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farnosti sv. Václava na Smíchově
Je tu teď nějak ticho …

Někdy stačí přítomnost nebo naopak nepřítomnost jediného člověka
k tomu, aby se změnila atmosféra prostředí nebo společenství.
Kritéria pro tzv. živou farnost mohou být různá: jedním z nich je
bezpochyby to, zda existuje aspoň skupinka lidí, která se pravidelně
zbožně a bez zvláštních emocí či excesů modlí růženec jako duchovní přípravu na mši svatou. Jeden nestačí: vypadá to ostatně nepříliš
věrohodně, musí-li si sám odpovídat. Ale jsou-li aspoň dva, nebo
ještě lépe tři či více, kteří se střídají v jednotlivých desátcích, navodí
se něco, v čem navenek i uvnitř zaniknou různé nežádoucí šumy,
nebo i pokušení si jen tak povídat mezi sebou z dlouhé chvíle. (Což
ve velkém znamená ono přirovnání, že přede mší to vypadá v kostele
jako v tržnici a po mši jako na nádraží, případně naopak.) Pokud se
zpovídá, je recitování desátků dobré i pro kajícníky, že nemusí mít
obavy z něčích nastražených zvědavých uší.
Minulý měsíc odešla náhle na věčnost paní Janička. A chybí. Právě proto, že to vždycky byla ona,
kdo před večerní mší svatou „odpovídala“, a odpovídá-li statečně jeden, už se snáze přidá druhý
nebo třetí. V mé bývalé farnosti (Uhříněves) vždycky už několik lidí (nejen babiček!) čekalo,
až přijdu mezi ně do lavice, a já pak s nimi na úder věžních hodin: sám jsem modlitbu zahájil
třemi úvodními Zdrávasy, případně i prvním desátkem, a pak se odebral do zpovědnice, zatímco ostatní pokračovali. Vím, že ne každý může být v kostele plnou půlhodinu před začátkem,
ale snad by to mohlo jít. Zvlášť když jsme právě poděkovali Pánu za 130 let trvání tohoto domu
Božího, kde tolikrát již slovo Páně znělo a lidská srdce k chvále rozepělo. Do růžence lze vložit
všechno: rozjímání, postěžování si Pánu Bohu i dík za aktuální dobrodiní, načerpat pokoj pro
duši i větší otevření se Božímu slovu a svátostem …
Jsme-li vybízeni k vymýšlení různých aktivit, které v některých případech souvisejí s Pánem
Bohem jen opravdu okrajově, proč nezkusit třeba – právě v měsíci říjnu – oživení smyslu pro
společný růženec podobným způsobem, jaký jsem naznačil?
Tímto úvodníkem se loučím s Vámi, s nimiž jsem se rád vídal skoro každou neděli. Od 15. září
jsem dostal pověření k administrování farnosti Zbraslav (k níž patří i několik dalších kostelů a
obcí na okrese Praha-západ) místo vážně onemocněvšího P. Pavla Žáka; budu se však, dá-li Pán
Bůh, u Sv. Václava objevovat v některé všední dny. Oremus pro invicem – modleme se za sebe
otec Jan Gerndt
navzájem!						Žehná Vám

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.
		
P. Jerzy Gapski, smíchovský farář
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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
zahájení bude oznámeno v ohláškách
Čtvrteční modlitební večery
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
Modlitba sv. Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod.
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.

Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 25.11. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 27.10. 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!

Toto je den, který učinil Pán

V sobotu 5. září 2015 přijal v zaplněné a prosluněné katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při
mši svaté náš farník Jirka Zeman spolu s dalšími třemi bohoslovci jáhenské svěcení z rukou pomocného biskupa Václava Malého. Jáhenský rok stráví Jirka Zeman ve farnosti v Roudnici nad
Labem. Tímto mu velmi blahopřejeme a přejeme mu Boží požehnání na jeho cestě ke kněžství.

Středeční setkávání přesunuto na čtvrtky - přijďte!

