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Milí farníci, 
rád bych se vám alespoň ve stručnosti představil, 
protože jsem od 1. 8. biskupem poslán do vaší far-
nosti sv. Václava. A když se tu budeme potkávat, 
tak abyste věděli s kým. 
Narodil jsem se 17. 7. 1986 v Praze. Po studiu 
gymnázia s hudebním zaměřením jsem úspěšně 
absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Kar-
lovy, obor Technická informační výchova a che-
mie se zaměřením na vzdělávání. Zde jsem získal 
titul bakalář a magistr. Již během studia na vysoké 
škole jsem učil náboženství ve farnosti na Žižkově 
u kostela sv. Prokopa, ale také na Vinohradech u 
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. 
Roku 2009 jsem nastoupil jako učitel na vícele-

tém gymnáziu Karla Sladkovského v Praze a od roku 2011 již pravidelně organizuji a diriguji 
Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby. 
V září roku 2012 jsem nastoupil do přípravného ročníku studia na kněze v Olomouci (tzv. 
konvikt) a od října roku 2013 jsem studentem Katolické teologické fakulty v Praze. Pětiletou 
formaci ke kněžství jsem absolvoval v Arcibiskupském kněžském semináři v Praze, odkud mě 
biskup poslal do farnosti u sv. Václava na Smíchově v Praze. 
Jsem rád, že jsem právě v této farnosti. Těším se na vzájemné setkávání a poznávání se. Doufám, 
že i já pro vás zde budu požehnáním a že vám mohu zprostředkovat alespoň kousek toho, co 
nám Kristus nabízí ke spáse a radosti. K tomu ale potřebuji Boží pomoc, tedy prosím o mod-
litbu, ale budu potřebovat i vás a vaši otevřenost, shovívavost a podporu. A tak se těším na 
vzájemnou spolupráci a na vše, co budeme společně vytvářet pro Krista a spásu duší.
       Vše dobré Vám přeje         Václav Revenda
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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 V. Revenda, 
úterý 18:30 - na faře, bude upřesněno

Příprava na křest dospělých - V. Revenda
středa po večerní mši sv. - na faře, bude upřesněno
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 - bude zahájeno od 17.9.
Čtvrteční filmové a modlitební večery
čtvrtek od 19:45 - velký sál na faře
Modlitba sv. Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. 
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace. 
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 23.10 od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 25.9. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka bude zahájena 17.9.

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 17. září budou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme, 
nově pod vedením Václava Revendy. 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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Filmový a modlitební čtvrtek
Srdečně vás zveme na červnové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem. 
Pravidelné promítání začne sice až v říjnu, ale pravidelné modlitební 
čtvrtky začnou od 17.9. 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 bude do-
provázet mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Rádi mezi sebou uví-
táme nové posily - zpěváky i hudebníky. 

Volby do zastupitelstva Prahy 5 se konají 5. a 6. října!
Přijďte a volte odpovědně podle svého přesvědčení. KDU-ČSL v Praze 
5 se spolu s nezávislými kandidáty hlásí do soutěže o Váš hlas. Nejsme 
již nepopsaný list papíru, máme za sebou čtyři roky práce v zastu-
pitelstvu. Posuďte, jestli jsme to dělali dobře nebo špatně. Na našich 
stránkách www.praha5.kdu.cz najdete příběhy, které o tom vyprávějí.
Zachovali jsme svornost mezi sebou a nehledali nepřátele mezi ostat-
ními. Vnášeli jsme do činnosti samosprávy otevřenost a spolupráci. 
Drželi jsme se témat, o kterých se na úrovni městské části rozhoduje. V 
tom chceme pokračovat. Chceme se dále angažovat a hledat dobro pro 
naši obec jako křesťanská strana. Neskrýváme tento náš motiv. Naopak, 
víme, že prosazování spravedlnosti bez víry nevede k cíli.

