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Zpravodaj

Prázdniny
farnosti sv. Václava na Smíchově
2019
Nový kaplan - P. Ondřej Kapasný

Milí farníci ze Smíchova! Od prvního července budu působit jako
kaplan ve Vaší farnosti. Rád bych se Vám trochu představil. Je mi
32 let a narodil jsem se v Jihlavě, ale celý život jsem prožil v Praze.
Od svých dvou let jsem vyrůstal v Modřanech. Tatínek pochází ze
Slovenska, z vesnice Varín blízko Žiliny a pracuje jako živnostník v
typografii. Maminka zase pochází z hrdého městečka Měřín u Velkého Meziříčí a učí na gymnáziu chemii. Mám jednoho staršího a
jednoho mladšího bratra a dvě mladší sestry. Vdaná je pouze první
sestra, druhá zatím studuje. Bratři pracují.
Rodiče mě i sourozence vedli od malička k víře. Dokonce jsem byl
u prvního svatého přijímání už ve svých pěti letech. Ministroval
jsem od svých šesti do devíti let, ale pak jsem přestal. Důvody si
sám nepamatuji. Nicméně, když přišel do Modřan jako nový farář
právě otec Jerzy, to mi bylo šestnáct, pozval mě znovu k ministrování. Asi po roce jsem začal chodit na mši svatou denně. Poznal jsem,
že na mši dostanu víc síly, než hraním na počítači. Začal jsem v
sobě vnímat změny. Měl jsem velkou radost z přebývání u svatostánku a začal jsem mít rád modlitbu. Zatím jsem si však nevšiml, že by mě Bůh volal ke kněžství. Přišlo však několik událostí,
které to postupně měnily. Asi v šestnácti jsem se zamiloval do jedné spolužačky, ale protože jsem
se dlouho styděl ji to říct, modlil jsem o sílu. Později však jsem se začal modlit i o to, abych poznal
svou cestou, kterou mi Bůh připravil. V roce 2005 zemřel Jan Pavel II. a na mé osmnáctiny měl
pohřeb. Avšak jasné znamení, že mám jít na kněze, jsem uslyšel až před maturitou.
V té době jsem se chystal na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Už mi chybělo
udělat jen maturitu, aby mě přijali. Chemie a technologie mě velmi bavily a viděl jsem v nich určitým způsobem svůj životní úkol. Ale na Zelený čtvrtek 2006 jsem při kázání uslyšel větu, která
se mnou otřásla. „Kde není kněz, není Nejsvětější svátost.“
Věděl jsem, že to nejsou pouze slova otce Jiřího. Nastal v mém srdci boj. Nechtěl jsem Bohu odmítat, ale věděl, že se musím vzdát svého snu stát se vědcem a chemickým vývojářem. Dlouho
jsem se po mši modlil a stále opakoval větu: „Bože učiň, abych tobě neodolal.“
Po nějaké době jsem toto sdělil otci Jiřímu a poradil mi, abych ještě vysokou vystudoval, a potom
se rozhodl. Časem se ukázalo, že to byla velmi dobrá rada. Mnohé krize povolání jsem totiž zakusil již před vstupem do semináře. a tak jsem poznal, jak odolávat některým chybám a kritickým
situacím. Například, když jsem byl na vysoké, se do mě zamilovala jedna dívka. Protože jsem
právě prožíval krizi modlitby, začal jsem s ní chodit, ale po třech měsících jsem se s ní musel rozejít, protože jsem už nabyl jistoty, že mám se připravovat stát se knězem. Od té chvíle už nebyla
otázka zda mám jít, ale jestli mám jít hned, nebo až po konci vysoké. Naštěstí jsem poslechl rady
otce Jiřího a dokončil VŠCHT a stal se inženýrem. Vzápětí jsem nastoupil do Teologického konviktu v Olomouci, prvního roku přípravy na kněžství. Po přípravném ročníku jsem studoval tři
roky Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a pak jsem byl poslán dokončit
základní studium do Říma na Lateránskou univerzitu a bydlel jsem na Papežské koleji Nepomucenum. Každé ze tří období formace mi sedělo přesně na to, jak se vyvíjel můj duchovní život.
Po dokončení studia jsem byl vysvěcen na jáhna a poslán na jáhenský rok do Kralup nad Vltavou.
Těším se až budu moci pro Vás sloužit mši svatou i ostatní svátosti a pomáhat Vám na cestě do
nebe.								
Ondřej Kapasný
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Předběžný rozvrh výuky náboženství

