1. skupina: mladší školní věk
– čtvrtek 15:30-16:30
2. skupina: starší školní věk
– čtvrtek 16:45-17:45

Milí rodiče,

jsme rádi, že přicházíte do našeho kostela se svými dětmi. Tak
to má být, aby rodina byla pospolu. Některé děti jsou klidnější,
některé méně. Víme, že každé dítě někdy zapláče či projeví nahlas své přání, to tolik při dětské mši sv. nevadí, pro to jistě mají
všichni pochopení. Ale prosíme Vás, když dítě soustavně příliš
hlasitě vykřikuje, či dlouho pláče, nebo se nějak velmi hlasitě
projevuje tak, že již není slyšet hlas kněze, odejděte, prosíme, na
chvíli (než se dítě utiší) do předsíně kostela. Skleněnými dveřmi je průhled do kostela, je tam i
reproduktor a tak je možné dále sledovat mši svatou. Děkujeme Vám.			
MM

Farní výlet

Letošní farní výlet se uskuteční v sobotu 27. září. Tentokrát se vydáme klasickou Posázavskou
stezkou do romantického údolí Sázavy, délka pěšího pochodu bude asi 14 km. Po cestě bude
několik pěkných vyhlídek do údolí řeky. Trasa je tentokrát až na pár kratších prudších úseků
bez většího převýšení.
Sraz je v 8:30 na nádraží Praha-Braník u pokladen, vlak odjíždí v 8:43. Pojedeme do Kamenného Přívozu, odkud se vydáme po červené turistické značce údolím Sázavy do Davle. Po cestě
posvačíme z vlastních zásob, možnost občerstvení v restauraci je až v závěru výletu v Davli,
případně již o něco dříve v Pikovicích. Z Davle je časté spojení zpět do Prahy autobusem i
vlakem, předpokládaný návrat do Prahy bude asi v 17 hodin. 			
Jan Macek

3

Zápis ze schůzky Pastorační rady farnosti 22.6.2014
Přítomni:
		
Omluvena:

P. Gapski, P. Přibyl, T. Lokajíčková, F. Nedbal, J. Macek,
P. Chvátal, J. Suchel, H. Svobodová
J. Durdisová

Body jednání, návrhy, usnesení:
1)		Zhodnocení farní dovolené – P. Gapski: dovolená se povedla, přispěla ke vzájemnému 		
		poznání a sblížení účastníků, větší účast by byla vítaná.
2)		Personální změny ve farnosti proběhly, uskutečnily se také technické úpravy na faře 		
		(malování, oprava koupelny).
3)		Okna v předsíni kostela byla opravena a znovu zasazena, přineslo to mimo jiné i zmenšení
		hluku z ulice. Opravy dalších oken budou pokračovat.
4)		Další technické záležitosti: opraveny zpěvníky a vozík na ně, uklizena jižní věž, bude se
		malovat schodiště na kůr, byla dokončena oprava severní strany hlavní střechy.
5)		Pastorační plán na léta 2014-2019 bude projednán na příštím zasedání. Příspěvky a námě		ty jsou vítány!
6)		Akce pro děti: 21. 9. 2014 budou děti pod ochotným vedením paní Suchlové vyrábět ko		rálkové růžence, které budou potom v neděli 28. 9. při mši sv. v 9:30 rozdávat.
7)		Farní výlet je naplánován na sobotu 27. 9. 2014, podrobnosti jsou uvedeny ve zvláštní
		informaci ve Zpravodaji.
8)		Návrh P. Gapského: uspořádat příležitostně večerní modlitební setkání se zpěvy.
9)		Probrán návrh, aby farnost adoptovala nějakého člověka/rodinu z Iráku, Sýrie čímž by		chom podpořili tamní křesťany v jejich tragické situaci. P. Chvátal zjistí, jak by se to dalo
		realizovat a další informace bude ve Zpravodaji.
10)		Dohodnuto koupit promítací plátno pro farnost, které by se mohlo využívat při různých
		příležitostech. První příležitostí bude setkání Taizé v prosinci 2014.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 21. 9. 2014 od 19:15
Zapsala: HS

Charita ve farnosti – výzva!

