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Památce všech věrných zemřelých
V současné době nezřídka čteme v novinách: zemřel náš XY, na vlastní přání 
byl zpopelněn bez obřadu. Popel je také rozptýlen, urnu nepotřebujeme. 
Tento zjev svědčí o poklesu úcty k člověku i o zániku víry v nesmrtelnost 
duše. Vždyť pohřební obřady, ať církevní nebo občanské, vyjadřují poslední 
poděkování, důstojné rozloučení se zesnulým, ocenění jeho životního díla. 
Přece lidský život má svůj smysl a každý člověk má zde splnit určitý úkol. 
Statisíce světel a věnců na hřbitovech dokazují naši vděčnost zemřelým a 
pro nás, křesťany, je to i vyznání víry v posmrtný, věčný život.
O slavnosti Všech svatých vzdáváme hold všem, kdo jsou v nebi, těší 
se nebeské slávě. Svatí jsou naším vzorem, pobídkou, abychom i my 
usilovali o spásu, světci jsou i našimi přímluvci u trůnu Nejvyššího. 

Následující den navštěvujeme hřbitovy, abychom oslavili památku všech věrných zemřelých, 
lidově Dušiček. Jsou to duše spasené, nejsou však ještě v nebi, neboť se musejí očistit, či odpykat 
určité tresty, které neodpykaly na zemi.
 Co je to vlastně očistec? Jestliže Ježíš mnohokráte mluví o spáse, o blaženosti, o nebi, mluví  
mnohokráte jasnou řečí o věčném zavržení, o pekle. Důkazy existence očistce již v bibli tak jasné 
nejsou, proto církve protestantské existenci očistce popírají. Očistec je stav na věčnosti, kde se 
duše očišťuje z lehkých hříchů. Lehký hřích sice duši nezbavuje milosti posvěcující, přesto ji 
pošpiňuje a nic nečistého nemůže žít v přítomnosti Boží. Duše v očistci také pykají za neodčiněné 
tresty za hříchy, zvláště těžké, které neodpykaly na zemi. Ve svátosti smíření s Bohem je kajícníku 
odpuštěn trest pekla, ne však další tresty, které zasluhuje. Bylo by přímo směšné se domnívat, že 
těžce urazím Boha, že za ty hříchy Syn Boží trpěl na kříži, a vše se zařídí rozhřešením a nějakou 
modlitbou, kterou nám jako pokání zpovědník uloží. Musíme hříchy odčinit pokáním na zemi,  
což většinou nestačí, nebo až v očistci, kde jsou tresty určitě delší a tvrdší.
 Důležitým poznatkem je, že můžeme duším v očistci pomáhat k rychlejšímu odpykání trestů 
modlitbou, mší sv. a dobrými skutky. Toto chápal – a je to i důkaz, že i ve SZ přijímali existenci 
očistce – Juda Makabejský, který poslal do Jeruzaléma veliký dar, aby se v chrámu přinášely 
oběti za duše jeho padlých bojovníků. (2 Mak 12, 39-45) Kdyby nevěřil, že může těmto duším 
takovým způsobem pomoci, jistě by ten dar neposlal.
 Ježíš řekl tato podivuhodná slova: „Vyrovnej se se svým protivníkem rychle, dokud jsi s ním na 
cestě, aby tě snad nevydal protivník soudci; neboť soudce by tě vydal biřicovi a byl bys uvržen do 
vězení. Vpravdě pravím tobě, nevyšel bys odtamtud, dokud bys nezaplatil poslední halíř.“ (Mt 5,25)
 Ježíš určitě nemluví o vězení zde na zemi, nemůže mínit ani peklo, neboť z toho není úniku, jedná 
se tedy o očistec, z kterého je duše vysvobozena po odpykání všech trestů. Podobný závěr můžeme 
vyvodit i ze slov Ježíšových: „A kdokoliv řekne slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, kdo 
však je řekne proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím.“ 
(Mt 12,32) Jsou tedy, míní sv. Augustin, hříchy , které mohou být odčiněny na věčnosti. Existenci 
očistce potvrzuje i učení tridentského koncilu. Rovněž nový Katechismus hovoří jasně o očistci.
 Největším utrpením duší v očistci je sžíravá touha po Bohu. Tyto spasené duše již majestát 
Boží poznaly a nyní touží po spojení s Bohem a čekají, až se naplní jejich čas odloučení. Duše 
v očistci prožívají i radost, neboť jsou si vědomé své spásy.
 Nepodceňujme očistec, neboť jako u pozemského soudu není souzenému jedno, zda bude 
odsouzen na pět či dvacet let, tak i na věčnosti nám nemůže být lhostejná doba pokání v očistci.
 Duše v očistci si nemohou pomoci, můžeme jim však pomoci my. Jako např. na zemi bych mohl 
pomoci splatit dluh bližnímu. Pomáháme dušičkám modlitbou, obětí mše sv., dobrými skutky. 
Nezapomínejme, že se k nám vztahují neviditelné ruce a prosí: „Smilujte se, přátelé!“ Smilujme se, 
nezapomínejme, pomáhejme. I tyto duše budou pomáhat nám – patří to ke společenství svatých!
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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 (pří- 
 spěvky, 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.

