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Prosinec
2015
Roráty

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Tyto zpěvy nás provázejí po celou dobu adventní a představují to nejoriginálnější z pokladu
českého kostelního lidového zpěvu. Proč se tak nazývají? Je to podle latinského znění zpívané
antifony na text z proroka Izaiáše: „Rorate coeli desuper et nubes pluant iustum“. Text antifony
je nám známý hned z úvodní písně „Ejhle, Hospodin přijde“ a stojí za to uvést jej ve znění, jež
podává ekumenický překlad Bible, který čerpá ze samotného hebrejského originálu: „Nebesa,
vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása a
spravedlnost vyraší s ní. Já Hospodin to stvořím“ (Iz 45,8). Hovoří se zde tedy o „spravedlnosti“,
zatímco svatý Jeroným ve svém latinském překladu Písma sv. – zvaném Vulgáta – neuvádí, že má
z oblaků deštit „spravedlnost“, nýbrž (ten) „Spravedlivý“, tak jak to zpíváme. Tak se Izaiášovo proroctví stává ještě zřetelněji skutečně proroctvím mesiánským.
Antifona „Rorate coeli“ je původně v latině a v nápěvu podle gregoriánského chorálu. Avšak česká
hudbymilovnost gregoriánskou melodii převedla do národního jazyka, a je to ta melodie, která
pokračuje hned po „Ejhle, Hospodin přijde“ a začíná slovy „Mnozí spravedliví“, „Prolom Pane
nebesa“ a ještě mnoha dalšími. Dochovalo se ještě mnoho dalších takových rorátních písní, inspirovaných gregoriánským chorálem, avšak v sériích rorátů, které zpíváme, je dále obsaženo více
písní „menzurálních“, tedy takových, které přirozeněji odpovídají našemu dnešnímu hudebnímu,
zejména rytmickému cítění: „Chvalme Boha s veselím“, „Ty jsi, Kriste, Boží Syn“, „Z milosti tak
hojné“ atd.
Podivuhodné je ovšem stáří těchto písní. Ty nejpůvodnější pocházejí již z doby panování „Otce
vlasti“, Karla IV., tedy z období, kdy jen některé křesťanské národy zpívaly duchovní písně při
liturgii v národním jazyce, a to pouze v nepatrném množství. V každé publikaci o dějinách hudby
se dozvíme o latinském gregoriánském chorálu nebo o duchovní hudbě slavných skladatelů, jakými jsou Palestrina nebo Bach, avšak staročeské roráty zůstávají ve své originalitě a jedinečnosti
„skrytým pokladem“. Snad je to jazyková bariéra, která zabraňuje jejich plnému docenění v
dějinách světové duchovní hudby.
To nic nemění na tom, že budeme i tentokrát roráty s chutí zpívat. Je docela zajímavým jevem,
že písně, které jsou daleko snadnější, zpívají věřící s menším nasazením, než právě roráty, jež
jsou místy ne zcela snadné. Roráty mají navíc výrazné mariánské zabarvení. Je zřejmé, že některé
daleko novější mariánské písně mnohdy působí poněkud sladkobolně až kýčovitě. To však není
případ adventních mariánských písní, ve kterých je Panna Maria uctívána v souvislosti s hloubkou
toho nejpodivuhodnějšího tajemství naší víry – s tajemstvím Kristova Vtělení. Stále znovu, avšak
pokaždé trochu jinak nám mnohé rorátní písně představují neočekávané Gabrielovo poselství i
odvážnou reakci oné nazaretské Panny, „jejíž jméno bylo Maria“ (Lk 1,27).		
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
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 22.1. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 8.1. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla 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)

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!

Filmový a modlitební čtvrtek

Jako každý měsíc, i v prosinci vás zveme na již tradiční večer s filmem
a modlitbou. Tentokrát ve čtvrtek 10. 12. od 19:30 ve farním sále. Po
modlitbě shlédneme film “Bez předsudků, sdružení Coexister” - téma
dnes více než aktuální.
Anotace k filmu: Mezináboženský dialog dnes už není jen možný, je
životně důležitý. Nejen k zajištění života v naší společnosti, ale i k tomu,
abychom mohli bojovat proti násilí a strachu. Ale jak se můžeme otevřít
druhému a zároveň zůstat pevní ve své víře? Na tuto výzvu chce odpovědět sdružení Coexister,
které sdružuje mladé lidi různých náboženství a přesvědčení. Chtějí zbourat předsudky a učit
se poznávat další lidi. Rozdílnosti přijímají jako bohatství a ne jako ohrožení. Tato iniciativa
nachází svůj původ v deklaraci o mimokřesťanských náboženstvích “Nostra Aetate”. Letos si
připomeneme 50. výročí od jejího vzniku. Na setkání se těší a zvou
Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Poděkování

Děkujeme 15 statečným farnicím a farníkům, kteří v sobotu 28.11. přišli
na předvánoční úklid kostela sv. Václava. Připravili adventní věnec,
prostor u oltáře P. Marie pro adventní roráty, oprášili sochy svatých a
oltáře, vytřeli podlahu v lavicích a umyli lavice, zametli kostel, umyli
dveře a skla. Na závěr otec Jerzy, jako obvykle, umyl čistícím strojem
celou podlahu kostela i předsíně. Bylo nás méně než obvykle, takže jsme
skončili až ve 12 hod.						 FN

