
Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

7- 8
Prázdniny

2021

Vítejte otče Zachariáši!
ve čtvrtek 1.7. jsme při ranní mši sv. přivítali našeho 
nového farního vikáře P. Zachariáše Kristka.
Na kněze byl vysvěcen r. 2010, pochází od Šumperka, 
je premonstrát a člen Řádu sv. Lazara Jeruzalémského. 
Přichází k nám od sv. Ludmily na Vinohradech. A jak 
se u nás hned ukázalo, je dobrým kazatelem. Těšíme 
se na jeho impulsy pro život naší farnosti a zúročení 
zkušeností z předchozích působišť. Vítejte!   FN

Vděčnost Pánu žně - do třetice všeho dobrého
V neděli 20. července zažila naše farnost slávu, jaká se vyskytne v lepším případě jen několikrát za 
století. Primiční mši sv. sloužil další novokněz pocházející z naší farnosti, P. Václav Šustr. Navázal tak 
na své porevoluční předchůdce - P. Františka Sadílka a P. Jiřího Zemana.
K oltáři jej doprovodili kněží, kteří působili nebo působí v naší farnosti - P. Pávek, P. Převrátil, P. 
Masařík, P. Uher, P. Přibyl, P. Chleborád, P. Huet, P. Kapasný, P. Štěpánek, P. Gapski. Kromě nich se 
účastnili kněží z okolních i vzdálených farností, přátelé ze studií v semináři a kněží, kteří Václava 
formovali a ovlivnili, zmiňme aspoň P. Hudemu. V zaplněném kostele se sešli jak farníci ze Smícho-
va, Barrandova, Košíř, Stodůlek, Mokropes, Kralup n. Vltavou, tak i z farností vzdálenějších. Velká 
byla i účast široké rodiny novokněze. Hudební doprovod byl slavnostní, klid a soustředěnost všech 
maximální. Všichni si s radostí vděčně uvědomovali význam události, kdy jeden z našeho středu byl 
povolán ke službě. Kázání se ujal P. Vrbacký, spirituál olomouckého konviktu, který se zamýšlel nad 
všemi aspekty role kněze, ale zároveň nešetřil s povzbuzujícími slovy.
Po mši sv. a nezbytném focení skupin, jsme se přesunuli do farního sálu, kde nechal P. Gapski při-
pravit raut pro všechny účastníky bohoslužby. Objednané počasí dovolilo přesunout se před před 
faru k připraveným stolům. Tady začala druhá část oslav, kdy přítomní mohli pozdravit primicianta, 
zavzpomínat na společně strávené uplynulé roky a slibovat účast na akcích budoucích.
Jakmile se oslavenec trochu občerstvil, přesunul se zpět do kostela a udílel novokněžské požehnání, 
dokud se všichni hosté u něj nevystřídali. Plni radosti jsme se po 20 hod. rozešli.
Pro ty, kteří se nemohli dostavit, připomínáme, že P. Václav nastupuje do Stodůlecké farnosti, kde 
jej celý následující rok můžete navštívit. Přejme mu vše dobré a nadále ho podporujme modlitbou.
A zároveň si vděčně vzpomeňme i na jeho rodinu, která jej na cestě ke kněžství podporovala.   FN
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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
farní vikář P. Zachariáš Tomáš Kristek O.Praem. tel.: 723 079 896
   zachariastk@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 

Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 3. 5. 2021
Přítomni:  P. J. Gapski, J. Macek, A. Lisý, F. Nedbal, P. Chvátal, 
  O. Sobotka, J. Durdisová, G. Suchlová, H. Svobodová
Omluven:  P. R. B. Štěpánek
Host:  Paola Serra