Po prázdninách Vás opět zveme na již tradiční večery s modlitbou a
promítáním filmu s duchovní tématikou. Promítací večery budou
oproti loňskému roku přesunuty vždy na druhý čtvrtek v měsíci v době
společenství večerních chval. Tímto srdečně zveme i na večerní chvály
každý čtvrtek v 19:30 h.
Letos tedy začínáme 8. 10. 2015 v 19:30 ve farním sále a promítat budeme
dokument “Sedmý den” z produkce Net for God TV o slavení neděle.
Promítání předchází modlitba chval, díků a proseb doprovázená kytarovými chvalozpěvy. Po
filmu následuje možnost sdílení k tématu.
Krátká anotace k filmu: “Naše společnost všude ve světě je dnes vystavena stále většímu tlaku,
který diktují hospodářské výsledky, práce zahrnuje největší část našeho života. V mnoha zemích
se práce v neděli už stala skutečností, v jiných zemích si vlády přejí ji dovolit v ještě širším
měřítku. V této souvislosti je důležité vrátit se k základům, které nám dává Bible, můžeme
znovu objevit důležitost sedmého dne, jako času k zastavení, abychom znovu nalezli Boha a své
Gabriela Suchlová
bližní.”								

Definitivní rozvrh výuky náboženství
na faře u sv. Václava ve školním roce 2015 – 2016

1. skupina: 4 – 6 let – středa 16:30-17:15 (Gabriela Suchlová a Vendulka Keclíková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání – ve 2 skupinách:
2.a pondělí 14.00 – 15.00
2.b pondělí 15:15 -16:15 (Radka Habánová)
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)
5. skupina: 15 a více let – neotevřena
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Kontakty na katechety:
		 gabesuch@gmail.com; tel. 603 776 254 (1.skupina)
		 radkahab@gmail.com; tel. 603 872 524 (2.-4.skupina)
Pravidelná výuka byla zahájena v týdnu od 14. 9. 2015. Do 2. skupiny je možné se dodatečně
přihlásit nejpozději do konce října, do ostatních skupin po dohodě i v průběhu školního roku.
Komu nevyhovují termíny výuky v naší farnosti, může se přihlásit v sousední farnosti - 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.									RH

Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 30. 9. 2015

Přítomni:
P. Gapski, F. Nedbal, J. Macek, T. Lokajíčková, G. Suchlová
		
J. Durdisová, H. Svobodová		
Nepřítomni: P. Chvátal, P. Přibyl
Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Oslavy 130. výročí posvěcení našeho kostela sv. Václava v neděli dne 27.9.2015.
		 Oslava v kostele i odpolední setkání proběhly důstojně a příjemně. Organizace byla 		
		 dobře zvládnuta, všem děkujeme!
2) Opravy kostela: dokončuje se oprava střechy na jižní straně.
3) Národní eucharistický kongres: 16.-17.10. 2015 v Brně, organizuje se společný vlak, 		
		 věřící byli informováni při ohláškách, zájemci se mohou hlásit. Delegátem našeho 		
		 vikariátu je P. Z. Skalický z Radotína.
4) Personální situace kněží: P. Žák ze Zbraslavi a okolí se zotavuje z těžké nemoci, místo
		 něj ustanoven P. Gerndt, který vypomáhá i v našem kostele. Je stále obtížnější zajistit
		 současný počet bohoslužeb při klesajícím počtu kněží.
5) Mše sv. za zemřelé bude sloužena 1.11.2015 v 15 hodin na Malvazinkách. Bude následo
		 vat průvod po hřbitově a modlitby.
6) Předvánoční úklid kostela: 28.11. po ranní mši sv.
7) Předvánoční duchovní obnova: 12.12.2015, povede P. Satoria
8) Adventní vyrábění dětí: 1. adventní neděli 29.11.2015 – zajišťuje G. Suchlová
9) Vánoční dárky pro děti z chudých rodin: je třeba zjistit potřebu na Radnici - P. Chvátal
10)		 Akce pro děti: nezisková organizace Tři věže, která se snaží o oživení tradic, bude pořádat
		 svatomartinské slavnosti v Portheimce – oslovila naši farnost se žádostí o spolupráci –
		 podrobnosti zjistí G. Suchlová
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 25.11. 2015 od 18:30
Zapsala: HS

Kdo zpívá, dvakrát se modlí - zpívejte s Ignisem!