Za P. Kolářem

Dne 5. 11. o polední modlitbě Anděl Páně zemřel ve věku 91 let Mons. P. Bohumil Kolář.
S velikou vděčností vzpomínám na několik setkání s tímto výjimečným člověkem, především
při slavení všednodenních mší sv. v kapli KTF UK. Jeho nestrojená
vlídnost a tvář zářící “něčím více” než jen pozemskou radostí, se mi
nesmazatelně vryly do paměti.
Je 17. listopad odpoledne a před chvílí jsem se vrátila z polední mše
svaté, která byla posledním rozloučením s P. Bohumilem. Zazněly
vzpomínky, jejichž průsečík by se dal vyjádřit slovy laskavost, pravdivost, pokora. Mně osobně byla nejbližší myšlenka pana kardinála
Vlka, že skrze jeho tvář do světa prosvítalo Boží království, a to jak
v komunistickém kriminále 50. let, tak ve všednodenním životě.
Ze záznamu jsme také vyslechli krátkou promluvu P. Bohumila o
naději. Nevím, o jak starou nahrávku se jednalo, ale každopádně mi
už v kostele problesklo hlavou, že tato jasná a pevná slova by měla
v “tuto chvíli” znít rozhlasem po celé Praze - nebo minimálně od
Albertova po Václavské náměstí.
Vrátila jsem se domů ze slavnosti - z radostné oslavy jednoho krásného života, o němž věříme,
že vstoupil do toho opravdového Života. Je po 14. hodině odpolední a právě ke mně zaznívá v
přímém přenosu projev našeho nejvyššího státního úředníka na Albertově. Je to smutný kontrast ...
Nicméně nepřehluší hlas, který k nám promluvil z výše zmíněného záznamu promluvy o
naději: “Nezapomínejme, že naděje je jednou ze tří Božských ctností a vedle víry a lásky bývá
trochu opomíjena. Je třeba se modlit za to, aby člověk měl ctnost naděje, aby se nenechal zatáhnout do temnoty a skleslosti.” Mnohé životní situace a okolnosti se nás k temnotě a skleslosti
snaží stáhnout, ale právě naděje pramenící v živém vztahu se živým Kristem, který temnotu
překonal, je velikým Božím darem. Život P. Koláře je toho krásným a trvalým svědectvím. GS
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Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 25. 11. 2015

Přítomni:
P. J. Gapski, P. J. Gerndt, T. Lokajíčková, G. Suchlová,
		
F. Nedbal, J. Macek, P. Chvátal, H. Svobodová
Omluveni:
P. S. Přibyl, J. Durdisová
Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Opravy kostela: dokončena oprava střechy na jižní straně, Radnice Prahy 5 finančně 		
přispěla. Nyní se bude opravovat podstavec kostela. Na tuto opravu budeme žádat o grant.
Byla vymalována sakristie.
2) Personální situace kněží: P. Gerndt stále vypomáhá v našem kostele, všem kněžím se daří
zajistit stávající bohoslužby. Omezení současného počtu bohoslužeb proto zatím nehrozí.
3) Předvánoční úklid kostela: 28.11. po ranní mši sv.
4) Předvánoční duchovní obnova: POZOR ZMĚNA! Místo plánovaného data 12.12.2015 se
duchovní obnova uskuteční 5.12.2015. Povede P. K. Satoria.
5) Adventní vyrábění dětí: 1. adventní neděli 29.11.2015 – zajišťuje G. Suchlová
6) Vánoční dárky pro děti z chudých rodin: odpovědní pracovníci Radnice Prahy 5 ještě
(i přes opakované snahy P. Chvátala) neposkytli seznam dětí. Pokud ho dodají včas, tuto
pomoc dětem zorganizujeme.
7) Akce pro děti: svatomartinské slavnosti v Portheimce se neziskové organizaci Tři věže (Park
dětem spolek) nepodařilo včas zajistit, akce se tedy neuskutečnila. Organizace plánuje nyní
adventní a vánoční akci pro děti i dospělé – od 29.11.2015 do 6.1.2016 budou před kostelem
stát dva stany (zimní zahrada), kde budou připomínány adventní a vánoční tradice.
8) Koncert gospelů: uskuteční se v našem kostele dne 10.12.2015.
9) Kající bohoslužba: rozšířená možnost přijmout svátost smíření bude 21.12.2015 od 17 hodin (následně se mší svatou).
10) Program vánočních bohoslužeb: jako dříve - viz Zpravodaj. Novinkou bude provedení 		
vánoční mše J. J. Ryby o půlnoční mši sv. (modřanský sbor)
11) Novéna k Neposkvrněnému početí P.Marie: od 30.11. do 7.12.2015 (8.12.2015 začíná Rok
milosrdenství).
12) Tříkrálová sbírka: uskuteční se tradičně jako v předchozích letech pod vedením P.Chvátala.
13) Úprava fary: ve sklepních prostorách bude vybudováno zázemí pro možnost poskytnout
přechodné pohostinství potřebným lidem v nouzi.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 26. 1. 2016 od 18:30
Zapsala: HS