Vážení farníci, v naší farnosti nemáme dostatek finančních prostředků ani lidských zdrojů,
abychom mohli zajistit plnohodnotnou farní charitu, která by byla otevřena i potřebám mimo
farnost. To ale neznamená, že nemůžeme dělat nic. Možná jsou mezi námi lidé (jednotlivci nebo rodiny), kteří potřebují finanční podporu nebo jinou pomoc, ale my o nich nevíme.
Pokud znáte někoho takového, dejte nám to prosím, vědět. A třeba jsou mezi námi i tací, kteří
by rádi pomáhali (osobní pomocí, odbornou radou, věcnou či finanční podporou) a rozdávali
tak radost kolem sebe.
Jestli někoho tato výzva osloví, obraťte se prosím na farní radu, jmenovitě na Petra Chvátala
(724 049 033, email: pdchvatal@seznam.cz) nebo Helenu Svobodovou (724 500 152, email:
helusa.svobodova@seznam.cz).

Pozvánka pro manžele a rodiče

4

Rádi bychom pozvali manžele a rodiče ke společnému setkávání při
modlitbě a sdílení. Součástí večerů bude také projekce dokumentárních filmů týkajících se různých oblastí duchovního života. První
setkání se uskuteční ve středu 17.9. 2014 v 19.30 ve farním sále a
tentokrát nás k tématu naladí film První krůčky rodičovství: „Objevujeme, že být rodičem znamená duchovní dobrodružství, dlouhou
cestu, kde nechybí ani problémy, ani utrpení, ani radost.“
Na setkání se těší 				
Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Kdo zpívá, dvakrát se modlí

O významu zpěvu při liturgii bylo na stránkách Zpravodaje
napsáno už mnoho. Po mnoho desítek let nebyl u sv. Václava
sbor. Nyní se klasické hudbě již 4 roky věnuje sbor Ignis,
který tvoří farníci od sv. Václava a od sv. Ignáce. Podpořte
nás! Od loňska máme i skvělou paní dirigentku, která nám
opravdu nic neodpustí. Je nás cca 25 stálých členů, při vystoupeních se nás sejde i více. Pro velká díla to je ale stále
málo. Potřebovali bychom naplnit stav na cca 35-45 členů,
aby vystoupení nebylo závislé na tom, jestli se sejdou klíčové
hlasy. Hledáme tedy všechny - soprány, tenory, alty, basy, všechny kteří mají radost ze zpěvu,
hledají společnost milých a pro zpěv zapálených, všechny, kteří chtějí ozdobit liturgii. Zkoušet
jsme začali již v srpnu (každé pondělí), u sv. Ignáce (vchod z Ječné ul., zvonek na Sál č. 24). Není
právě zpěv ve sboru vaše role ve farním společenství? (můžete nás slyšet u sv. Václava 28.9. při
mši sv. v 18 hod).
A pokud se necítíte na vážnou hudbu, nemohli byste zpívat ve skupince rodičů a dětí? I tam
chybí hodně hlasů na pravidelné účinkování při mši sv. v 9:30!				
FN

Hudba u sv.Václava v září

- Koncert ke Dni evropského dědictví dne 13.9.2014 od 19. hod.
hoboj - Veronika Hádková

varhany - Jakub Janšta

Georg F. Händel (1685-1759):
Sonáta c moll (Largo – Allegro – Adagio - Allegro)
Johann S.Bach (1685-1750):
Preludium D dur, BWV 532
Fratišek Xaver Thuri (1939):
Fantasia tristis
Johann Sebastian Bach: 		
Fuga D dur, BWV 532
Václav Hálek (1937): 		
Andantino, Viděl jsem hvězdy a veliké světlo
Oreste Ravanello (1871-1938):
Téma s variacemi h moll
Georg P. Telemann (1681-1767):
Koncert e moll, TWV 51 (Andante - Allegro molto - 		
				Largo - Allegro)

