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Měsíc červen 
je zasvěcen Srdci Ježíšovu, jak nám to zvlášť 
připomíná slavnost Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova, na kterou navazuje – zcela logicky 
– památka Neposkvrněného Srdce Panny 
Marie. 
Ježíšovo Srdce je nádobou drahocenné 
Krve, kterou bude celé lidstvo opět smířeno 
s Bohem a dostane se mu hojných milostí. 
Komu děkujeme za tento tak vzácný dar? 
Děkujeme za něj věčnému Otci, který vydal 
svého jednorozeného Syna, aby v dobrovol-
né lásce sestoupil a stal se člověkem a učinil 
tak lidské srdce svým Srdcem. Děkujeme 
za to Duchu Svatému, který je utvořil ob-
divuhodným způsobem v mateřském 
lůně. Ale děkujeme za to také požehnané 
Panně Marii, která s vírou a dobrovolnou 
poslušností přivolila, aby se stala Matkou 
Spasitele. Je to tedy po všech stránkách dílo 
a dar nejvznešenější, nejsvětější a nejvyšší 
lásky. 

Mezi Nejsvětějším Srdcem Ježíšovým a Srdcem Panny Marie panovala hluboká shoda od 
počátku a tato shoda ustavičně rostla. Neboť čím více Maria milovala Ježíše, tím více se cí-
tila puzena být mu podobná a tím více pronikala do Ducha jeho Srdce a tím zase byla její 
láska stále horoucnější a světější. Tak se setkávají dvě Srdce, jedno jako kontemplující a druhé 
jako předmět kontemplace. Nejsvětější Srdce Ježíšovo jako zářící slunce, a Mariino Srdce jako 
ohnisko, ve kterém se paprsky tohoto slunce soustřeďují. Nejsvětější Srdce Ježíšovo jako živoucí 
pravzor nadpřirozené krásy a svatosti a Srdce Mariino jako dokonalé zrcadlo, ve kterém se 
tento obraz dokonale odráží. Můžeme si snadno představit, jaký úžas musel naplňovat Matku 
Boží, když stále více pronikala do onoho chrámu, ve kterém přebývá veškerá plnost božství, ve 
kterém je spojena božská a lidská přirozenost v jediné osobě. Jak musela být uchvácena čistotou, 
svatostí, vznešeností a odleskem téhož božství! Jaká touha v ní musela vzniknout, když spatřila, 
co svatého a neporušeného do sebe přijímá a co napodobuje. Její tělo, její odpovídající láska 
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu byly nadpřirozené a zcela očištěné ode vší pozemské poskvrny, 
její láska byla v nejvyšší možné míře nezištná a ochotná k oběti. Z lásky ke svému božskému 
Synu zříkala se od svého božského Syna uspokojení své čistě přirozené lásky a hledala jen slávu 
nebeského Otce a spásu lidstva. Božský Spasitel se na kříži zřekl veškeré útěchy; jeho odevzda-
nost šla tak daleko, že obětoval i svůj pocit nejvyšší a nejvznešenější útěchy, útěchy od svého 
nebeského Otce, takže mu Otec již svým způsobem nebyl Otcem, nýbrž jen Bohem, a proto 
zvolal: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Stejně tak se zřekl útěchy, kterou mu mohla 
připravit přítomnost jeho tak velice milované Matky. Nenazývá ji matkou, ale ženou a postu-
puje ji současně vykoupenému lidstvu jako nejdražší odkaz, když říká:                          pokr. str. 3
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farář u sv. Václava  P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 // 257 317 652 
a rektor u sv. Gabriela: gapski@centrum.cz
 

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 25. v měsíci 
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), i v jednotlivých společenstvích. 

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 - 19:00 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Chrámový sbor IGNIS - zkoušky
pondělí od 18:30 - u sv. Ignáce, sál č. 24 
Rekreační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál 
Modlitební společenství za obrácení národa
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské 
centrum, kdo se nemůže zúčastnit, může se 
spojit v modlitbě v uvedený čas, nebo každý 
den od 20:00 
Příprava na biřmování - vede P. Jerzy, 
úterý 18:30 - na faře

Příprava na křest dospělých 
středa po večerní mši sv. - na faře
Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné 
modlitby a oběd)
Biblická hodina 
čtvrtek od 18:30 - zahájeno 7.9.
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 19.6. od 18:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 26.6. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka zahájena 11.9.

Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” stále 
hledáme dobrovolníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují 
zakoupené suroviny, a po skončení umyjí nádobí a uklidí v 
sále. Jinými slovy - budou “držet služby”. 