Komunální program pro naši městskou část a její lokality naleznete rovněž na našich stránkách 
a během měsíce září Vám ho chceme představit osobně. Respektujeme v něm, že Praha 5 je 
rozlehlá a členitá a každá její lokalita má trochu jiné starosti. Naši kandidáti jsou ze všech částí 
Prahy 5 a jsou zárukou, že Váš hlas bude v jejím zastupitelstvu slyšet.
   Sestry a bratři, máme společný cíl.   Vít Šolle, kandidát na starostu 

Farní pouť ke sv. Zdislavě
Zveme vás na farní pouť v sobotu 22. září 2018. Pojedeme pronajatým 
autobusem, pouť je tedy vhodná pro farníky všech věkových kategorií. 
Nejprve navštívíme Jablonné v Podještědí, kde sv. Zdislava nechala 
pro dominikány postavit kostel s klášterem a kde má svůj hrob. Tato 
česká šlechtična byla prohlášena za svatou roku 1995 papežem sv. 
Janem Pavlem II. Je patronkou rodin, spolupatronkou českého národa 
a patronkou České dominikánské provincie.
Po mši sv. v místní bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy si prohlédneme s 

průvodcem baziliku i přístupné prostory kláštera. Odpoledne navštívíme zámek Lemberk, což je 
místo rovněž spjaté se životem sv. Zdislavy. Zde se v rámci prohlídky reprezentačních a soukromých 
prostor seznámíme s historií zámku a hradu Lemberk. V podvečer se vydáme zpět do Prahy.
Máme zajištěn společný oběd v restauraci v Jablonném v Podještědí. Jako v minulých letech i 
letos je možné si předem vybrat ze dvou jídel, která jsou uvedena na přihlašovacím archu. Sraz 
je v 7:20 u kostela sv. Václava, odjezd přesně v 7:30, předpokládaný návrat do Prahy asi v 18:30 
hodin. Celková cena je 500 Kč za dospělého, 450 Kč za seniory starší 65 let nebo 250 Kč za děti 
do 15 let. Tato cena zahrnuje dopravu autobusem, oběd (jídlo+polévka) a prohlídku zámku 
Lemberk. Nápoje k obědu uhradí každý samostatně v restauraci.
Přihlásit se a zaplatit můžete v sakristii. Prosíme, nenechávejte přihlašování na poslední chvíli!



4

Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 29. 8. 2018
 Přítomni: P. J. Gapski, J. Durdisová, T. Lokajíčková, G. Suchlová, 
    P. Chvátal, F. Nedbal, J. Macek, H. Svobodová
 Omluveni: --
Body jednání, návrhy, usnesení:

1) Personální situace ve farnosti: od 1. 8. 2018 k nám nastoupil na výpomoc pastorační asis- 
 tent diákon Václav Revenda. Bude vyučovat náboženství, povede biblickou hodinu, přípravu
 na biřmování a bude pomáhat v chodu farnosti. Paní J. Durdisová bude mít z rodinných  
 důvodů od 1. 9. zkrácený pracovní úvazek. Kostel bude otevřen ve všední dny do 11 hodin.
2) Úprava suterénu fary: byla oslovena odborná firma na odvlhčování, která posoudí stav   
 sklepních prostor a navrhne možnosti úprav.
3) Výuka náboženství pro děti: výuka náboženství pro nejmenší děti, kterou povede paní V. 
 Keclíková, bude probíhat ve farním sále. K tomuto účelu byly zakoupeny skříňky pro   
 potřebné vybavení.
4) Podzimní pouť: uskuteční se 22. 9. 2018, pojedeme do Jablonného v Podještědí. 
 Podrobnější informaci najdete ve Zpravodaji.
5) Jáhenské svěcení: bude se konat v katedrále dne 8. 9. 2018  od 10, 00. Bude vysvěcen i náš  
 pastorační asistent pan Václav Revenda.
6) Žehnání školáků: proběhne v neděli 9. 9. při mši sv. v 9, 30.
7) Brožury o kostele: je třeba je dotisknout. Při této příležitosti bude brožura přepracována a  
 přeložena i do angličtiny.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 23. 10. 2018 od 18,30 hod.  Zapsala:   HS

Rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2018/19
1. skupina: 4 – 6(7) let – středa nebo 13:45-15:15 – v sále (Vendulka Keclíková)

2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání – čtvrtek 14:30 – 15:30 - v sále
        (Václav Revenda)
3. skupina: mladší školní věk (6 - 8 let) - středa 14:00-15:00 – v mateřském centru 
        (Gabriela Suchlová)
4. skupina: starší školní věk (8 - 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 (Václav Revenda)

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, může se přihlásit i v sousední farnosti Praha – Hlubočepy.

