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Žijme v Boží lásce
Bratři a sestry,
ocitli jsme se znovu v liturgickém mezidobí. Toto 
druhé mezidobí však zaujímá celou polovinu cír-
kevního roku, a proto se významným způsobem liší 
od onoho prvního, které jsme prožívali mezi dobou 
vánoční a dobou postní. Liturgický rok se dá totiž 
rozdělit na část před Sesláním Ducha svatého a část 
po jeho Seslání, které jsou přibližně stejně dlouhé. A 
do té druhé jsme právě vstoupili. Ne nadarmo byla 
tedy před liturgickou reformou nazývána dobou po 
Seslání Ducha svatého.
V týdnech před slavností Letnic nás čtení z Evange-
lia podle Jana opakovaně poučovala o Boží lásce. To 
proto, abychom byli připraveni přijmout Ducha sva-
tého, jenž je nositelem této lásky, ba sám je tou Lás-
kou. Celá ona první polovina církevního roku byla 
nesena duchem cesty, očekávání a přípravy, zatímco 
tato druhá polovina je časem církve, již hotové, napl-
něné Duchem. A tak je možné o této etapě po Seslání 
Ducha svatého mluvit též jako o období Boží lásky.
Měsíc červen je obzvlášť prodchnut znameními Boží 
lásky k nám. Jsou to velké svátky a slavnosti připomí-
nající jeho milosrdenství: Těla a krve Páně, Nejsvě-
tějšího Srdce Ježíšova, ale též Neposkvrněného srdce 
Panny Marie a Narození sv. Jana Křtitele, které jsou 
s tajemstvím Boží lásky také přímo spjaty. Všechny 
pro nás mohou být zdrojem, resp. prostředkem, skr-
ze nějž lze tuto lásku čerpat a obratem vydávat dál, 
do okolí každého z nás. Do světa, který ji zvláště v 

současné době soužení tolik potřebuje.
Vstupme tedy s důvěrou a radostí do Boží lásky, abychom během tohoto měsíce milosti těsněji 
prožívali naše spojení s Bohem a vyzařovali jeho pokoj, ať už budeme kdekoli. I když nás po-
vinnosti zavanou do vzdálenějších končin a budeme na svých místech vystřídáni jinými, jak se 
také co nevidět stane s kaplany v naší farnosti, přece stále zůstáváme jednou církví, jedním tělem 
Kristovým. Není na místě loučení, jako se se zármutkem běžně loučí lidé, nevědouce, kdy a za 
jakých okolností se znovu sejdou. Stejně jako ani Ježíš se v pravém smyslu neloučil s apoštoly, 
nýbrž jim spíše zanechával odkaz a velký příslib, a to, aby zůstávali v jeho lásce. Kdo v ní zůstává, 
pro toho loučení není smutné, protože Boží láska je silnější než jakékoliv pozemské rozdělení. 
Fyzicky se sice brzy již nebudeme vídat tak často, ale naše duchovní spojení zůstane pevné. 
Francouzští věřící často zakončují dopisy a elektronické zprávy slovy: „Ve spojení modlitby...“ či 
„Spojeni modlitbou“. Tak to budiž i teď a tady mezi námi. Zůstávejme v Boží lásce.
     Ať nám Pán žehná!              P. Benno
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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 Benno 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 

Svátostný život ve farnosti u kostela sv. Václava
Pozor - návrátili jsme se k obvyklým časům bohoslužeb! Od 
28.3. (Květné neděle) byl obnoven běžný pořad bohoslužeb.
T.j.  u sv. Václava PO - SO ráno v 7:30 a večer v 17:30
   NE ráno v 8:00 a 9:30, večer v 18:00.
U sv. Gabriela NE ráno v 11:15. 
V souvislosti s aktuálními vládními opatřeními upozorňujeme, že bo-
hoslužby v bazilice sv. Václava budou slouženy na úmysly zadaných in-
tencí v obvyklých hodinách, za účasti lidu, dle aktuálního stupně PES.
Ke svátosti smíření je možné přistoupit 30 min před každou 
večerní mší sv., v neděli navíc 7:30-7:55 a 9:00-9:25.