- Recitál amerických zpěvaček dne 23. 9. 2014 od 18.45 hod
Tereza Jandurova, DMA, soprán /Allison Sanders, MM, soprán
klavírní doprovod: Veronika Zemanová

Zazní skladby ze známých oper Figarova svatba (W. A. Mozart), La Bohème (Puccini), Norma
(Bellini), a Giulio Cesare (G. F. Handel), ale také písně od španělského skladatele Joaquin Turina a americké skladatelky Amy Beach, a samozřejmě nebudou chybět ani náboženské skladby
od Césara Francka, Bacha/Gounoda, Franze Schuberta a Andrew Lloyd Webbera.
Obě sopranistky vystudovaly operní zpěv a hudební vědy na University of Arizona v Tucsonu,
společně absolvovaly četná vystoupení a koncerty v USA.
Tereza Jandurova studovala hru na klavír a flétnu. Vyhrála první místo v Amelia Rieman Opera
Competition v Arizoně, získala četná ocenění na University of Arizona v Tusconu.
Allison Sanders získala četná ocenění od National Association of Teachers of Singing, zpívala
s Portland Opera, Cascadia Concert Opera, Eugene Opera, a nyní zpívá u San Diego Opera. V
současné době je členkou National Association of Teachers of Singing. Kromě vystupování se
věnuje pěvecké a klavírní výuce.

- J. Haydn - Missa Brevis No 7 in B dne 28.9.2014 od 18. hod

provede sbor IGNIS, dirigent - Milena Zoláreková, Varhanní doprovod -V. Vála
Kyrie-Gloria-Credo-Sanctus-Benedictus-Agnus Dei
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12. NÁRODNÍ

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
27. 9. 2014
STARÁ BOLESLAV

PRAHA

BAZILIKA SV. VÁCLAVA

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

18.00 mše svatá z vigilie v kryptě
19.00 uvítání relikvie svatého Václava
20.00 slavnostní koncert a nešpory

17.00 duchovní zastavení
pod sochou svatého Václava

BUDEČ
10.30 poutní mše svatá

18.00 SPOLEČNÁ MODLITBA ČESKÉHO NÁRODA BĚHEM PŘEVOZU RELIKVIE

28. 9. 2014
10.00 POUTNÍ MŠE SVATÁ VE STARÉ BOLESLAVI
Hlavní celebrant: Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, kazatel: Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský,
korunovace Palladia: Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius v ČR

STARÁ BOLESLAV

PRAHA

MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA

12.00 hudební a divadelní programy
20.00 ohňový průvod a ohňostroj

8.30 mše svatá
10.00 mše svatá
17.00 nešpory
18.00 mše svatá

BAZILIKA SV. VÁCLAVA
6.30 Anděl Páně, modlitba se čtením
7.00 latinská mše svatá v kryptě, ranní chvály
8.30 mše svatá v kryptě
13.00, 15.00 prohlídka baziliky s výkladem
16.50 rozloučení s relikvií svatého Václava
17.00 mše svatá

CHRÁM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
13.30 modlitba za národ u Palladia země české
16.00 koncert poutníkům k Roku české hudby
Antonín Dvořák: Oratorium svatá Ludmila

BUDEČ

ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Svatováclavské slavnosti s tradičním programem
(průvod, stánky, divadla atd.)

• Informace na

www.staraboleslav.com
Hlavní partneři:
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Ka olický týdeník