Pořad mší svatých o Vánočních svátcích 2015

Kostel sv. Václava bude otevřený 25. 12. 2015 a 26. 12. 2015 po celý den. Jinak od
7:15 do 12:00 a od 17:00. do 18:30.
Čtvrtek 24. 12. 2015 Pátek 25. 12. 2015 - Boží hod vánoční
8:00 mše sv.
Štědrý den
9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
7:30 rorátní mše sv.
16:00 Koncert Česká Vánoční mše - J.J. Ryba
16:00 pro rodiny s dětmi
18:00 mše sv.
24:00 půlnoční sv. Václav
Sobota 26. 12. 2015 - sv. Štěpána
8:00 mše sv.
9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
18:00 mše sv.
Čtvrtek 31. 12. 2015
7:30 mše sv.
16:00 děkovná mše svatá na závěr roku

Neděle 27. 12. 2015 - Svátek Svaté Rodiny
8:00 mše sv. s obnovou manželského slibu
9:30 mše sv. s obnovou manželského slibu
18:00 mše sv. s obnovou manželského slibu
Pátek 1. 1. 2016 - Nový Rok
8:00 mše sv., 9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
18:00 mše sv.

Středa 6. 1. 2016 Slavnost Zjevení Páně
7:30 mše sv.
17:30 mše sv.

Všechny ostatní dny podle pravidelného pořádku.
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Nastal čas…

Nastal čas adventní, čas čekání na příchod Spasitele do našich životů, do
našich srdcí. Nepromarněme ho tak, jak nás tento svět nabádá – v úklidu,
nákupech, pozemských požitcích. Zaměřit bychom se měli na svou duši,
svůj duchovní život, tam udělat pořádek a přípravu na slavnost Ježíšova
příchodu. G. Courtois ve své knize „Důvěrně s Ježíšem“ nechává promlouvat Spasitele:
„Poslouchej dobře, co ti chci říci. Svět se omamuje hlukem, opíjí se
rychlostí, změnami, zájmy, zábavami a v poslední době i zabíjením…Není čas na myšlení.
Člověk žije na povrchu sebe sama. Jak by se mohl setkat se mnou? Je mnoho lidí, pro které
jsem cizincem, někým vzdáleným, neužitečným… Nejsi jedním z nich? Překážím Ti v tom, co
podnikáš? Ztrácíš snad čas, když přicházíš ke mně, abys mě prosil o pomoc a radu? Hledej mne
a tvůj život se stane užitečným a přinese plody. Hledej mne ve svém nitru, kde čekám. Nejsi
nikdy sám, i když mne nevnímáš, jsem zde a čekám. Krátký okamžik strávený se mnou ti dá
více světla a síly než hodiny promrhané planým povídáním. Po celý den Tě očekávám!
Každá duše je pro mne jedinečným pokladem a každá duše má své nenahraditelné poslání v
dějinách světa. Vím lépe než kdokoli jiný co se hodí pro tvůj život a tvou činnost, aby nesly
plody. Jsem s Tebou v hodinách boje a úsilí. Jsem s Tebou i v hodinách utrpení. Považuj je jako
výkupné za dobro, které jsem ti udělil. Když je však v Tvém životě dopustím, mysli na to, že
jsem Ti zcela nablízku, abych je nesl s Tebou a dal Tvému utrpení plnou hodnotu.
Vane na mne chlad z tolika srdcí, která se rozhodují proti mně. Miluji lidstvo natolik, že
beru naprosto vážně jeho svobodu. Poslední slovo však bude mít láska. Aby zvítězila, hledám
ušlechtilé duše, které se dávají bez výhrad mé lásce. Doba tvého pobytu na zemi je proto
důležitá. Ponechávám ti na zemi čas potřebný k tomu, abys splnil své poslání. Obrazně řečeno,
jsi vzhledem k věčnosti tak, jako je embryo v lůně své matky. Je to období utváření, přípravy,
postupného růstu, ale nikoliv období konečné.“
Na čem mi nejvíce záleží je míra lásky v každé duši. Láska, která nabádá přemáhat zlo dobrem,
nenávist láskou. Hledej v každém co je v něm ze mne a tak najdeš cestu k jeho srdci. Víra ti pak
pomůže ho milovat. Čím více budeš milovat mým srdcem, tím více budeš vidět mýma očima.
Bídu světa neunesou tvé nervy, ale tvá víra, tvá naděje, tvá láska.“
Nepromarněme zbytečně tento čas!