Plánovaný termín schůzky PR 24. 11. 2020 nebylo možno kvůli koronavirové pandemii dodržet.
Body jednání, návrhy a usnesení schůzky pastorační rady:
1) Personální obsazení:  náš farní vikář P. R. B. Štěpánek opustí k 30. 6. 2021 naši farnost, 
 zároveň  ke dni 1. 7. 2021 nastoupí nový farní vikář P. Zachariáš Tomáš Kristek . 
 Se stávajícím panem kaplanem se rozloučíme při večerní mši sv. dne 30.6.2021. 
 Nového pana kaplana uvítáme ráno dne 1.7.2021.
2) Finanční situace: návrh investovat naspořené peníze farnosti do koupě nemovitosti je proza-
 tím vzhledem k pandemické situaci a vzrůstu cen nemovitostí odložen.
3) Stavební práce: pokračují, o grant bylo požádáno.
4) Kněžské svěcení a primice bohoslovce V. Šustra: svěcení proběhne dne 19.6.2021 v 10,00 v  
 katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, primice se bude konat v našem kostele dne 20.6.2021  
 od 14,00. Poté bude následovat oslava v prostorách fary.
5) Farní dovolená: plánovaná v Neratově v Orlických horách za účasti našeho nového farního  
 vikáře.
6) Noc kostelů:  proběhla úspěšně dne 28.5.2021, přišlo 761 návštěvníků. Díky všem organizá-
 torům, zvláště panu Chvátalovi.
7) Hodnocení období pandemie: předsíň kostela byla od 16.3.2020 během dne stále otevřena,  
 bohoslužby se za příslušných opatření konaly. Díky všem, kteří svátostný život farníkům  
 umožnili. Po otevření kostela na Barrandově část farníků navštěvuje bohoslužby tam. Těší- 
 me se na všechny naše farníky!
8) Farní zpravodaj: diskuse o budoucnosti této tiskoviny. Příspěvků je velmi málo. Změní se  
 situace po obnovení života společnosti a farnosti, které očekáváme s pominutím pandemie?
9) Výuka náboženství: chybí vyučující, hledáme řešení.
Termín příští schůzky pastorační rady: 22. 9. 2021 v 18, 30 hod.  Zapsala:   HS

Rozloučení s P. Bennem
Při večerní mši sv. ve středu 30.6., za účasti vikáře 
P. Ptáčka, jsme se rozloučili s naším „starým kap-
lanem“, P. Bennem.
Po mši sv. se sakristie zaplnila farníky, kteří přišli  
ještě osobně popřát a vyjádřit svoji spokojenost s  
jeho „výkonem služby“ u sv. Václava. 
Děkujeme ještě jednou otci Bennovi za všechno, 
co pro farnost udělal a za jeho službu zejména v 
kovidových časech, kdy otec Jiří onemocněl.
Od 1.7. bude působit jako farní vikář v Sedlča-
nech. Určitě se za ním vypravíme na farní výlet!
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Prázdninový pořad bohoslužeb 1. 7. – 31. 8. 2021
Farní kostel sv. Václava:
Mše sv.:
pondělí, středa, pátek   17:30
úterý, čtvrtek, sobota     7:30
neděle        8:00,   18:00
Kostel je 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)
Svátost smíření: 
1/2 hod. před každou večerní mší sv. a v neděli též před dopolední; jindy – po dohodě
Kostel sv. Gabriela (Holečkova ulice):  Mše sv. se o prázdninách nekonají.     JG

Setkávání
Všichni jsme se v této zvláštní době důkladně přesvědčili o 
tom, že žádná technika nedokáže nahradit osobní setkání. 
Zůstali jsme stále společenskými tvory. Proto s radostí vítáme 
možnost návratu k návštěvám. Opět si s přáteli domlouváme 
společná posezení, výlety i jiné akce. Náměty rozhovorů při 
nich bývají různé. Sdělená radost se znásobí. Svěření s něja-
kým problémem je začátek k jeho úspěšnému vyřešení. Když 
někdo zažil podobnou situaci, může sám nabídnout pomoc, 
nebo dát spojení na odborníky. Pokud jsme věřící, modlitba 
za nalezení východiska je velikou posilou.

Někdy se však stane, že setkání neproběhne příjemně. Domácí nebo host změní rozhovor na 
únavný monolog. Jeho obsahem je mluvení jenom o sobě samém, obrovská řada diagnóz jeho 
nemocí, nebo dlouhý výčet majetku jiných osob a nářek nad tím, že ho nevlastní. Takovou ná-
vštěvu se snažíme co nejdříve slušně ukončit. 
Dalším nežádoucím způsobem setkání je neohlášený příchod. Nepočítá se s časem pro neočeká-
vaného návštěvníka. Odchod nebo odjezd na určité místo, plnění neodkladného důležitého úko-
lu, nebo předem sjednaná schůzka, jsou důvody k nepřijetí dotyčné osoby. Dnes máme dostatek 
možností, abychom se mohli domluvit na čase, který bude vyhovovat nám i druhému člověku. 
Chceme přece, aby naše setkávání byla příjemná. Dva uvedené špatné příklady mají sloužit k za-
myšlení nad tím, čím si je můžeme pokazit my, nebo někdo jiný nám. Milé návštěvy však přispějí 
ke zlepšení psychiky nejenom nás samých, ale také celé společnosti.              Ilona Bozděchová