Letní tábor Campamento

K létu a letním prázdninám neodmyslitelně patří letní tábory. Děti
z naší farnosti měly možnost se letos mezi 12. a 26. červencem opět
zúčastnit dvoutýdenního tábora,
který každoročně pořádá občanské
sdružení (respektive literou Nového
občanského
zákoníku
zapsaný
spolek) Campamento´99 a kterého
se vedle dětí z pražských rodin
účastní také děti z dětského domova
v jihočeském Žíchovci. Letošní tábor
nesl název Král před branami a jak
název napovídá, odehrávala se celotáborová hra v dávných dobách, kdy světu vládli králové,
udatní rytíři se utkávali na turnajích a zbožní mniši šířili v klášterech vzdělanost. Se všemi
těmito a mnohými dalšími postavami se děti v průběhu tábora potkaly; kromě toho ale na
ně čekalo také sportovní vyžití v nedalekém rybníce, výlet do Volar a k nezapomenutelným
zážitkům patřily také nedělní mše svaté přímo v areálu tábora, které odsloužili P. Gapski a
P. Přibyl. Celý program vyvrcholil dvoudenním (původně měl být třídenní, ale počasí nám
bohužel nepřálo) puťákem, kdy děti přespávaly v lese a který skončil velkolepou závěrečnou
bitvou, kdy zlo bylo poraženo a dobro zvítězilo. Pokud jste letos nemohli děti na letní tábor poslat, není důvod si zoufat – Campamento´99 se zabývá činností s dětmi i během školního roku;
více informací o jeho činnosti získáte na webových stránkách http://www.campamento99.cz.
									 Martin Liška

Farní dovolená ve Štěkni, 2014

Památné stromy v parku kláštera
Anglických panen jsou zas o rok
památnější. Zas o něco víc vody uplynulo od dob, co tu před lety zestárlý spisovatel, milovník šumavských hvozdů
Karel Klostermann, postával s prutem u
splavu. A zase se po parku prohání houf
dětí, jimž dospělí tu zdatněji, tu méně
zdatně sekundují. Ano, je jeden týden
uprostřed léta Páně 2014. A jsme tu
nanovo. Ve Štěkni u Písku (i když je ve
skutečnosti blíž Strakonicím), opět po
roce na farní dovolené. Počasí krásné
(těch pár přepršek se přece nepočítá), Otava obligátně ledová (že ty děti nezmrznou…), hmyz u
vody tradičně obtížný (vážně všechno stvořené má nějaký účel?). V sestavě víceméně tradiční,
letos však prvně s otcem Jerzym Gapským. Den začínáme společně bohoslužbou v kapli (nebo
aspoň ti, pro něž je osmá ranní již hodinou denní). Dospělí se trousí, děti poletují chodbami i
parkem, ráchají se nad jezem, pod ním i v něm, občas pro změnu v lesním lomu. Den rámuje jitřní mše a večerní modlitba, řád mu vtiskává i stravovací harmonogram: snídaně, oběd,
večeře, snídaně, oběd, večeře… (Přihlas se, kdos ve Štěkni zhubl!) A je tu orientační klání, v
němž v několika kategoriích soupeříme s ostatními i sami se sebou; nejen ti slavní na stupních,
ale my všichni, co jsme našli cestu zpátky a porazili svou lenost, vítězíme (děkujeme ti Matouši
a spol., vážně moc krásně připraveno, ač mé skráně vavřín neověnčil!). Večerní přednáška o
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svatosti rodinného života, pozdě
v noci se rozcházíme. Nutriční
pravidelnost porušujeme celodenním výletem do Protivína
(myslíme na vás, paní pokladní
na vlakové zastávce, jak jsme
váš letitý krám vzali ztečí a vyrabovali Vaši tenkou zásobu
dětských jízdenek i drobných
mincí). Pár kilometrů se zdálo
hračkou, ale věkově rozháraná
skupina se nesvorně rozlévá
po kraji a vázne. Společně
obědváme pod širým nebem –
obědváte, vy, kdož jste se dobře
zásobili – a napsal bych „pokojně“, nebýt durdivého muže, co s vervou hájil svrchovanost svého
lučního vrakoviště. Společně pod korunami stromů slavíme Večeři Páně (děkujeme ti, bratře
Pařeze). Společně hrajeme hru na oloupené obchodníky a loupící darebáky, jimž my, strážcové
pořádku, prášíme kožichy holemi. A konečně je tu město lahodnému moku a spravedlivému
oddychu zaslíbené, jehož darů okoušíme. Ale to už nás dráha unáší zpět, abychom aspoň tu
večeři stihli. Vzpomínáme na Konstantina a Metoděje, nejen ve večerním čtení, ale i v odpolední hře, při níž děti hledají pravdu o životě soluňských bratří u „moudrých žen“ (kdypak
jsi, parku štěkeňský, viděl tolik vědem pospolu?). Na secvičené hudebně-taneční vystoupení
malých slečen v zámeckém sále a na zvuk Jakubova odpoledního klavíru, jenž se nesl prázdnými chodbami. Ještě jednou Ti, Josefe, přejeme všechno dobré k narozeninám a tátovi a mámě
děkujeme za ty hory zmrzliny, co už ani nešly sníst. A pro ty nejsmělejší ze smělých a zároveň
vlastními silami plavbyschopné adrenalinový sjezd otavské bystřiny z Katovic až pod jez ve
Štěkni; řevnivost posádek obou raftů veliká, dva muži přes palubu zachráněni! Ale to už se
někteří z nás loučí s těmi, kdo mají před sebou ještě jeden poslední večer v klášteře. Těšíme se
za rok zase na viděnou, ať ve Štěkni, nebo jinde (zvažujeme Floridu), jen zasvěcení se s obavami
ptají: bude, nebo nebude mít pan farář novou hospodyni?! Bohu díky za vše a vám ostatním dík
M.Ž.
za společný radostný týden, k němuž jste všichni přispěli. Adios!		