Kněží naší farnosti jsou v naléhavých případech k dispozici na telefonu nebo na e-mailu.    JG

Mše sv. v televizi a na internetu
Velký výběr přenosů z farností přes internet najdete na: https://mseonline.cz/. Doporučujeme 
vyzkoušet si předem připravenost vašich počítačů, tabletů a mobilů, abyste měli aktualizované 
a funkční nastavení vašich zařízení dříve, než začne přenos ...      FN

Sbírka na budoucího novokněze Václava
Po 7 letech studií bude vysvěcen další novokněz pocházející z naší farnosti. Děkujeme všem, 
kteří jej po celou dobu nejrůznějšími způsoby podporovali na této cestě.
Rádi bychom jej ještě i na závěr podpořili a „vybavili“ na vstup do trvalé služby. Vaše finanční 
dary prosím předávejte v sakristii paní Durdisové, která je sbírkou pověřena. Vybraná částka 
bude předána během primice u sv. Václava 20. června od 14 hod.
A nezapomeňte se prosím trvale modlit za další nová kněžská povolání!    JG

Kněžské svěcení Václava Šustra
Milí farníci, jak již jsem psal v květnovém čísle, kněžské svěcení a primiční mše svatá se blíží. 
Proto přináším pár organizačních informací. Kněžské svěcení přijmu 19. června v katedrále 
při mši sv. v 10:00. Příchod lidu do Pražského hradu bude možný od 9:30 hod. skrze vchod 
na IV. nádvoří. Po mši sv. se vám bohužel nebudu moci příliš věnovat. To si ale vynahradí-
me náledující den 20. června při primici a oslavě. Vše bude samozřejmě záležet na aktuálních 
protiepidemických opatřeních (snad se bude situace i nadále zlepšovat), program by měl být  
následující:
 12:45 nácvik ministerky v kostele (ministranti se budou převlékat v sakristii)
 13:00 otevření kostela k tiché modlitbě
 13:00 zpřístupnění fary pro oblékání kněží
 13:45 preludium varhan
 14:00 mše svatá v kostele
cca 15:45 zahájení pohoštění v zasedacím sále MČ Praha 5
 16:15 možnost přijetí individuálního novokněžského požehnání v kostele
Na kněžské svěcení, primiční mši svatou a následné občerstvení jste srdečně zváni!   Václav Šustr
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Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie 
Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,
díky Bohu se situace, která více než na půl roku 
zásadním způsobem ochromila běžný život 
naší společnosti, postupně, pomalu, ale naděj-
ně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny 
zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost 
k přehodnocení životních priorit, každodenní 
rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, 
které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to 
byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli 

na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.
Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou 
lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což 
není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.
Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat 
k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie 
doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z 
toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, 
že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme 
povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygie-
nických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních 
sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, 
abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desa-
tera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili 
Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a 
pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána 
i zpěvem. Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají
Nepomuk, 18. května 2021         Biskupové Čech, Moravy a Slezska

Svatopetrská sbírka na bohoslovce
Bude se bude konat v neděli 27. června 2021 při všech bohoslužbách.
V roce 2020 bylo celkem vybráno 645 715,- Kč a prostředky byly použity 
zejména jako příspěvek Nadaci Arcibiskupského semináře, Teologickému 
konviktu v Olomouci a Papežské koleji Nepomucenum v Římě. Předem dě-
kujeme všem, kteří na bohoslovce přispějete i letos.

S radostí, s vděčností a s bázní Boží Vám oznamuji,

že skrze modlitbu a vzkládáním rukou pražského

arcibiskupa kardinála Dominika Duky přijmu

KNĚŽSKÉ  SVĚCENÍ

při mši svaté v sobotu 19. června 2021 od 10:00

v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Za dar života, víry a povolání bych chtěl

poděkovat při

PRIMIČNÍ  MŠI  SVATÉ

v neděli 20. června 2021 od 14:00

v kostele sv. Václava v Praze na Smíchově.

Na obě slavnosti vás srdečně zvu a

prosím o modlitbu.

Václav Šustr
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Slavnost Těla a Krve Páně v hlavním městě Praze
Podobně jako v minulých letech, zve srdečně 
pan kardinál Dominik Duka OP všechny kně-
ze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi 
i všechen Boží lid v městě Praze k oslavě slav-
nosti Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 3. června 
2021 v 17.00 hod. bude pan kardinál sloužit v 
katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnou 
mši svatou a po ní bude následovat tradiční 
eucharistické procesí. To půjde z katedrály ko-
lem Hradčanského náměstí s prvním oltářem 
u Arcibiskupského paláce, druhým u vybrané 

