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Povýšení sv. Kříže
Proklet je každý, kdo visí na dřevě, opakuje Starý 
i Nový zákon. 14. září oslavíme svátek Povýšení 
svatého Kříže, které nám staví před oči nejen jeho 
znovunalezení a vystavení k úctě, ale především 
jeho naprosté božské přehodnocení z potupného 
nástroje bolestné smrti na vznešený nástroj a sym-
bol Boží slávy a spásy a záchrany lidského pokole-
ní. Skutečnost, že Nejvyšší a Nejsvětější dobrovolně 
přijal potupu kříže, představuje z Božího pohledu 
daleko větší oběť, než je ono fyzické utrpení, jaké 
bylo se smrtí na dřevě kříže spojeno. Proto také 
svátost, kterou nám na trvalé zpřítomnění tohoto 
sebedarování ustanovil, daleko překračuje pouhou 
památku, připomínku či symbol, ale představuje 
nejvyšší možnou a představitelnou míru skuteč-
ného opětovného a trvalého Božího sebedarování. 
Nejsme schopni představit si nic většího, než je Bůh, 
který tak miloval svět, že dal svého jednorozeného 
Syna nám – svým tvorům – za pokrm. 
Kdyby měli dnes Evropané odpovídat na otázku 
„Za koho pokládají lidé Syna člověka?“, není těžké 
si představit, jaké odpovědi by převládaly. Ani od 

těch, kteří nesou Kristovo jméno, neuslyšel by Pán vždy jednoznačnou a pravdě odpovídající 
výpověď. Zdálo by se, že na kontinentě, který o sobě ještě tvrdí, že má křesťanské kořeny, by měl 
Kristus představovat přinejmenším něco jako oslavovaného, všemi uznávaného zakladatele, 
kterému vděčí za svou identitu. Dosavadní ráz krajiny v mnoha oblastech sice ještě nasvědčuje, 
že se nacházíme v křesťanské oblasti, kde není málo kostelů a kostelních věží, na jejichž špici 
vídáme znamení, které by mělo být naší chloubou, protože v něm je naše naděje, život a vzkří-
šení, skrze něj jsme byli spaseni a vysvobozeni. Bývalo to pro naše předky vítané znamení, které 
chtěli mít pokud možno často na očích, ať už byli doma nebo na cestách. 
Stále častěji se setkáváme s opačným, a dokonce o�ciálním požadavkem: „Pryč s ním!“ Čím se 
Ukřižovaný provinil, že už i jeho pouhé zobrazení začíná být tak nežádoucí? Provinil se přede-
vším tím, že si osobuje si právo mluvit nám do našeho způsobu života, do našich vymožeností, 
do naší osvobozené a emancipované morálky. Nechce schválit to, co schvalujeme my. 
Může dnes někdo vůbec ve světě komunikace a informací říct, že o Kristu neslyšel? I nařízení, 
že znamení kříže nesmí viset na stěně nebo na krku či na oděvu, je svým způsobem hlásáním, 
že Kristus je někdo, kým je třeba se zabývat. „Jestliže neuvěříte, že Já to jsem, zemřete ve svých 
hříších.“ Co po nás vlastně Nazaretský chce? Nic než naše nejvyšší blaho. Jestliže opravdu víme, 
KOMU jsme uvěřili, musíme jít za ním důsledně a nemůžeme balancovat mezi Kristem a Be-
liálem. 
„Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kte-
rým je pro mě ukřižován svět a já světu.“ (Gal 6,14)                P. Jerzy
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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, fotogra�e, atd.) posílejte na adresu: jakub.suchel@seznam.cz
Farní Zpravodaj: Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy,
 fotogra�e, 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.

Biblická hodina
Od 6. září jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme pod vedením 
kaplana P. Zachariáše. Nově se scházíme každých 14 dní v úterý od 18:15 ve 
farním sále. Probíráme biblické texty, jejich význam i interpretaci, přesahy 
do morálky a katechismu. Přijďte se i vy nezávazně podívat a uvědomit si 
souvislosti!          FN

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 - mateřské centrum
Chrámový sbor IGNIS - zkoušky
pondělí od 18:45 - velký sál na faře
Biblická hodina               (6.9., 20.9., 4.10., ...)
úterý od 18:15 - vede P. Zachariáš
Příprava na křest dospělých (27.9., 11.10., ...)
úterý od 18:30 - P. Zachariáš (farní kancelář)
Modlitební společenství za obrácení národa
úterý cca od 18:15 - mateřské centrum, lze se i 
připojit k modlitbě v uvedený čas, příp. denně ve 20:00.

