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Červen
2015

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Boží Tělo

Letos připadne slavnost Těla a Krve Páně (tradičně:
slavnost Božího Těla) na čtvrtek 4. června. V Katolické církvi se duchovní vztah k Eucharistii
vyjadřuje trojím způsobem. Eucharistie se totiž
slaví, přijímá a uctívá.
Je zřejmé, že slavení Eucharistie se uskutečňuje při
mši svaté. Spásná událost smrti a vzkříšení Kristova
se zde „slévá“ do okamžiků Poslední večeře Páně,
kterou mše svatá nejen připomíná jako jedinečnou
dějinnou událost, nýbrž také zpřítomňuje jako
nekrvavou oběť. Tím se propojuje Poslední večeře s
Kristovým ukřižováním: „S toužebností jsem si přál
jísti tohoto beránka dříve, než budu trpět“ (L 22,15).
Navíc je Eucharistie živým tělem vzkříšeného Krista, je v ní uskutečněno také Jeho zmrtvýchvstání.
Přijímání Eucharistie je duchovním pokrmem: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo
Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život“ (J 6,53). Skrze něj jsme již nyní, v tomto
pozemském světě „účastni božské přirozenosti“ (2Pt 1,4). Zároveň je Eucharistie závdavkem
věčného života – je přijímána věřícím na tomto světě, ale sama o sobě není z tohoto světa.
Specifikem Katolické církve je však navíc i uctívání Eucharistie. Je založeno na prohloubeném
poznání z víry ve skutečnou přítomnost Kristovu. Ve druhém křesťanském tisíciletí se na celém
církevním Západě rozvinula úcta k eucharistickým způsobám i mimo slavení mše svaté. O
tomto vývoji se pochvalně vyjadřuje emeritní papež Benedikt, jenž upozorňuje, že „středověký
obrat (…) umožnil podivuhodné prohloubení duchovního života. Ukázal velikost tajemství
darovaného při poslední večeři, a umožnil ho nově a úplně zakusit. Kolik svatých – právě těch,
kteří se vyznačovali láskou k bližnímu – bylo živeno touto zkušeností a bylo vedeno vstříc
Pánu! Toto bohatství nesmíme ztratit!“ Jeho projevem jsou především adorace Nejsvětější svátosti, eucharistické průvody a procesí. Praktickým nástrojem tohoto eucharistického kultu se
stává monstrance, díky níž věřící může na proměněnou Hostii zřít a díky níž je možno Eucharistickou způsobu také přenášet.
Protestantská reformace eucharistickou úctu zavrhla, a proto považoval Tridentský koncil (1545
– 1563) za nutné na takové zúžení zareagovat, přičemž odůvodnil také smysl slavnosti Božího
těla: „Posvátný koncil prohlašuje, že zbožná oddanost přivedla Boží církev ke každoročnímu
zvyku oslavovat tuto vznešenou a úctyhodnou svátost s obzvláštní úctou a slavnostností v den
určitého svátku, aby byla uctivě a zbožně přenášena po ulicích a náměstích.“ V rámci polemiky se koncil také vymezil vůči těm, kdo takovou úctu opomíjejí: „Bylo nezbytné, aby tak
vítězná pravda triumfovala nad lží a bludem, protože pokud její odpůrci spatří takový jas a
stanou-li uprostřed takové radosti celé Církve, ztratí odvahu a odklidí se, anebo zahanbeni
svým zmatením se ve své víře napraví.“
Naše slavení Božího těla bude v kostele sice na pohled skromnější, než takové, které se koná
„po ulicích a náměstích“. Nejdůležitější však je zde duchovní užitek, který plyne z liturgického
slavení. Ten nemůže být v posvátném prostoru menší než na prostoru otevřeném. P. Stanislav
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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
Příprava na biřmování - P. Stanislav
pondělí od 18:30 - 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

Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
modlitby a oběd)
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek od 18:15 - velký sál na faře
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 23.8. od 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 23.6. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka bude zahájena 14.9.
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)

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.
Sponzorské dary:
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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!

Blahopřejeme a děkujeme!
V červnu oslaví významná jubilea kněží, kteří působí nebo působili v naší
farnosti.
Děkujeme za vše, co pro farnost konali a konají a vyprošujeme zdraví a hojnost Božího požehnání do dalšího díla.
			VÝROČÍ SVĚCENÍ:
ThMgr. Jerzy Gapski, kanovník, farář v Praze-Smíchově ...............................3. 6. 1990
ThMgr. Rafał Marcin Sulwestrzak, farář v Praze-Chvalech .......................... 3. 6. 2000
Mgr. Ing. Petr Bouška, administrátor v Berouně ...........................................24. 6. 2000
Mgr. Jaroslav Miškovský, farní vikář v Berouně ............................................ 24. 6. 2000

(25 let)
(15 let)
(15 let)
(15 let)