Využití společných darů
Naši společnost můžeme rozdělit na dvě skupiny, většinu zdravých lidí a menšinu tělesně 
postižených osob. Ačkoli žijeme v moderní době plné technických vymožeností, někteří 
lidé stále zastávají názor, že by měli žít postižení v ústavech odděleni od zdravých. Vůbec si 
neuvědomují, že nám dávají neviditelné bolestné znamení. Jediným prostředkem k odstranění 
tohoto středověkého předsudku je zamyšlení nad otázkou, jak by se sami cítili na druhé straně 
pomyslného mostu. Nečekanými okolnostmi, nemocí nebo nehodou, by se tam přece mohli ve 
chvíli dostat. Smíření a vyrovnání s touto situací by bylo určitě velmi těžké.
Avšak upřímnou touhu po harmonickém a šťastném životě máme všichni bez rozdílu. Většina 
z nás může žít v obyčejných bytech. Někteří je musejí mít upravené kvůli pohybu na invalid-
ním vozíku. Máme sice omezené možnosti a schopnosti, ale chceme být také užiteční ostat-
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ním lidem. Pán Bůh dává dary i nám. Někteří umějí hrát na různé hudební nástroje, často 
také na profesionální úrovni. Jiní píší povídky nebo články do časopisů. Další vyrábějí krásné 
věci k běžnému použití i na ozdobu. Těmito dary chceme obohacovat všechny lidi bez rozdílu. 
Většina z nás netouží po falešném soucitu nebo jenom po obdivu a chvále. Svými dovednostmi 
ukazujeme, že krása, potěšení z ní a čistá radost, patří i do naší uspěchané doby. Dostali jsme od 
Boha schopnost k jejímu vnímání. Záleží na každém z nás, jak ji využijeme. Vysoká zeď nebo 
hustý plot by nás neměly oddělovat při společném sdílení dobrých darů. Jediným spojením 
je vzájemné děkování za ně a uvědomění si, že tímto postojem můžeme účinně pomoci ke 
zlepšení života na světě.          Ilona Bozděchová

Dva malé návody
Naše doba má mnoho kladných ale i záporných stránek. Mezi ně patří spěch, 
neklid a nerovnováha činností během celého dne. Tyto vážné důsledky vedou k 
odlidštění společnosti. Vnímaví jedinci to cítí. Pomůckami k celkovému zklidnění 
rozbouřené nálady a ke zlepšení vztahů nám mohou být dva malé návody.
První je rozlišování našich aktivit podle jejich důležitosti. Jedna z nejčastěji vy-

slovených vět zní: “nemám čas”. Den však stále trvá dvacet čtyři hodin. Nemusíme si ho nap-
lánovat přesně na minuty, ale měli bychom si alespoň rámcově uvědomit, co nás v něm čeká a 
čemu se chceme věnovat. Je dobré začít od nejtěžších či nejnudnějších činností a postupovat k 
těm nejlehčím nebo nejzábavnějším. Tak zabráníme únavě a vyčerpání. Vyřazení zbytečných 
akcí nám bude prospěšné. 
Druhým malým návodem je život v přítomnosti. Někteří lidé žijí stále v minulosti. Zabývají se v 
myšlenkách událostmi, které už nemohou vůbec změnit a často ani napravit. Jiné osoby zase žijí 
v budoucnosti. Plánují si ji daleko dopředu a častokrát se stává, že mají strach z událostí, které 
se nikdy nepřihodí. My však žijeme své dny tady a teď, proto je dobré naplno prožívat přítomné 
okamžiky. Když jsme s přáteli, bavme se s nimi, dobré jídlo si vychutnávejme, při koncertě 
vnímejme a poslouchejme hudbu. 
Tyto malé návody se budeme učit celý život. Je to běh na velmi dlouhou trať, ale zároveň 
úkol nás křesťanů. Máme vnášet pokoj do naší společnosti a zlidšťovat ji. Pán Bůh nám dar 
přemýšlení. Náš mozek má dostatečnou kapacitu k tomu, abychom o těchto výše zmíněných 
malých návodech nejenom uvažovali, ale také se je snažili žít v každodenním životě proto, aby-
chom se nestali bezcitnými roboty bez lásky a úcty k ostatním lidem i k sobě. Ilona Bozděchová