Chrámový pěvecký sbor Ignis je smíšený sbor, zaměřený na klasickou hudbu určenou k doprovodu liturgie při bohoslužbách. Byl založen na podzim r. 2009. Od listopadu 2013 vede sbor paní Mgr.A Milena
Zoláreková, profesionální sopranistka a dirigentka.
V současné době má sbor 32 stálých členů, při větších hudebních produkcích vypomáhají hosté, často naši
bývalí členové. Zpíváme v kostelích Sv. Ignáce na Karlově náměstí a Sv. Václava na Smíchově, při významných svátcích a liturgických obdobích. V repertoiru sboru jsou jak drobné duchovní skladby, zpívané
většinou a capella, případně s varhanním doprovodem, tak kompletní mše významných skladatelů (Gounod, Dvořák, Haydn, Ryba). Rádi bychom se více věnovali rozsáhlejším hudebním dílům. K tomu by byl
ideální počet členů cca 45, aby vystoupení nebyla závislá na případném výpadku jednotlivců. Zkoušíme
pravidelně každé pondělí u sv. Ignáce v 19 hod. Uvítáme KAŽDÝ hlas! Kontakt: stricmil@yahoo.com

4

V tyto dny vrcholí příprava Národního eucharistického
kongresu. V některých farnostech věnovali přípravě celé
jaro, někde se do příprav zapojili alespoň nyní (viz materiály http://nek2015.cz/18/nek_2015_ve_farnostech_
diecezi_cech_a_moravy). Pokud se chcete účastnit
vlastního programu v Brně 17. 10., je třeba přihlásit
vaši farnost a získat vstupenky. Především se to týká všech ministrantů, řeholních sester a všech
krojovaných skupin, jak nám sdělil hlavní vedoucí přípravné skupiny P. Pavel Dokládal. Program
pro širokou veřejnost je koncipovaný na sobotu 17. října a bude zahrnovat především velkou mši
na Náměstí svobody v Brně a průvod s eucharistií na vedlejší Zelný trh. Kromě toho pak budou
drobnější doprovodné programy v centru města včetně koncertu a dětských aktivit. Prosíme vás,
abyste se pokud možno co nejrychleji přihlásili, i když počet účastníků jen odhadnete. Vstupenky jsou zdarma, ale pomohou ke správné distribuci jednotlivých skupin, více na http://www.
nek2015.cz. Děkujeme za spolupráci. Mgr. Ing. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci

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

Prosby při oslavách 130 let posvěcení našeho chrámu

Sjednoceni s Kristem v jednom Duchu prosme nebeského Otce, aby vyslyšel naše prosby za svůj lid
i za chrám, jehož výročí posvěcení dnes slavíme:
1. Prosme za svatou katolickou církev, aby ji Pán v tomto světě až do svého příchodu 		
		 ustavičně vedl, ochraňoval a posiloval.
2. Prosme za našeho papeže Františka, našeho biskupa Dominika a všechny biskupy, kněze
		 a jáhny, ať jim Pán přichází v jejich službě milostivě na pomoc.
3. Prosme na přímluvu svatého Václava za naši vlast, a také za všechny, kteří opouštějí své
		 domovy, ať jim Pán pomůže nalézt bezpečí.
4. Prosme za všechny, kdo se podíleli na stavbě a zvelebování tohoto chrámu Božího,
		 ať jim Pán odplatí za jejich úsilí.
5. Prosme za všechny kněze, kteří v tomto chrámě přinášeli eucharistickou oběť,
		 a za věřící, kteří zde stále předkládají Bohu své modlitby, ať Pán přijme jejich prosby.
6. Prosme za všechny dárce a dobrodince tohoto kostela a za všechny, kteří zde pomáhají a
		 vykonávají službu, ať jim Pán žehná a stále je posiluje.
7. Prosme za všechny zemřelé, zejména za členy farního společenství při tomto kostele, ať
		 jim Pán otevře brány svého království.
Bože, ty vytváříš ze svých věřících živé kameny ve stavbě své církve, dej těm, kteří Tě v tomto
kostele vzývají, všechny dary potřebné k životu víry v jednotě s tvým Synem, Ježíšem Kristem,
který s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.					
SP
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Oslavy 130 let posvěcení kostela sv. Václava