Audit

V současném světě jsme všude obklopeni čísly. Hodnotí se jimi porodnost
i úmrtnost, obliba politiků, ekonomické vztahy. Ne všechno se však vejde
do grafů a tabulek. Dá se v procentech vyjádřit utrpení, věrnost, cit, čest,
láska? Buď jsou, nebo nejsou. To jenom my lidé máme stále před očima to
účtárenské: má dáti – dal.
Zkusme si udělat takový malý audit mezi námi a Bohem. Na jedné straně co
dostáváme my, na druhé straně co od nás dostává Bůh. Bůh nám dal život, víru, rozum, zdraví,
rodinu, děti, stálou pomoc, svobodnou vůli, lásku. A my můžeme dát jen chválu, úctu, čas,
modlitbu a snahu. Účet je naprosto nevyrovnaný, nevyvážený. Z tohoto hlediska jsme pro Boha
ztrátový partner, který musí být stále dotován. Bůh ale naštěstí není ani účetní, ani kontrolor.
Bohužel my často Jeho dary považujeme za samozřejmost, nebo je vůbec nebereme na vědomí.
Audit pro nás zdánlivě skončil fiaskem. Ale Bůh má jiné hodnocení, zná naši nedokonalost a
rozhodně nepočítá, kolik darů a v jaké hodnotě nám dal. Dostali jsme je v hojné míře, z lásky
a pro radost. Přijaté dary by ale neměly sloužit jen nám, zkusme se o ně podělit i s těmi, kteří o
Bohu mnoho nevědí, utápějí se ve starostech a radost jim zmizela ze života. Hlavně nepočítejme
co za to a jestli se nám to rentuje. Bez odměny určitě nezůstaneme.		
HK
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Rok milosrdenství

Na jaře 13. března vyhlásil Svatý otec Rok milosrdenství.
Začne otevřením Svaté brány v Římě 8. prosince 2015 a
bude trvat do 20. listopadu 2016. Kromě Říma se poprvé
v dějinách otevřou Svaté brány také v naší diecézi! Svatý
otec takto akcentuje velké téma svého pontifikátu: Boží
milosrdenství.
Jde o dvacátý devátý Svatý rok, první nastal v roce 1300 za
papeže Bonifáce VIII. vlastně spontánní reakcí poutníků.
Nakonec papež vyhlásil, že každých padesát let bude
„svatý rok“ s odvoláním na starozákonní předpis milostivého léta (Lv 25,10), kdy se měla vyhlásit svoboda
všem zajatcům a otrokům a vrátit vše půjčené. Poslední
Svatý rok proběhl v roce 2000 a další řádný by měl být v
roce 2025. V českém jazykovém prostředí se biskupové
dohodli nevyužívat pojem „jubileum milosrdenství“, jak to mají v některých jiných zemích,
protože nejde o výročí nějakého člověka či události.
Duchovní význam této události leží v pojmu „pouť“, tedy cesta za Bohem. Ať již jde o symbol
celého našeho života či o putování za konkrétním cílem. Proto se po staletí vydávali poutníci
nejprve do Svaté země a následně do Říma k hrobům apoštolů, aby si na těchto posvátných
místech vyprosili zvláštní požehnání od Boha.
Proto i tentokrát budeme putovat na posvátná místa, abychom si zde vyprosili odpuštění svých
hříchů, získali odpuštění trestů za hříchy (odpustky) a modlili se za Boží pomoc pro naše blízké. Podmínky pro přijetí jsou uvedeny v bule papeže Františka „Misericordiæ Vultus“: vykonat
alespoň krátkou pouť do jednoho z jubilejních kostelů; slavit zde svátost smíření a účastnit se
mše svaté. Papež ale také žádá, abychom rozjímali nad milosrdenstvím, vyznali víru a připojili
modlitbu na úmysly papeže, které nosí ve svém srdci pro dobro církve a celého světa.
Místa Arcidiecéze pražské, kde bude možné získat tyto zvláštní milosti: katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (otevření Svaté brány 12. prosince 2015 v 10.00), kostel Nejsvětějšího Srdce
Páně v Praze na Vinohradech, kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko), Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, kostel sv. Matouše v Hrádku u Vlašimi a klášterní kostel
Nejsvětější Trojice ve Slaném.
V těchto chrámech se otevřou Svaté brány na svátek Svaté rodiny 27. prosince 2015. Posledním
místem bude bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře, kde se Brána milosrdenství
otevře 29. května 2016 při slavnosti „korunovace“.
Jako zvláštní jubilejní chrám byl vyhlášen kostel Panny Marie a sv. Benigny (Svatá Dobrotivá) v
Zaječově na období 1. července – 31. srpna 2016, kde nebude Svatá brána. Jakýmsi duchovním
středobodem bude kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech, kde bude zvláštní
poutní program vždy první pátek v měsíci od 5. února 2016. Ráno v 8.00 zde bude mše svatá,
dále také večer v 18.00, po ní krátká katecheze a následná adorace s možností svátosti smíření.
Významnou událostí bude také vyslání misionářů milosrdenství papežem či zpovědní čas „24
hodin pro Pána“ (4. – 5. března 2016 v kostele Panny Marie Sněžné, Praha 1).

Betlémské světlo doputuje do Prahy

V pátek 18. prosince čeští skauti opět v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha předají do rukou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP světlo symbolizující přátelství, mír
a narození Krista. Plamínek z Betléma si lidé budou moci odnést domů. Projekt je opět doplněn
i vánoční hrou pro děti „Sestav si svůj betlém“. Další aktivitou je skautský stánek na vánočních
trzích na náměstí Míru. Bude fungovat i Betlémská pošta.
Více informací na www.krestanskevanoce.cz.
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Slavnostní otevření Svaté brány v katedrále 12. 12. 2015

Kardinál Dominik Duka srdečně zve klérus, ministranty i všechen lid pražské arcidiecéze na
slavnostní otevření Svaté brány, které proběhne před slavnou mší sv. v katedrále. Liturgie začne
v 10 hod. v bazilice sv. Jiří, odkud se vydá průvod k hlavnímu vchodu do katedrály, kde pan
kardinál otevře Bránu milosrdenství, kterou jsme zváni projít a následně obnovit své křestní
sliby. Slavnost vyvrcholí slavením Eucharistie.