Ohlasy dětí

Přijeli jsme v sobotu 26. 7. Ve Štěkni jsme se koupali u jezu a kdo chtěl, tak sjížděl jez na
matračce. Také jsme (ti, co měli s sebou kola) jezdili na cyklovýlety. V úterý byl orientační běh,
který připravil Matouš. Na každé kontrole bylo jedno písmeno z hlaholice, které se nám později
hodilo.
Ve středu jsme byli na celodenním výletě,
na kterém jsme hráli hru o loupežnících a
P. Jerzy sloužil v lese mši. Ve čtvrtek jsme
hráli hru o sv. Cyrilu a Metodějovi. Kníže
Rastislav vyslal rody Michalovců, Terků
a Vendů do Byzantské říše k císaři Michalovi III, aby na Velkou Moravu poslal
nějaké kněze, co umí mluvit slovanským
jazykem. U císaře jsme museli zodpovědět
několik otázek a pro radu jsme chodili k
princeznám. Pak jsme ve skupinkách hledali písmena hlaholice a s nimi jsme pak rozluštili úryvek z evangelia (každý rod měl část a
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společně jsme je dali dohromady): “Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně
a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Zůstanete-li ve mně a
zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec,
když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já
zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.”
Na závěr celého pobytu jsme jeli na skoro celý den sjíždět Otavu na raftech. Byla to zábava. Celý
pobyt se mi moc líbil.						
Terezka Suchlová
Na farní dovolené se mi líbil klášter ve
Štěkni, mají tam krásný velký park. Spali
jsme v pěkném pokoji a dobře jsem se
tam s ostatními kamarády bavila. Nejvíce jsem si hrála s Verunkou Chvátalovou. Líbil se mi připravený orientační
závod, který byl náročný. Během pobytu
jsem se také dozvěděla o svatých Cyrilovi
a Metodějovi. V pátek jsme sjížděli řeku
Otavu na dvou raftech. To se mi líbilo
nejvíce. Nechtělo se mi ani odjet domů.
		