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
zahájení bude oznámeno v ohláškách
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 18:00 - velký sál na faře
Čtvrteční filmové a 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 25.11. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 24.11. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla zahájena 14.9.
Katechumenát dospělých - individuální 
přípravu vedou P. Jerzy a P. Stanislav

Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” hledáme dobro-
volníky, 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!
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Filmový a modlitební čtvrtek
Marina Nemat je íránská křesťanka. Tváří v tvář pravdě svého života 
a pravdě dějin své země nám ukazuje, že zvolit si spravedlnost a 
odpuštění je síla, která osvobozuje. V době, kdy s příchodem funda-
mentalistického režimu ajatolláha Chomejního prožívá Írán politickou 
a kulturní revoluci, je Marina v lednu 1982 ve věku 16 let zatčena a 
odsouzena k smrti… 
Dnes je vdaná, má dvě děti a žije s manželem v Kanadě. Neúnavně jezdí 

po světě, aby „oživovala paměť” a svědčila o pravdě a o síle odpuštění. 
Přijďte s námi shlédnout a sdílet silný a pro dnešní dobu stále aktuální dokument Marina’s 
revolution (český dabing) ve čtvrtek 12. 11. 2015 v 19:30 ve farním sále. Jako vždy začneme 
modlitbou chval, díků a proseb doprovázenou “kytarovými chvalozpěvy”, následuje zhruba 
půlhodinová projekce a poté možnost sdílení víry a dojmů z filmu. 
        Srdečně vás zvou Tomkovi, Suchlovi, Lisých
Adventní vyrábění
Zveme všechny děti, které rády tvoří, na tradiční adventní vyrábění ve prospěch Misijní banky 
ubožáků. Tentokrát se sejdeme odpoledne na 1. neděli adventní, tedy 29. 11. 2015. Výrobky pak 
budou manželé Baldínští prodávat o dalších adventních nedělích v našem kostele. 
Začínáme ve 14:30 povídáním o tom, co se v misijní stanici Allamano Agape za poslední rok 
událo a následně se ve farním sále pustíme do práce. Jako každý rok budeme vyrábět vánoční 
přáníčka a další drobné předměty s adventní a vánoční tématikou. Veškerý potřebný materiál 
i malá svačinka budou zajištěny, takže postačí vzít si s sebou jen tvořivou náladu a vytrvalost, 
aby se nám výrobky pěkně povedly. Těšíme se na vás!              Gabriela Suchlová

Mikulášská 2015
Zveme vás v pátek 4.prosince v 16 hodin na faru. Divadlo Rybka nám 
nejprve zahraje loutkovou pohádku O Dlouhém, Širokém a Bystro-
zrakém (cena 50 Kč). Poté přijde sv. Mikuláš v doprovodu andělů. 
Pro předem přihlášené děti přinese balíček. Zájemce prosíme, aby 
se zapisovali do připraveného archu v sakristii kostela. Cena balíčku 
taktéž 50 Kč. Těšíme se na vás!                 Lisých

Boží zázraky se dějí i dnes
Milí přátelé, rádi bychom se s vámi podělili o radostný zážitek, 
který nás v minulých dnech zasáhl.  Jedná se o zázračné 
uzdravení našeho syna Františka.
Františkovi je sedm let a letos nastoupil do první třídy. První 
zářijovou neděli si narazil koleno tak nešťastně, že mu hned 
oteklo, velmi ho bolelo a nemohl chodit.  Následující den jsme 
navštívili lékaře v poliklinice v Kartouzské. Provedli rentgen a 

nařídili naprostý klid. Ale ani po týdnu se stav nezlepšil. Byli jsme odesláni do nemocnice v 
Motole. Tam opět provedli rentgen a konstatovali, že v koleni je zřejmě úlomek kosti a máme 
se chovat jako při zlomenině. Ortéza, berle, klid. Na další kontrole opět rentgenovali a dva další 
lékaři potvrdili zřejmý úlomek kosti. Tvrdili, že cosi mohou i nahmatat. Závěr vyšetření byl, 
že je nutná operace. Dostali jsme doporučení na magnetickou rezonanci, aby se poznalo jak, 
náročný zákrok bude a jak spěchá. Dostala jsem telefonní čísla na několik pracovišť a musela 
jsem je obtelefonovat, abych zjistila, které z nich je ochotné Františka nejdříve vyšetřit.  Časový 
limit z Motola byl nejpozději do 14 dnů. Sehnala jsem termín 4. října, což je zrovna na svátek sv. 
Františka, patrona našeho syna. Dokážete si jistě představit, jak nám bylo. Rozhodli jsme se, že 
se budeme až do vyšetření modlit ke sv. Františku a sv. Václavu. Na svátek sv. Václava se Franta 
ke mně v kostele přitočil a řekl, že by už chtěl mít koleno zdravé, aby mohl chodit a opět minist-
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rovat. Modlili jsme se tedy společně. Po týdnu následovala rezonance a kontrola v Motole. A 
výsledek byl neuvěřitelný: úlomek nebyl v koleni nalezen a operace není potřebná. Znovu jsem 
se nechápavě ptala lékaře, jak je možné, že na dvou rentgenech tři různí lékaři viděli úštěpek 
kosti a bylo nám sděleno nevyhnutelné řešení operací.  Lékař odvětil, že to neví ani on sám, 
ale že teď už není co operovat. Koleno bylo nutné začít opatrně rozcvičovat a po dalších deseti 
dnech odložil Franta berle a 18. října opět ministroval.
Jelikož víme, co všechno se ohledně zranění Františka událo, a máme několik lékařských zpráv, 
tak věříme, že se na přímluvu sv. Františka a sv. Václava stal zázrak. Tato událost dokládá, že 
naše víra v Boha má být vždy čistá a upřímná jako dětské srdce. Boží milosrdenství je veliké 
i dnes. Proto jsme považovali za správné se o tuto radostnou zkušenost podělit i s vámi. Také 
děkujeme všem, kteří na Františka mysleli a modlili se za něj.       Helena a Josef Cuhrovi

