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Milí smíchovští farníci,
je mi ctí moci pro vás napsat toto úvodní slovo. 
Přestože se ještě neznáme, Duch svatý a pan gene-
rální vikář rozhodli, že se brzy stanu součástí vašeho 
farního společenství.
Jmenuji se Robert Benno Štěpánek a pocházím z 
Brna. Ptáte se, jak se Brňák dostal do Prahy? Mu-
sím říci, že kdyby si mě Bůh nevedl od mého útlého 
věku (snad už od matčina lůna, jak stojí v Písmu), 
nikdy bych se byl nepřihlásil do kněžského seminá-
ře, a to za pražskou arcidiecézi. V Brně jsem totiž 
vyrostl, vystudoval gymnázium, získal inženýrský 
titul v oboru ekonomie na Masarykově univerzitě 
a také pár let pracoval – jako úředník na Ředitel-
ství silnic a dálnic, jako archivář a jako poštovní do-
ručovatel. Každé z těch zaměstnání jsem dělal rád, 
ovšem sloužit lidem v duchovních potřebách mě 
přitahovalo ještě více.

Ježíšovo volání ke kněžství jsem zakusil při modlitbě už v dětském věku a pak znovu během 
vysokoškolského studia. Tehdy jsem se rozhodl pro řeholní stav. Vstoupil jsem do řádu bratří 
Kazatelů – dominikánů, kde jsem však během formace rozlišil, že to není moje cesta. Ovšem 
možná právě díky řeholní disciplíně jsem byl později lépe připraven přijmout s poslušností 
Boží volání ke službě v pražské arcidiecézi. Vnuknul mi myšlenku, že by nebylo dobré si klást 
podmínky, kdyby to náhodou byla jeho vůle. A už poměrně záhy se ukázalo, že opravdu byla. 
Urovnával mi cestu, třebaže nebyla jednoduchá, obdobím kněžské formace v pražském semi-
náři. A hle, 20. června t. r. nastal okamžik vložení biskupových rukou a pomazání posvátným 
olejem, který pro mě Pán připravil už před lety.
A tak se budeme od 1. července setkávat v krásném smíchovském kostele sv. Václava. Mně 
bude velkou ctí vykonávat pro vás službu, ke které mě Pán vyvolil. Není to důvod k vyvyšování 
se, protože kněze si Bůh volí z řad svých učedníků, jež k sobě připojuje už ve svátosti křtu. 
Všichni máme stejnou důstojnost a stejný úkol tady na zemi – posvěcovat ji a přivádět duše 
k nebeskému Otci. Kněz je jen určen navíc ke zvláštní službě církevnímu společenství, jemuž 
zprostředkovává svátostné spojení s Bohem a jehož prosby a potřeby zpětně předkládá Bohu na 
oltáři. Proto zásadním prvkem našeho vztahu bude spolupráce. Věřím, že to bude spolupráce 
krásná a plodná.
  Ať vám všem žehná Všemohoucí Bůh + Otec i Syn i Duch svatý!                Váš   P. Benno

Prázdniny
Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho - slunce, oblaka, vítr, 
vodu, dálky, přátele.
Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření. Děkuji ti za ty dny 
volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější.
Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat, abych 
se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas.
Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá láska. Dej, ať se vrá-
tím domů bohatý zkušenostmi a novou silou.    (Pereira, Myšlenky a modlitby, s.73-82)
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farář u sv. Václava  P. Jerzy Gapski :  tel.:  724 324 555  gapski@centrum.cz
a rektor u sv. Gabriela:   257 317 652 
farní vikář P. Robert Štěpánek :  tel.:  605 926 094 rbstepanek@gmail.com
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 

Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 16. 6. 2020
Přítomni:  P. J. Gapski, P. O. Kapasný, J. Macek, A. Lisý, F. Nedbal, 
  P. Chvátal, O. Sobotka, J. Durdisová, G. Suchlová, 
  H. Svobodová

Plánovaný termín schůzky PR 17. 3. 2020 nebylo možno kvůli koro-
navirové pandemii dodržet.