kanovnické rezidence a třetím oltářem u mariánského sloupu na Hradčanském náměstí, kde 
bude průvod zakončen.
Na tuto slavnost zveme především pražské farnosti a duchovní působící v Praze. Tomuto spo-
lečnému slavení by se měla dát přednost před bohoslužbami v jednotlivých pražských farnos-
tech. Dosavadní zkušenost ukázala, že slavení na výše zmíněných místech může mít důstojný 
průběh, jak je požadováno, a je také příležitostí k oslavě tohoto významného svátku s diecéz-
ním biskupem.
Srdečně zveme také ministranty, kterých se do asistence při této slavnosti může zapojit velké 
množství. Sraz ministrantů bude v 15.00 hod. před Arcibiskupským palácem.
Prosíme muže, kteří by si kladli za čest nést nad Eucharistií baldachýn, aby se do 28. května 
2021 nahlásili na tel. 737 215 326 a v den slavnosti se dostavili v tmavém obleku v 16.15 hod.
před Arcibiskupský palác.
Děti a družičky prosíme, aby se již přede mší sv. shromáždily pod královskou oratoří.
Příchod lidu do Pražského hradu bude možný od 16:30 hod. skrze vchod na IV. nádvoří.
Výše uvedené pokyny platí v případě, že Vláda ČR či Kancelář prezidenta republiky, v reakci na 
aktuální epidemiologickou situaci, nezpřísní obecně očekávaná opatření. Aktuální informace ke 
slavnosti budou zveřejněny 26. května 2021 na www.apha.cz a www.katedralasvatehovita.cz.
                 Mgr. Vojtěch Mátl, jáhen a arcibiskupský ceremonář

Kurz „Být sama sebou“ pro dívky od 12 do 18 let
V brněnském Centru naděje a pomoci se věnujeme životním situacím, které se týkají těhotenství, ma-
teřství a rodičovství. Významnou část naší práce představuje úspěšná pomoc párům, kterým se nedaří 
otěhotnět, a hledají přirozené cesty, bez technik umělého oplodnění. O osvětu v oblasti zodpovědné-
ho rodičovství se snažíme nejen mezi dospělými. Vnímáme jako důležité také dospívajícím předávat 
pravdivé informace o lidské plodnosti, povzbuzení k sebeúctě a vytváření dobrých vztahů.
Kromě individuálních konzultací nabízíme též rozmanité kurzy. Osvědčený, oblíbený kurz 
mezi mladými dívkami ve věku 12–18 let je týdenní prázdninový kurz Být sama sebou, letos 
v létě jej v našich prostorách plánujeme v termínu 19. 7. – 23. 7. 2021. V kurzu se s dívkami 
zaměřujeme především na témata, která bývají někdy pro rodiče v komunikaci s dospívajícími 
náročná, jako je zodpovědný přístup k sexualitě. V průběhu týdne se formou testů, kvízů a her 
věnujeme otázkám rozvoje osobnosti, vztahů, nechybí však ani trochu odlehčující a nadšeně 
očekávané téma módy a kosmetiky. V rámci kurzu může dospívající dívka zjistit, v čem je dob-
rá, za co se může pochválit, a co naopak by bylo dobré na sobě změnit k lepšímu. Naším přáním 
a motivací kurzu také je, aby dívky získaly podněty, které jim pomohou např. v komunikaci s 
rodiči a vrstevníky, právě ve složitém období dospívání.
Pokud by Vás kurz zaujal, ať už pro Vaši dcerku nebo vnučku, můžete se podívat na naše strán-
ky www.cenap.cz a zjistit o kurzu více. Také, pokud by Vás zajímala jakákoli jiná problematika, 
které se věnujeme, a se kterou bychom Vám nebo Vašim blízkým mohli pomoci, neváhejte se 
na nás obrátit. Jsme tu i pro Vás!                   MUDr. Ludmila Lázničková (CENAP)
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„Láska je trpělivá…“ (1 Kor 13,4)
Použitý výraz v originále tohoto biblického citátu je řecké slovo mak-
rothymei. Smysl tohoto výrazu lze lépe pochopit i z řeckého překladu 
Bible Starého zákona, kde se mluví o „váhavosti k hněvu“. Trpělivá láska 
se projevuje tam, kde někdo nejedná impulzivně a nedá se strhnout k 
urážkám.
Být trpěliví ale v žádném případě neznamená nechat se sebou zle zachá-
zet nebo snášet projevy fyzické agrese nebo dovolovat, aby s námi lidé 
jednali jako s věcí.