Středeční setkání - modlitební a filmové setkání
Opět vás zveme na tradiční středeční setkání, tentokrát 17. 6. od 19:30
ve farním sále. Jako vždy začneme modlitbou chval a poté shlédneme
dokumentární film, ve kterém se seznámíme se zajímavým životním
příběhem Marty Robinové. Současně bude možné si k tématu třeba jako
prázdninové čtení zakoupit knihu z produkce Karmelitánského nakladatelství “Život Marty Robinové” od Bernarda Peyrouse.
Krátká anotace k filmu (i knize): “Jsou osoby, které za sebou zanechávají stopu světla. To je také
nesporně případ Marty Robinové. Marta je pohlcena a nesena neodolatelnou láskou Krista.
Tato malá francouzská venkovanka, která je upoutaná na lůžko od svých 18 let do smrti ve věku
78 let, přijala ve svém pokoji na farmě více než 100 000 osob. Jejich život se díky setkání s ní
proměnil či prozářil.”
Na květnovém setkání jsme poslouchali přednášku irského kněze-misionáře Patricka Collinse.
Resumé celé řady velmi podnětných myšlenek by vydalo na samostatný článek, ale jednu větu
bych ráda vypíchla - třeba jako podnět pro blížící se Dny víry. P. Collins říká: “Každé ráno se
probouzím s touhou hledat ztracené ovce.” 				
Gabriela Suchlová

Předběžné informace o výuce náboženství

na faře u sv. Václava ve školním roce 2015 – 2016:
1. skupina: 4 – 6 let – středa 16:30-17:15 (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: mladší školní věk (cca do 10 let) středa 15:00-16:00 (Radka Habánová)
4. skupina: starší školní věk (cca od 11 let) – středa 16:15-17:15 (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 se v posledním roce osvědčilo přípravu sloučit, přičemž ale 1. přijetí svátostí pak každé dítě absolvuje ve své farnosti.
Místo výuky bude určeno v září podle převažujícího zájmu.

Minimální počet ve skupině je 6 dětí (při menším počtu přihlášených nebude skupina otevřena).
Rozvrh v uvedené podobě není definitivní, své podněty či přání konzultujte nejlépe mailem
(radkahab@gmail.com) nebo telefonicky (603 87 25 24). Případné změny v rozvrhu však budou záviset na časových možnostech vyučujících a většiny přihlášených dětí.
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Vyplněné přihlášky zasílejte elektronicky na adresu radkahab@gmail.com nebo odevzdávejte v
sakristii kostela (formuláře budou k dispozici na www.farnostsmichov.cz a v kostele).
Pravidelná výuka bude zahájena v týdnu od 14. 9. 2015.
Komu nevyhovují termíny výuky v naší farnosti, může se přihlásit i v sousední farnosti Praha
- Hlubočepy:
1. skupina: mladší školní věk – čtvrtek 15:30-16:30
2. skupina: starší školní věk – čtvrtek 16:45-17:45
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.

Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 26. 5. 2015

Přítomni:
P. Gapski, T. Lokajíčková, F. Nedbal, J. Macek, J. Durdisová
		
P. Chvátal, G. Suchlová
Omluveni:
H. Svobodová, P. Přibyl
Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Poslední rekapitulace příprav na Noc kostelů 29.5.2015. Koordinátorem je P. Chvátal. Pro
gram je připraven, uveden na webových stránkách. Dobrovolníci jsou přihlášeni na konkrétní hodiny.
2) Poslední rekapitulace příprav na Dny víry - u nás budou probíhat od 2.6. do 4.6.2015. Motto
navržené v naší farnosti: „Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi, a já vás občerstvím“. Program:
a)
2.6. v 18, 30 promítání filmu Opři žebřík o nebe v parku Portheimka (případně při
		
nepřízni počasí v kostele) - zábor u Portheimky vyřízen, objednány zahradní židle,
		
projektor a plátno.
b)
3.6. v 18,30 večer přímluvné modlitby se zpěvy Taizé v kostele.
c)
4.6. v 10-12 setkání pro rodiše s dětmi (0-6 let), mateřské centrum Venoušek (na faře)
Při všech akcích bude možnost rozhovoru s knězem.
Akci zaštiťuje G. Suchlová s P. Chvátalem.
Program Noci kostelů i Dnů víry byl uveřejněn v květnovém čísle časopisu Pražská 5, 		
děkujeme J. Suchelovi!
3) Oslavy 130. výročí posvěcení našeho kostela sv. Václava se budou konat v neděli 27.9.2015.
Do konce června budou odeslány pozvánky čestným hostům, účast farníků se předpokládá
v hojném počtu. sál na radnici objednán
4) Opravy kostela: byla zahájena oprava střechy na severní straně, pokračují jednání o opravě
schodů před kostelem, čekáme na vyjádření památkářů.
5) Farní dovolená - nutno uzavřít registraci a oznámit počty ve Vambeřicích
6) Prázdninový pořad bohoslužeb - pozor, změna: v neděli 8:00 a 18:00 / po, st, pá 17:30 /		
út, čt, so 7:30, duchovní působící ve farnosti se budou střídat tak, aby byla zajištěna stálá
přítomnost kněze po celou dobu prázdnin (pohřby, svátost nemocných, ...)
7) Hrob P. Homoly je veden na jméno farnosti, P. Gapski objedná narovnání pomníku a kamenické práce. Hrob preláta Paulyho patří rodině Pauly, která se interně dohaduje jak a kdy
provést opravy.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 23. 8. 2015 od 19:15

Zapsal:

FN

Katolická charismatická konference
8.–12. července Výstaviště BVV, Brno
Přihlášky na: http://konference.cho
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Slavnost Těla a Krve Páně v hlavním městě Praze