Biblická hodina
Od února jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme, 
nově pod vedením Roberta Müllera. Každý čtvrtek od 18:30 se set-
káváme s biblickými texty, jejich významem i interpretací. Aktuálně 
probíráme  vždy čtení na následující neděli s přesahem do Kate-
chismu KC. Přijďte se nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti!
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“Ženo, to je tvůj syn; Synu, to je tvá matka.” Tato nejdokonalejší odevzdanost byla pro milu-
jícího Vykupitele daleko bolestivější než tělesné mučení. Ale v přemíře své lásky byl připraven 
k jakékoliv oběti. Na druhé straně nebylo pro milující Matku nic bolestnějšího než obětovat 
svého božského Syna za hříchy lidstva a vzdát se svým způsobem všech svých nároků na 
něho. Ale protože její láska byla podobná lásce Syna, protože její láska k Synovi nevycházela 
z pouhé sebelásky, byla i ona ochotná podstoupit největší, nejtrpčí a nejbolestnější oběť, oběť, 
která ji zařadila nejen do počtu mučedníků, ale učinila z ní Královnu mučedníků. Tak bylo co 
nejvnitřněji spojeno Srdce Mariino s Nejsvětějším Srdcem Ježíšovým láskou a shodou, a proto 
můžeme Marii právem jmenovat první a nejpřednější žačkou Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 
Z tohoto důvodu není možno oddělovat úctu k Božskému Srdci od úcty k nejčistšímu Srdci 
Panny Marie. Nemůžeme opravdu obdivovat přednosti Božského Srdce, pokud se necítíme 
současně puzeni, abychom obdivovali Mariino Srdce, které na sebe přijalo všechny tyto 
přednosti věrným následováním. Nemůžeme Božské Srdce Ježíšovo opravdu milovat, aniž by-
chom zahořeli láskou k onomu Srdci, které se s tímto Srdcem dokonale sjednotilo. Nemůžeme 
Srdce Ježíšovo opravdově uctívat, pokud současně neuctíváme neposkvrněné Srdce jeho první 
ctitelky a nejvěrnější žačky. Úcta k Srdci Panny Marie je tak říkajíc přirozeným odrazem úcty k 
Božskému Srdci, tak jako se Nejsvětější Srdce zrcadlí v Srdci Mariině.
Panno Maria, která jsi byla takto intenzivně a hluboce spojena se Srdcem svého Syna, pomoz 
nám, prosíme, abychom i my dokázali stále více čerpat z těchto zdrojů milostí!            P. Jerzy

Filmový a modlitební čtvrtek
Srdečně vás zveme na červnové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem. 
Film nás tentokrát zavede do Ameriky, kde v roce 1968, byl v Mem-
phisu zavražděn Martin Luther King. Obětoval svůj život za rovnost 
práv černochů a bělochů. Za nástroj svého působení si zvolil nenásilí. 
Usiloval o osvobození utlačovaných i o lásku k nepřátelům, s vizí 
budoucího bratrství všech lidí. 50 let poté je víc než kdy jindy pro-

rokem pro naši dobu, postavou, která inspiruje lidi na celém světě. Těšíme se na vás ve čtvrtek 
14.6.2016 v 19:30 ve farním sále
Ostatní čtvrtky se ve stejném čase scházíme k modlitbě chval, díků a proseb, doprovázené 
kytarovými chvalozpěvy. Modlitba trvá zhruba hodinu až hodinu a půl. Též srdečně zveme! Na 
setkání se těší a zvou       Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Hudební skupinka
Stejně jako v minulých letech i letos naše hudební skupinka doprovází 
mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termín je 3.6. Rádi 
mezi sebou uvítáme nové posily - zpěváky i hudebníky. 

Metropolitní plán
Metropolitní plán je základní osnovou rozvoje našeho města.
Chceme vědět, jak vzniká, co obsahuje, čím se nás dotýká? 
Chceme se podílet na jeho podobě?
Přijďme na diskusi o připomínkování metropolitního plánu!
Pořádá skupina České křesťanské akademie v Praze 5 a zastupitelé klubu 
KDU nezávislých. 
Diskusi vede odborník na územní plánování, Ing. Vojtěch Novotný PhD., 
z Fakulty životního prostředí  České zemědělské univerzity.

Koná se dne 13.6.2018, v 19:00, ve farní místnosti za kostelem sv. Václava na Smíchově.
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Noc kostelů 2018