Novéna k Neposkvrněnému početí Panny Marie

„Až budeš mít srdce zcela vyprahlé a nebudeš vědět, co říci,
spěchej s důvěrou k Panně Marii. řekni jí: Moje neposkvrněná
Matko, oroduj za mne. Jestliže ji vzýváš s vírou, Ona ti dá vychutnat — i uprostřed vyprahlosti — blízkost Boží.“
			
(sv. Josemaría Escrivá, Brázda, 695)
Novéna k Neposkvrněnému početí Panny Marie je devítidenní pobožnost, jejímž smyslem je příprava na slavnost,
která nás čeká 8. prosince. Je to čas milosti, kdy se zvláštním
důrazem na modlitbu a mši svatou snažíme pozvednout
svou mysl a svá srdce ještě intenzivnějším způsobem k
Bohu. K tomu nám budou pomáhat mše svaté s mariánským
kázáním, které se v našem kostele uskuteční od 30. listopadu do 8. prosince. Homilii pronesou kněží z osobní prelatury Opus Dei. Jeho zakladatel sv. Josemaría Escrivá miloval Pannu Marii celým svým srdcem. Jeho duchovní život - i
život jeho dětí v Opus Dei - byl hluboce mariánský.

„Buď chvála Otci našemu a Synu jeho milému i Duchu, v
němž je útěcha budoucí, dnešní, odvěká...“

Tak zněla slova písně, kterou byla zahájena mše svatá v neděli 10. listopadu. Zpívala ji naše
rytmická skupinka. Nové a velmi milé je, že zpívají už i děti se svými rodiči. Tyto písně mají
jednoduché melodie, ale většinou hluboké duchovní texty, které často člověku dlouho v mysli zaznívají. Jednoduché hudební nástroje také připomínají dobu krále Davida, který s jejich
pomocí radostně chválil Hospodina. I z hlasů zpívajících a z dětských hlásků je cítit radost.
Děkujeme za tuto službu.
V našem kostele sv. Václava se opět obnovuje mše sv. pro děti v neděli v 9,30. V době, kdy se hodně
mluví o rodině je radost pozorovat celé rodiny, které opravdu světí den Páně a společně přicházejí.
V tuto neděli se mi mše svatá moc líbila. Otec Jerzy dětem velmi názorně vysvětloval čtení
z Písma o vdovině haléři pomocí bonbonů, což bylo pro děti velmi názorné a samozřejmě i
pro dospělé, kteří to mohou použít u svých dětí či vnoučat. Znovu si uvědomuji jak krátká a
názorná promluva je pro děti důležitá. Naopak dlouhé kázání pro dospělé při této mši sv. není
vhodné, děti tomu nerozumí, rodiče je krotí, aby nerušily a proto z toho moc nemají. I pozvání
dětí k přinášení darů a na modlitbu „Otče náš“ v dětech jistě budí zájem, cítí, že do tohoto
společenství patří, cítí se přijaté. Takových mší svatých pro děti není mnoho, někde bývají jen
uprostřed týdne, proto mnoho rodičů dříve přicházelo i z jiných farností. Samozřejmě je velmi
důležité, aby rodiče malé děti při mši svaté omezovali v pohybu po kostele a mírnili hlasité
projevy svých potomků a pokud se dítě nedá uklidnit, raději s nimi vyšli ven. Doufám, že tyto
mše svaté se stanou zase pravidelností po prázdninovém výpadku. Pokud se pamatuji ze svého
mládí, tenkrát byly mše svaté v latině a malé děti se do kostela většinou nebraly, nechávaly se
doma. To nebylo dobré. Máme přece světit den Páně a k tomu přece patří návštěva bohoslužby
s celou rodinou. Dítě si tak zvyká, že tento den se liší od ostatních všedních dní právě tím, že je
to den odpočinku a celá rodina se přichází poklonit Pánu. 				
MM
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Útěk od skutečnosti

Všichni chceme prožít dobrý, plnohodnotný a šťastný život. Problémy a bolesti se však nikomu
nevyhýbají. Někdy si myslíme, že už nemůžeme déle snášet obtížnou situaci. Někteří hledají
východisko v nadměrném pití alkoholu nebo braní drog. Toto špatné řešení ale potíže ještě
znásobí. Výsledkem těchto dvou způsobů útěku od skutečnosti je však veliké zklamání. Někdy
se domníváme, že jiní lidé žijí lépe než my. Proto se začneme s nimi srovnávat, ale vůbec
nepřemýšlíme nad tím, že mají odlišné podmínky, možnosti a schopnosti. Jinou možností je
napodobování vysněných vzorů. Dříve to byli světci, dnes jsou to herci, zpěváci či sportovci. Při
nesmyslném srovnávání si však musíme uvědomit skutečnosti, že oni často žili či žijí v rozdílné
době, v jiných podmínkách, u obou skupin to bývá i život v jiné zemi.
Když se nad oběma způsoby útěku od skutečnosti hluboce zamyslíme, dojdeme k přesvědčení,
že nemůžeme žít život někoho jiného. Záleží na každém z nás, do jaké hloubky chceme
rozpoznat svoje schopnosti a dary. Naše lidské slabosti jsou však často překážkou ke zdravému
rozvoji. Pokud se snažíme proti nim účinně bojovat, může být náš život příkladem a povzbuzením pro lidi kolem nás. Jeho spojení s pevnou vírou v Boha ukáže i správný směr a cíl.
Můžeme tím dokázat, že i v naší moderní době má příkladný život věřících křesťanů nezměrný
smysl.										 IB

Kdo je umanutý rebel?