Podobně jako v minulých letech, zve srdečně pan
kardinál Dominik Duka OP všechny kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen
Boží lid v městě Praze k oslavě slavnosti Těla a Krve
Páně. Ve čtvrtek 4. června 2015 v 17.00 hod. bude
pan kardinál sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a
Vojtěcha slavnou mši svatou a po ní bude následovat
tradiční eucharistické procesí. To půjde z katedrály
kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence čp. 7 a třetím na Karmelu sv. Josefa.
Průvod bude zakončen čtvrtým oltářem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
Na tuto slavnost zveme především pražské farnosti a duchovní působící v Praze. Tomuto
společnému slavení by se měla dát přednost před bohoslužbami v jednotlivých pražských
farnostech. Dosavadní zkušenost ukázala, že slavení na výše zmíněných místech může mít
důstojný průběh, jak je požadováno, a je také příležitostí k oslavě tohoto významného svátku s
diecézním biskupem.
Srdečně zveme také ministranty, kterých se do asistence při této slavnosti může zapojit velké
množství. Sraz ministrantů bude v 15.00 hodin v katedrální sakristii.
Prosíme muže, kteří by si kladli za čest nést nad Eucharistií baldachýn, aby se do 1. června 2015
nahlásili na tel. 737 215 326 a v den slavnosti se dostavili v tmavém obleku v 16.15 hod. do katedrální sakristie. Děti a družičky prosíme, aby se již přede mší sv. shromáždily pod královskou
oratoří.						 Mgr. Vojtěch Mátl, arcibiskupský ceremonář

Programové tipy na dny víry

Dny víry se uskuteční v Praze v prvním červnovém týdnu. Je možné navštívit
jak modlitby, bohoslužby či evangelizační programy, tak i přednášky, koncerty,
promítání filmů, diskuze, kavárny, či společenské akce. Chceme tak mluvit k lidem, kteří se ke křesťanství nehlásí, o svých zkušenostech s Bohem a křesťanské
víře a představit životní styl křesťanů dnešní doby.

Výběr z programů:
30. 5. – 6. 6. 13.00–17.30 Umělecký workshop italského sochaře Guida Dettoniho (IT), kostel
Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1
1.–3. 6. 17.30; 20.30 Festival filmů s křesťanskou tematikou pod záštitou režiséra Jiřího Stracha,
kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1
31. 5. 19.15 Divadelní představení Zraněný pastýř, kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. Praha 1
1. 6. 19.30 Dr. Jiří Grygar: Věda a víra, kostel Nejsv. Srdce Páně, Nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
1. 6. 19.00 Klavírní koncert Radoslava Kvapila, Emauzské opatství, Vyšehradská 49, Praha 2
2. 6. 19.15 Panelová diskuze moderovaná Danielou Drtinovou: Blázni pro Boha, kostel Panny
Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1
3. 6. 19.00 Openheart – worship koncert pod širým nebem, Nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
3. 6. 19.30 Tomáš Halík: Proměny náboženství v naší době, FFUK, Nám. Jana Palacha, Praha 1
5. 6. 18.00 Koncert Martina Smithe (UK), pop-rock, worship, Palác Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1
5. 6. 19.00 Koncert Good News Singers (D), gospely, africké zpěvy a spirituály v moderní 		
úpravě, kostel Panny Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Praha 4
5. 6. 19.00 Sólový koncert Jiřího Stivína, kostel sv. Bartoloměje, Bartolomějská 9a, Praha 1
5. 6. 19.15 Koncert Voice of Joy Alessandro Brustenghi (IT), kostel Panny Marie Sněžné,
6. 6. 19.00 Závěrečný Večer Světla: koncert Hradišťanu a hostů & následný program v kostele
U Salvátora, Staroměstské náměstí (Salvátorská 1), Praha 1
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Jak evangelizovat – také Váš problém?