V neděli 27. září vyvrcholily letošní oslavy v našem kostele. Pontifikální mši sv. v 9:30 slavil
kardinál Duka, za asistence kněží, kteří působí nebo působili v naší farnosti. Během obřadu
byla vystavena nejvzácnější relikvie - lebka sv.
Václava, u které celou dobu drželi stráž naši
skauti. Zcela zaplněný kostel vyslechl povzbudivá a inspirující slova pana kardinála, která
zahrnovala historické souvislosti stavby kostela i aktuální situaci v Evropě. Před koncem
mše pozdravil farníky i smíchovský starosta.
Po mše sv. jsme se přesunuli do zasedacího sálu
městské části Praha 5, kde již bylo připraveno
občerstvení. V příjemné atmosféře jsme vytrvali až do 15 hod.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě!
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Vědomostní kvíz o našem kostelu (nejen) pro děti

Otestujte vaše vědomosti, hodně zdaru!
1. Slavíme 130. výročí našeho kostela. Když víš, že je rok 2015, spočítáš, v jakém roce byl kostel
dostavěn a vysvěcen?
____________
Slyšel jsi někdy o římských číslicích, které se zapisovaly jako písmenné znaky? Pokud ne, tady
je malá nápověda: M=1000, D=500, C=100, X=10, I=1.
Uhádneš nyní, kdy byla započata stavba kostela, když napíšu, že to bylo v roce MDCCCLXXXI?
			____________
2. Architektem, který kostel navrhl, byl Antonín Viktor ___________ (odpověď najdeš v tajence):

3. Kostel je vystavěn jako naše nejvýznamnější památka ve slohu, kterému se říkalo historismus,
konkrétně novorenesance. Stavba má napodobovat starokřesťanskou ___________________ .
Odpověď najdeš v rébusu.

4. Kostel je zasvěcen sv. Václavu. Jeho postava je v kostele na mnoha místech. Jedním z nich je
ibarevné vyobrazení nad hlavním vchodem. Schválně, až zase půjdeš na mši, všimni si ho. Zhotovij jej stálo mnoho peněz. Jde o glazovanou keramiku, které se říká _______________ Zhotovena byla až v daleké Florencii v Itálii. Řešení najdeš ukryté v morseovce, pokud ji ovládáš.
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5. Výzdoba v kostele je bohatá. Výklenek z a oltářem se nazývá apsida. Nahoře je zakončena
prvkem, kterému se říká koncha. Tam je na zlatém pozadí vyobrazen sám Kristus v mandorle a
k němu přicházejí za doprovodu sv. Petra a Pavla naši významní světci. Přiřaď je každému jeho
atribut, s nímž je vyobrazen i na mozaice:

6. Vedle oltáře se také nacházejí dvě sochy od sochaře Čeňka Vosmíka. O které dva světce jde (o
nichž již byla řeč) poznáš, pokud odkryješ jejich jména v následujících větách:
- “Ten žalud mi laskavě vrať, nebo se neznám!”
sv. ________________
- “Uklidni se, Bivoj tě chtěl jenom poškádlit.”
sv. ________________
To je vše, doufám, že se ti kvíz líbil a něco jsi se dozvěděl(a). Až zase navštívíš náš kostel, dívej se
kolem sebe, kolik krás lidská ruka pod Božím vedením dokázala vytvořit k oslavě našeho Pána.
Člověk někdy tam, kam chodí pravidelně a často, přestane vnímat, o jak nádherný prostor jde
a co všechno se v něm skrývá. Bůh ti žehnej!