Body jednání, návrhy a usnesení schůzky pastorační rady:
1) Personální obsazení: 
-  P. Ondřej Kapasný odchází k 30. 6. 2020 do farnosti Poříčí nad Sázavou – děkujeme mu za  
 jeho práci a nasazení ve farnosti,
-  k 1. 7. 2020 přijde nový farní vikář P. Robert Štěpánek, který bude vysvěcen na kněze dne 
 20. 6. 2020 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, v našem kostele ho uvítáme při večerní  
 mši sv. dne 1. 7. 2020 (ta bude jeho primiční mší sv.),
-  poděkování oběma kněžím a kostelníkům za služby v době koronavirové pandemie,
-  předsíň kostela je od karantény stále otevřena.     
2) Finanční situace: celkově obtížná, proto pastorační rada jednomyslně schválila návrh inves 
 tovat naspořené peníze farnosti do koupě nemovitosti, aby byly takto zhodnoceny a přiná 
 šely užitek – návrh musí ještě schválit ekonomická rada farnosti a Arcibiskupství pražské.
3) Noc kostelů: proběhla dne 12. 6. 2020, přišlo 950 lidí. Díky panu Chvátalovi a všem dalším    
 dobrovolníkům za organizaci.
4) Nový služebník eucharistie: A. Lisý získal potřebné osvědčení k podávání eucharistie 
 v kostele i nemocným a bude uveden do služby.
5) Prázdninový provoz bohoslužeb u sv. Václava:
- neděle:   8,00 a 18, 00
- pondělí, středa, pátek:  17, 30
- úterý, čtvrtek, sobota:  7, 30
- bohoslužby v kostele sv. Gabriela během prázdnin nebudou.
6) Technické úpravy: byl instalován nový kamerový systém v kostele a zvonky na faře. 
7) Stavební práce: budou pokračovat, granty jsme získali.
8) Farní dovolená: plánovaná v Neratově v Orlických horách (paní V. Keclíková). Zúčastní se  
 nový farní vikář P. R. Štěpánek.
9) Pouť v roce 2020: byla plánovaná na 25. 4. 2020 do Číhošti, s návštěvou P. V. Revendy ve  
 Vlašimi.  Pouť nemohla kvůli pandemii proběhnout.
10)Postní duchovní obnova: plánovaná na 28. 3. 2020 pod vedením P. V. Revendy nemohla  
 kvůli pandemii proběhnout.
Termín příští schůzky pastorační rady: 15. 9. 2020 v 18, 30
          Zapsala:   HS
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Milí farníci,
léta plynou jako voda a zdá se, že moje seminární formace se pomalu blíží ke svému závěru. 
Mnozí z vás se mě již ptali, jak to bude s jáhenským svěcením. I díky pandemii nebylo zatím 
vše úplně jasné, a tak vám mohu až nyní s radostí oznámit, že jáhenské svěcení bych měl, dá-li 
Pán, přijmou vzkládáním rukou a modlitbou otce biskupa Václava Malého v sobotu 5. září v 
katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha při mši svaté, která začne v 10:00. Na tuto slavnostní 
mši svatou vás všechny srdečně zvu a budu moc rád, pokud se dostavíte. Jak je známo, poslední 
kroky jsou leckdy nejtěžší, a tak prosím o modlitbu, abych v termínu dokončil všechny povin-
nosti na univerzitě a v pořádku se vrátil do vlasti.
Vzpomínám na vás v modlitbě a těším se na viděnou!         Václav Šustr

Zmírnění nedostatku lásky
Všichni bez rozdílu toužíme po lásce. Přesto se ptáme, jaké jsou příčiny jejího závažného ne-
dostatku ve světě. Najdeme jich mnoho. Uveďme si alespoň některé. My sami si určujeme, ale 
také jiní lidé nám, koho máme mít rádi, nebo ne. Zažité představy modelu chování některých 
skupin osob jsou klíčem k tomuto dělení. Jedná se o jedince, kteří se liší fyzicky nebo názorově 
např. jinou mentalitou, národností, barvou pleti, tělesným postižením, vírou v Boha aj. Dnes 
sem opět řadíme i majetek. Mnozí lidé zůstávají jen u tohoto povrchního hodnocení druhých, 
ale z něho nepoznáme kvalitu člověka. Jasnou výpovědí je jeho přístup k životu, vlastnosti a 
schopnosti.
Naše láska není dokonalá. Takovou má jenom Bůh. Miluje všechny lidi bez podmínek a pomá-
há každému. Tak věříme my, kteří jsme přijali křesťanskou víru.
Přesto, že je většina společnosti nevěřící, všichni víme, že bez lásky nic neexistuje. Můžeme 
ji přirovnat k pomyslnému mostu, který spojuje všechny prospěšné dary. Podpírají ho sloupy 
naděje a víry. Nenarušujme jeho pevnost pýchou, zažitými představami a předsudky. To jsou 
příčiny závažného nedostatku lásky ve světě. Jejich poznáním a postupným odstraňováním ho 
budeme schopni alespoň částečně zmírnit a radostněji žít.              Ilona Bozděchová

Noc kostelů - bilance a poděkování
Navzdory zdravotní situaci zavítalo do našeho kostela celkem 
950 návštěvníků o které se postaralo 14 dobrovolníků z řad 
farníků. Všem organizátorům a dobrovolníkům děkujeme za 
dobře připravený a hladký průběh večera.