Kdo by neznal sv. Jana Nepomuckého! Stojí u mnohých mostů nejen v naší
zemi, ale i v jiných zemích světa, jakoby připomínal lidem to, co se ze srdcí lidí
vytrácí – tedy víru v milujícího Boha. V letošním roce, (kdy jsme Sv. Otcem
Františkem vyzýváni k evangelizaci), jsem s mnohými zažila co se i s pomocí
sv. Jana může stát.
Uprostřed malé (bývalé Sudetské) vesničky Českého Středohoří, která je vtisknuta do jednoho ze zalesněných kopců, střídajících se s rozvlněnými loukami,
stojí opravená malá kaplička, kterou musí každý zbloudilý motorista objet, aby
se vrátil zpět, protože silnice tu končí. Je to jako výzva „uvědom si, že také jednou tvá cesta
bude končit a kdo tě v cíli tvého života čeká!“ Zářící kaplička mi také trochu připomněla pohled
na nás věřící – zvenku krásná, jasně natřená, zářící, ale uvnitř oprýskaná a celá léta prázdná.
Nahoře malá věžička, ale bez zvonu. Podobá se tak trochu mnohým z nás, kteří na první pohled
působíme jako příkladní věřící křesťané, ale uvnitř je často jen prázdnota. Kaplička snad kdysi
byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému a asi před 70 lety v ní byla naposledy sloužena mše svatá.
Tak, jak to v dnešní době bývá, naše vesnice se vylidňují a staré domky osídlují obyvatelé měst,
kteří se jezdí do vesnic rekreovat. Myslím si, že to je dobrý způsob jak vesnice zachovat. I v tomto vyprávění se začali o kapličku zajímat chalupáři z Prahy. Místní obyvatelé se nejdříve tvářili
překvapeně a bez zájmu, když byl bezvýsledně hledán klíč k zamčeným dveřím. I pátrání po
zvonu, který tam před desítkami let visel, bylo bezvýsledné. Když však viděli, že „přistěhovalci“
to myslí doopravdy, pomalu začali pomáhat, až byla kaplička vypáčena, uvnitř vybílena, vyzdobena a připravena na slavný den – znovuvysvěcení a první mše svaté po 70. letech.
Za krásného slunného odpoledne se sešli nejen místní obyvatelé, ale i věřící z nejbližší farnosti
se svým polským knězem, přijel i kněz z pražské Kobyliské farnosti se svými, většinou mladými
věřícími, ale také mladé rodiny z pražské Smíchovské farnosti sv. Václava. Mše svatá se po letech
odehrála za zpěvu písní na malém náměstíčku (či návsi)před kaplí. Přišli i místní obyvatelé, z
nichž řada byla v dětství pokřtěna, ale vlivem minulé těžké doby na svou víru rezignovali. A tak
mě napadlo, jak se v minulých dobách říkalo, že víra se udržovala spíše na vesnicích, tak nyní
víru zpětně přinášejí věřící z měst na venkov. A v tomto roce, kdy se mluví o evangelizaci, to je
příklad, jak se zbavit obav a argumentů, že nevíme jak do toho. Díky všem, kteří nám ukazují
jak šířit a obnovovat víru v komunismem zdevastovaných duších našeho národa. Díky také sv.
Janu Nepomuckému, jehož socha v nadživotní velikosti stojí v blízké vesnici, jakoby vyzývala k
návratu - k víře našich otců.							
MM

Nezdravá závislost

Dnes se často mluví o nezdravých a nebezpečných závislostech, které
ničí životy mnoha lidí. Jedná se o braní drog, nadměrné pití alkoholu,
kouření, ale také hraní her na automatech nebo počítači. Můžeme však
k nim přidat ještě jednu stejně škodlivou. Jde o sledování filmů a čtení
časopisů či internetových stránek s negativním obsahem. Jejím důsledkem
je celkově velmi špatná nálada ve společnosti. Mnozí lidé jsou už natolik
zotročeni, že považují za velikou škodu zmeškání jediného dílu. Když se
jim to stane mezi denními povinnostmi, velmi usilovně hledají chvíli ke
svému uspokojení. Vůbec si neuvědomují, že působí utrpení nejenom
sobě, ale také nám ostatním, kteří tyto převrácené hodnoty nechceme
prosazovat ve svém životě. Pokud se dostaneme do prostředí, ve kterém
se sledují záporné věci, připadáme si jako nekuřáci v silně zakouřené místnosti, atmosféra je
stejně nesnesitelně dusivá. Většina lidí však touží po jejím ozdravění. Existuje nějaká možnost?
Dnes mnozí lidé velmi usilují o čistotu životního prostředí. Tyto snahy zpravidla vedou k dobrým výsledkům. Zlepšení celkového ozdravění atmosféry a nálady ve společnosti docílíme
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prosazováním hodnot neměnných po celá staletí. Patří sem láska, víra, pravda, zodpovědnost,
poctivá práce a mnohé jiné. Vyžaduje to také velikou námahu. Jsem však přesvědčená, že tato
neviditelná ekologie dobra přinese sladké ovoce. 					
IB

Tábor Campamento - Doubí 2015

V roce 2015 pojedeme na nové tábořiště, tentokrát v táborové základně
Doubí u Tábora na břehu Lužnice, v netradičním srpnovém termínu od
2.8. do 15.8.
Na dva týdny tábora zveme všechny děti ve věku od 6 do 14 let, nejen
z křesťanských rodin. Čeká na ně mnoho dní bohatého programu a
samozřejmě zajímavá celotáborová hra.
Opět nabízíme těm nejmenším ve věku 5 až 6 let možnost jet jenom na
první týden tábora (2. - 10. srpna), do zvláštního oddílku s upravenou verzí celotáborové hry.
Jedním z cílů tábora je také integrace dětí z dětského domova Žíchovec, které s námi jezdí na
tábory už mnoho let.
Cena tábora pro jedno dítě:
4450,- Kč na dva týdny
2400,- Kč na jeden týden
Příspěvek musí být zaplacen nejpozději do 15. 6. 2015. Zda platba v pořádku dorazila se můžete
sami přesvědčit na našem transparentním účtu
Pokud by nedostatek financí měl být hlavní příčinou neúčasti Vašeho dítěte na táboře, nebojte
se nás kontaktovat, řešení se vždy najde! Připomínáme, že lze zažádat u Vašeho zaměstnavatele
o příspěvek na rekreaci dítěte. Na vyžádání zašleme fakturu i potvrzení o účasti dítěte na táboře
na adresu Vaší odborové organizace nebo zaměstnavatele.
Veškeré případné dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese tabor@campamento99.cz

Pozvánka na Stodůlecký tábor

Letošní farní tábor pro děti od 7 do 15 let se uskuteční v termínu 25. července - 8. srpna na
tábořišti Bílý mlýn u Šidlákova (u Domažlic). Bydlet budeme v podsadových stanech. Program
pro děti bude rozdělený na dvě skupiny, podle věku.
Cena tábora je 2 800 Kč (v individuálních případech je možná domluva). Děti přihlašujte na
email: stodulecky.tabor@gmail.com nebo na tel. 721 230 922 (Kristýna), 608 373 611 (Vašek)
– upřednostňujeme přihlašování emailem. Na uvedené kontakty se nebojte obracet i v případě
dotazů. Schůzka rodičů přihlášených dětí se uskuteční během června. Společný předtáborový
výlet bude 13. června v rámci farní poutě na Sázavu.
		