Vítáme, že v naší farnosti je sloužena řada mší sv. a každý tak má možnost navštívit tu, která mu
časově i jinak nejlépe vyhovuje. A tak někteří navštěvují kostel sv. Václava, jiní upřednostňují
kostel sv. Gabriela. Ať z těch či jiných důvodů. Myslíme si, že je to tak v pořádku a jsme za to
rádi.
Se zájmem jsme si proto přečetli i článek z listopadového Zpravodaje „Primice u sv. Gabriela“.
Dle názvu příspěvku jsme očekávali sdělení a obohacení pro ostatní, kteří nebyli na takovéto
radostné události přítomni. Nicméně po jeho přečtení jsme trochu zděšeni. Zejména použitou
rétorikou a jeho celkovým vyzněním. Nevíme, kdo jsou ti „umanutí rebelové libující si v anachronismech“. Nerozumíme řadě dalších ironicky či urážlivě laděných „přirovnání“. Máme snad z
článku vyčíst, že ten, který nechodí na mše sv. v tridentském ritu, je umanutý rebel, který chodí
do kostela jenom proto, aby se setkal s přáteli, který neví, proč Pán Ježíš umřel na kříži a hudba,
která se mu líbí, je nekvalitní? Máme tomu rozumět tak, že toto je postoj skupiny věřících z naší
smíchovské farnosti? Věříme, že není.
Není katolická církev VŠEOBECNÁ? Může si každý věřící katolík v rámci jedné církve najít tu
cestu k Pánu, která je jeho povaze i srdci nejbližší? Jsme přesvědčeni, že ano. Je škoda, že se ve
farním katolickém zpravodaji vedle povzbudivých a radostných článků ze života farnosti objevují články ironické a urážlivé ve smyslu, že má cesta (můj kostel, má mše sv., má chrámová
hudba …) je ta lepší a správnější a druzí jsou rebelové a navíc snad ještě umanutí. Je třeba vyvolávat a živit vášně mezi dvěma kostely nebo snad i vzájemně mezi návštěvníky jednotlivých
bohoslužeb, a to v rámci jedné farnosti? Neměli bychom spíše jako jedna farnost jít společně,
i přes naše přirozené jinakosti, na cestě za Pánem, místo vymezování se a vzájemného posuzování?
A tak jsme si nakonec položili otázku: Byl tento příspěvek opravdu určen pro náš farní Zpravodaj? 									 M+J Tomkovi

„Vězeňkyně z Teheránu“

je název knihy, kterou napsala Marina Nemat, íránská křesťanka, která v ní vypráví svůj životní
příběh. S ním jsme se mohli setkat v rámci posledního z již pravidelných filmových a modlitebních čtvrtků ve farním sále. Po úvodní společné modlitbě jsme byli díky filmovému dokumentu svědky pohnutého osudu Mariny, která byla v roce 1982 ve svých 16 letech zatčena
a odsouzena k smrti. Umístěna byla v nechvalně proslulém teheránském vězení pro politické
vězně. V době svého věznění byla mučena a trýzněna, proti své vůli byla provdána za jednoho
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ze svých věznitelů a musela přestoupit na islám. Trest jí byl změněn na doživotí, nakonec díky
vydatné pomoci svých blízkých byla osvobozena a v roce 1990 byla donucena z Íránu utéct.
Nyní je vdaná, má dvě děti a žije s manželem Andrém v Kanadě. Rozhodla se namísto pomsty
neúnavně svědčit o pravdě a síle odpuštění, což je hlavním poselstvím jejího příběhu. Následovala zajímavá debata nad sklenkou vína a tématy, které jsou zvláště v poslední době více než
aktuální.
Ti, kteří se nemohli večera zúčastnit a chtěli by se na film podívat, je volně přístupný pod
názvem „Marina´s Revolution - An Iranian woman’s testimony“ i v české mutaci na stránkách
netforgod.tv. 									 JT

Mše za zemřelé a průvod na Malvazinkách

V neděli 1.11. jsme se podle obnovené tradice sešli v kostele na Malvazinském hřbitově. Po
mši sv. (ve více než zaplněném kostele), kdy jsme si připomněli smíchovské farníky, kteří nás
již předešli, jsme obešli hřbitov, modlili se Růženec a zazněly také žalmy. Nakonec jsme obešli
hroby bývalých smíchovských duchovních, vzpomněli na ně, a zapálili svíčky.