Rok nových zkušeností
Den se se dnem sešel a rok uběhl jako voda. Pět let formace a studia mám za sebou a další dva 
mě ještě čekají. V prvním ročníku v Římě jsem se setkal především s předměty, které jsem dělal 
již v Praze, ovšem i tak jsem měl možnost se naučit mnoho nového. Asi největším letošním 
problémem byl bez pochyb jazyk, italština na základní úrovni sice nepatří k nejtěžším jazykům, 
ale něco jiného je si umět nakoupit nebo se optat na cestu a něco jiného zase aktivně se zapo-
jovat na přednáškách a o to víc při zkouškách, ale s Boží pomocí to nějak vyšlo. Na studiu 
v Římě si mimo jiné vážím toho, že když je památka nějakého světce, nejen že si ho mohu 
připomenout, ale můžu dost často také zajít přímo k jeho hrobu.
Největší událostí tohoto roku byla repatriace ostatků kardinála Josefa Berana. Po jejich vyzd-
vihnutí z krypty baziliky sv. Petra byli převezeny k nám do Nepomucena, kde přečkali noc, 
slavili jsme u nich dvě mše svaté a během noci jsme se s ostatními alumny koleje střídali v 
modlitební stráži. Spolu s dalšími šesti spolubratry jsme měli tu čest rakev s ostatky nést při 
přesunech po Římě, letět s nimi vládním speciálem do Prahy a následně je doprovázet a nosit 
po Praze až do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Celá akce byla silným zážitkem. Jednak 
z čistě lidského hlediska (let vládním speciálem, cesta Římem a Prahou v policejní koloně), 
ale především z toho duchovního. Asi vše nedokáži zpracovat a uvědomit si již nyní, určitě na 
to budu vzpomínat jinak za deset, dvacet nebo třicet let. Velice silným okamžikem bylo nést 



rakev z Arcibiskupského paláce do katedrály, protože 
jsme vraceli svého arcibiskupa tam kam patří a od-
kud byl před více jak padesáti lety (taktéž v obležení 
bohoslovců) evakuován před komunisty. Přijde mi 
velmi symbolické, že se muž pronásledovaný ko-
munisty a pravicovými extremisty vrací do vlasti v 
době, kdy ve sněmovně zasedají názorově podobně 
smýšlející strany.
Formace a příprava ke kněžství ale není jenom studi-
um na univerzitě a život v semináři, patří k tomu také 
letní praxe. Tento rok jsem měl možnost vycestovat 
do Baskicka a Navarry, abych se učil španělsky. Oba 
regiony mají moc krásnou přírodu i architekturu. 
Baskická církev je na tom počtem věřících podobně 

jako ta naše, sice ji neperzekuovali komunisti, ale citelný zásah dostala paradoxně zevnitř v 80. 
letech během nacionalistických tendencí. Když bych to popsal velmi jednoduše: pokud v církvi 
postavíme místo Boha národ, další generace nemá důvod proč věřit. Další prázdninovou praxí 
byl evangelizační program Antiochia v severních Čechách a pak ministrantský tábor.
Na konci září se vracím zpět do Říma a další rok bude plný novinek. Na Lateránu bude nový re-
ktor univerzity i děkan teologické fakulty a v Nepomucenu zase nový rektor i vicerektor koleje. 
Vzpomínám na vás v modlitbě a prosím také o vaši podporu, protože bez ní by to bylo velmi 
těžké.  Václav Šustr             (P.S.  Papoušci řvou stále ...)