Služba smyslů

Lidé dokáží vymyslet a ovládat velmi složité stroje. Avšak tím nejdůmyslnějším je naše tělo
řízené pomocí smyslů, které jsme dostali ke službě ostatním. Máme mozek, abychom přemýšleli
a mohli se každodenně svobodně rozhodovat pro dobro nebo zlo.
Zrakem lidé vnímají hezké i ošklivé věci, všímají si dění kolem sebe. Sluch zachycuje veliké
množství většinou negativních zpráv, ale jsme schopni poslouchat i krásnou hudbu či slovo,
nebo slyšet radosti i starosti druhého člověka. Hmatem děláme veliké množství činností podle
našich darů. Někdo umí vařit, jiný šije oděvy, další slouží nemocným. Ruce však také mohou
uhodit nebo pohladit. Druhé gesto bývá v těžkých situacích mnohem účinnější, než prázdné fráze. Stejně důležitý je i čich. Zápachu se vyhýbáme, příjemné vůně vyhledáváme. Proto
můžeme někomu přinést pro potěšení květiny nebo něco dobrého k jídlu. Chuť hraje také nemalou roli. Pochutnání si na dobře připraveném pokrmu patří k životu. Nechutenství bývá
příznakem nemoci.
Tímto vyjmenováním některých činností našich smyslů je jenom potvrzena jejich rozmanitá
služba. Správným důkazem pravosti je nesobecká láska. Pokud je spojena s vírou v Boha, je její
síla ještě znásobena. Dnes se stalo velikou módou využívání lidských smyslů jenom ke chvilkové nezřízené slávě. Protože si většina lidí přeje, aby bylo na světě dobře, používejme je podle
našich možností k účinné službě. 							 IB
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List papeže Františka k jubileu milosrdenství