Kačka Marténková (10 let)
Na farní dovolené s námi byl otec Jiří, který nás učil různé finty. Třeba s nůžkami, prsty a
provázkem. Ráno byla mše v 8 hodin, snídaně v půl 9., oběd v půl 1., večeře v půl 7. a modlitba
v půl 9. Sestřičky vařily moc dobře, nejvíce mi chutnaly šišky s mákem a žemlovka. Jezdění na
kolech jsme si moc užili! Na raftu jsme jeli po řece Otavě. Byly dvě posádky, které se shazovaly,
jedna dokonce vzala té druhé pádlo. Sjíždění jezu bylo super!!!			
Míša Zobalová
Na letošní farní dovolené se mi líbily výlety na kolech, hrát zábavné hry, orientační běh, kterého
se zúčastnili skoro všichni včetně P. Gapského a koupání u jezu. Můj nejlepší zážitek byl, jak
jsme jeli na raftu. Bylo to moc zábavné, zvlášť když jsme sjížděli jezy, koupali se a měli vodní
bitku se sousedy (druhým raftem). Bylo to fakt super! 				
Vendy
Na farní dovolené to bylo fajn. Lezli jsme po stromech, a jezdili jsme na kole. Měli jsme tam
hodně kamarádů. Měli jsme tam také hodné sestřičky. Měli jsme tam orientační běh, a hru o
Cyrilovi a Metoději a byla to sranda. 					
Luky (7 let)
Na farní dovolené jsme jedno dopoledne uspořádali orientační běh. Nejdříve Honza vysvětloval,
jak se má správně zorientovat mapa, atd., a mohli jsme jít na věc! První závodník vystartoval
v 10:05 a poslední vystartoval v 12:10. Závodu se zúčastnily všechny děti (samozřejmě bez
miminek) a skoro všichni dospělí včetně P. Jerzyho, který po závodě prohlásil, že jsme ho
dobře uhnali . Vyhlášení výsledků jsme měli večer u modlitby. Znovu děkuji všem účastníkům
orientačního běhu!!! A těm, kdo nezískali žádnou medaili, ať spraví chuť olympijské motto:
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!‘‘ 					
Matouš T.

Blízký Bůh

Dnes mnoho lidí nevěří v Boha. Jako nejčastější důvody této skutečnosti jsou uváděny neinformovanost a hluboce zakořeněné falešné představy o Bohu. Výstižné vysvětlení můžeme najít
ve špatném výkladu definice svobody, která je chápána jako způsob života bez veškeré autority
a zodpovědnosti. Proto je tak vžité přesvědčení, že přijetím víry ztratí člověk svou suverenitu.
Velikou roli také hraje lidská pýcha, která nepřipouští přiznání slabostí.
Falešných představ o Bohu je mnoho. Nejhlouběji zakořeněné jsou tyto:1) Bůh je podle ní
přísný strážce, který trestá každou chybičku a před jeho nelítostným soudem obstojí jenom
pár vyvolených. Takové názory se nám snaží vnutit různé sekty. 2) Podle druhé představy jsou
lhostejné Bohu naše radosti i starosti. Odpovědí na ně je prý nepřístupné mlčení. Někdy nás
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sice nechá déle čekat, ale odezva vždycky přijde.
My křesťané máme v dnešní době vydávat svědectví o Bohu. Měli bychom si však položit otázku, jestli někdy alespoň trochu nepodléháme výše zmíněným představám, jestli náš život není
pod jejich vlivem. Důsledkem této zkreslené pravdy by byl strach a odmítnutí. Pravá víra však
přináší radost a naději. Osobní zkušenost s Bohem už musí udělat každý člověk sám. Dějiny
nám nabízejí svědectví mnoha lidí, kteří svým příkladným životem svědčili o pravé víře v Boha.
Záleží na každém z nás, abychom se je snažili následovat i v dnešní uspěchané době.
IB