I letos se Noc kostelů u sv. Václava vydařila. Přišlo 1471 návštěvníků,  Oproti minulým letům 
byl menší zájem o komentované prohlídky kostela, více bylo těch, kteří se přišli “podívat” a 
nechat se ovlinit atmosférou místa. Jako vždy, velký úspěch měl koncert ZUŠ Štefánikova.
Děkujeme všem účinkujícím, organizátorům a pomocníkům!!!
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Máte někdy pocit, že se modlíte do zdi?
Myslím, že je to problém mnohých z nás a když můj syn napsal na toto téma článek, tak jsem (s 
jeho svolením) článek poslala i do našeho Zpravodaje. On píše:
Stal se mi jednou v neděli takový zážitek…. Možná to znáte. Někdy mám pocit, že mou mod-
litbu nikdo neslyší, že se modlím do zdi. Ale protože jsem už holt všechno vsadil na Pána, tak 



k Němu stále volám. Posilou je mi i žalm 22, modlitba jednoho dávného bratra ve víře. A nyní 
k mému zážitku. Jednou jsem tak v neděli po přijímání opět směřoval své modlitby jakoby „do 
zdi“. Všiml jsem si při tom jedné mladé rodinky, kterou v kostele pravidelně vídám. Mají pár 
čiperných capartů a líbí se mi, jak to celkově vedou. Ale blíž se neznáme. Přesto jsem „pocítil“, 
jakoby mi Bůh položil na srdce se za ně pomodlit. A proč ne, říkám si: pokud mne Bůh slyší, 
mohu jim prospět, a pokud ne, neublížím. Ani té zdi… S  těmito pochybnostmi jsem tedy v srd-
ci Bohu předkládal své přímluvy a prosby i za tuto rodinku. Aby jim Bůh dal růst, aby je chránil 
ve chvílích radosti, ale i temnoty. Aby je uchránil toho, čím prochází mnoho rodin: zbytečných 
zranění, křivd, neodpuštění, zášti, zmatku, vyčerpanosti, žárlivosti…  A pak se stalo něco, co se 
mi ještě nikdy nestalo. Jeden z těch capartů vyběhl z lavice, kde seděl, proběhl kostelem dozadu, 
až ke mně. Usmál se na mě, podal mi ruku a pak zas odběhl zpátky ke svým rodičům. Opravdu 
zvláštní…. Ale napadlo mě: náhoda? Nějakou dobu poté jsem slyšel citovat větu jednoho pra-
voslavného mnicha: „Nevím, jak funguje přímluvná modlitba. Ale vím, že když se nemodlím, 
nedějí se tolik náhody.“ Ignác Mucha                      MM

Představení programu Katecheze Dobrého Pastýře pro děti
Na příští školní rok 2018/2019 je připravena pro děti ve věku 3-6 (7) let náboženská výchova 
podle programu Katecheze Dobrého Pastýře. Program vznikl v 50. letech minulého století v 
Itálii a úspěšně probíhá po celém světě. Do České republiky dorazil v roce 2011.
Pedagogický základ vychází z metody Marie Montessori - je tedy ušit na míru dětem, jejich 
potřebám, respektuje jejich schopnosti a potřeby. Děti pracují samostatně pod vedením kateche-
ty, který je jejich průvodcem. Je kladen důraz na navázání osobního vztahu s Ježíšem, poznání 
jaký je Bůh a je dán prostor otázkám a samostatnému myšlení. Dětem nejsou předkládány ho-
tové myšlenky a odpovědi, ale pod vedením katechety objevují tajemství samy. Program hlásá 
evangelium tak, aby v nich probudil radostnou odpověď a připravuje je na vědomé slavení mše 
svaté. Katecheze se opírá o dva základní pilíře - liturgický a biblický.
Děti pracují s pomůckami, které jsou jim postupně představeny, jednotlivá prezentovaná té-
mata mají možnost doslova poznat všemi smysly, jsou aktivní. Jsou to právě smysly a zkušenost 
z vlastní činnosti, které jsou prvním zdrojem informací v předškolním věku.
Témata jednotlivých katechezí byla pečlivě vybrána pozorováním dětí a následně mnoha lety 
ověřována tak, aby odpovídala jejich náboženské vnímavosti a duchovním potřebám v rámci 
jejich věkové kategorie. Jednotlivé katecheze jsou provázány, pečlivě propracovány, podloženy 
rozsáhlými zkušenostmi autorek a katechetů, vyučujících tuto metodu po celém světě. Výsled-
kem je ucelená metodika.
Dítě poznává Boha v souladu se Zjevením skrze osobu Ježíše Krista, který je představen 
především jako Dobrý Pastýř, jako ten, kdo miluje své ovce, zná je jménem, vede je a dává za ně 
svůj život. To odpovídá na potřebu bezpečí, lásky a jistoty, kterou bezesporu potřebuje člověk 
v každém věku, ale u malých dětí je tato potřeba zásadní pro jejich správný vývoj, nejen ten 
duchovní.
Pokud vás program zaujal, budu se těšit na vaše děti, podle předběžného programu ve středu od 
13,45 do 15,15. V případě zájmu se může katecheze konat i v dopoledních hodinách.
Více informací o programu najdete na www.katechezedobrehopastyre.cz, předběžné přihlášky 
zasí-lejte a jakékoliv dotazy ráda zodpovím osobně nebo na mailu: vendulka.keclikova@
seznam.cz