Výuka dětí - náboženství - středy
Pravidelná výuka začne 1.10.
Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:30 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné 
modlitby a oběd)
Rekreační cvičení pro ženy
čtvrtek po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál 
Čtvrteční �lmové a modlitební večery
čtvrtek od 19:45 - velký sál na faře, dle programu
Modlitba sv. Růžence v kostele
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 21.9.. v 18:30, farní kancelář
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 27.9.. v 18:30, fara

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”. 
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Modlitba chval
Srdečně zveme na modlitbu chval, díků a proseb ve čtvrtek 22.9. od
19:45 ve farním sále. Modlitba bude doprovázena kytarovými chva-
lozpěvy. Zatím se scházíme pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci.
       Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Chrámový pěvecký sbor Ignis
působící při kostelích sv. Ignáce a sv. Václava hledá nové členy do všech 
hlasů, zejména soprány a basy. Kontakt: sbormistryně - Milena Striče-
vić (stricmil@yahoo.com, telefon: 730 778 440). Zkoušky každé pondě-
lí 18:45-21:00 na faře u sv. Václava ve velkém sále.    FN

Vyučování náboženství 2022-2023
Výuka náboženství začíná od 1. října 2022. Přihlašovat děti je možné telefonicky nebo e-mai-
lem u příslušného katechety, příp. podáním vyplněné přihlášky v sakristii nebo na faře. Výuka 
probíhá v těchto termínech:
1. skup. předškoláci(KDP*) středa 15:30 - 17:00 farní sál  Vendulka Keclíková
2. skup. 1. sv. přijímání středa 15:15 - 16:00 MC Venoušek Mgr. Michal Ondra
3. skup. 1. - 2. třída** středa 16:15 - 17:00** MC Venoušek Mgr. Michal Ondra
4. skup. 3. - 5. třída** středa 14:15 - 15:00** MC Venoušek Mgr. Michal Ondra
5. skup. 6. - 9. třída dle domluvy s knězem    P. Zachariáš T. Kristek
 *  KDP = Katecheze Dobrého pastýře 
** v případě malého počtu přihlášených dětí budou skupiny pravděpodobně sloučeny a výuka      
 bude probíhat v čase 16:15 - 17:00
Kontakty na katechety:
l P. Mgr. Zachariáš Tomáš Kristek O.Praem.:               zachariastk@centrum.cz, tel. 723 079 896
l MUDr. et Bc. Vendulka Keclíková:               vendulka.keclikova@seznam.cz, tel. 608 264 268
l Mgr. Michal Ondra:                                                                                                 tel. 737 258 790
Pravidelná výuka bude zahájena 1. října 2022 (KDP v termínech od 5. 10. 2022 do 7. 6. 2023). 
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 u nás, může se přihlásit 
i v sousední farnosti Praha-Zlíchov.
"………………………………"……………………………… "……………………......."

Přihláška na náboženství 2022 – 2023
Přihlašujeme svého syna/svou dceru na výuku náboženství ve farnosti sv. Václava, Smíchov. 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………... 
Datum narození: ……………………………… 
Kolik let již navštěvoval(a) výuku náboženství? .….. 
Přistoupil(a) již k 1. sv. přijímání: ano - ne 
Skupina, kterou by měl(a) navštěvovat: 1. – 2. – 3. – 4. – 5. 
Adresa bydliště: …………………………………………………………………………………...
Zdravotní či jiné omezení: …………………………………………………………………….......
Telefon 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)
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Katolická charizmatická konference v Brně 6.-10.7.2022  
Po třech kovidových letechse opět konala charismatická konference, 
na které se sešlo 6 tisíc lidí. Hlavní moto bylo z listu Efezským: V něm 
je náš pokoj (Ef 2,14-22).
Na programu byla každý den mše svatá, přednášky, čas modlitby, di-
vadelní představení nejen pro děti. Ke konferenci neodmyslitelně pa-
tří Kateřina Lachmanová. Mluvila o tom, kdo je můj bližní. Semínka 