Perfekcionismus ničí vztahy
Když si začneme myslet, že vztahy by měly být jen ideální, nebo že (druzí) lidé mají být doko-
nalí anebo když sebe postavíme do středu a očekáváme, že všechno se bude řídit jenom podle 
nás, pak nastávají problémy… Tehdy začínáme být ve všem netrpěliví a reagujeme rozmrzele, 
chladně, lhostejně či agresivně.
Jestliže se necvičíme v trpělivosti, budeme mít stále důvody, proč reagovat s hněvem, a nakonec 
se z nás stanou lidé, kteří neumějí žít s druhými, asociálové neschopní ovládat svou impulziv-
nost, a naše nejbližší rodina se promění v bitevní pole či mrazivé soužití.
Moje trpělivost se posílí, když…
Boží slovo nás vybízí: „Daleko ať je od vás každá zahořklost, prchlivost, hněv, hádání, nacti-
utrhání a všechny druhy špatnosti“ (Ef 4,31). Moje trpělivost se posiluje, když uznávám, že 
také druhý člověk má právo žít se mnou na této zemi takový, jaký je. Nezáleží na tom, že je mi 
obtížný, že mění mé plány, že je mi nepříjemný svým způsobem žití a svými názory, že všechno 
není takové, jak jsem očekával. Láska s sebou nese vždycky hluboký smysl pro soucítění, s nímž 
přijímáme druhého jako součást tohoto světa, a to i když se chová jinak, než jak bych si přál.
Trpělivost ale není jen pasivní postoj. Provází ji i činnost, dynamická a tvořivá interakce s dru-
hými. Láska tak prokazuje druhým dobro a pomáhá jim, je dobrosrdečná…
Zdroj trpělivosti
Láska si nezoufá z budoucnosti. Člověk, který má křesťanskou naději, ví, že se ten druhý se 
může změnit. Stále doufá, že je možné zrání, překvapivé rozkvetení do krásy, že i nejskrytější 
možnosti jeho života jednoho dne začnou klíčit. To ale neznamená, že všechno se změní v 
tomto životě. Křesťanská naděje umožňuje přijmout skutečnost, že určité věci se nestanou tak, 
jak by si člověk přál, ale že Bůh píše rovně i na křivých řádcích a že vytěží nějaké dobro i ze 
špatných věcí, které nedokážeme na této zemi překonat.
Zde se uplatňuje naděje v plném smyslu, protože zahrnuje jistotu života za smrtí. Člověk se vše-
mi svými slabostmi je povolán k plnosti nebe. Tam, po úplné proměně Kristovým vzkříšením, 
už nebudou existovat naše křehkosti, ani křehkosti těch druhých. Ani temné a chorobné strán-
ky našeho jednání a chování. Tam bude každý člověk zářit v celé své ryzosti, dobrotě a kráse. 
To nám také uprostřed nesnází této země umožňuje nazírat druhého člověka nadpřirozeným 
pohledem, ve světle naděje, a očekávat onu plnost, kterou jednoho dne přijme v nebeském 
Království, třebaže teď není viditelná. podle exhortace papeže Františka Amoris laetitia (čl. 90-93)

Snášet lidi kolem sebe - i to znamená dát za ně svůj život
Ježíšovo prosté a náročné přikázání: „Milujte“

„Mé přikázání“ (Jan 15,12-17) – přikázání, v němž jsou obsažena všechna ostatní 
přikázání, přikázání, kterým se Ježíšův učedník odlišuje od všech ostatních lidí, 
přikázání, o němž apoštol Jan hovoří jako o „novém přikázání“ – toto typické a 
nezaměnitelné Ježíšovo přikázání je prosté a náročné: „Milujte se navzájem, jak já 

jsem miloval vás. Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo za své přátele položí svůj život“. Násle-
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dovat Krista znamená milovat své bližní do té míry, že jsme ochotni položit za ně život stejně 
jako Ježíš – Boží Syn, který sestoupil z nebe, aby za mě položil svůj život.
„Položit svůj život“ neznamená jen „umřít“ 
Položit svůj život ale neznamená jen „umřít“ za své bližní. Jistě, někdy to může znamenat i něco 
velkého, krásného a přitažlivého. Ale dát svůj život především znamená udělat něco pro to, aby 
se můj bližní stal alespoň o trochu šťastnějším; znamená to ptát se každé ráno jak nebýt lidem 
jen na obtíž, nebo snášet jejich mlčení a grimasy, přijímat jejich charakterová omezení a nedivit 
se, když se setkám s tím, v čem oni sami nemají jasno, a s jejich hříchy.
Položit za druhé svůj život
znamená přijímat své bližní takové, jací jsou,
a ne takové, jací by měli být.               převzato z knihy Lectio Divina na každý den v roce 4, str. 268