na faře u sv. Václava ve školním roce 2019 – 2020
1. skupina: předškoláci 4-6 let – středa 14:15-15:30 - ve farním sále (Vendulka Keclíková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání – P. Ondřej Kapasný
3. skupina: 1. třída ZŠ (6-7 let) – středa 14:15-15:15 - v mateřském centru (Gabriela Suchlová)
4. skupina: mladší školní věk (8-11 let) – středa 15:30-16:30 - v mateřském centru (Gabriela Suchlová)
5. skupina: mládež (cca od 15 let) – P. Ondřej Kapasný
Kontakty na katechety:
Gabriela Suchlová: gabesuch@gmail.com, tel. 603 776 254
Vendulka Keclíková: vendulka.keclikova@seznam.cz, tel. 608 264 268
Pravidelná výuka bude zahájena v týdnu od 16. 9. 2019 (Katecheze Dobrého Pastýře v termínech od 2. 10. 2019 do 29. 4. 2020). 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.
%--------------------------------------------------------------------------------------------------%
Přihláška na náboženství 2019 – 2020
Přihlašujeme svého syna/svou dceru na výuku náboženství ve smíchovské farnosti u sv. Václava.
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Kolik let již navštěvoval(a) výuku náb. : .............. Přistoupil(a) již k 1. sv. přijímání: ANO / NE *
Skupina, kterou by měl(a) navštěvovat:...............
Adresa bydliště: .....................................................................................................................
Zdravotní či jiné omezení: .....................................................................................................
Telefon / mobil rodičů: ...........................................................................................................
e-mail rodičů: .........................................................................................................................
Dítě smí po skončení výuky samostatně odejít: ANO / NE *
Datum: ............................... Podpis rodičů: ...........................................................................
Poznámka: …………………………………………………………………………………….........
(Podepsanou přihlášku prosím odevzdejte v sakristii nebo při 1.hodině.)

* nehodící se škrtněte

Po dobu prázdnin nebude pravidelný farní program jednotlivých společenství.
Začínáme opět v září!
Farní pastorační rada se sejde 3.9. v 18:30.
Přejeme všem požehnaný čas odpočinku a nabrání nových sil!
farář u sv. Václava
P. Jerzy Gapski :
a rektor u sv. Gabriela:				
farní vikář
P. Ondřej Kapasný:

tel.: 724 324 555 gapski@centrum.cz
257 317 652
tel.: 731 622 988 kapasnyo@gmail.com

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.
Sponzorské dary:
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První mše sv. kaplana Ondřeje u sv. Václava

V pondělí 1.7. jsme při večerní měi sv. přivítali nového kaplana Ondřeje. Po novokněžském požehnání jsme se ještě sešli na faře k malé oslavě a prvnímu setkání. Vítejte otče Ondřeji!
FN