nenávisti nás rozdělují. Dalšími mluvčími byl laický kazatel Pavol Strežo a jeho kamarád pro-
testant David Loula. Silné bylo jejich gesto smíření při páteční večerní modlitbě. Kněz a skaut 
Josef Prokeš mluvil o svátosti smíření z opačného úhlu pohledu, než jak jsme zvyklí. Nejsme 
to my, kdo přicházíme se smířit, ale Bůh nás hledá, běží nám vstříc. Každá zpověď jsou malé 
Velikonoce. Ježíš nás bere do své náruče a vede nás dál. Františkán Šebestián Smrčina mluvil o 
Boží rodině, církvi, do které patříme. Paní učitelka Petra Petrášková přednášela o charismatech. 
Poslední přednášku měla Milona von Habsburg. Mluvila o svém životě, o tom, jak se potkala 
s Bohem v Medžugorje. Pobývala tam během války v bývalé Jugoslávii a Panna Maria je učila, 
že nesmí mít v srdci nenávist vůči nepřátelům. Staňme se láskou vůči těm, kdo nás nenávidí. 
Každý den přijímej Boží pokoj do svého srdce. Mše svatá je pramen, který nám Bůh dává, pro-
tože nás miluje.
Pokud jste se tam letos nedostali, můžete si poslechnout záznam přednášek na konference.cho.
cz. Spolu s konferencí pro dospělé proběhla paralelní konference pro děti. Konference byla  ote-
vřená pro všechny, nejstaršímu účastníkovi bylo přes 90 let. Přijeďte se příští rok i vy občerstvit 
na těle i na duši.              Milena Lisá
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Změna přístupu k životu
Náš život ovlivňuje mnoho různých skutečností. Je to prostředí, způ-
sob myšlení, vzdělání, hmotné i �nanční zajištění. Tyto podmínky 
jsou odlišné v různých částech světa, ale určitý přístup k životu může 
být velikým obohacením. Lidé, kteří rádi navštěvují vzdálené země 
v Africe nebo Asii, často po svém návratu z nich vypravují, že tam 
žije mnoho obyvatel v materiální chudobě. Tyto těžkosti jim však 
nezabraňují v úsměvu a vstřícnosti. Dokáží pomoci, jsou pohostinní. 
Také tam se najdou ti, kteří umějí ublížit. Všichni jsme slabí.
My, kteří žijeme v Evropě, většinou netrpíme nouzí. Mnozí lidé be-
rou hmotné i �nanční zajištění, zdraví, ale také všechny technické 
vymoženosti, jako samozřejmost. Vůbec neděkují za tyto dary. Ne-

umějí se radovat z maličkostí. Když o některou z těchto věcí přijdou, nesou ztrátu velmi těžko. 
Odkládají úsilí o získání jiné, nebo se s ní nedovedou vůbec smířit.
Změnou přístupu k životu bychom si mohli dokonce zlepšit i pověst ve světě. My Češi jsme vel-
mi štědří ve �nanční podpoře různých projektů. Prospělo by nám, kdybychom zesílili svoji po-
moc také v nehmotných pozornostech, kterými jsou: čas, věnovaný druhému člověku, úsměv i 
laskavé slovo. Pokud jsme křesťané, patří sem také modlitba.
Když se budeme upřímně snažit o tuto změnu přístupu k životu, nebudou už o nás cizinci říkat, 
že jsme stále zamračení, pořád nadáváme a jsme vlastně nešťastní. Poznají, že umíme otevírat 
svoje vnitřní poklady a dělit se s nimi se všemi lidmi.               Ilona Bozděchová