Nehmotná almužna
Často slyšíme ve sdělovacích prostředcích výzvy k pomoci různým potřebným lidem. Také na 
ulicích měst potkáváme dvojice nebo skupiny dobrovolníků, kteří žádají většinou o finanční 
příspěvky. Někdy i o potraviny či oblečení. Občas prodávají i drobné předměty k zesílení 
podpory těchto činností. Většina z nás nemá kamenné srdce, proto nechceme být lhostejní 
ke smutné skutečnosti, že někteří lidé nemají důstojné podmínky k životu. Opatrnost je však 
velmi potřebná, protože se objevují i při těchto ušlechtilých akcích falešní podvodníci, kteří 
je zneužívají jenom ke svému vlastnímu obohacení. Prostředky se tak dostanou k potřebné 
skupině pouze částečně nebo vůbec ne.
Tato realita vede k zamyšlení nad otázkou, jestli může nouzi uspokojit pouze hmotná pomoc. 
Mezi námi žije mnoho nešťastných osamělých lidí. Nemají sice veliké bohatství, ale hmotné 
prostředky jim umožňují skromně žít. Potřebují však často nehmotnou almužnu, na kterou 
se skoro zapomíná. Její hodnoty jsou stejné po celá staletí. Je to vlídné slovo, úsměv, důvěra, 
přátelství, láska a vděčnost. Tyto věci se nedají nikde koupit, ale jsou častokrát důležitější, než 
drahé dary. Nestačí je dát jenom o Vánocích. Proto by měla v našich srdcích během celého roku 
zaznívat naléhavá výzva také k věnování této nehmotné almužny. Její dobrovolné darování 
přinese radost a uspokojení oběma stranám.          IB

Adorace za rodiny, kněžská a duchovní povolání

Srdečně zveme farníky k účasti na společných modlitbách za povolání, které se konají o prvních 
pátcích v měsíci v kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru, Praha 2. Výstav Nejsvětější svátosti 
začíná ve 14 hod. a od 15.30 hod. probíhá společná adorace, v jejímž vedení se střídají řeholní 
společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16.30 hod. pak následuje mše svatá, 
kterou slouží naši biskupové. Srdečně zveme všechny, kteří chtějí rodiny i nová kněžská 
a duchovní povolání doprovázet svou modlitbou, ale také mladé lidi, kteří hledají svou životní 
cestu. Více na http://www.hledampovolani.cz a http://www.kvpzr.cz. Rada pro pastoraci

Panna Maria, rozvazující uzly
V říjnu jsme se v kruhu přátel modlili novénu k Panně Marii rozvazující uzly. “Uzel vzniklý 
neposlušností Evy byl rozvázán poslušností Marie; co zauzlila panna Eva nevírou, to rozuzlila 
Panna Maria vírou” napsal sv. Irenej z Lyonu ve svém spise “Proti bludným naukám”. Výrok to-
hoto církevního otce byl pravděpodobně základem inspirace pro vznik obrazu “Maria Knoten-
löserin” (Panna Maria rozvazující uzly), který se nachází v prastarém poutním kostele St. Peter 
am Perlach v bavorském Augsburgu. Panna Maria je zde zobrazena jako ta, která symbolicky 
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rozplétá uzly, jež člověk rozvázat nedovede a o něž ve 
svém životě zadrhává (zkrácený text z úvodu brožurky 
vydané Karmelitánským nakl.).
Ráda bych se s vámi podělila o inspirativní modlitbu 
za odpuštění a obrácení, která je po dobu novény úvo-
dem každodenního rozjímání:

Můj Pane,
ze srdce lituji všech svých hříchů, obmyj mé srdce svou 
svatou krví. Pro tvé milosrdenství prosím, abys mi dal 
milost nového obrácení.
Můj Pane,
v síle tvého kříže chci odpustit každému, kdo mě kdy 
zranil. Ty ses ještě před smrtí modlil:
“Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.”
Milosrdný Pane, nauč mě milosrdenství i tehdy, kdy mi 
připadá nad mé síly.
Zříkám se pokušení zatvrdit se, nechci v sobě živit hněv,
hořkost či sebelítost.
Zříkám se každé touhy po pomstě a odplatě, chci 
požehnat všem, kteří  mi jakkoli ublížili.
Prosím ale také za odpuštění všeho, čím jsem kdy druhé 
zranil já, a to i nevědomky.

Můj Pane,
odejmi ode mě srdce kamenné a dej mi srdce z masa, naplň je svou pokornou mírností, obměkči 
je svým milosrdenstvím.
Vroucně tě prosím o Ducha svatého, abych dokázal milovat tebe i bližní, bojovat dobrý boj a volit 
skutečné dobro.
Dej, abych se nespoléhal jen na své síly a nikdy neztrácel naději, která neklame, neboť je zakotvena 
ve tvé moci a lásce. Amen.