Za všechny vedoucí se na vás těší		
Václav Šeferna a Kristýna Hanzlová

Dvě témata se společným jmenovatelem

Od nepaměti se lidé se snaží podvádět státy a obce. Ty se zase snaží pomocí
stále komplikovanějších zákonů a předpisů podvodům zabránit. Množství
potřebných povolení k provedení kdejaké maličkosti roste a roste také
obava ze sankcí. Jedním z důsledků tohoto procesu je jakási občasná paralýza rozhodování v politice. Někdo by to přešlapování na místě nazval
uvážlivou demokratickou diskusí, mě to však spíše připadá jako ochrnutí
následkem strachu. Dva příklady ze současného dění uvedu.
V hospodaření městské části je schodek, který byl po léta vyrovnáván
příjmy z privatizace bytů a domů. Jiný zdroj zatím nikdo nevymyslel. Privatizace byla po volbách zastavena z obavy ze žalob na prodej obecního majetku pod cenou v místě a čase obvyklou. S oblibou se tomu dnes také říká nekonat s péčí řádného hospodáře. Posudky, na základě
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kterých byly stanoveny ceny nabízených bytů, totiž stanovily cenu nižší než tržní a v místě
a čase obvyklou. Háček je ovšem v tom, že za tuto cenu byly byty již nabídnuty, v některých
případech již smlouvy schválilo zastupitelstvo a nájemníci se schválenými cenami počítají.
A tak již 4 měsíce trvá diskuse o tom, za kolik byty privatizovat, či jaké udělit slevy. Důvod,
proč se mezi sebou nemohou politici dohodnout, však není v tom, že by někdo z nich neuměl
počítat. Důvodem je obava z vyjádření jasného stanoviska. A tak se zdá lepší se přesně nezavazovat. Představa, že věci se vyřeší tím, že se o nich nemluví jasně a nakonec nějak samy od
sebe vykynou do správných proporcí, je rozšířeným politickým bludem a má málo společného
s moudrou trpělivostí. Není totiž živena důvěrou, ale strachem.
Příkladem druhým je rekonstrukce parku Na Skalce. Park již po léta potřebuje radikální zásah,
protože přerostlá a přestárlá zeleň je pro svou nepřehlednost nebezpečná. Lidé se do parku bojí
chodit, mimo jiné proto, že je útočištěm narkomanů z blízkého kontaktního centra. V letošním
roce byla zahájena rekonstrukce parku financovaná z dotace ve výši 20 milionů korun. Podmínkou vyplacení peněz je dokončení ve stanoveném termínu a podle schváleného projektu.
Měsíc po zahájení prací se zvedla vlna odporu ze strany místních. Rekonstrukci nechtějí. Je
necitlivá, kácí se zeleň, mrhá se penězi. Park se má nechat jak byl, peníze užít jinak a zaznívá
spousta dalších dobrých nápadů.
Již v minulosti se udělala chyba. Projekt nebyl veřejně prodiskutován a zdůvodněn. Ale nyní,
místo rázné a srozumitelné odpovědi přichází ke slovu mlžení. Budeme jednat, budeme
odročovat, nějak to dopadne. Nikdo neřekne: „Milí přátelé, naše povinnosti jsou takové a vaše
zase takové. Za čtyři roky si to můžeme vyměnit, ale teď je to prosím takto“. Strach a bezradnost jsou maskovány pozdními pokusy o kulaté stoly. V případě parku Na Skalce však hlavním
problémem není park, ale existence a provoz kontaktního centra pro drogově závislé Sananim,
které sídlí v ulici Na Skalce. Obyvatelé jsou znechuceni léty nuceného soužití s narkomany a
zásahy do parku jsou poslední kapkou. Kdyby se místo řečí o kompetencích jednalo vážně o
bezpečnosti a přemístění centra, byly by debaty o přemisťování laviček až na druhém místě a v
mnohem příjemnějším tónu, než je tomu nyní.
Někdy je to skutečně k zoufání. Ale nenecháme-li se svázat strachem, snad to naše pachtění k
něčemu pozitivnímu přispěje.						
Josef Cuhra