Škola už zase volá
Škola už zase volá Prázdniny utekly jako voda a my opět nakupujeme školní přezůvky, sešity, 
obaly na učebnice a nejrůznější pomůcky podle seznamu, který naše děti dostaly ve škole, nebo 
jsme ho společně s pozdravem našli na internetových stránkách třídy našeho školáčka. Škola 
je důležitým obdobím života dětí a podle Bruna Ferrera ho v čas radostnější a užitečnější může 
proměnit jenom rodina. 
Škola je významným obdobím k získání vědomostí. Jsou to vlastně učňovská léta, kdy se děti 
učí myslet, správně se vyjadřovat, tvořivě používat všechno, co pomáhá řešit základní úkoly 
člověka. A k tomu je potřeba hodně času a také pomoc dospělých.
 Nebuďme dozorci
Těžko se někdo naučí studovat na základě povelu: Uč se! anebo když se mu hrozí trestem. 
Řemeslo si člověk osvojí tehdy, když pozoruje a napodobuje zkušenější. Proto jako rodiče 
nemůžeme spoléhat na to, že stačí svěřit základní výchovu škole. Nesmíme jen čekat na „výsled-
ky“. To my sami jsme učiteli samostatnosti a lidské zralosti našich dětí. Proto bychom se měli 
vyvarovat dvou opačných postojů. Nedělat za děti to, co je jejich povinností, ale ani bychom je 
neměli ponechávat sobě samým a nanejvýš poskytnout „dozor“.
Základním problémem dětí je otázka: „Proč mám studovat?“ Zde můžeme jasně projevit svá 
očekávání povzbuzováním a především příkladem. O učení mají zájem spíš dospělí, a ne děti. 
Děti se většinou učí proto, že musejí. Děti chtějí znát všechno možné, bývají nesmírně zvídavé, 
a škola jejich zvědavost usměrňuje. To vyžaduje od učitelů a vychovatelů velké úsilí. Mnoho 
dětí však nevidí přesvědčivý cíl ve skladbě školních předmětů. Ani je netrápí, že jako dospělí si 
budou hledat zaměstnání a budou se muset prokazovat vysvědčeními o své kvalifikaci. Proto 
mají děti už doma vidět, „k čemu je škola“. Jestliže se škola nespojuje se životem, vystavujeme 
se nebezpečí, že ji děti budou považovat za zbytečné otravování. Školní období je naší největší 
investicí pro budoucnost našich dětí a je třeba ji všemožně chránit. Škola není zlo, ale děti to 
vždy nechápou. Nebývá snadné dětem pomoci, aby se rády učily, aby rády četly a obohacovaly 
se. Například lásce ke knihám se nejčastěji učí doma.
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 Učme děti myslet
Naučme děti, že bez práce a úsilí se nedočkají žádného výsledku – ani v učení. Mozek je tím 
účinnější, čím víc se využívá. Paměť funguje tím spolehlivěji, čím víc ji používáme. Dítě se 
naučí myslet, jestliže to od něj budeme čekat. Proto bychom s ním měli diskutovat. Nechtít po 
něm, aby papouškovalo naučené odpovědi, ale vést ho k tomu, aby odpovídalo s rozmyslem. 
Totéž platí o paměti, proto je dobré s dětmi hrát hry, při kterých si mají zapamatovat různé věci, 
učit je nové písničky, tak, aby si zapamatovaly slova i melodii. Můžeme s nimi soutěžit o to, kdo 
si rychleji vzpomene, jaké telefonní číslo má babička...
Děti se musejí také naučit řešit problémy. Proto s nimi přemýšlejme, jak by se dala spravit roz-
bitá hračka, vymýšlejme nová dokončení známých pohádek, učme je, že málokdy existuje jen 
jediné správné řešení nějakého problému. Pomozme jim objevit, jak se studuje.
Domácí úkoly a příprava na školu jsou příležitostí, jak se přesvědčit o slabinách dětí, nikoli 
prostředníkem k tomu, abychom se dozvěděli, že dítěti nejde násobilka nebo gramatika. Měli 
bychom dětem pomáhat v úsilí porozumět látce a zabránit jim, aby se jednoduše na učení 
„vykašlaly“. Jakmile děti zápas vzdají, protože „stejně propadnou“, pak je jejich školní osud 
zpečetěn.
 Potřebují náš zájem
Je důležité, pomáhat dětem rozdělit si den, udělat si plán povinností i radostí. Je dobré, když 
rodiče společně s dětmi kontrolují žákovskou knížku a společně připravují batoh na školní 
výlet nebo šijí masku na dětské vystoupení. Je třeba pomáhat určit čas pro splnění školních 
povinností, čas pro hry, zábavu, sport, společenskou činnost.
Studium předpokládá klidné prostředí a duševní pohodu. Proto bychom v dětech neměli vz-
buzovat úzkost tím, že se budeme hroutit z jejich neúspěchu. Nikdy nespojujme úctu k osobě 
dítěte se školním prospěchem. Školní hodnocení často sleduje jenom výsledek a nevšímá 
si dílčího pokroku. Je na nás, abychom ocenili, že dítě sice má neustále špatnou známku z 
matematiky, ale už se naučilo, jak vyřešit jeden typ příkladů, a hlavně se už matematiky nebojí 
– to je úspěch, který nesmí být zastíněn školním hodnocením. Mnoho školních těžkostí vzniká 
z problémů, které nemají nic společného s lajdáctvím a roztěkaností.
Sledujme s dětmi život ve škole. Jak můžeme doufat, že dítě bere školu vážně, jestliže se o to 
nestaráme a nezajímáme? Děti považují za důležité to, co považují za důležité rodiče. Rodiče 
by se měli zúčastňovat třídních schůzek a setkávání s učiteli. Ne jako nepříjemní „protihráči“ 
školy, ale jako angažující se spojenci.      Podle knížky Bruna Ferrera: Vychovávej jako Don Bosco.