Předběžný rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2018/19
1. skupina: 4 – 6(7) let – středa “podle zájmu” 10:15-11:45 nebo 13:45-15:15 – v sále
        (Vendulka Keclíková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání – čtvrtek 14:30 – 15:30 - v sále
        (Martina Samková)
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3. skupina: mladší školní věk (7 - 9 let) - středa 14:00-15:00 – v mateřském centru 
        (Gabriela Suchlová)
4. skupina: starší školní věk (10 - 11 let) – středa 15:15-16:15 - v mateřském centru 
        (Gabriela Suchlová)
5. skupina: mládež (12 - 15 let) – čtvrtek 15:45 – 16:45 – v sále (P. Jerzy Gapski)

Kontakty:  gabesuch@gmail.com;   tel. 603 776 254
(na katechety)  vendulka.keclikova@seznam.cz;  tel. 608 264 268
Pravidelná výuka bude zahájena v týdnu od 17. 9. 2018. 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 i v sousední farnosti Praha 
– Hlubočepy.

Naše farní Kolodovo 2018
Pro naše společenství starších rodičů se stalo již tradicí vyrážet jednou za rok na týdenní 
společný pobyt v přírodě, kde se pohybujeme především na kolech. Letos vyšel termín na 
konec května, který je neobyčejně teplý, takže jsme zažili příjemné letní chvíle.
Krásnou vzpomínkou zůstane hned první výlet v neděli na svátek Nejsvětější Trojice, kdy 
jsme se vydali na poutní bohoslužbu do malé lesní kapličky v Ostružné (u Jičína), zasvěcené 
Nejsvětější Trojici. Cesta byla trochu dobrodružná, ale stála za to. Včas jsme dorazili na palouk 
v lese, kde byla kolem kapličky čerstvě pokosená tráva. Asi po hodině přijel i novokněz z Kutné 
Hory. Mezitím se připravila kapela, sestávající ze čtyř profesionálních hudebníků a zpěváků. 
Barokní doprovod italského stylu byl překrásný a celou atmosféru doplnil ptačí zpěv.
Přídavkem duchovního zážitku bylo i novokněžské požehnání. Tato bohoslužba byla 
požehnaným začátkem dalších výletů, kdy jsme navštívili Trosky, Sobotku, Jičín, koupali se v 
Jinolickém rybníku, a prožili hodně hezkých chvil ve vzájemné blízkosti. Nechyběla ani oslava 
půlkulatých narozenin jednoho z nás. Už teď se těšíme na příští rok a věříme, že to zase vyjde. HS 
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vydává: Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově,  Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
redakční rada: P. J. Gapski, M. Muchová, F. Nedbal    
uzávěrka:  25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)    náklad tohoto čísla: 400 ks     neprodejné

Významné dny, svátky a farní program

Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:  8:00    9:30 18:00  sv. Václav  Neděle:  11:15  sv. Gabriel
(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi) Čtvrtek: 14:45 DD Klamovka
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.

 31.5. čtvrtek Slavnost Těla a krve Páně
 1.6. pátek Památka sv. Justina
 3.6. neděle 9. neděle v mezidobí, v 9:30 první sv. přijímání dětí
 5.6. úterý Památka sv. Bonifáce
 8.6. pátek Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
 11.6. pondělí  Památka sv. Barnabáše
 13.6. středa Památka sv. Antonína z Padovy
 21.6. čtvrtek Památka sv. Aloise
 24.6. čtvrtek Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
 28.6. čtvrtek Památka sv. Ireneje
 29.6. pátek Slavnost sv. Petra a Pavla
 3.7. úterý Svátek sv. Tomáše, apoštola
 5.7. čtvrtek Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Svatoprokopská pouť na Sázavě
Slavnost sv. Prokopa 4. 7. 2018
10:30 – Poutní mše svatá
celebruje P. Augustin Ladislav Gazda, převor kláštera benediktinů v 
Rajhradě
Velká pouť neděle 8. 7.
10:30 – Slavnostní mše svatá staroslověnsky
celebruje P. Petr Prokop Siostrzonek, arciopat břevnovského kláštera
Program poutí v Loretánském Hájku
9. června 11.00
svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie (P. Jakub F. Sadílek OFM)
23. června 11.00
pouť s žehnáním dopravních prostředků (P. Eliáš T. Paseka OFM)
24. června 11.00
pouť – 700 let Červeného Újezda (P. Eliáš T. Paseka OFM)
7. července 11.00
pouť za pronásledované křesťany (P. Filip Š. Boháč OP)
2. srpna 18.00
porciunkule (P. Michal F. Pometlo OFM)
18. srpna 11.00
slavnost Nanebevzetí Panny Marie (P. Josef Žák)