Žít pro vlast a tak i pro domov nebeský

S P. Janem Böhmem rozmlouvá Alice Nedbalová
Třebaže nadporučík Jan Böhm momentálně slouží jako vojenský kaplan
u 15. ženijního pluku v jihočeské Bechyni, setkala jsem se s ním na faře
v pražských Starých Bohnicích. Na území této farnosti totiž žije jeho
maminka Marie, která mě srdečně přivítala horkým čajem. Jejího syna
jsem se zeptala:
Proč jste vstoupil do armády?
Protože mám kamaráda, který byl velmi úspěšný vojenský kaplan.
Říkal: „Hele, ty bys tam byl dobrej!“ Já jsem mu dlouho říkal, že se
tomu nebráním, ale mám svoji práci. Nebral jsem to úplně za své.
Při pastoraci mezi
Nicméně, nakonec mne pan arcibiskup Duka do armády poslal. A
vojáky vidím, že
zjistil jsem, že mi to vyhovuje. Kdybych ale předtím nebyl ve farnosnemám lidem dávat
ti, tak bych byl, myslím, úplně vykořeněný. Potřeboval jsem si ještě
to, co chtějí, ale to,
zpřesnit svůj vztah k církvi, k Pánu Bohu, a také co jako kněz můžu
co poznávám jako
lidem nabízet, co je poctivé a co ne.
správné a Boží.
Jak vnímáte zpětně tuto životní cestu?
Musím říci, že to byl kairos, čas příhodný, a že jsem vstoupil do Armády České republiky ve
správnou chvíli. Není zrovna v tomto vedení Boží požehnání? Pro mě to byl i akt poslušnosti
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církvi, věděl jsem, že mě posílá biskup, a sám jsem chtěl. Tak je to i s mým povoláním ke
kněžství: Bůh mne povolal, já jsem s tím souhlasil a církev to potvrdila. Jsou to stabilizační
body pro mne i pro mé působení v církvi – jako tady ta trojnožka od diktafonu.
A jaké byly začátky v armádě?
To byl velký zážitek. Vidím to u nových vojenských kaplanů, kteří jsou často zděšení. Pamatuji
si, že když jsem přišel poprvé do přijímače, do základního výcviku, tak jsme začali pochodovat.
A tam musíte „držet hubu a krok“. Ve vojenském tvaru se nesmí mluvit. To mi vyhovovalo,
mimo jiné.
Takže taková poslušnost?
V základním výcviku je to hodně drsné. Potom to takto vždy nefunguje. Ale pořád platí, že si
nemůžete dělat, co chcete. Pro mě byl obrovský zážitek v tom, že úplně ztratíte své postavení,
čest. Mně bylo 37 let a se mnou tam byli dvacetiletí. Instruktoři byli většinou mladší než já.
Kaplan, který tohle neskousne, nemá v armádě být. Neříkám, že se má nechat ponižovat. Ale
do armády patří rozkaz a splnění rozkazu, tedy poslušnost autoritě.
A proč vstupují vojáci do armád, jak to cítí?
Četl jsem na generálním štábu moc hezký výrok Tomáše Garigua Masaryka: „Voják má velké
poslání mravní, je stále na stráži a je první povolán, aby v případě nebezpečí položil život za
stát a jeho ideály.“ A já jsem si uvědomil, že chci žít pro vlast. Cítím to tak. Je to pro mě domov.
Když to budeme vidět nábožensky, je to i jakýsi život pro domov nebeský. A to tím, že budu
dobrým člověkem, dobrým vojákem, a že svoje síly dám pro ostatní.
Byl jste v Lógaru, v Afghánistánu. Jaké je to v bezprostředním ohrožení života?
Voják se cvičí drily, má nacvičené postupy, které dělá automaticky, mimochodem. To
samozřejmě neznamená, že by nic necítil. Mne se dotýkaly hlavně raketové útoky. Byl poplach,
měli jsme pár sekund, lehli jsme si, běželi jsme do krytu. A já jsem byl vykulený z toho, co mám
dělat, abych to udělal dobře. Pak už jsem věděl přesně, jak to funguje, tak jsem byl v pohodě.
Bylo to nové, trošku zajímavé a trošku nebezpečné. A pak si zvyknete. Tedy – ono asi není
možné zvyknout si na smrt. Ale zvyknete si na to, že máte strach. Hrdina má strach, ale umí s
ním žít. Ne že nemá strach. To není ideál hrdiny. Dokonce si myslím, že ten, kdo nemá strach,
je nebezpečný. I přes tu obavu jsem si zvyknul.
Co je na tom vlastně to nejhorší?
Vím, že mohu padnout nebo být zraněn. Mohu také usmrtit. Pro mne je nejtěžší myšlenka,
že zranění způsobím. Když zblízka vidíte někoho zraněného, tak si uvědomíte, jak je člověk
křehký. Mluvím ale o sobě, nechci mluvit o jiných vojácích.
A podepíše se to na člověku?
Z vojáků, které znám a kteří byli v několika misích a jsou opravdu bojovníci, se stávají většinou
pokorní lidé. Neříkám, že je to pravidlem. Často ale čím má někdo větší zkušenosti, čím je větší
odborník, čím zažije víc mezních situací, tím je většinou pohodovější a nemá potřebu si nic
dokazovat. Spíš je tišší, moc o tom nemluví a ani nechce.
Hledají vojáci v bojích více Boha a smysl života?
Opravdu mi přišlo, že v misi víc lidí využívalo bohoslužbu. Nebo mi tam jeden voják řekl,
že nikdy neviděl tolik lidí číst Bibli. Ale hodně záleží na tom, zda je v jednotce někdo, kdo je
uznávaný, tyto hodnoty má a propaguje je. Ale často je to spíše hledání ochrany. Ne víra, jak
o ní mluvíme my, víra v dobrotu Boží, Bůh, co nás zná jménem. Je to jiná víra, spíše: „Padre,
požehnej nám, protože tak nám to půjde v boji lépe.“ Je to trochu jako modlitba za výhru ve
fotbalovém zápase, který ale ve skutečnosti vyhraje ten, kdo je líp trénovaný.
A v čem je Boží požehnání?
V tom, že zůstanu plně člověkem. Ježíšovi by na našem místě nešlo jen o vítězství, ale o to, že
díky vztahu s Bohem zůstanu plně člověkem. Že budu pravdivý, přiznám se k chybě. To je podle