Umíte povzbuzovat?
Umíte povzbuzovat? Slovo povzbuzení od partnera může posílit manželství a dokonce ho i 
zachránit. Slovo povzbuzení od učitele může změnit svět dítěte, povzbuzení od vedoucího 
může inspirovat k růstu potenciálu. Umění povzbuzovat ale nespočívá jen ve slovech.
Dobrou zprávou je, že umění povzbuzovat se dá rozvíjet a pěstovat. Je to jeden z pěti jazyků 
lásky. Zkuste proměnit život svůj i vašich blízkých:
Naslouchejte – věnujte skutečnou pozornost nejen věcem, které se týkají partnera či dětí, ale 
také jejich hodnotám a touhám.
Všímejte si maličkostí – děti, ale i dospělí  své prosby o pomoc často ukrývají do nepatrných 
gest, která je třeba se naučit rozpoznávat.
Oceňujte dobré postoje – nejen děti, ale i partneři jsou na ocenění a úctu velmi citliví, naše 
pochvala je pro ně posilou.
Vysílejte jasné signály – jedna dívka nosila s sebou v kabelce pomačkaný a mnoha čteními 
opotřebovaný lístek: „Milovaná Helenko, vím, že jsi smutná ze špatné známky na vysvědčení. 
Prosím, nic si z toho nedělej. Máš krásné známky ze všeho, co tatínek a já považujeme v životě 
za důležité! Jsi čestná, odpovědná a samostatná. Jsi opravdu nádherná lidská bytost. Všechno 
ostatní je opravdu vedlejší. Líbá a objímá tě tvoje maminka.“
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Farní dovolená 2018 ve Štěkni
Jako každý rok i letos jsme vyrazili na farní dovolenou. Těšili jsme se, bylo totiž na co. Prostředí 
zámku, zámeckého parku, blízkost řeky, krásná, člověkem obhospodařovaná krajina, přátelé a 
čerstvý vzduch, kdo by se netěšil?
Přálo nám i počasí, pršelo jen jeden den, po zbytek bylo slunečno, přes poledne jsme s povděkem 
spočinuli pod stíny statných zámeckých dubů a vedra nás tak nezasáhla jako ty, kdo museli 
zůstat v Praze. Odpoledne jsme si vychutnávali osvěžující Otavu u Klostermannova jezu.
Celou dovolenou byl s námi náš nový kaplan – pan Václav Revenda, kterému tímto také moc 
děkujeme, že jsme se s ním mohli seznámit, že byl s námi přítomen a věnoval mládeži a dětem, 
a že s námi tvořil společenství nejen kolem stolu Páně. Těšíme se, že se s ním budeme ve far-
nosti potkávat.
Program týdne byl nabitý a pestrý. Spolu se sestrami z Congregatio Jesu jsme mohli denně 
slavit eucharistii, každý den jsme modlitbou, a písní chval začínali i končili. V pondělí zdatnější 
vyrazili na společný cyklovýlet, my s menšími dětmi jsme si vybrali Písek jako cíl naší společné 
cesty, kde jsme navštívili unikátní kulturní a zábavný prostor určený pro celou rodinu zvaný 
Sladovna.
Úterý bylo dnem společného výletu. Čekal nás hrad Helfenburk – rozlehlá, poměrně zachovalá 
zřícenina a nádherné poutní místo Lomeček, kam za námi přijel i pan farář otec Gapski a slavil 
pro nás i další poutníky mši svatou v místní barokní kapli, která jako jedna ze tří na světě má 
svatostánek zavěšený nad oltářem.
Středa byla odpočinková a konal se tradiční štěkeňský orienťák, tentokrát jen pro děti, a 
všechny čekalo na konci překvapení. Večer jsme si vyslechli přednášku od Václava Revendy o 
Trojici. Čtvrtek byl opět sportovnějšího rázu, jelo se z Katovic do Štekně na raftech a po večeři 
se promítal film o Fatimě, po kterém následovala diskuze.
V pátek jsme měli objednanou prohlídku zámku a konala se hra pro děti – Biblické putování. 
Děti vyrážely po skupinkách na stanoviště, které odpovídaly příběhům, které jsme si po celý 
týden spaním četli. Na jednom místě jako Adam a Eva pojmenovávaly zvířata, na dalším hleda-
ly do Noemovy archy druhého ze zvířecího páru. Pak je čekalo stanoviště, kde jako Izraelité 
prchaly z Egypta, jedly nekvašený chléb, označovaly veřeje a přecházely přes moře. Na další 
zastávce trefovaly Goliáše prakem a dostali se až do doby novozákonní, kde bylo jejich úkolem 
správně vybrat Ježíšových dvanáct učedníků a posléze putovaly za samotným Pánem, kde 
dostaly zaslouženou odměnu. Večer pak starší připravily pro menší noční bojovku.
Ve Štěkni bylo krásně. Moc se mi líbilo, že všichni bez rozdílu věku se podle svých možností 
zapojili, celá dovolená se nesla v přátelském duchu a nebyl žádný větší konflikt. Děkuji také 
manželům Tomkovým za organizaci celé dovolené, Matoušovi za přípravu orienťáku a také jemu, 
Terce a Vendy za přípravu bojovky pro menší děti. Svým dílem ale přispěl každý, minimálně k 
příjemné atmosféře. Vytvořili jsme živé společenství nesené modlitbou, Bohu díky!
společné foto         Štěkeňský jez
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Biblické putování - Goliáš         Biblické putování - odchod z Egypta