Bůh tě může angažovat, ať už jsi kdokoli
Bůh každého z nás stvořil jako jedinečného
Bůh každého z nás, muže i ženu, stvořil jako je-
dinečného, originálního, krásného a vzácného. 
Bohužel jsme společnosti dovolili, aby nás for-
movala ke svému obrazu, a ne k Božímu. Stále 
tak máme strach, že nás druzí nepřijmou takové, 
jací jsme.
Největším problémem ale není to, že nás odmít-
nou druzí, nýbrž že odmítáme sami sebe. Pro-

blém nenastává, když ostatní lidé nejsou schopni vidět naši vnitřní krásu, ale když my sami v sobě 
nedokážeme krásu najít. Tento jev se bohužel stal problémem mnohých současných mužů a žen.
Bůh ve mně vidí krásu
Nedávno jsem se na jednom semináři setkal s jistým děvčetem. Účastníky jsem vyzval, aby si 
vzali do rukou kámen jako symbol zla, které máme v sobě, a tento kámen drželi v rukou. Po-
žádal jsem je, aby ve chvíli, kdy pocítí, že se od hříchu dokážou odpoutat, šli ten kámen položit 
před kříž. Toto děvče mi řeklo, že místo kamene položila před kříž malé zrcátko. To zrcátko jí 
připomínalo, kolikrát opovrhovala sama sebou, když se na sebe v zrcadle dívala. Řekla mi: „Teď 
si uvědomuji, že to zrcátko už nepotřebuji. Od této chvíle jsem přesvědčena, že nejdůležitější je, 
jak se na mě dívá Bůh.“ I když jsem hříšník, Bůh ve mně vidí krásu.
Bůh vás může angažovat
Bůh věří svému dílu, svému tvoru, věří tomu, koho stvořil jako svého syna, svou dceru. Když 
si Ježíš vyvolil apoštoly, nebyli bohatí ani mocní. Nebyli ani inteligentní. Naopak, byli to ne-
vzdělaní a chudí rybáři, kteří neměli žádnou moc. Ovšem protože on jim věřil a oni přijali jeho 
lásku, staly se z nich pilíře církve.
Když mi řeknete, že jste nevzdělaní a neučení, potom vám odpovím: „Takový byl i Petr.“ Když 
mi řeknete, že jste chudí, to byl i Petr. Když mi řeknete, že jste pouhá žena v domácnosti, chla-
pec, starý člověk, řeknu vám: „Přesně takoví byli další mnozí v Bibli a dějinách církve…“
Bůh vás může použít, ať už jste kdokoli.      podle knihy Elias Vella, Ruku v ruce s Ježíšem

Láska člověka uschopňuje
Ježíš říká: „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a 
přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve 
jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“ (J 15, 16-17)
Když se Ježíš před svou smrtí loučil se svými učedníky, chtěl po nich jedinou věc: aby se navzá-
jem milovali. Nelehký úkol. Nenechává je ale bez pomoci, dává jim k tomu patřičnou výbavu: 
ujištění, že je má rád tak, jako jeho miluje Otec a nazývá je svými přáteli.
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V životě je nesmírně důležité vědět, že je člověk milovaný a přijímaný. Tato jistota nás uschop-
ňuje zvládat život ve všech jeho oblastech... Uschopňuje nás být jak kreativní a vynalézaví, tak 
i zvládat mnohé obtížné situace, být velkorysí, nasazovat se pro druhé, odpouštět, dělat svět 
lepším… Jde totiž o život. Právě proto je Ježíšův požadavek tak naléhavý. Až tak, že to není jen 
nějaká prosba nebo žádost, ale příkaz. Jde ale lásku nařídit? 
„Bůh potřebuje tvou lásku, protože mu na tobě velmi záleží. Potřebuje tvoji lásku především 
proto, že chce skrze tebe milovat i tvého bližního. /.../ Lásku vlastně nelze nařídit, jako je možné 
nařídit nějaký jiný úkon. Jestliže si však přečteme Horské kázání nebo Ježíšovu řeč na rozlou-
čenou, nemůžeme pochybovat, že Bůh lásku skutečně přikazuje. Abychom pochopili pádnost 
příkazu, musíme si zejména všimnout, v jakém smyslu Bůh přikazuje: že totiž jde o něco mno-
hem většího než o pouhé přikázání.“                (Bernhard Häring)