9

mě jeden ze základů naší služby. Při kategoriální pastoraci mezi vojáky vidím, že se strašně nabízí dávat lidem to, co chtějí. Ale já mám dávat lidem, co poznávám jako správné a Boží, mám
sloužit Pánu Bohu a posloužit člověku. A to v Duchu a v pravdě.
Vzpomínáte rád na kněžský seminář a na teologickou fakultu?
Jsou čtyři roviny přípravy ke kněžství: lidská, intelektuální, duchovní a pastorační. U té lidské se
předpokládá, že bohoslovec už přijde jako dobrý člověk. Ta intelektuální se vesměs odehrává na
fakultě. V té duchovní a pastorační má pomáhat seminář. Mne seminář zneklidňoval. Kolikrát
jsem si říkal, proč musím žít v jasně daném denním řádu, když už přeci nejsem středoškolák.
Bylo to ale asi lepší, než kdybych si mohl dělat cokoli. Nechci hodnotit, zda je vše nasměrované
k tomu, aby mne seminář naučil být takový, jaký bych měl být. Tenhle plán jsem tam úplně
neviděl. Ale rozhodně mi dal možnost uvědomit si, jaký bych nikdy nechtěl být, co mě štve a co
se mi líbí. Je to jako základní výcvik v armádě: přesně takhle to pak v ní vypadat nebude, ale je
třeba, abych ji přijal jako celek. Seminář může fungovat takto.
A co fakulta?
Co se týče fakulty, to je moje alma mater. Celý její cíl jsem plně uviděl až při své diplomové
práci. Měla mne naučit kritickému myšlení. A také vědecké metodě. To mi také dává možnost
mluvit s lidmi, kteří jsou odborníci ve svém oboru, třeba technici, inženýři. Fakulta mi dala
základní rozhled o oborech, o tom, co chci dál rozvíjet. Dlouhou dobu jsem si říkal: proč se
učíme takové penzum věcí, není to zbytečné? Ale pak to do sebe celé zapadlo. Fakulta mi dala
základy odborné práce a naučila mě dívat se na věci jako teolog.
Děkuji za rozhovor.		
(Rozhovor byl uveřejněn ve Zpravodaji KTF UK - Doxa)

Papežská misijní díla

Papežská misijní díla (PMD) v České republice vydávají každoročně Výroční
zprávu za uplynulý rok v českém i anglickém jazyce. Rok 2014 potvrdil štědrost
českých dárců, kteří na PMD v uplynulém roce přispěli dary v celkové výši 32,8
mil. Kč, což je přibližně o 3,6 milionu Kč více než za rok 2013. PMD pomáhají
v misiích při šíření víry, podporou kněžského a řeholního dorostu, pomocí
chudým a trpícím dětem, a to prostřednictvím následujících děl:
Papežské misijní dílo šíření víry (ŠV) pomáhá misijním diecézím na cestě k samostatnosti.
V roce 2014 věřící darovali na ŠV při sbírce na Misijní neděli 17,4 mil. Kč. Finanční pomoc
zaslaná do misií z ČR na ŠV činila 14,7 mil. Kč a podpořila 49 projektů v 8 různých diecézích
v Ugandě, Zambii, Bangladéši a na Srí Lance. Porovnáním darů odeslaných do misií na ŠV za
rok 2013 se umisťuje ČR na 11. místo v Evropě a na 18. místo ve světě.
Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola (SPA) se zaměřuje na formaci seminaristů, noviců a
novicek v misiích. Během roku 2014 věnovali dárci v České republice na pomoc SPA 6 mil.
Kč, což je o 1,7 mil. Kč více než v předchozím roce. V roce 2014 jsme z ČR podpořili částkou
3,9 mil. Kč celkem 459 studentů - seminaristů ve 3 diecézích v Zambii, Ugandě a Keni. Výší
finančních darů na SPA za rok 2013 se Česko řadí na 14. místo v Evropě a na 21. místo ve světě.
Papežské misijní dílo dětí (PMDD) formuje děti k zájmu o misie (prostřednictvím Misijních
klubek) a podporuje duchovní i hmotné potřeby dětí v misiích. V ČR pocházejí dary na PMDD
od jednotlivých dárců a z tradičních dobročinných aktivit jako je Jeden dárek navíc®, Misijní
jarmark®, Misijní koláč®, Misijní štrúdlování® a Pohled pro misie®. V roce 2014 dosáhly přijaté
dary 9,5 mil. Kč. V roce 2014 finanční pomoc z ČR na PMDD činila 7,9 mil. Kč a podpořila 80
projektů PMDD ve 23 diecézích v 9 zemích (Papua-Nová Guinea, Uganda, Zambie, Keňa, Guyana, Jamajka, Bangladéš, Srí Lanka a Filipíny), pomoc zahrnula 63 tis. dětí a přispěla nejčastěji
na zdravotní péči, na podvyživené, na jídlo, oblečení a školní potřeby, na dětské domovy pro
opuštěné, sirotky a děti z ulice, na výstavbu škol aj. Zasláním darů na PMDD v misiích v roce
2013 se ČR umístila na 13. místě ve světě a na 8. místě v Evropě.
Více na: www.missio.cz
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Farní dovolená