Nadcházející jubileum má být pro věřící příležitostí setkat se s Božím milosrdenstvím, píše papež
František v dopise k Svatému roku, který začne 8. prosince 2015 a uzavře se 20. listopadu 2016.
List, který např. popisuje mimořádné odpustky pro poutníky, nemocné, nemohoucí a vězně,
zveřejňujeme v plném znění.
List Svatého otce Františka předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci před blížícím se
Mimořádným jubileem milosrdenství
Ctihodnému bratru, arcibiskupu Rinu Fisichellovi, předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci
S blížícím se Mimořádným jubileem milosrdenství se chci zaměřit na několik otázek, které, jak
věřím, vyžadují zvláštní pozornost, aby oslava Svatého roku byla pro všechny věřící příležitostí
ke skutečnému setkání s Božím milosrdenstvím. Toužím po tom, aby se tento rok stal dobou
živé zkušenosti s blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, a tak aby se
posilovala víra každého věřícího a on o tom dokázal ještě účinněji vydávat svědectví.
Mé myšlenky se především obracejí ke všem věřícím, kteří zakusí milost tohoto Svatého roku
– ať už ve své diecézi, nebo jako poutníci do Říma. Toužím po tom, aby se ke každému z nich
dostaly odpustky související s tímto Svatým rokem jako skutečný projev Božího milosrdenství, vycházejícího každému vstříc s tváří Otce, který přijímá a odpouští a úplně zapomíná na
spáchaný hřích. K tomu, aby věřící mohli tyto odpustky zakusit a obdržet, musejí jako projev
své hluboké touhy po skutečném obrácení vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně, jež se má
otevřít v každé katedrále a v kostelech stanovených diecézním biskupem a také ve čtyřech
papežských bazilikách v Římě. Zároveň stanovuji, že odpustky je možné získat ve svatyních,
kde je otevřena Brána milosrdenství, a v kostelech, které jsou tradičně označovány jako „jubilejní“. Je důležité, aby tato příležitost byla spojována především a zejména se svátostí smíření
a se slavením eucharistie a zamyšlením na téma milosrdenství. Stejně tak bude třeba doplnit
takovou slavnost vyznáním víry a modlitbou za mě a na úmysly, které nosím ve svém srdci pro
dobro církve a celého světa.
Myslím dále i na ty, kdo se z nejrůznějších příčin nemohou ke Svaté bráně sami vydat, zejména
na nemocné a ty, kdo jsou staří a žijí sami, takže nemohou opouštět svůj domov. Těmto všem
velice pomůže, pokud budou své nemoci a trápení prožívat jako příležitost k tomu být nablízku
Pánu, který nám tajemstvím svého utrpení, smrti a zmrtvýchvstání ukázal tu nejlepší cestu,
jež dává bolesti a samotě smysl. Když budou tyto chvíle zkoušky prožívat s vírou a radostnou
nadějí a přitom přistupovat k přijímání nebo se účastnit mše svaté a společné modlitby, a to i
prostřednictvím nejrůznějších sdělovacích prostředků, mohou tak i oni získat odpustky tohoto
Svatého roku. Mé myšlenky se obracejí rovněž k vězněným, jejichž svoboda je omezena. Rok
milosrdenství byl vždy také příležitostí k velké amnestii, která se má týkat těch, kdo si sice
zaslouží trest, ale zároveň jsou si vědomi spáchané nespravedlnosti a upřímně si přejí zapojit se znovu do společnosti a být pro ni skutečným přínosem. Kéž se jich všech konkrétním
způsobem dotkne milosrdenství Otce, který chce být nablízku každému, kdo jeho odpuštění
nejvíce potřebuje. Tito lidé mohou získat odpustky ve vězeňských kaplích a vždy, když s
myšlenkou na Otce a modlitbou k němu přejdou přes práh své cely, kéž jim to připomene
průchod Svatou branou, neboť Boží milosrdenství, které dokáže proměnit srdce, může také
proměnit mříže a z pobytu za nimi učinit zkušenost svobody.
Prosil jsem, aby církev v tomto Roce milosrdenství znovu objevila bohatství skryté ve skutcích
duchovního i tělesného milosrdenství. Zkušenost s milosrdenstvím lze totiž nejlépe poznat
právě prostřednictvím konkrétních projevů, jak nás to učil i Ježíš. Vždy, když některý věřící
osobně vykoná jeden či více z těchto skutků, bezpochyby tak získá i odpustky spojené s tímto
Svatým rokem. S tím je spojen také příkaz žít podle milosrdenství a tak obdržet milost úplného
a naprostého odpuštění z moci Otcovy lásky, která nikoho nevyjímá. Odpustky Svatého roku se
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tím naplní a stanou se vlastním plodem události, kterou je třeba slavit a prožívat s vírou, nadějí
a láskou.
Odpustky spojené s Rokem milosrdenství lze dále získat i pro zemřelé. Jsme s nimi spojeni
svědectvím víry a lásky, které nám předali. Když na ně tedy pamatujeme při slavení eucharistie, můžeme se za ně také v nezměrném tajemství společenství svatých modlit a prosit, aby
milosrdná tvář Otcova osvobodila každého z nich od všech pozůstatků viny a přijala je do
nekonečné blaženosti.
Jedním z nejzávažnějších problémů naší doby je bezpochyby proměna vztahu k životu. Šíří se
mentalita, která vede k tomu, že se vytrácí osobní i společenská citlivost k přijetí nového života.
Drama potratu prožívají někteří jen povrchně, jako by si neuvědomovali nesmírné škody, které
působí takový čin. Mnozí další sice tento skutek vnímají jako prohru, jsou ale přesvědčeni, že
nemají jinou možnost. Myslím zejména na všechny ženy, které se uchýlily k potratu. Jsem si
dobře vědom toho, že je k takovému rozhodnutí vedl velký tlak. Vím také, že prožívají těžkou
existenční i mravní zkoušku. Setkal jsem se s řadou žen, které ve svém srdci nosí šrám tohoto mučivého a bolestného rozhodnutí. To, co se stalo, je hluboce nespravedlivé, a jen tehdy,
když toto člověk plně a pravdivě pochopí, nemusí ztrácet naději. Boží odpuštění nelze upřít
nikomu, kdo činí pokání, a zejména když přistupuje ke svátosti smíření s upřímným srdcem,
aby se usmířil s Otcem. Také z tohoto důvodu jsem se rozhodl, bez ohledu na veškerá opačná
ustanovení, svěřit všem kněžím po dobu Roku milosrdenství pravomoc udělit rozhřešení od
hříchu potratu těm, kdo ho vykonali a kdo s kajícím srdcem usilují o odpuštění. Ať se kněží na
tento veliký úkol připraví a dokážou ho konat slovy vyjadřujícími skutečné přijetí, doplňují je
zamyšlením, které přiblíží závažnost spáchaného hříchu, a ukazují kajícníkům cestu pravého
obrácení, skrze něž mohou získat skutečné a štědré odpuštění od Otce, který svou přítomností
všechno obnovuje.
Závěrečná úvaha se týká věřících, kteří se z nejrůznějších důvodů rozhodli navštěvovat kostely
spravované kněžími z Bratrstva svatého Pia X. Tento Rok milosrdenství nikoho nevylučuje.
Někteří spolubratři biskupové z nejrůznějších míst mě zpravili o jejich dobré víře i svátostné
praxi, ale také o jejich nesnadné situaci z pastoračního hlediska. Důvěřuji tomu, že v blízké
budoucnosti bude nalezeno řešení, jak obnovit plné společenství s kněžími a představenými
bratrstva. Do doby, než se tak stane, a veden potřebou péče o dobro těchto věřících, ze svého
vlastního rozhodnutí stanovuji, že ti, kdo během Roku milosrdenství vyhledají kněze náležející
k Bratrstvu svatého Pia X., aby přijali svátost smíření, přijímají rozhřešení svých hříchů platně
a dovoleně.
S důvěrou v přímluvu Matky milosrdenství svěřuji přípravy tohoto mimořádného roku do její
ochrany.									 FRANTIŠEK
Dáno ve Vatikánu 1. září 2015