Zpravodaj slaví 20. narozeniny! 
Ano, vážení a milí čtoucí, je to již 20 let - v listopadu 
r. 1995 jste dostali do rukou první číslo farního Zpra-
vodaje. Byl to 1 list A4, popsaný psacím strojem po 
obou stranách. A našli jste tam již tenkrát aktuality 
z farnosti. V té době snad ještě vzácnější, než dnes. 
Jestli si ještě vzpomenete, farnost se tehdy tvořila od 
základů znovu, přicházeli noví, zoufale chyběly in-
formace všeho druhu. Farní rada ještě neexistovala, 
nebyla pravidelná spolča, pravidelný program, nic ... 
Nezapomenutelnou zásluhu na vzniku prvního čísla 
má paní Marie Muchová, která tehdy informace sama 
posbírala a sama vyťukala ... A protože mně zase vadi-
la “grafika psacího stroje”, přidal jsem se. Od té doby 

jsme zažili několik období, kdy bylo hodně spolupracovníků a přispěvatelů, střídané obdobími 
slabšími. Ale nestěžujeme si. Jenom bychom zase rádi přivítali nové spolupracovníky, s novým 
pohledem na známé věci, s touhou vytrvat, i když se úplně nedaří a nejsou vidět okamžité 
výsledky. A také bychom rádi v dohledné době někomu předali veslo. Nemusí to být hned, ale 
alespoň vědomí, že někdo bude pokračovat, by nám hodně ulehčilo. Lidé čtěte!    FN



Putování k “Panence skákavé”
První říjnovou neděli jsme se s několika rodinami z farnosti vydali 
oslavit svátek sv. Františka, ale také Panny Marie Růžencové, do 
poutního kostela v zaniklé obci Skoky. Kostel, zbytky hřbitova a 
ruiny bývalého  hostince jsou jediní tiší a smutní svědkové po-
hnuté historie kdysi hojně navštěvovaného poutního místa. Po 
poválečném vysídlení původního německého obyvatelstva a obsa-
zení opuštěných dvorů dosídlenci z Východního Slovenska život 
v obci postupně vymizel, definitivní zkázu pak místo utrpělo po 
stavbě žlutické vodní nádrže na pitnou vodu v roce 1968. Obec 
byla odříznuta od okolí, malý zbytek obyvatel vystěhován, až na 
jednu ženu, která zde žila sama až do roku 1982, ostatní domy 

společně s farou byly srovnány se zemí armádou ... Obsáhlejší a poutavou historii místa si 
můžete přečíst na webu skoky.eu

Naše pouť začala v nedaleké obci Polom. Po společném obědě na 
první příhodné louce jsme tempem nejmladších zúčastněných 
poutníků nakonec doputovali podzimní přírodou až k “Panence 
skákavé”, jak se také lidově toto místo nazývá. Paradoxem je 
také fakt, že kostel bez větší újmy přežil pohnutou historii obce, 
ale porevolučním hledačům pokladů a zlodějům kovů bohužel 
neodolal a následně začal velmi rychle chátrat. Až v posledních 
letech, díky dobrovolníkům a nadšencům z několika sdružení, 
včetně potomků vysídlených Němců, začíná zruinovaná stavba 
opět ožívat.
Lehký deštík nás do kostela zahnal právě včas. Za zpěvu česko-
německo-latinských textů doprovázených zdejším hudebníkem 

Petrem Linhartem s přáteli, jsme oslavili Panu Marii Růžencovou poutní mší sv., kterou cele-
broval rektor Akademické duchovní správy ČVUT P. Vladimír Slámečka. Téměř zaplněný 

kostel, ponořený do sychravého podzimního šera, 
prosvětlila povzbuzující promluva i krásné zpěvy. 
Na své si přišel i sv. František, protože slavení eu-
charistie v ruině uprostřed přírody nemohlo snad 
ani jiného světce více připomínat. A protože humor 
je kořením života, nelze nezmínit, že P. Slámečka, 
absolvent a zaměstnanec elektrotechnické fakulty 
ČVUT, se pro tentokrát musel obejít bez elektřiny.
Přejme tomuto místu a všem, kdo se o jeho obnovu 
neúnavně zasazují, hojnost Božího požehnání na 

přímluvu Panny Marie Pomocné, jíž byla zasvěcena původní kaple, a jejíž obraz dodnes zdobí 
kostel a poutníkům dodává naději. Rádi bychom vás také na toto místo pozvali, ať už k osobní 
pouti nebo někdy třeba společně.         GS