Biblické putování u Ježíše         Helfenburk

Lomec           na kolech

Otava rafty1         Otava rafty2
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V září uctíme svatou Ludmilu, první českou světici
Svatá Ludmila je první česká žena známá jménem, první pokřtěná panovnice, zakladatelka 
Přemyslovské dynastie, babička a vychovatelka sv. Václava a první česká světice. Zavražděna 
byla v noci z 15. na 16. září na hradišti Tetín v roce 921 na příkaz své snachy Drahomíry.

Svátek svaté Ludmily proto připadá na 16. září a na mnoha místech po České republice se konají 
poutě k uctění této významné světice. Mnoho poutníků se tak v září vydá na některou svatolud-
milskou pouť. Tradičně se pouť koná například na Pražském hradě, na Mělníce (odkud podle 
legend Ludmila pocházela), na Levém Hradci (kde s knížetem Bořivojem založila první kostel 
v Čechách) a také na Tetíně. Právě letošní pouť na Tetíně bude výjimečná, neboť Svatovítská 
kapitula na slavnost zapůjčí jednu z nejvzácnějších relikvií svatovítského pokladu – lebku svaté 
Ludmily. Poutníci budou mít možnost uctít lebku v barokním kostele svaté Ludmily 22. září.

Svatou Ludmilu dnes vnímáme jako matku a patronku českého národa, v roce 2021 si budeme 
připomínat 1100 let od jejího zavraždění. Právě z tohoto důvodu vznikl na začátku roku 2016 
spolek Svatá Ludmila 1100 let. Založení iniciovala obec Tetín a zakládajícími členy se staly 
farnosti Beroun a Roztoky a města Roztoky a Mělník – místa, která jsou historicky spjata s 
působením kněžny Ludmily.

Posláním spolku a stejnojmenného projektu Svatá Ludmila 1100 let je péče o odkaz svaté Lud-
mily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti, tak aby v roce 2021 
došlo k důstojnému uctění její mučednické smrti. Vyvrcholením celého výročí by se měla stát 
svatoludmilská národní ekumenická pouť na Tetín v září 2021.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!
 www: http://www.svataludmila.cz/cs/
 Facebook: https://www.facebook.com/svataludmila1100let/
 Instagram: https://www.instagram.com/svataludmila1100let/
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DRAŽICE
Sobota 15. 9.