Putování za svatou Ludmilou 
2. etapa: 10.-17. 7. 2021
Tišnov – Havlíčkův Brod 
– Sázava   Délka: cca 200 
km Garant: Ultreia z.s. 
3. etapa: 13. - 18. 9. 2021 
Sázava – Stará Boleslav – 
Levý Hradec – Tetín 
Délka: cca 145 km  
Garant: Svatá Ludmila 
1 100 let, z.s.     více na:
www.pout.eu/p/ludmila-2021.
html
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Svatá Ludmila a počátky křesťanství v naší zemi
Historických pramenů ze života sv. Ludmily se mnoho nedochovalo. 
Většina toho, co o jejím životě víme, pochází až z legend sepsaných 
po její smrti s cílem vykreslit Ludmilu jako vzor ctnostného života; 
dobová realita jako taková nebyla prioritou. Což ovšem neznamená, 
že legendy je nutné považovat za jakési idealizované pohádky – jejich 
„potíž“ spočívá pouze v tom, že většinu toho, co popisují, prostě nelze 
ověřit. Ale ani vyvrátit.
Právě legendy jsou proto jediným východiskem, do něhož se histori-
kové snaží dosadit střípky historických faktů a vytvořit tak ucelenější 
mozaiku doby na přelomu 9. a 10. století, kdy sv. Ludmila žila.
O jejím původu existují mezi historiky dvě hypotézy. Podle Kristiá-

novy legendy pocházela z hradiště Pšov, dnešního Mělníka, kde měl sídlo její otec Slavibor. 
Proti tomu stojí texty Staroslověnského prologu a legendy Fuit in provincia Boemorum, které 
nejenom Mělník, ale dokonce ani Čechy nezmiňuje a za Ludmilin původ označují Sasko. Podle 
antropologa Petra Velemínského by v případě povolení otevření Ludmilina hrobu mohla vý-
sledky o původu přinést jednak genetika, jednak analýza v kosterních pozůstatcích zubů stále 
přítomného prvku stroncia. Z něho lze totiž zjistit původ stravy toho kterého jedince již od 
dětských let a tudíž i jeho domovinu. Archeolog Jiří Sláma k tomu podotýká, že z historického 
hlediska by mohlo jít o nepoměrně zajímavé zjištění, nicméně ať už Ludmila pocházela odkud-
koliv, na významu její osobnosti by se tím rozhodně nic nezměnilo.
Nikde nezmiňovanou kapitolou Ludmilina života je její mládí. Jak žily tehdejší děti, jaké měly 
povinnosti nebo zájmy? „Chlapci se cvičili v lovu a vojenských dovednostech, dívky měly prav-
děpodobně na starost vše, co se týče přípravy potravy, případně se věnovaly vyšívání a tkaní“, 
říká historička Milena Bravermanová. „A samozřejmě, že si malá Ludmila, tak jako všechny 
ostatní děti tehdy a dnes, hrála“.
Budoucí život mladé Ludmily měl určit její sňatek. Rodinné strategie tehdy vedly k uzavírá-
ní výhodných kmenových spojenectví, často stvrzovaná svatbou. Tak tomu bylo i v případě 
Slavibora, Ludmilina otce, a Přemyslovce Bořivoje. Tehdejší svatba neměla s dnešní podobou 
nic společného. Všemu předcházela dlouhá jednání, kdy vůdcové dohadovali podmínky, za 
kterých prováží své kmeny do jednoho celku. Za této situace byli novomanželé pouze symbo-
lickými figurami.
Tehdejší život byl utvářen ještě pohanskou dobou, kde veškeré dění určovali nejrůznější bohové. 
Jejich pobyt si lidé spojovali s okolní přírodou a vše, co se nacházelo mimo jejich obydlí, pova-
žovali za tajemná a nedotknutelná místa. Nelze tedy nevěřit legendistům, kteří popisují Ludmilu 
v době mládí jako tu, která obětovala modlám a zaníceně se věnovala jejich uctívání. Bořivoj na 
tom nebyl jinak. O tom, že vše mělo být posléze jinak, rozhodla politicko-společenská situace.