Centrum pro rodinu
Vážení přátelé a příznivci Centra pro rodinu, srdečně Vás zdravíme a omlouváme se za delší 
odmlku způsobenou změnou webu Arcibiskupství pražského. Centrum pro rodinu najdete 
na stejné adrese http://www.apha.cz/cpr pod záložkou Pastorace. Informace o aktualitách 
uveřejňujeme v samostatné záložce Novinky – Manželství a rodina na adresehttp://www.apha.
cz/cpr-novinky. Snažili jsme se, aby při převodu byl obsah pokud možno zachován. Budeme 
rádi za podněty ke zlepšení informovanosti.
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Podzimní kurz společné přípravy na život v manželství už je v běhu, účastní se ho 38 párů a 
už přijímáme přihlášky do kurzu zimního v termínu 26.1.–15.3. Snoubenci se přihlašují na 
http://www.apha.cz/cpr-snoubenci-aktualni-nabidka. Kapacita kurzů je omezená, zvlášť na 
jaře pravidelně nestačí poptávce. Proto doporučujeme myslet na přípravu ve větším předstihu.
Podzimní sobota pro ženy proběhla 10. 10. viz http://www.apha.cz/ohlednuti-za-podzimni-
sobotou-pro-zeny. Nahrávky přednášek P. Vojtěcha Kodeta je možné si objednat na emailu 
cpr@apha.cz.
Dále nabízíme Kurz efektivního rodičovství, který zahajujeme 12. 11. Bude probíhat vždy ve 
čtvrtek dopoledne v Pastoračním středisku, Thákurova 3, Praha 6-Dejvice. Podrobnosti najdete 
na http://www.apha.cz/cpr-nov-kurz-efektivniho-rodicovstvi.
Těšíme se na setkání s Vámi:           PhDr. Jana Šilhavá, Ludmila Pivoňková a Bc. Nataliya Demchuk

Arcibiskupství pražské 
Pastorační středisko - Centrum pro rodinu 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel. 220 181 777 , www.apha.cz/cpr , cpr@apha.cz , www.manzelstvi.cz , info@manzelstvi.cz

Slavnost Všech svatých na pražském hradě
Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském zve na oslavu patrocinia kapitulního 
chrámu, která se uskuteční v neděli 1. listopadu 2015. V 17.00 hodin začíná modlitba večerních 
chval. V 18.00 hodin navazuje pontifikální mše svatá, kterou bude sloužit pražský arcibiskup 
kardinál Dominik Duka OP

Slavnost Všech svatých je křesťanský svátek, který připomíná všechny svaté, a to nejen ty, kteří 
jsou oficiálně kanonizováni, ale také ty, o „jejichž svatosti neví kromě Boha nikdo“. Svátek je 
slaven napříč křesťanstvím, přičemž církve vzešlé ze západního křesťanství jej slaví 1. listopadu, 
zatímco východní křesťané první neděli po letnicích. Římskokatolická církev a některé další 
západní církve navazují 2. listopadu na tento svátek Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.

Antitotalitní encykliky - Pius XI.
středa 11. listopadu 2015 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup 
Jilská 7a)
Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón
Moderuje: Radim Cigánek
Pius XI. spatřoval ve „vykázání Boha ze společnosti“ hlavní příčinu 
strašlivých hrůz, které trýznily tehdejší svět. Ve všech oblastech života 
se systematicky stavěl na odpor proti sekularizaci institucí a mravů. Hlas 
církve v mnoha ohledech opět aktuální.



8

Jak hledím na přemety na radnici
Samospráva v Praze 5 se v posledních třech měsících otřásala v základech. 
Současnou koalici dělilo od pádu snad jenom několik hodin. Rozkol se však 
podařilo urovnat a snad můžeme hledět do budoucna s jistým optimismem. 
Všechno, co se stalo, má své opodstatnění. Po roce od voleb se totiž začalo jasně 
ukazovat, že radnice není zdaleka tak transparentní, jak plánovaly koaliční strany.
S profesionální lehkostí a před očima mnoha ještě nepoučených kolegů vykrysta-

lizovaly způsoby jednání, které jsou s otevřeností a úsporností v přímém rozporu. K nějakému 
zásadnímu řešení muselo dojít, pokud se neměla část politiků sama pasovat do role manipu-
lovaných šašků. KDU navrhovala sérii koaličních schůzek, na kterých by se přesně prodis-
kutovaly kritizované poměry, a společně by se hledalo řešení. Do takto připraveného scénáře 
vpadl jako bomba náhlý odchod Strany Zelených z koalice a jejich následné trochu zmatené 
a mnohým nepochopitelné vyjednávání na obě strany, které vyústilo v návrat poloviny klubu 
zpět a nakonec v úplný návrat do koalice. Opozice, která se již viděla v radě, dostala těžkou 
ránu. Pro koalici je to doufám velké poučení. Důvěra nevylučuje kontrolu a v politice nelze než 
stále pochybovat. Krize vedla ke změnám v počtu radních, kterých je nyní tabulkově 9, obsa-
zeno je zatím 8 míst. V radě posílila Strana Zelených o jedno místo. Změnily se některé komise 
a výbory a jejich předsedové.
Na krizi lze hledět z několika úhlů. Ze strany kritiků je poukazováno na to, že na svém místě 
zůstal stejný starosta a vzrostl počet uvolněných, tedy placených míst. Výsledek je hodnocen 
pouze jako mocenská šachová partie, která vyústila v zakonzervování původního stavu. Po 
úsilí, které nás stálo sjednocení, doufám, že blíže k pravdě je jiný pohled. Nejenom politickými 
pletichami, ale také dobrou vůlí a dodržením dohodnutých pravidel jednání se podařilo udržet 
seskupení, které má za sebou kromě chyb také spoustu usilovné a dobré práce, která přinesla 
výsledky. Hledím tedy na rozuzlení s pokorou a optimismem, protože jsem viděl, na jakém 
vlásku viselo řešení.
Za obdivnou zmínku stojí staré dobré mocnářství, které dalo naší zemi úřední kulturu, která 
přežila dvě světové války, komunistickou devastaci a 25 let svobody, a nezhroutila se ani při 
tříměsíčním chaosu v politických patrech radnice. Chod úřadu se nezastavil a to je také dobrá 
zpráva.               Josef Cuhra