Farní dovolená
Začátkem srpna zamířila skupina rodin do Or-
lických hor strávit týdenní farní dovolenou v 
Neratově, v chatě, ze které je to jen pár kroků 
do kopce k významnému poutnímu místu: 
ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie.
Program byl bohatý ve všech aspektech, kte-
ré člověk ke své spokojenosti potřebuje. O 
potravu těla se postarali tělesně či mentálně 
postižení ze Sdružení Neratov, o potravu du-
cha místní páter Suchár, ranní chvály, polední 
Anděl Páně, večerní růžence a mše a společ-
né modlitby. Dětem se každý večer předčítalo 
z knihy, ve které se malí hrdinové dostali do 
doby Ježíšovy, a zázraky popsané v knížce pak 
byly zakomponovány do závěrečné hry.
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Děti i dospělí si opět mohli otestovat svou fyzickou kondici a schopnost čtení v mapě během 
orientačního běhu, v němž bylo tolik kategorií, že nikdo nezůstal bez diplomu a bez odměny. 
Nechybělo celovečerní promítání �lmu o chlapci s dyslexií, tak dojímavě natočeného, že nejed-
no oko nezůstalo suché. Tempo celodenního výletu naučnou stezkou na Zemskou bránu ur-
čovali ti nejmenší, protřelejší turisté si trasu protáhli, aby se večer po mnoha km pod pražícím 
sluncem vrátili zcela splavení.
Ve zbytku času se každý mohl zabavit dle své libosti: někdo jezdil na kole (někdo z něj i padal), 
někdo chodil na procházky, jiný objížděl místa, která znal, další hrál ping pong a skákal na 
trampolíně, i deskových her bylo dostatek … Počasí nám celý týden přálo tak, že se využilo 
potůčku za chatou k cachtání, ledové Divoké Orlice poblíž k otužování a nově otevřeného akva-
parku v Žamberku, kde zejména děti ověřovaly rychlost tobogánů. 
Na toto místo se letos jelo potřetí a naposledy, ale jak se říká, do třetice všeho dobrého … 
Byl to týden čerstvého vzduchu, šumění lesa a zurčení vody, týden radosti a sounáležitosti.  
                        Karolína Diallo

Milostivé léto II
Charita Česká republika bude opět pomáhat lidem s exekucemi v rámci 
Milostivého léta II.
Celkem 66 charitních poraden rozesetých na území Česka je připraveno 
od 1. září do 30. listopadu letošního roku pomáhat dlužníkům veřejno-
právních institucí, státních a polostátních �rem umořit vysoké úroky, 
penále a náklady na exekuce, které mnohdy několikanásobně přesahu-
jí samotnou výši dluhu a pro dlužníky a jejich rodiny jsou ekonomic-

ky likvidační. Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů, mají příležitost využít mimořádnou 
„dluhovou amnestii“ v rámci Milostivého léta II.
Poradna v Praze: 
Poradna pro lidi v tísni – Arcidiecézní charita Praha, Pernerova 20, 186 00 Praha 8 – Karlín
Více na: https://www.charita.cz/milostive-leto-ii/
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Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině
Bratři a sestry, Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské 
konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto soli-
darity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek Pový-
šení svatého Kříže, 14. září 2022. Rozhodli jsme se k této aktivitě připojit a prosíme duchovní 
správce, aby uspořádali nejméně hodinovou eucharistickou adoraci na tento úmysl alespoň 
tam, kde se na svátek Povýšení svatého Kříže koná mše svatá anebo tam, kde je k dispozici kněz, 
jáhen či pověřená osoba k vystavení Nejsvětější svátosti. Ať nás eucharistický Kristus naplní 
svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpění a těm, kteří ji rozpoutali, ať 
promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír     Mons. Jan Graubner, předseda ČBK 
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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, A. Lisý, M. Lisá, F. Nedbal    
uzávěrka:  25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)    náklad tohoto čísla: 250 ks č.b.    neprodejné

Významné dny, svátky a farní program
  1.9.  čtvrtek obnovení pravidelného pořadu bohoslužeb
  3.9. sobota Památka sv. Řehoře Velikého
  8.9. čtvrtek Svátek Narození Panny Marie
  13.9. úterý Památka sv. Jana Zlatoústého
  14.9. středa Svátek Povýšení svatého kříže
  15.9. čtvrtek Památka Panny Marie Bolestné
  21.9. středa Svátek sv. Matouše
  27.9. úterý Památka sv. Vincence z Paula
  28.9. středa Slavnost sv. Václava
  29.9. řtvrtek Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
 1.10.  sobota Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
 4.10.  úterý Památka sv. Františka z Assisi

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 Pátek:  15:00  Palata

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.

Poutě do Hájku
Sobota   10.9. v 11:30 hod.  - NAROZENÍ PANNY MARIE - Mons. Václav Malý, biskup
Sobota   24.9. v 11 hod.  - SVATOVÁCLAVSKÁ -  P. Vladimír Slámečka
Sobota   1.10. v 11 hod  - SV. FRANTIŠKA -  Opat Prokop Siostrzonek, O.S.B.

Národní 
svatováclavská
pouť 2022

Stará Boleslav
27.-28.9.