18:00 Poutní bohoslužba 
www.obcanedrazic.cz

KAMENNÝ PŘÍVOZ
Sobota 15. 9. 

16:00 Poutní bohoslužba
 www.jiloveuprahy.farnost.cz

LEVÝ HRADEC
Pátek 14. 9.

19:00 Vigilie s ostatky
sv. Ludmily, mše svatá

Sobota 15. 9. 
10:00 Poutní bohoslužba 

www.peplum.cz

LITOMĚŘICE
Neděle 16. 9. 

18:00 Poutní bohoslužba 
www.farnost-litomerice.cz

MĚLNÍK
Neděle 16. 9. 

8:00 Poutní bohoslužba 
www.farnostmelnik.cz

PRAHA 2 – VINOHRADY
Sobota 15. 9.

16:30 Poutní bohoslužba 
     www.ludmilavinohrady.cz

    PRAHA 20 – CHVALY
         Neděle 16. 9.
             8:30 Poutní bohoslužba 
             www.chvaly.farnost.cz

  PRAŽSKÝ HRAD
  Sobota 15. 9.
  17:15 Poutní bohoslužba 
  www.katedralasvatehovita.cz

  SUCHÁ LOZ
  Neděle 16. 9. 
  10:30 Poutní bohoslužba 
  www.farnost.banov.cz

  TETÍN
  Sobota 22. 9. 
  11:00 Poutní bohoslužba 
  www.farnostberoun.cz
 
  ZADNÍ ZBOROVICE
  Sobota 15. 9.
  18:00 Poutní bohoslužba 
  www.farnost-strakonice.cz

„Jak ona jen za světlem spěchat“

Mediální partneři

Hlavní mediální partner
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Doprava do Staré Boleslavi
dne 28. září bude v provozu linka PID 379, rychlé spojení mezi Prahou a Starou Boleslaví . 
Linka bude vedena z Prahy, Černého mostu po dálnicu D10 do Staré Boleslavi. Většina spojů 
bude zajištěna kloubovými autobusy. 
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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.

 3.9. pondělí Památka sv. Řehoře Velikého
 8.9. sobota Svátek Narození Panny Marie, od 10 hod. v katedrále jáhenské svěcení
 9.9. neděle při mši sv. v 9:30 požehnání pro školáky a jejich pomůcky
 13.9. čtvrtek Památka sv. Jana Zlatoústého
 14.9. pátek Svátek Povýšení svatého kříže
 15.9. sobota Památka Panny Marie Bolestné
 17.9. pondělí zahájení pravidelné výuky náboženství
 21.9. pátek Svátek sv. Matouše
 22.9.  sobota farní pouť do Jablonného za sv. Zdislavou
 27.9. čtvrtek Památka sv. Vincence z Paula
 28.9. pátek Slavnost sv. Václava - Národní pouť ve Staré Boleslavi
 29.9. sobota Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
 1.10. pondělí Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
 4.10. čtvrtek Památka sv Františka z Assisi
Program poutí v Loretánském Hájku

8. září 11.00
Slavnost Narození Panny Marie – hlavní pouť – s procesím od kaple č. 18
arciopat Petr Prokop Siostrzonek OSB
22. září 11.00
Pouť ke svátku Stigmatizace sv. Františka (P. Daniel Janáček O.Praem)
6. října 11.00
Pouť ze slavnosti sv. Františka (P. Vladimír Slámečka)

Pozvánka k dominikánům
* JEŽÍŠI KRISTE! (Kristova jména) - úterý 18. září 2018 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře 
(vstup Jilská 5) Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)
V židovském způsobu uvažování je jméno klíčem k poznání osoby. Co znamenají jména Ježíš? Kris-
tus? Syn? Pán?Odpovídá Filip Boháč OP. (Katechismus katolické církve, články 422–455).
* DOVNITŘ NOVÝM VSTUPEM (Den architektury) - sobota 29. září 2018 v 10.00 hod., barokní 
refektář (vstup Jalovcová 2) Novou fortnou a novým schodištěm v dominikánském klášteře, z 
kterého je přístup do nejdůležitějších prostor kláštera, vás provede Josef Pleskot, jeho kolegové z 
AP ateliéru a také bratři dominikáni.Otevřeno bude od 10 do 13 hodin, sraz na nároží Husovy a 
Jalovcové ulice.