100 let obecné teorie relativity s vědeckými začátky na Smíchově
Vážení a milí, přemýšlel jsem, zda výročí 100 let teorie relativity se hodí do farního zpravodaje! 
Nakonec jsem se rozhodl z následujících důvodů:
1. Výročí se slaví po celém světě, i my v akademii. A také proto, že každý o tématu něco ví.
2. V Praze 5, Einsteinově bydlišti, je potřeba informací ještě důležitější.
Je zdrcující, že např. přijíždějící Japonci mají přesný plán všech významných einsteiních míst. 
Smíchováci ani netuší bustu v Lesnické 7 , protože s čumáky u země slídí po zakutálených penězích 
a busty nad hlavou se ani nevšimnou. Maximálně vědí, kde je Einsteinova restaurace a pak tam  
courají se džbánem a nevidí, že vycházejí hvězdy. I když každý Bobík čmuchající v Hlubáku ví, že 
jsem tam s Einsteinovými bydlel. Ale bohužel ne zároveň, ale po 72 letech. Zdraví           Jan May

Osamělý chodec, poněkud rozevlátý mladík ve věku asi třiceti let, se zastavuje 
na Palackého mostě. Unaveně pozoruje hejna racků, která se na nábřeží slé-
tají ke spánku. Je pátek, krátce po 7. hodině večer, k jeho sluchu doléhají zvo-
ny smíchovského kostela Sv. Václava. Píše se rok 1911. Mladík je zamyšlený, 
ale zaujatě pozoruje odlesk prvních světel na hladině Vltavy. Jak napsal před 
několika dny svému švýcarskému příteli, miluje ten pohled na Hradčany přes 
pražské mosty. A dodal: „ Praha je krásná, čarokrásná a nádherná“….  
Má za sebou perný den, ráno přednášku v Klementinu, pak náročnou diskusi 
s prof. Pickem, který mu opět radil, aby pro teorii gravitace využil aparát 

Riemanovy geometrie. Zvládnutí takové matematiky bude pro mladého profesora oříšek. Jako 



každý týden ho právě dnes od 20 hod čeká na německé Karlo-Ferdinandově Univerzitě seminář 
z termodynamiky. Tichou pracovnu má ve 2. patře přístavby (dnes již neexistuje) ve dvoře v 
levém křídle budovy dnešní přírodovědecké fakulty. Usměje se při vzpomínce na své přátele, 
kterým občas z okna ukazuje za plotem chodící pacienty blázince U Apolináře, a to vždy s 
připomínkou: „to jsou blázni, kteří se nezabývají kvantovou fyzikou“! A dodává: „Bůh nehraje 
v kostky“! Každý pátek večer se těší na své studenty, jejich stálé dotazy a připomínky má moc 
a moc rád. Jistě přijdou i 3 děvčata, která na německé universitě jsou v té době velkou raritou: 
Cukrkandlová, Bekerová a Roubíčková.
Náš  černovlasý mladík musel proto před deseti minutami opustit svoji rodinu v novém bytě 

ve 4. patře (byt na západ) v Třebízského ulici (nyní Lesnické) č. 7- 
viz obrázek. Žije tam se svou srbskou manželkou Milevou a chlapci 
Eduardem (*1910) a Hansem Albertem (*1904). Budou na něj 
ten večer čekat, ale nejen oni, ale i blechy, které si přinesli domů 
s otomanem, určeném pro služku Fanny, který koupili na trhu. Ji-

nak si příchodem do Prahy polepšili, 
dostal poprvé řádnou profesuru, od 
c.k. mocnáře odpovídající plat, poprvé 
doma svítí elektřinou, v domě jsou 2 
rozvody vody. Ale Milevě se u nás nelíbí, 
rodina zde vydrží 16 měsíců.
Ten dnešní únavný večer si vynahradí 
zítra. Půjde do společnosti svých přátel 
do salonu lékárnice Berty Fantové na 
Staroměstské náměstí č.551, Domu u 
jednorožce. Těší se, že uvidí zase spi-
sovatele Maxe Broda, Bergmanna, 
Weltsche a snad i Franze Kafku. Budou 
hrát jeho oblíbeného Mozarta.
Na Smíchov se snáší večer, rozsvěcují se 
první hvězdy a již se koupou ve Vltavě 

a svým veselým mihotáním připomínají našemu mladíkovi, že je to hlavně vesmír, který tolik 
miluje, žasne nad jeho řádem a hluboce se sklání před jeho Stvořitelem.
Za dalších několik let píše Albert Einstein předmluvu k českému vydání knihy: „Teorie relati-
vity, speciální i obecná, Praha, 1917“:
„Těší mě, že tato malá knížka, v níž jsou bez matematického propracování vyloženy hlavní 
myšlénky teorie relativity, vychází nyní v národní řeči oné země, v níž jsem nalezl soustředění 
nutné k tomu, abych základní myšlenku obecné teorie relativity, kterou jsem pojal již r. 1908, 
ponenáhlu přiodíval určitější formou. V tichých místnostech ústavu pro teoretickou fyziku 
pražské německé university ve Viničné ulici jsem objevil, že z ekvivalenčního principu vyplývá 
odchylka světelných paprsků v blízkosti Slunce v míře pozorovatelné…“
Vysilující práce skončí 25. 11. 1915, kdy formuluje zásadní vztah teorie gravitace: 