Jdeme do voleb

V posledním předprázdninovém Zpravodaji jsem vyzýval farníky k účasti na kandidátce KDU
a nezávislých pro komunální volby, které se budou konat 10. a 11. října letošního roku. S jakým
ohlasem se výzva nakonec setkala? Posuďte sami. Z farnosti sv. Václava na Smíchově kandiduje
17 osob. Farníci od sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově, kteří reprezentují také sídliště Barrandov,
jsou zastoupeni v počtu 6. A 3 kandidáty máme také mezi farníky z kostela sv. Jana Nepomuckého v Košířích. Uvedená čísla jsou přibližná, nezkoumal jsem přesně, kdo do jakého kostela
chodí a ti, kteří kostely střídají, nebo jezdí do kostelů v jiných pražských čtvrtích, nejsou v
tomto přehledu zaznamenáni. Není to nakonec věc tolik podstatná. Důležité je, že lidé z farnosti reagovali a na vyzvání nabídli spolupráci.
Vědomí odpovědnosti za věci celé obci společné, vyjádřené poměrem mezi počtem kandidátů
a početností skupiny, v tomto případě farnosti, je zřetelně mnohem silnější, než u společnosti
jako celku.
Zajímavou skupinu na kandidátce tvoří skauti. Aktivních skautských vedoucích je mezi kandidáty 5. Těch, kteří skautem prošli a nyní jako rodiče, prarodiče a podporovatelé všeobecně za
oddíly stojí, je pochopitelně ještě mnohem více.
Kandidátka KDU a nezávislých tedy není v převážné míře slepencem lidí, kteří se vzájemně
neznají a tvoří křoví čelním kandidátům, ale z valné části jde o skupinu občanů s podobnými
životními cíli a blízkými názory. Jak volby dopadnou, nevíme. Pokud KDU a nezávislí přeci
jenom po letech uspějí, je zde pro budoucí zastupitele široké zázemí tvořené rozumnými lidmi,
kteří mohou pracovat v odborných komisích. Možnost spolupráce na správě obce může být
tedy značně širší, než by se mohlo zdát z pravděpodobného počtu mandátů, které může asi
volební strana získat.
Ať tedy volby dopadnou jakkoli, děkuji již nyní všem, kteří vstoupili na naši kandidátku, a
doufám, že budeme dobře spolupracovat před volbami i po nich.
Vzhůru srdce!								 Josef Cuhra

Vidoule, věc veřejná

Doby, kdy starost o životní prostředí příslušela jaksi automaticky Zeleným a zaťatým místním
aktivistům jsou dávno pryč. Zdravé prostředí pro život se stalo společným cílem většiny občanů.
Již několik let můžeme v Praze 5 sledovat úsilí jednotlivých občanů a občanských sdružení za
ochranu a záchranu přírodního parku Vidoule, který je na několika místech ohrožen plánovanou zástavbou. Nejedná se pochopitelně o výstavbu ve veřejném zájmu, ale o nenasytné developerské projekty.
Součástí aktivit, jejichž cílem je informovat veřejnost o stavu věcí na Vidouli je setkání nazvané
Běh za Vidouli. Přímo v prostředí parku je možno se sejít, zaběhat si, nebo se jenom na místě
dozvědět více o současném dění v přírodním parku.
Na akci zvou občanská sdružení Spolek Cibulka, Košířská cibulačka, Sdružení Jinonice-Vidoule, Sdružení pro krajinu kolem nás, Sdružení za záchranu parku Kavalírka a Sdružení za
život lidskej. Tato sdružení jsou součástí platformy Zapět.
Setkání se koná dne 9.9. od 17 hodin u tenisových hřišť Šmukýřka, v ulici Na Výši 2A. Další
informace je možno nalézt na www.cibulky.info.
Josef Cuhra
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Školy a školky Parentes:
výchova ke křesťanským hodnotám
a spolupráce s rodiči.

Jen málokterá česká mateřská či základní škola se může kromě kvalitního a
moderního vzdělávacího programu,
nadšených pedagogů a intenzivní spolupráce s rodiči pochlubit ještě navíc
opravdovou výchovou ke ctnostem a
důrazem na křesťanskou etiku vůbec.
Jen málokterá škola vás takto připraví
na život. A jen málokterá soukromá
mateřská či základní škola nezruinuje
váš rodinný rozpočet svým školným.
Seznamte se se školami a školkami
Parentes! http://www.parentes.cz/
http://zsparentes.cz/