Také bychom rádi získali od farníků další nápady na případné 
obohacení nebo změnu programu v příštím roce.    FN

Předběžný rozvrh výuky náboženství na faře 2020 - 2021
1. skupina: předškoláci – středa (čas bude upřesněn v září) - farní sál (Vendulka Keclíková)
2. skupina: příprava k 1. sv. přijímání – čas bude upřesněn v září - farní sál (P. Robert Štěpánek)
3. skupina: ml. školní věk (1. - 2. třída) – středa (čas bude upřesněn v září) - MC Venoušek  
         (Gabriela Suchlová)
4. skupina: ml. školní věk (3. - 5. třída) – středa (čas bude upřesněn v září) - MC Venoušek  
         (Gabriela Suchlová)
5. skupina: st. školní věk (6. - 9. třída) – středa (čas bude upřesněn v září) - kancelář 
         (P. Robert Štěpánek)
Kontakty na katechety:
 P. Robert Benno Štěpánek: rbstepanek@gmail.com, tel. 605 926 094
 Vendulka Keclíková: vendulka.keclikova@seznam.cz, tel. 608 264 268
 Gabriela Suchlová: gabesuch@gmail.com, tel. 603 776 254
Přihlášky na farním webu a v sakristii.
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Labyrint světa a ráj srdce
Srdečně zveme na hodinový varhanní koncert, kde se 
střídá hudba a mluvené slovo ve 14 úryvcích z Komen-
ského knihy „Labyrint světa a ráj srdce“. Poutníka do-
provází Všezvěd Všudybud a ukáže mu celý svět - jak 
se každý člověk snaží, přetvařuje, učí se, lopotí, miluje, 
touží po penězích, ale nikde nenalézá klid. Až poutník 
vykřikne: „Ach, přemizerní, bídní, nešťastní lidé, to-
to-liž jest vaše poslední sláva!“ Když pak nahlédne do 
svého nitra, do svého srdce, tam teprve nalezne pokoj 
a klid. Tam jest ten pravý pokoj a mír. V srdci svém.
Letos uplyne už 350 let od úmrtí J. A. Komenského, 
autora nejvýznamnějšího barokního textu Labyrint 
světa a ráj srdce… a přesto nás jeho myšlenky překva-
pí, jak jsou stále aktuální – a řekneme si – copak se za 
těch 350 let vůbec nic nezměnilo? Na co jsme v dnešní 
době tak pyšní? Kulturní evoluce je jako želva - ne-
nechme se vyprovokovat šíleným rozvojem techniky a 
globalizací! Pojďme si poslechnout nádhernou hudbu 
a zamyslet se, co v nás naštěstí zůstává pořád stejné. 
Uklidní nás někdy shovívavá, jindy nepokojná hudba 
i filozofie Komenského, která jde do takové hloubky 
našeho nitra, kde dnešní problémy ztrácejí na význa-
mu. Díky obrovskému množství metafor je text velmi 

srozumitelný a v následném hudebním motivu máme čas si promítnout Komenského myšlen-
ky do našich příběhů a pocitů.
Punc současnosti koncertu přidají i oba mladí umělci, spolužáci z Janáčkovy konzervatoře – 
Radúz Mácha, člen činohry Národního divadla, oblíbený díky mnoha divadelním a filmovým 
rolím, a Tomáš Pindór, muzikant celoživotně srostlý s varhanami a koncertující na českých i 
zahraničních pódiích a kůrech.
Radúz Mácha (recitace) Tomáš Pindór (varhany) Jan Amos Komenský (text) Petr Eben (hudba)
Pořadatel:  Musica loci Praha
Termín konání:  pondělí 13. 7. 2020 v 19,00 hod. Délka koncertu:  1,15 hod. bez přestávky
Místo konání:  Bazilika sv. Václava v Praze 5 – Smíchov
Předprodej:  https://goout.net/cs/koncerty/labyrint-sveta-a-raj-srdce-j-a-komensky-p-eben/iuksf/+pohnq/
Prodej vstupenek:  jednu hodinu před koncertem v místě konání