Překrásný vztah umožňuje řešit 10 parciálních diferenciálních nelineárních rovnic pro 16 kom-
ponent metrického tenzoru g_(aβ), který má dvojí význam: určuje geometrii prostoročasu a 
popisuje gravitační pole. Tenzor T_(aβ)  reprezentuje zdroje gravitace, tj. energii a hybnost. V je 
kosmologická konstanta a závisí na ní rychlost rozpínání vesmíru a i celý budoucí osud vesmí-
ru. R_(aβ) je Ricciho tenzor křivosti. Omlouvám se za nesrozumitelné, ale farní zpravodaj není 
bohužel učebnice diferenciální geometrie. Na obrázku je schematicky naznačeno zakřivení 
prostoročasu gravitačním polem Země. Pojem Newtonovy gravitační síly, o kterém jsme se 
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učili v mateřské školce, právě přestal existovat! Triviální, 
že? Vzorec, kterým je pár písmeny popsáno fyzikální cho-
vání celého vesmíru! Měli bychom si ho napsat na trička!
 Gravitace je základní vlastností vesmíru: umožňuje vznik 
planet, formování a vývoj hvězd, galaxií, galaktických kup. 
Ale i běžný život na naší krásné Zemi, náš pohyb, růst, 

práci. Jako příklad lze uvést, že řešení Einsteinových rovnic je nezbytné pro navigaci GPS, v 
případě klasického „newtonovského“ řešení by nepřesnost měřené polohy činila asi 7 km.
Řešení rovnic obecné relativity přineslo roku 1922, (Fridman, Lemaitre) nečekané a obrovské 
překvapení, lidé z planety Země strnuli v úžasu: náš vesmír se rozpíná! Měl počátek v čase, před 
necelými 14 miliardami let. Existuje Velký třesk a „den bez včerejška“. V jediném okamžiku byl 
stvořen prostor, hmota (energie) a čas. Od tohoto okamžiku se vesmír rozpíná, dokonce stále 
rychleji! Rozpínání vesmíru bylo dokázáno měřeními - rudého posuvu spektrálních čar ve spek-
trech galaxií, reliktního záření, koncentrací lehkých prvků ve vesmíru. Ale to je již jiný příběh!
    Ohyb světla v gravitačním poli byl Einsteinem odvozen v rámci koncipování obecné teorie 
relativity a byl dokázán při expedici za zatměním Slunce v roce 1919. Měření ohybu světelných 
paprsků se stala oporou platnosti teorie a po delší době položila základ zcela unikátní měřicí 
metodě „gravitačního čočkování“. Metoda umožňuje zobrazit objekty, které jsou příliš daleko (10 
až 12 mld. světelných let) a jinak bychom je neviděli. Vysoce hmotný objekt – galaxie, kupa galax-
ií – ležící mezi vzdáleným, zkoumaným objektem a Zemí, zakřivuje paprsky světla a působí jako 
spojná čočka. Princip metody je uveden na obrázku vlevo. Teorii gravitačních čoček publikoval 

Einstein až v roce 1936 na žádost 
českého elektroinženýra Rudiho 
W. Mandla! Pokud v dráze paprsků 
leží oblaka temné hmoty (a je jí ve 
vesmíru 5x tolik, než hmoty kterou 
pozorujeme), je to jediná metoda, 
jak je zviditelnit. Oblasti kolem kup 

galaxií, které obsahují „temnou hmotu“ nelze jinou metodou pozorovat, viz obr. vpravo.
Neměli bychom zapomenout na Einsteina jako na pacifistu: namátkově, dopisy prezidentu 
Rooseveltovi ohledně jaderných zbraní, zdvořilé odmítnutí místa 1. prezidenta státu Izrael, 
žádost Gottwaldovi o udělení milosti Miladě Horákové, atd., atd. …
Přecházím podzimním večerem přes Vltavu, na které se začínají zrcadlit světla našeho čarokrásného 
města a první hvězdy – „ty dírky do podlahy ráje“. Děkuji Bohu za toho milého, přátelského chlapí-
ka: skvělého vědce, génia a Smíchováka! Buď s Bohem! Na naše milované, čarokrásné město se 
snáší noc, je 25. září L.P. 2015                Jan May

Primice u sv. Gabriela
S pravidelnou mší svatou v tridentském ritu se ve smíchovské farnosti setkáváme již od roku 
2012, kdy zdejší duchovní ochotně vyhověli žádosti skupiny věřících a v souladu s papežskou 
motto proprio Summorum Pontificum umožnili po dlouhé pauze slavení pravidelných mší 
svatých v tomto tradičním katolickém ritu v kostele svatého Gabriela. S velkou láskou a 
pečlivostí zde tak činilo několik kněží, snad nejčastěji však J. M. kanovník Jan Gerndt.
Téměř přesně k tříletému výročí slavení tridentských mší svatých v naší farnosti dostali věřící 
se zájmem o tuto liturgii netypický dárek. Rektor u svatého Gabriela, otec Stanislav Přibyl, se ri-
tus, v němž naposledy jako malý hoch ministrovával, naučil. Ačkoliv si mnozí věřící a dokonce 
i kněží myslí, že na tom nemůže být nic těžkého, jediné otevření misálu je dokáže vyvést z 
tohoto politováníhodného omylu.
Převážně mladí lidé zaplnili lavice smíchovského kostela, přičemž nechyběli ani ti nejmenší v 
náručí svých rodičů, ani starší děti, které okouzlí náhodného návštěvníka svojí soustředěností, 
a všichni ti mladí i starší dospělí, z nichž někteří mezi nás zavítali dokonce úplně poprvé. 
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Okénko sv. Gabriela
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