Dopis Národního ředitele Papežských misijních děl k
Misijní neděli 18. října 2015

Vážené sestry, vážení bratři, milí spolupracovníci Papežských misijních
děl, při příležitosti misijní neděle, kterou budeme slavit příští týden, vás
srdečně zdravím.
Bohatý člověk v dnešním evangeliu se Ježíše zeptal: „Mistře dobrý, co
musím dělat, abych dostal věčný život?“ Podobně bychom se měli ptát i
my, když uvažujeme o misiích.
„Co máme dělat?“ Většina z nás přispěje na misie, a to s nejlepším
úmyslem. Přesto se stává, že je to pro nás jen jedna z mnoha sbírek.
Misijní neděle ale není pouze o sbírce. Sbírka je projevem našeho vztahu k misiím. Misijní neděle nás zve k vnitřnímu pohledu do světa potřebných. Nechceme
mluvit o chudých z jiných koutů světa, o jejich potřebách, strádání, bídě jen kvůli tomu, aby-
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chom vzbudili soucit. Ten vede jen k povrchnímu pohledu. Rád bych Vás o Misijní neděli
pozval k pohledu na misie očima těch, o kterých mluvíme a kterým chceme pomáhat. Oni
sami nejlépe vidí potřeby svého okolí. Oni se skutečně snaží podle evangelia sytit hladové, učit
nevzdělané, léčit nemocné, hlásat evangelium až na konec světa. Narážejí však na překážky,
které jsou ale s naší pomocí překonatelné. Nedívejme se na ně jako lidé z druhé strany, jen jako
nějací sponzoři, ale jako ti, kteří jsou s nimi v Kristu jedna veliká rodina. My jsme pozváni ke
společnému dílu jako jejich spolupracovníci na šíření Božího království. Prakticky to znamená
podpořit je modlitbou, přispět jim svým darem, ale taky se ve svém okolí snažit o totéž: vydávat
svědectví Kristu, přivádět k němu ty, kdo ho dosud neznají, a pomáhat ke křesťanskému životu
hledajícím i těm, kdo na cestu za ním teprve vykročili nebo byli v Jeho jménu pokřtěni.
Misijní neděle je pozváním i novou příležitostí k oživení našeho misijního postoje, který se
projeví podporou misionářů v dalekých zemích i naším zapojením do misie v Českých zemích.
Mladík z evangelia Ježíšovo pozvání nepřijal, a proto odešel smutný.
Jako nový národní ředitel Papežských misijních děl bych měl velkou radost, kdybych příští
neděli spolu s Vámi mohl nově přijmout Ježíšovo pozvání k účasti na misijním poslání církve.
Budu rád, když Papežská misijní díla nebudou vnímána jen jako další nadace, která pomáhá
potřebným, ale jako živé společenství těch, kteří chtějí přinášet Krista dnešnímu světu.
Ze srdce Vám žehná					
Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD

Okénko sv. Gabriela

Říjen 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:

pá 2. 10.
17.00 mše sv. (tradiční tridentská) ze Sv. Andělů
Strážných, s výstavem NSO
so 3. 10.
9:00 mše sv. (trid.) ze sv. Terezie Ježíškovy, panny
ne 4. 10.
11:15 mše sv. poutní ze Sv. archandělů Michaela,
Gabriela a Rafaela - česky
17:00 mše sv. (trid.) z 19. neděle po Svatém Duchu
pá 9. 10.
17:00 mše sv. (trid.) ze sv. Jana Leonardi,
vyznavače
ne 11. 10.
11:15 mše sv. z 28. neděle v mezidobí - česky, káže
jáhen Jiří Zeman
17.00 mše sv. (trid.) z 20. neděle po Svatém Duchu (Mateřství blah. Panny Marie)

pá 16. 10.
17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Hedviky, vdovy
ne 18. 10.
11:15 mše sv. z 29. neděle v mezidobí - česky
17.00 mše sv. (trid.) z 21. neděle po Svatém Duchu, poprvé slouží rektor kostela S. Přibyl
pá 23. 10.
17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Antonína Marie Clareta
ne 25. 10.
11:15 mše sv. z 30. neděle v mezidobí - česky
17.00 mše sv. (trid.) z Ježíše Krista Krále (22.
neděle po Svatém Duchu)
pá 30. 10.
17:00 mše sv. (trid.) z férie
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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

1.10.
2.10.
4.10.
7.10.
15.10.
17.10.
18.10
28.10.
1.11.
2.11.

čtvrtek
pátek
neděle
středa
čtvrtek
sobota
neděle
středa
neděle
pondělí

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Památka sv. Andělů strážných
Památka sv. Františka z Assisi
Památka Panny Marie Růžencové
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Památka sv. Ignáce z Antiochie
Misijní neděle
Svátek sv. Šimona a Judy
Slavnost Všech svatých, v 15 hod. mše sv. na Malvazinkách
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

24. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha

sobota 31. října 2015 od 19.30 hodin, Smetanova síň Obecního domu v Praze 1
Slavnostní ocenění osobností, které se mimořádně zasloužily o rozvoj charitního
díla, za účasti arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky, prezidenta Charity
ČR Mons. Pavla Posáda a ředitele Charity ČR Lukáše Curyla.

Prague Cello Quartet
Petr Iljič Čajkovskij: Variace na rokokové téma
Freddie Mercury: Bohemian Rhapsody
Paul Ballard: Mr. Sandman
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent Andreas Sebastian Weiser

Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Novosvětská“

Vstupenky v ceně od 300 Kč lze zakoupit na webu www.praha.charita.cz nebo v síti Ticketportal.
Každá zakoupená vstupenka podpoří týdenní provoz lůžka v České nemocnici sv. Karla
Lwangy, kterou v Ugandě provozuje Arcidiecézní charita Praha. Nemůžete-li se koncertu
zúčastnit a chcete-li podpořit jeho účel, zašlete prosíme ﬁ nanční dar na bankovní účet Arcidiecézní charity Praha ve prospěch veřejné sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě: 749126/5500.
Více informací najdete na www.nemocniceuganda.cz.
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