Ovoce pravé víry

Rychlý způsob života nám neprodlouží čas. Jeho důsledky jsou stres a jiné zdravotní potíže. Ani
vyspělá technika nedokáže nahradit setkání s druhým člověkem. Velice účinnými pomůckami
k návratu rovnováhy jsou: změna prostředí, zpomalení a chvíle k přemýšlení. Proto mnoho lidí
hledá inspiraci v životě našich předků. Navštěvují skanzeny a muzea, kde se dovídají o zvycích
během roku, tehdejší módě i jídelníčku. Zkoušejí si vyrábět starými postupy různé předměty.
Také však touží po vyšších skutečnostech, které je přesahují přesto, že většina z nich nevěří v
Boha. Zvláště obyčeje před vánočními a velikonočními svátky jsou plné pověr a magie.
Někteří dobrodruzi se vydávají do dalekých zemí za poznáváním náboženských obřadů indiánských kmenů i dávných zaniklých civilizací. My však neznáme obsah symbolů a často už jim
ani nerozumíme.
Ačkoli žijeme v moderní době, velikou módou se stalo obnovování těchto pohanských tradic.
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Jejich zastánci si vůbec neuvědomují veliké skryté nebezpečí. Tato víra nedává pokoj, ale bere
svobodu a vede ke strachu, který se šíří jako ošklivá nákaza. Trestem za porušení či nesplnění
určitých nařízení má být nemoc nebo dokonce smrt.
Toto vážné zjištění by nás mělo vést k zamyšlení nad otázkou, jak pomoci k odstranění této
hrozby. Jediným platným prostředkem, osvědčeným staletími, je hluboká prožívaná víra v
Boha, která neodnímá nikomu svobodu. Její ovoce je stále stejné, láska, radost a naděje. Tyto
nehmotné pevné sloupy drží stále svět. Bez nich už by dávno neexistoval.
Ilona Bozděchová

Svěcení v katedrále

V sobotu 22.6. byli v katedrále vysvěceni pro pražskou arcidiecézi 4 novokněží. Mezi nimi byli
i náš Václav a náš Ondřej. Dokonce i otec Jiří do katedrály dorazil, ačkoli tam běžně nechodí.
Ale nemohl si nechat ujít tak slavnostní chvíli, kdy mohl Václava poprvé obléci do kněžského
ornátu a spolu s ostatními kněžími a biskupy na něj vložit ruce.
V zaplněné katedrále věřící sledovali průběh svěcení na instalovaných velkoplošných obrazovkách. Za naši farnost se účastnila nejen velká skupina rodičů i s dětmi, ale i zástupců starší a
velmi staré generace. Je obdivuhodné, že všichni vydrželi až do konce obřadů a následně se do-
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čkali i novokněžských požehnání před arcibiskupským palácem (celkem 4 hod. bez přestávky).
Ale mimořádnost události dodává i mimořádnou sílu účastníkům. Pamatujme nadále ve svých
modlitbách na vysvěcené a prosme za další nová povolání!				
FN
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Radost a vděčnost Pánu žně

V sobotu 29. června zažila naše farnost slávu, jaká se obvykle vyskytne ve farním životě jen několikrát za století. Primiční mši sv. sloužil novokněz P. Václav Revenda. K oltáři jej doprovodili
kněží spojení s naší farnosti. A v zaplněném kostele se sešli farníci z celé Prahy.
Slavnostní hudební doprovod obstaral Václavův sbor (přes 80 členů). Všichni si vděčně uvědomovali význam události, kdy jeden z našeho středu byl povolán ke službě. Kázání se ujal P. Jiří.
Po mši sv. a nezbytném focení skupin, jsme se přesunuli do radničního sálu, kde nechal P. Jičí
připravit raut pro všechny účastníky bohoslužby. Tady začala druhá část oslav, kdy přítomní
mohli pozdravit primicianta, zavzpomínat na společně strávené uplynulé roky a slibovat účast
na akcích budoucích. Pro ty, kteří se nemohli dostavit, připomínáme, že P. Václav nastupuje do
farnosti Vlašim, kde ho můžete navštívit. Přejme mu vše dobré a nadále ho podporujme modlitbou. A zároveň si vděčně vzpomeňme i na rodiče, kteří ho ve víře vychovali a celou dobu na
jeho cestě ke kněžství podporovali. (A nezapomínejme ani na Václava Šustra, za dva roky je na
řadě on!)
P.S. A že to byla velká sláva a významná událost v rámci pražské arcidiecéze dosvědčuje i přítomnost fantoma církevních oslav - všem známého “Lahvouna”, který i se svojí “holubí letkou” vydržel až do samého závěru oslav. FN
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti (od 1.7. do 31.8.)
Neděle:
8:00 18:00 sv. Václav
u sv. Gabriela o prázdninách bohoslužby nejsou
Po, St, Pá: 17:30
sv. Václav
Út, Čt, So: 7:30		
sv. Václav
Pátek: 15:00 Palata
Uvedený pořad bohoslužeb platí od 1.7. do 31.8. včetně, bez ohledu na svátky!
Kostel sv. Václava je v létě otevřen:

pondělí, středa, pátek: 14:00 – 18:30,
úterý, čtvrtek, sobota 7:15 – 11:00
neděle: 7:15 – 11:00 a 17:15 - 19:15
(v sakristii kostela je v těchto hodinách k dispozici pastorační asistent/ka)

Příležitost k přijetí svátosti smíření u sv. Václava
1/2 hod. před každou večerní mší sv. a v neděli též před dopolední; jindy po dohodě

Významné dny, svátky a farní program
1.7. pondělí
			
3.7. středa
5.7. pátek
11.7. čtvrtek
22.7. pondělí
25.7. čtvrtek
26.7. pátek
29.7. pondělí
31.7. středa
1.8. čtvrtek
6.8. úterý
8.8. čtvrtek
10.8. sobota
14.8. středa
15.8. čtvrtek
20.8. úterý
21.8 středa
22.8. čtvrtek
24.8. sobota
27.8. úterý
28.8. středa
29.8. čtvrtek
3.9. úterý
Nabídka

v 17:30 u sv. Václava primiční 		
mše sv. P. Kapasného
Svátek sv. Tomáše, apoštola
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Svátek sv. Benedikta
Památka sv. Marie Magdalény
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Památka sv. Jáchyma a Anny
Památka sv. Marty
Památka sv. Ignáce z Loyoly
Památka sv. Alfonsa z Liguori Program poutí do Hájku 2019
Svátek Proměnění Páně
Mariánské poutní místo Hájek u Prahy zve na
Památka sv. Dominika
červnové a červencové pouti.
Svátek sv. Vavřince
Památka sv. Maxmiliána Kolbeho sobota 13. července v 11:00 hodin
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Za pronásledované křesťany
Památka sv. Bernarda
celebruje P. Josef Žák
Památka sv. Pia X.
Památka Panny Marie Královny pátek 2. srpna v 18:00 hodin
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola Svátek Panny Marie, královny andělů-Porciunkule
Památka sv. Moniky
po mši sv. festival františkánských schol
Památka sv. Augustina
celebruje P. Jakub František Sadílek OFM
Umučení sv. Jana Křtitele
sobota 3. srpna v 9:00 hodin
Památka sv. Řehoře Velikého

domácí péče o seniory:
2x týdně pondělí + pátek v době od 9 do 14
za 120 Kč na hodinu. Aktivizace, cvičení, pomoc
s hygienou, doprovod k lékaři atd. dle dohody
relaxační a regenerační masáže:
v odpoledních hodinách v salonu ve Zborovské
č. 22 (30 min. 300 Kč, 45 min. 500 Kč).
Masérka a pracovnice v sociálních službách,
Marta Holmanová, tel. 721 107 280
mar.holmanova@seznam.cz
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Sobotní památka Panny Marie
celebruje P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM
sobota 17. srpna v 11:00 hodin
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
celebruje P. Daniel Janáček, strahovský opat
středa 21 – neděle 25. srpna
New Dawn – charismatické setkání
sobota 7. září v 11:00 hodin
Slavnost Narození Panny Marie, hlavní pouť
přede mší svatou procesí od kaple č. 18
celebruje P. Vojtěch Kodet, karmelitán

Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. J. Gapski, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 400 ks
neprodejné