Křest Bořivoje a sv. Ludmily
V době svatby Bořivoje s Ludmilou stály proti sobě dvě mohutné již christianizované říše: Vý-
chodofrancká a Velkomoravská se snahou o další rozšíření svého vlivu. A protože nikdo nevě-
děl, zda tato situace neskončí někdy střetem, který by zasáhnul především malé kmeny, jejich 
velmožové hledali ochranu u svých nejbližších a mocnějších sousedů. Bořivoj se tak obrátil s 
žádostí o koalici na velkomoravského krále Svatopluka.
V pozadí podobných koalic vždy stálo tak říkajíc „něco za něco“- s tím Bořivoj nepochybně 
počítal. Spojenectví s Bořivojem Svatoplukovi nabízelo možnost prohloubení svého mocensko-
-kulturního vlivu do strategicky důležitých českých zemí. A potom, bylo nemyslitelné, aby měl 
křesťanský panovník Svatopluk za spojence pohana. Na svůj křest proto mohl Bořivoj přistou-
pit čistě z pragmatických důvodů. Z písemných pramenů víme, že křest prováděl samotný arci-
biskup Metoděj a že kmotrem byl  kníže Svatopluk, což už samo o sobě naznačuje, že z hlediska 
Moravanů se jednalo o velice významný akt.
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Křestní obřad se podle všeho uskutečnil v tehdejším sakrálním areálu dnešním Uherském Hra-
dišti-Sadech. Otázkou zůstává, zda podle legendy přijala na Moravě křest také Ludmila. Histo-
rička Naďa Profantová je toho názoru, že mladá kněžna byla pokřtěna v Čechách. Opírá se o 
legendy, které Ludmilu zmiňují jako matku pěti možná šesti dětí, která měla mít krátce po sobě.
„V případě častých těhotenství“, říká historička, „se tedy asi těžko Bořivojových cest účastnila.“
Křest měl proběhnout na Levém Hradci, Bořivojově sídle, v kostele sv. Klimenta, který kní-
že postavil po návratu z Moravy jako slib Svatoplukovi, že ve své domovině začne s šířením 
křesťanství. Dnešní podoba kostela je až dílem středověkých a barokních přestaveb, původně 
zde zřejmě stála rotunda, podobná těm, které Bořivoj viděl na Moravě a která při zmíněných 
přestavbách vzala za své. Každopádně jednalo se o první kostel postavený v českých zemích.
Co se samotného Ludmilina křtu týče, i v tomto případě šlo o obdobný důvod jako u křtu Bo-
řivojova – pokřtěný kníže nemohl mít za manželku pohanku.
„Rozhodnutí učinil za Ludmilu Bořivoj“, podotýká Naďa Profantová, „to že později sama vzala 
křesťanství skutečně za své, odpovídalo její povaze.“ Pokřtěním Bořivoje s Ludmilou měla začít 
významná kapitola christianizace českých zemí. Novou víru ovšem nepřijali všichni naráz a 
ihned.