Mariánský sloup vztyčen!
Ve čtvrtek 4.6. v 16 hod byl opět vztyčen Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, za tiché 
účasti katolické Prahy a příznivců historie. Štěstí členů sochařské huti pana Váni nelze popsat.  
Švédům se naši předci ubránili a my snad zaženeme koronavirus ...     FN 

LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE

Bazilika sv. Václava 
v Praze na Smíchově

Radúz Mácha  
recitace

Tomáš Pindór 
varhany

13. 7. 2020 v 19:00

pro varhany a recitátora

Jan Amos Komenský / Petr Eben

Prodej vstupenek: GoOut.net a na místě 1 hodinu před koncertem

Koncert u příležitosti 350 let výročí úmrtí J.A. Komenského Koncert u příležitosti 350 let výročí úmrtí J.A. Komenského
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Přivítání P. Benna
Ve středu 1.7. při mši sv. v 17:30 jsme přivítali do farnosti P. Benna. Ten sloužil u sv. Václava 
svoji primiční mši a udílel novokněžské požehnání. Potom jsme se přesunuli do farního sálu a 
oslavili tuto radostnou událost.         FN
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Rozloučení s P. Ondřejem
V neděli 28.6. při mši sv. v  9:30 jsme se rozloučili s naším „jednoročním kaplanem“ Ondřejem. 
Jak trefně poznamenal P. Jiří, „na Smíchově je tak silné povětří, že již po jednom roce mohou 
kaplani převzít vlastní farnost“. Otče Ondřeji, děkujeme za vše!      FN
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První sv. přijímání dětí
V neděli 14.6. při mši sv. v 9:30 přistoupilo 6 dětí k prvnímu sv. přijímání. Byl to společný vý-
sledek příprav P. Ondřeje, Gabriely a P. Anselma. Pamatujme na všechny v modlitbách!  FN 
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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

 1.7. středa v 17:30 bude sloužit primiční mši sv. nový kaplan P. Robert Štěpánek
 3.7. pátek Svátek sv. Tomáše, apoštola
 11.7. sobota Svátek sv. Benedikta
 22.7. středa Památka sv. Marie Magdalény
 25.7. sobota Svátek sv. Jakuba, apoštola
 29.7. středa Památka sv. Marty
 31.7. pátek Památka sv. Ignáce z Loyoly
 1.8. sobota Památka sv. Alfonsa z Liguori
 4.8. středa Památka sv. Jana Vianneye
 6.8. čtvrtek Svátek Proměnění Páně
 8.8. sobota Památka sv. Dominika
 10.8. pondělí Svátek sv. Vavřince
 11.8. úterý Památka sv. Kláry
 14.8. pátek Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho
 15.8. sobota Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 20.8. čtvrtek Památka sv. Bernarda
 21.8. pátek Památka sv. Pia X.
 22.8. sobota Památka Panny Marie Královny
 24.8. pondělí Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
 27.8. čtvrtek Památka sv. Moniky
 28.8. pátek Památka sv. Augustina
 29.8. sobota Umučení sv. Jana Křtitele
 1.9. úterý obnova pravidelného programu bohoslužeb
 3.9. čtvrtek Památka sv. Řehoře Velikého

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 
Uvedený pořad bohoslužeb platí od 1.7. do 31.8. včetně, bez ohledu na svátky!

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

Kostel sv. Václava je v létě otevřen:
pondělí, středa, pátek: 16:00 – 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)

Zveme mladé lidi na pěší pouť do Hájku
Zveme mladé lidi k prožití společných chvil i setkání s Bohem během 
pěší pouti smíření do Hájku. Akce proběhne 28.7. – 1.8.2020.
Start: příjezd do Rakovníka na faru v úterý 28.7. od 15 hod.
Cíl: příchod do františkánského kláštera v Hájku u Prahy v pátek 31.7., 
večer koncert chval, v sobotu 1.8. v 11 hod mše sv. ze slavnosti Panny Marie 
Andělské – Porciunkule. Tato slavnost bývá nazývána také „odpuštěním z 
Assisi“.
S sebou: Spacák, karimatku, podle možnosti stan, dobrou obuv, plavky.    
Věk: 18 – 30 let.
Pro více informací a přihlašování do 15.6.2020 kontaktujte bratra 
Eliáše, elias@ofm.cz.