Okénko sv. Gabriela

Září 2014

Rektor kostela:
P. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D, JC.D, tel.: 241 416 252 nebo 605 830 201;
e-mail: standa.pribyl@volny.cz
číslo účtu Duchovní správy u sv. Gabriela:
08292191437 / 0800
Společnost přátel beuronského umění a Nadační fond MALAKIM:
Mgr. Monica Bubna-Litic (Šebová), tel: 777 221 950;
e-mail: sebova@orlice.cz, www.beuron.cz
číslo účtu Společnosti přátel beuronského umění: 6668718001 / 5500
číslo účtu Nadačního fondu MALAKIM: 		
7452142001 / 5500
Zástupce pro tradiční liturgii:
Robert Školoud, tel.: 728 753 021; e-mail: robert.skoloud@gmail.com

pá 5. 9.
17:00 mše sv. (tradiční – tridentská) votivní ze
svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, po mši sv.
výstav Nejsvětější svátosti oltářní
so 6. 9.
9:00 mše sv. (trid.) Panny Marie v sobotu
ne 7. 9.
11:15 mše sv. ze 23. neděle v mezidobí
17:00 mše sv. (trid.) ze 13. neděle po Svatém
Duchu
ne 14. 9.
11:15 mše sv. ze svátku Povýšení svatého kříže

17:00 mše sv. (trid.) ze svátku Povýšení svatého kříže (14. neděle po Svatém Duchu)
ne 21. 9.
11:15 mše sv. z 25. neděle v mezidobí
17:00 mše sv. (trid.) z 15. neděle po Svatém
Duchu
ne 28. 9.
11:15 mše sv. ze slavnosti sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
17:00 mše sv. (trid.) ze svátku sv. Václava,
vévody, mučedníka, patrona českého (16.
neděle po Svatém Duchu)
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

9:30

18:00

sv. Václav

Neděle: 11:15

17:00

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. pondělí
3.9. středa
8.9. pondělí
13.9. sobota
			
14.9. neděle
15.9. pondělí
16.9. úterý
17.9. středa
21.9. neděle
23.9. úterý
26.9. pátek
27.9. sobota
28.9. neděle
			
29.9. pondělí
30.9. úterý

Obnovení pravidelného pořadu bohoslužeb
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Svátek Narození Panny Marie
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, Koncert ke Dni
evropského dědictví od 19. hod (viz str. 5)
Svátek Povýšení sv. kříže
Památka Panny Marie Bolestné, zahájení výuky náboženství
Památka sv. Ludmily, mučednice
Setkání manželů a rodičů - farní sál od 19:30 (viz str. 4)
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Recitál amerických zpěvaček dne 23. 9. od 18.45 hod (viz str. 5)
sv. Kosmy a Damiána
Památka sv. Vincence z Paula, Farní výlet (viz str. 3)
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, při mši
sv. v 18 hod zazní Missa brevis od J.Haydna, v provedení sboru IGNIS
Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Svatováclavská sbírka na církevní školství

Bude se konat v neděli 28.9. při všech bohoslužbách. V roce 2013 bylo celkem vybráno 653410,Kč a prostředky byly rozděleny církevním školám a školským zařízením působícím v Arcidiecézi pražské. Protože ale potřeby škol jsou výrazně vyšší, další významnou částkou přispělo ze
svého rozpočtu i Arcibiskupství pražské. Předem děkujeme všem, kteeří na církevní školství
přispějí i letos.

Růžencové vyrábění - pozvánka pro děti

Zveme všechny děti na farní růžencovou dílnu, která se uskuteční v sobotu 4. 10. od 14.30 ve
farním sále. Kromě samotného vyrábění nás čeká krátké povídání, hry i modlitba. Program je
vhodný pro děti zhruba od 6 let, ale samozřejmě i mladší děti si mohou přijít navlékání růžence
vyzkoušet. Kromě dobré nálady a šikovných rukou není třeba žádné vybavení, potřebné
pomůcky i malé občerstvení budou k dispozici. Předpokládaný konec programu je v 18 h.
A jak budou výrobky našich dětí využity? To je tajemství, které se dozvíte hned následující den
na mši sv. Na všechny děti se těšíme, přijďte v hojném počtu a s radostí!
Gabriela Suchlová
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. J. Gapski, P. S. Přibyl, P. J. Gerndt, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 500 ks
neprodejné