ne 1. 11.
11:15 mše sv. ze slavnosti Všech svatých - česky
17:00 mše sv. (trid.) ze slavnosti Všech svatých 
(23. neděle po Svatém Duchu)
pá 6. 11.
17:00 mše sv. (trid.) s pobožností Prvního pátku 
v měsíci
so 7. 11.
9:00 mše sv. (trid.) z Panny Marie v sobotu
ne 8. 11.
11:15 mše sv. z 32. neděle v mezidobí - latinsky s 
gregoriánským chorálem
17.00 mše sv. (trid.) z neděle 5., která přebývá po 
Zjevení Páně (čtyř sv. Korunovaných mučedníků)
pá 13. 11.
17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Didaka, vyznavače

ne 15. 11.
11:15 mše sv. z 33. neděle v mezidobí - česky
17.00 mše sv. (trid.) z neděle 6., která přebývá po 
Zjevení Páně (sv. Alberta Velikého)
pá 20. 11.
17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Felixe z Valois
ne 22. 11.
11:15 mše sv. ze slavnosti Ježíše Krista Krále- česky
17.00 mše sv. (trid.) z neděle 24. a poslední po 
Svatém Duchu (sv. Cecilie)
pá 27. 11.
17:00 mše sv. (trid.) z férie (přenesení ostatků sv. 
Ludmily, vdovy a mučednice)
ne 29. 11.
11:15 mše sv. z 1. neděle adventní - česky
17:00 mše sv. z První neděle adventní

Listopad 2015

Namísto umanutých rebelů libujících si v anachronismech jsme mohli spatřit pestrou paletu 
lidí různého věku, vzdělání i zájmů, které spojuje především vědomí, že mše svatá je nekr-
vavým zpřítomněním Kristovy krvavé vykupitelské oběti, nikoliv především společenstvím 
věřících za předsednictví kněze.
Milovníky kvalitního hudebního doprovodu jistě potěšilo kvalitní provedení chorálního pro-
pria a polyfonní mše Missa Brevis od G. P. da Palestriny, nelze nezmínit ani stále se zlepšující 
výkon ministrantů, laskavou manudukci otce Jana Gerndta, který celebranta doprovázel, a 
nakonec samotného celebranta, pod jehož svatýma kněžskýma rukama, jak píše sv. František 
z Assisi, „Boží Syn sestoupil z Otcova lůna na oltář.“ Jen málokdo dokázal toto mysterium 
vyjádřit lépe než tento světec, který je nám často prezentován světsky a ploše pouze jako žebrák 
krmící ptáčky.
Při tridentské liturgii je skutečnost Kristovy oběti stavěna na piedestal, což lze hledat za 
její vzrůstající oblibou v celém západním světě. Právě tam, kde byla Kristova smrt na kříži 
lehkomyslně odhozena do pozadí a nahrazena nejrůznějšími veselými formami spolčování 
se při večeři u stolu Páně, tedy v zemích jako Německo, Francie či USA, dochází k jejímu 
největšímu vzestupu oproti zemím, kde i v novém ritu byl zachován rubricismus a důraz na 
tiché mysterium přesahující tělesnou lidskou bytost.
Protože jaký má smysl chodit do kostela, když tam potkáme jen sami sebe? Lucie Sulovská
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Významné dny, svátky a farní program
 1.11. neděle Slavnost Všech svatých, v 15 hod. mše sv. na Malvazinkách
 2.11. pondělí Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
 9.11. pondělí Svátek Posvěcení lateránské baziliky
10.11. úterý Památka sv. Lva Velikého
 12.11. čtvrtek Památka sv. Josafata
 13.11. pátek Památka sv. Anežky České
 17.11. úterý Památka sv. Alžběty Uherské
22.11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále
29.11. neděle 1. neděle adventní, od 14:30 adventní vyrábění na faře
30.11. pondělí Svátek sv. Ondřeje
Mše sv. na Malvazinkách
Na neděli 1. listopadu připadá slavnost Všech svatých a v pondělí 2. listopadu Vzpomínka na 
všechny věrné zemřelé. Mše svatá za naše zesnulé bude sloužena 1. listopadu v 15.00 v kostele 
sv. Filipa a Jakuba na Malvazinkách, s následným průvodem na hřbitov a výkropem hrobů.
Srdečně zveme k společné modlitbě. JG
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 
stanovila, jakým způsobem lze plnomocný odpustek duším v očistci vyprosit. 1. Vykonat sva-
tou 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

Změna termínu Duchovni obnovy
Duchovní obnova proběhne v naší farnosti 5. prosince od 9:00. Zakončíme pak mší sv. v kostele 
ve 12:00. Duchovni obnovu povede P. Mgr. Martin Karel Satoria, OCSO

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) Pátek:  17:00 sv. Gabriel
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

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.