Zveme vás na farní dovolenou, letos do poských Wambierzyc, v termínu 8. - 15. 8. 2015.
Vambeřice jsou staré poutní místo z 13. století, kolonizované Přemyslem Otakarem II. v r. 1253.
Z původního dřevěného kostelíka postupem času vznikla monumentální bazilika minor, do r.
1945 ve správě pražského arcibiskupa(resp. de iure až do r. 1972). Dne 17. srpna 1980 došlo k
největší a nejvýznamnější události v dlouhé historii vambeřické svatyně – soška Matky Boží byla
korunována na vambeřickou Královnu rodin. Ta je i patronkou Kladska. Krásné okolí zahrnuje
stará lázeňská městečka, chráněnou krajinnou oblast, a hlavně Kladsko, město založené r. 981 jako
pevnost na ochranu stezky Praha - Krakow. Více na: http://www.wambierzyce.pl		
http://www.rapotin.cz/informace-o-obci-2/historie/poutni-misto-vamberice/
Ubytování je zajištěno ve dvou poutnických domech (Nazaret a Nad sklepikem), celkem 61
míst. Stravování polopenze s možností dokoupení oběda dle potřeby.
Ceny ubytování za 1 noc:
dům Nazaret - dospělý 27 zl. = cca 180 Kč, dítě do 12 let 50%, dítě do 3 let zdarma
dům Nad sklepikiem - dospělý 20 zl. = cca 135 Kč, dítě do 12 let 50%, dítě do 3 let zdarma
Zájemce prosíme, aby se zapsali do přihlašovacího archu v sakristii a složili zálohu 3000 Kč.

Okénko sv. Gabriela

Červen 2015

Rektor kostela:
P. Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D, JC.D, tel.: 605 830 201;
e-mail: standa.pribyl@volny.cz
číslo účtu Duchovní správy u sv. Gabriela:
0120797309 / 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. 6.
17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Bonifáce – biskupa a
mučedníka s výstavem NSO
so 6. 6.
9:00 mše sv. (trid.) ze sv. Norberta
ne 7. 6.
11:15 mše sv. (česky) z 10. neděle v mezidobí
17:00 mše sv. (trid.) z neděle 2. po Svatém Duchu
pá 12. 6.
17:00 mše sv. (trid.) z Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova s Výstavem NSO a smírnou modlitbou
ne 14. 6.
11.15 mše sv. (česky) z 11. neděle v mezidobí
17.00 mše sv. (trid.) ze 3. neděle po Svatém

Duchu
pá 19 6.
17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Juliany z Falkonerie
ne 21. 6.
11.15 mše sv. (latinsky) z 12. neděle v mezidobí
17.00 mše sv. (trid.) ze 4. neděle po Svatém
Duchu
pá 26. 6.
17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Jana a Pavla
ne 28. 6.
11.15 mše sv. (česky) ze 13. neděle v mezidobí
17.00 mše sv. (trid.) z 5. neděle po Svatém
Duchu (svatvečer sv. Apoštolů Petra a Pavla)
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

9:30

18:00

sv. Václav

(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.		

Neděle: 11:15
Pátek:		
Pátek 		

17:00
17:00
15:00

Úřední hodiny

sv. Gabriel
sv. Gabriel
Palata

(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
31.5. neděle
1.6. pondělí
2.6. úterý
			
3.6. středa
4.6. čtvrtek
5.6. pátek
6.6. sobota
7.6. neděle
8.6. pondělí
11.6. čtvrtek
12.6. pátek
13.6. sobota
15.6. pondělí
19.6. pátek
24.6. středa
29.6. pondělí
3.7. pátek
5.7. neděle

Slavnost Nejsvětější Trojice, od 9:30 u sv. Václava biřmování (s.bisk. Herbst)
pam. sv. Justina
v 18, 30 promítání filmu Opři žebřík o nebe v parku Portheimka (případně
při nepřízni počasí v kostele)
v 18,30 večer přímluvné modlitby se zpěvy Taizé v kostele
Slavnost Těla a Krve Páně v 17:30 u sv. Václava
pam. sv. Bonifáce
sv. Norberta
při mši sv. v 9:30 bude první sv. přijímání pro děti
sv. Medarda
pam. sv. Barnabáše
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
sv. Víta
sv. Jana Nepomuka Neumanna
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Slavnost sv. Petra a Pavla
svátek. sv. Tomáše, apoštola
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Farní dovolená

Prosíme, nezapomeňte se přihlásit v sakristii! (viz str. 11)

Pomoc při Dnech víry

Prosíme o organizační pomoc. Rozpis služeb je v sakristii. Děkujeme!

Sbírka na Národní eucharistický kongres

Z rozhodnutí biskupů vykonejte při nedělních bohoslužbách dne 7. června 2015 sbírku na
Národní eucharistický kongres.

Svatopetrská sbírka na bohoslovce

Při bohoslužbách v neděli 28. června 2015 vykonejte, prosím, Svatopetrskou sbírku na bohoslovce. V loňském roce bylo vybráno 528 440,- Kč a prostředky byly použity na stravné
bohoslovců. Dále byl poskytnut příspěvek Nadaci Arcibiskupského semináře v Praze a teologickému konviktu Olomouc.
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