Jarní prázdniny 2016

Vážení rodiče, rád bych Vás tímto povzbudil k přihlašování dětí na farní lyžařský pobyt o
jarních prázdninách. Na tuto zimu se po dvou letech vracíme do Mikulova v Krušných horách,
lyžovat se bude v nedalekém areálu Bouřňák. Ubytováni budeme opět v pensionu Mikuláš, kde
máme k dispozici 50 míst. Jarní prázdniny pro Prahu 1 – 5 jsou v termínu 27.2 – 5.3.2016. Pobyt je určen pro děti od 7 let a mládež. Cena je 4.500,- Kč. Dále je tu možnost čistě běžkového
pobytu, v takovém případě činí cena 3900,- Kč. Vše je včetně dopravy, vleků, stravy a vstupů.
Pobyt je určen pro děti lyžaře, tj. pro děti, které již stály na lyžích, umí jezdit na vleku a je
možno je zařadit do skupiny. Děti a mládež přihlašujte na email stodulecky.lyzak@gmail.com
nebo na tel. 608373611. Schůzka rodičů přihlášených dětí bude po Vánocích a bude včas oznámena. Platit je možno na číslo účtu: 127 380 389 / 0800 ČS a.s. variabilní symbol: 2122016 a
v poznámce uveďte jméno dítěte. Vzhledem k tomu, že je nutno zaplatit zálohovou fakturu,
prosím všechny přihlášené o zaplacení co nejdříve. 		
za vedoucí
Václav Šeferna

Blahopřejeme!

Ve středu 2.12. se dožívá 60 let Mgr. Jan Gerndt, kanovník Metropolitní kapituly, který kromě dalších pověření působí také v naší farnosti.
Během služby církvi našel u sv. Václava jeden ze svých domovů, v mládí zde
ministroval, nyní slouží jako kněz.
Milý otče Jene, děkujeme za Vaši službu u nás a kéž Vám Pán dá dostatek sil a
požehnání pro všechny Vaše úkoly!
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Petr Piťha jmenován monsignorem

V pátek 13. listopadu byl prof. Petru Piťhovi předán
titul kaplana Jeho svatosti. Papež František tímto
způsobem ocenil lidské, kněžské a akademické kvality a zásluhy významné osobnosti církve, kultury a
vzdělanosti. Prof. Piťha jako veliký ctitel sv. Anežky
a vytrvalý šiřitel jejího kultu ocenění převzal během
mše svaté ke cti této světice.
Mons. Prof. PhDr. Petr Piťha, Dr.h.c., probošt Kapituly u kostela Všech svatých na Hradě pražském,
emeritní profesor dějin a teorie kultury se narodil 26.
března 1938 v Praze, kde trvale žije. Tam i vystudoval na Akademickém gymnáziu (1956),
Karlově Univerzitě (1962). Na ní dále pracoval až do odchodu do penze. V letech 1992-94
byl ministrem školství. V roce 1969 byl tajně vysvěcen v Bredě. Je autorem řady knih z oborů
jazykovědy, historie, pedagogiky. Významně přispěl k oboru hagiografie, v níž se zaměřil
hlavně na české světce. Z nich se nejvíce věnoval sv. Anežce Přemyslovně a v posledním desetiletí přispěl k povznesení jejího kultu.
Je držitelem řady zahraničních i domácích ocenění za svou práci a postoje. Dne 13. listopadu
2015 převzal dekret, jímž ho papež František jmenoval monsignorem.
Papež František na začátku minulého roku používání titulu monsignor omezil. Ze tří
používaných čestných titulů, jejichž nositelé byli titulováni jako Monsignor - papežský prelát, apoštolský protonotár a kaplan Jeho Svatosti - ponechal pontifik v platnosti pouze poslední. Zároveň omezil možnost jeho nabytí pro diecézní kněze mladší 65 let. Titul monsignor
může být udělen pouze hlavou církve na návrh diecézního biskupa. Biskupové takto nejednou
odměňovali kněží, kteří k nim byli loajální a měli zásluhy na budování a životě diecéze.

Vánoční dárek dětem ze sociálně slabých rodin

Farní charita ve spolupráci s městskou částí Praha 5 přichází s projektem „Vánoce
dál“, který již úspěšně proběhl v minulém roce.
V našem okolí se nalézají rodiny v sociální nouzi, které nemají prostředky k tomu,
aby mohly svým dětem koupit byť i ten nejmenší dárek. Ale jsme tady my, kteří
možnost dárek koupit máme, a můžeme tak na dětské tváři vykouzlit úsměv.
Pojďme se zapojit a pomoci tak dětem ze sociálně slabých rodin v našem okolí,
aby také u nich byly pod stromečkem dárky. Děti už o dárek Ježíškovi napsaly a
nedočkavě se na něj těší. Je na nás, zda se do projektu zapojíme.
Od 30. 11. 2014 do 14. 12. 2014 najdete v sakristii seznam se jmény dětí a dárků sepsaný sociálními pracovníky. Můžete si vybrat dárek v hodnotě, která odpovídá Vašim možnostem (většina
dárků je v hodnotě do 300,- Kč).
Jak na to:
- vybrat dárek ze seznamu, který je k dispozici v sakristii
- zapsat se do seznamu v sakristii
- dárek koupit a přinést ho do 17. 12. 2014 do sakristie našeho kostela, před nebo po každé bohoslužbě
- dárek doneste nezabalený a označený číslem dárku a jménem darovaného
Dárky budou v posledním týdnu před Štědrým dnem předány dětem (resp. jejich rodičům).
Pokud nemáte čas dárek koupit, zařídíme koupi dárku za Vás. Kontakt na tel. 724 049 033