Počátky křesťanství v Čechách
Christianizace českých zemí v době knížete Bořivoje měla specifickou podobu.
„Část lidí měla ještě stále blíže ke kultům svých předků“, říká historik Martin Wihoda, „část se 
možná nechala pokřtít, ale příliš nějakou intenzivní zbožností tito lidé asi nevynikali.“
V žádných pramenech se však nenalezly zmínky o tom, že by v Čechách docházelo k násilným 
křtům a vyvražďování pohanů jako tomu bylo v jiných zemích.
České země se totiž setkaly s křesťanstvím již na počátku 9. století prostřednictvím biskupství v 
bavorském Regensburgu, odkud se duchovní impulsy šířily do Čech ještě před tím, než se Boři-
voj s Ludmilou objevili na scéně. V roce 845 zde přijali křest čeští vladykové – nějaká zkušenost 
o vzájemném soužití s pohany zřejmě v Čechách musela existovat.
V Kristiánově legendě se přesto objevuje zpráva o pohanské vzpouře namířené proti Bořivojo-
vi, v jejímž čele měl stát do Bavorska kdysi vyhnaný kníže Strojmír.
Podle Martina Wihody si však lze jenom těžko představit, že by Strojmír v Bavorsku mohl 
vyznávat kult svých předků. Nejspíš i tento Strojmír musel být pokřtěn. Pohanské povstání tak 
mělo do svého čela dosadit člověka, který byl podle všeho také křesťan. Naďa Profantová je 
navíc toho názoru, že povstalcům nešlo o faktické přijetí nebo nepřijetí křesťanství.
„Více vadila některým velmožům, kteří se přidali na Strojmírovu stranu, Bořivojova snaha 
upevnit své postavení a centralizovat moc ve svých rukou.“ 
O tom, že vzbouřenci měli úspěch, svědčí opětovná cesta Bořivoje na Velkou Moravu, nyní 
společně s Ludmilou, kde coby exulanti žádali Svatopluka o pomoc. A bylo by s podivem, kdy-
by Svatopluk svému strategicky důležitému partnerovi nepomohl.
Dokladem může být podle Kristiánovy legendy Bořivojův návrat do Čech, přesněji řečeno do 
Prahy, což by si v opačném případě asi těžko mohl dovolit.
Proč se Bořivoj s Ludmilou rozhodli k přesídlení ze zabydleného Levého Hradce do Prahy je 
otázkou. Pražský hrad byl v té době zcela neobydlen, na jeho nejvyšším místě, kde dnes sto-
jí Plečnikův obelisk, se pouze scházely pohanské kmeny ke svým kultovním obřadům. Podle 
Kristiánovy legendy měl proto Bořivoj mezi dnešním II. a IV. nádvořím založit kostel Panny 
Marie, nikde se však nehovoří o tom, kde knížecí manželé bydleli.
Nejpravděpodobnější verzí pobytu je Malá Strana, kde bylo doloženo osídlení již v polovině 
9. století, navíc šlo o oblast s již rozvinutým mezinárodním obchodem. V porovnání s Levým 
Hradcem tak musela být pražská kotlina pro Bořivoje s Ludmilou důvodem, ne-li přímo vý-
zvou, pro vytvoření hlavního knížecího sídla. 
                www.apha.cz/1100-let-od-mucednicke-smrti-svate-ludmily/
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Významné dny, svátky a farní program

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!

Kostel 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)
Příležitost k přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle:      7:30 –   7:55  večer:  17:30 – 17:55
Po, St, Pá:  17:00 – 17:25  Jindy:  po individuální dohodě.

 1.7. čtvrtek v 7:30 bude sloužit mši sv. nový kaplan P. Zachariáš Kristek
 3.7. sobota Svátek sv. Tomáše, apoštola
 5.7. pondělí Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
 22.7. čtvrtek Památka sv. Marie Magdalény
 26.7. pondělí Památka sv. Jáchyma a Anny
 29.7. čtvrtek Památka sv. Marty
 31.7. sobota Památka sv. Ignáce z Loyoly
 4.8. středa Památka sv. Jana Vianneye
 6.8. pátek Svátek Proměnění Páně
 10.8. úterý Svátek sv. Vavřince
 11.8. středa Památka sv. Kláry
 14.8. sobota Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho
 15.8. neděle Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 20.8. pátek Památka sv. Bernarda
 21.8. sobota Památka sv. Pia X.
 24.8. úterý Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
 27.8. pátek Památka sv. Moniky
 28.8. sobota Památka sv. Augustina
 1.9. středa obnova pravidelného programu bohoslužeb
 3.9. pátek Památka sv. Řehoře Velikého
 8.9. středa Svátek Narození Panny Marie
Pravidelný program jednotlivých společenství začne (dle epidemické situace) opět v září!
Mše sv. v televizi a na internetu
I o prázdninách najdete velký výběr přenosů mší sv. z farností na: https://mseonline.cz/. Dopo-
ručujeme vyzkoušet si předem připravenost vašich počítačů, tabletů a mobilů, abyste měli aktua-
lizované a funkční nastavení (včetně dobití baterií) vašich zařízení dříve, než začne přenos ...   FN

Pouti v Hájku
Neděle 1.8. v 11:00  
P. Jakub Sadílek OFM      Františkánská pouť mladých
Pondělí 2.8. v 18:00 
P. Serafín Beníšek OFMcap      Porciunkule
Sobota 14.8. v 11:00 
P. Rafael Tresa OP       Nanebevzetí Panny Marie
Sobota 4.9. v 11:00  
P. Daniel Janáček O.Praem, opat     Hlavní pouť k narození Panny Marie