Velké „covidové“ poděkování
Milí farníci, milí spolupracovníci, sestry a bratři,
epidemická situace se zlepšuje každým dnem a snad už tento trend vydrží. Na-
dešel čas vyhodnotit ztráty i zisky, které nám uplynulých 15 měsíců s covidem 
přineslo. To bude náplní nejbližšího zasedání farní pastorační rady. 
V tuto chvíli ale chci poděkovat všem spolupracovníkům, kteří mi pomáhali udr-

žet provoz kostela a pravidelnost bohoslužeb. Velký dík patří P. Bennovi, který po dobu mé 
nemoci sám vedl farnost. Věřím, že mu tato zkušenost pomůže i v jeho novém působišti. Děkuji 
všem kostelníkům, kteří obětavě udržovali kostel přístupný pro veřejnost nad rámec obvyklých 
časů (což nebyla v Praze samozřejmost). Děkuji varhaníkům, kteří hráli, i když se nemohlo zpí-
vat. Děkuji za pravidelné vycházení Zpravodaje i aktualizaci webových stránek farnosti. Děkuji 
také všem, kteří připravili a doprovodili letošní Noc kostelů. Ale především děkuji vám všem, 
kteří jste byli pravidelně přítomni na bohoslužbách. To byla pro mě největší posila. 
A na závěr jedno přání - mše sv. v televizi je možnost, když to nejde jinak. Ale teď už to jde 
jinak. Kristus je přítomný v Eucharistii, jak si připomeneme 3.6. Přijďte a setkejte se s ním tváří 
v tvář. I já vás rád uvidím.                  P. Jerzy 
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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)
Po - So: 7:30  17:30  sv. Václav 

Kostel otevřen:   Úřední hodiny
Po-So:   7:15 - 11:00 / 17:00 - 18:30   (v sakristii kostela nebo farní kanceláři) 
Neděle: 7:30 - 11:00 / 17:30 - 19:00   pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

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.

Vzhledem k opatřením vlády nelze zatím závazně plánovat farní akce a pravidelné bohoslužby 
 30.5. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice
 31.5. pondělí Svátek Navštívení Panny Marie
 1.6. úterý Památka sv. Justina
 3.6. čtvrtek Slavnost Těla a krve Páně, po večerní mši sv. bude eucharistický průvod ke  
   čtyřem oltářům v kostele, od 19 hod. zasedání Pastorační rady farnosti
 5.6. sobota Památka sv. Bonifáce
 11.6. pátek Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
 19.6. sobota Kněžské svěcení Václava Šustra v katedrále od 10 hod.
 20.6. neděle Primice Václava Šustra u sv. Václava od 14 hod.
 21.6. pondělí Památka sv. Aloise
 24.6. čtvrtek Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
 28.6. pondělí Památka sv. Ireneje
 29.6. úterý Slavnost sv. Petra a Pavla
 3.7. sobota Svátek sv. Tomáše, apoštola
 5.7. pondělí Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Slavnost Těla a krve Páně
Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila  
eucharistii. Po 2. vatikánském koncilu se tento svátek nazývá slavnost Těla a krve Páně. Svátek 
zavedl Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. Od 15. 
stol. se po celé církvi rozšířil zvyk - procesí.
Církev žije z eucharistie a v rozmanitých formách zakouší, jak se stále naplňuje Kristův příslib: 
„Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20). V eucharistii se církev raduje 
z této přítomnosti s jedinečnou intenzitou, neboť chléb a víno se proměňují v tělo a krev Pána. 
Ten, kdo se živí Kristem v eucharistii, nemusí čekat na věčný život až po smrti: má jej už na 
zemi jako prvotinu budoucí plnosti, která pojme člověka v jeho úplnosti. V eucharistii totiž 
dostáváme také záruku tělesného vzkříšení na konci světa: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má 
věčný život a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan 6,54).

Pouti v Hájku
Sobota 5.6. v 11:00 
P. Tomáš Gregůrek O.Cr.     Pouť novokněžská a výroční
Sobota 12.6. v 11:00 
P. Filip Rathouský OFM     Pouť narozeninová
Sobota 26.6. v 11:00 
P. Eliáš Paseka OFM     Pouť s žehnáním dopravních prostředků 