Adventní zimní zahrada

Před kostelem sv. Václava na Štefánikově ulici bude od začátku Adventu do Tří králů (29.11.6.1.) probíhat akce nazvaná „Adventní zimní zahrada“. Pořádá ji organizace Tři věže (Park
dětem spolek), s cílem představit široké veřejnosti advent a vánoční svátky tak, jak je dříve naši
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předci ctili a slavili. Tato Adventní zimní zahrada by se do budoucna mohla měnit pravidelně
se svátky a ročním obdobím a lidem navracet již zapomenuté svátky a stát se tak celoroční
součástí a zpestřením života občanů Prahy 5. Mohla by sloužit i školám a školkám jako neformální druh výuky, senioři by mohli zavzpomínat na již zapomenuté tradice, maminky by
mohly svým dětem dopřát kreativity a poznání.

Tříkrálová sbírka

V lednu 2016 proběhne již sedmnáctý ročník Tříkrálové sbírky.
Díky spolupráci škol, dobrovolníků a zaměstnanců Charity
ČR vyjdou opět do ulic tisíce kolednických skupinek. I Vy
se můžete stát dobrovolníkem a pomoci nám podpořit z vybraných peněz konkrétní potřebnou osobu, některý z projektů
Diecézní charity Praha ve vašem okolí. O konkrétním využití
sbírky se můžete dočíst na www.trikralovasbirka.cz.
V naší farnosti se uskuteční tradičně jako v předchozích letech pod vedením P. Chvátala,
kterému se již mohou koledníci hlásit. Farnost sama další sbírku organizovat nebude.
HS

Okénko sv. Gabriela

Prosinec 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 4. 12.
17:00 mše sv. (trid.) ze sv. Petra Chrysologa,
biskupa, vyznavače a učitele církve s pobožností
Prvního pátku v měsíci, výstavem NSO
so 5. 12.
9:00 mše sv. (trid.) o Panně Marii s pobožností
První soboty v měsíci
ne 6. 12.
11:15 mše sv. z 2. neděle adventní – česky se zpívanými roráty
17.00 mše sv. (trid.) z 2. neděle adventní (sv. Mikuláše)
út 8. 12.
17:00 mše sv. (trid.) z Neposkvrněného početí
Panny Marie
pá 11. 12.
17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Damasa, papeže a vyznavače
ne 13. 12.
11:15 mše sv. z 3. neděle adventní – česky se zpívanými roráty

17.00 mše sv. (trid.) z 3. neděle adventní (sv. Lucie)
pá 18. 12.
17.00 mše sv. (trid.) z pátku suchých dnů adventních
ne 20. 12.
11:15 mše sv. ze 4. neděle adventní – česky se zpívanými roráty
17.00 mše sv. (trid.) ze 4. neděle adventní
pá 25. 12.
0:00 půlnoční mše sv. z Narození Páně „v noci“
– česky s koledami
17:00 mše sv. (trid.) z Hodu Božího vánočního
ne 27. 12.
11:15 mše sv. ze svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – česky s koledami
17:00 mše sv. (trid.) z neděle mezi oktávem
vánočním (sv. Jana, apoštola a evangelisty)
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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

29.11. neděle
1. neděle adventní, od 14:30 adventní vyrábění na faře
30.11. pondělí
Svátek sv. Ondřeje, zahájení Novény k Neposkvrněnému početí Panny Marie
1.11. neděle
Slavnost Všech svatých, v 15 hod. mše sv. na Malvazinkách
3.12. čtvrtek
sv. František Xaverský
6.12. neděle
2. neděle adventní, sv. Mikuláše
7.12. pondělí
Památka sv. Ambrože
8.12. pondělí
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
13.12. neděle
3. neděle adventní, sv. Lucie
14.12. pondělí
Památka sv. Jana od Kříže
20.12. neděle
4. neděle adventví
21.12. pondělí
od 17 hod. Kající bohoslužba
24.12. čtvrtek
Štědrý den, půlnoční s provedením vánoční mše J. J. Ryby (modřanský sbor)
25.12. pátek
Slavnost Narození Páně
26.12. sobota
Svátek sv. Štěpána
27.12. neděle
Svátek Svaté rodiny
28.12. pondělí
Svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků
31.12. čtvrtek
sv. Silvestra
1.1. pátek
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
2.1. sobota
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
3.1. neděle
2. neděle po Narození Páně
6.1. středa
Slavnost Zjevení Páně
10.1. neděle
Svátek Křtu Páně
Pozvánka na staročeské roráty u sv. Václava
Při ranních bohoslužbách 7:30 ve všední dny a v soboty zpíváme již mnoho let staročeské roráty. Mše sv. jsou u bočního, mariánského oltáře. Přijďte!
Změna termínu Duchovní 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
Kající bohoslužba
Rozšířená možnost přijmout svátost smíření bude 21.12.2015 od 17 hodin (následně se mší
svatou). Využijte prosím tuto nabídku před vánočními svátky!
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

