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Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých 
věřících a zapal v nich oheň své lásky!
Vážení farníci! Vrcholné svátky církevního roku 
jsou spojeny s klíčovými událostmi dějin spásy. Bůh 
se ve svém věčném úradku rozhodl, že vyšle na svět 
svého vlastního Syna a obětuje jej, aby napravil, co 
bylo ďáblovou lstí a lidskou zlobou zmařeno. Boží 
Syn přijal na sebe lidskou přirozenost, a než oběto-
val svůj život za spásu světa, připravoval si tři roky 
sbor apoštolů, aby zde na zemi pokračovali v jeho 
díle a budovali Boží království. Oni patřili k těm, 
kteří v souladu se starozákonním zjevením očeká-
vali příchod Božího království, a to bylo také klí-
čové téma všeho toho, co Ježíš Kristus hlásal. Ale 
sama podstata Ježíšova poselství daleko přesahovala 
jejich představy i možnost jejich chápání. Ježíš svým 
učedníkům slíbil, že jim po svém návratu k Otci se-
šle Ducha Svatého.

Byly to právě Letnice, kdy v apoštolech náhle přímo oslňujícím způsobem dozrálo všechno 
to, co Pán trpělivě tři roky zaséval, a kdy konečně pochopili a začali nazírat pravou podstatu a 
smysl všech jeho nesmírných darů v jejich pravé velikosti. Velikonoční událost je jistě největší 
událost dějin spásy, a přece bez události Letnic by se nám nedostalo darů Velikonoc. Právě 
Letnice jsou onou rozhodující explozí milosti a světla, která uvedla do pohybu růst hořčičné-
ho semene a činnost božského kvasu. Ve světle Ducha Svatého můžeme my věřící bezpečně 
rozeznávat správné od falešného. Svatý Pavel nás ujišťuje: Všichni, kdo se dávají vést Božím 
Duchem, jsou Boží synové (Řím 8,14). Kdo se svěří vedení Ducha Svatého, tomu Duch ukáže 
cestu života, naděje a důvěry. Pomůže mu ve všech životních situacích, i tam, kde se zdá, že naše 
odvaha a vytrvalost jsou už vyčerpány.
Duch Svatý nám dává sílu, abychom se s rozhodností hlásili ke Kristu. Křtem a biřmováním 
jsme obdrželi původní úkol žít evangelium. Při tom nejsou rozhodující vlastní síly a schop-
nosti, nýbrž hluboká důvěra v Božího Ducha, který rozdává život. Jsme na cestě jako Kristovi 
vyslanci, abychom jako svědci dali zazářit v naší době stopám Ducha Svatého. Jen pod vlivem 
Ducha Svatého může někdo říct: „Ježíš je Pán!“ (1 Kor 12,3) Letnice proměňují dosud ne-
rozhodné učedníky. Získávají jim jistotu, že celý jejich život stojí nyní pod působením jeho 
stravující božské síly. Pak už nemohou mlčet o tom, co viděli a slyšeli (srov. Sk 4,20). Letnice 
nejsou jednorázová událost, Duch Svatý nepřišel pro jeden den. Letnice by v nás neměly zane-
chat dojem konce svátečního období, ale naopak vědomí velkého, přímo velkolepého a vlastně 
trvalého počátku.
Svěřme se tedy vedení Ducha Svatého a nechme v nás zazářit Jeho světlo!             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, 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.

Biblická hodina
Od 7. září jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme pod vedením 
kaplana P. Zachariáše. Nově se scházíme každé 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! I 
když se návštěvnost již zvýšila, do sálu se  vejde až 70 posluchačů ... !     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!
Ministrantské schůzky (vždy poslední neděle - start 31.10.)
neděle na faře od 8:30 pod vedením P. Jerzyho
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 
úterý od 18:15 - vede P. Zachariáš
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 začala 6.10.

Mateřské centrum Venoušek
program bude zahájen později, hledáme pra-
videlné účastnice :-)
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 
Příprava na křest dospělých 
čtvrtek od 18:30 - na faře (kancelář)
Čtvrteční filmové 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 28.6.. 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 16.6. od
19:45 ve farním sále. Modlitba bude doprovázena kytarovými chva-
lozpěvy. Zatím se scházíme pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci.
       Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Filmové večery obnoveny! 
Srdečně vás zveme na červnové čtvrteční setkání na faře. Tentokrát ne-
bude promítání filmu, ale osobní zkušenost jedné katechumenky. Vždy 
je ten správný čas na změnu. Počátek cesty k plnosti. Je to možná inspi-
race pro naši víru. 
Těšíme se na vás ve čtvrtek 9.června 2022 v 19:45 ve farním sále.
                    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

Katolická charizmatická konference
Ve dnech 6.–10. července 2022 se po dvouleté pauze na brněnském vý-
stavišti BVV opět uskuteční katolická charismatická konference. Již 31. 
ročník proběhne jako obvykle v pavilonu F a nabídne pestrý duchovní 
program, tentokrát s mottem „V Něm je náš pokoj…“ (Ef 2,14–22).
Klíčovým pojmem letošní konference je slovo usmíření – máme se po-

kusit překonat příkopy a propasti, které ve společnosti i v konkrétních vztazích během dvou 
uplynulých náročných let vznikly. K tomu jistě napomůžou jak přednášky hostů konference (P. 
Strežo, J. Prokeš, K. Lachmanová, Š. Smrčina, P. Petrášková), tak zejména modlitební večery, 
které se tentokrát budou konat každý den. Nebude chybět ani modlitba chval za doprovodu 
naší konferenční Chapely.
Zahraničním hostem konference je propagátorka iniciativy Mary‘s Meals, Milona von 
Habsburg, s níž se budou moci dobrovolníci z tohoto hnutí osobně setkat. Součástí programu 
bude opět také divadlo i paralelní tzv. dětská konference v pavilonu V pro děti od 4 let. Vítáni 
jsou i rodiče s velmi malými dětmi, pro jejichž pohodlí je v pavilonu F vyhrazen zvláštní sektor 
s kobercem.
Kromě příležitosti prohloubit svůj vztah s Bohem si zřejmě letos více než kdy jindy budeme 
vážit a naplno užívat možnosti být spolu, obnovit přátelské i rodinné vztahy třeba na procházce 
mezi konferenčními pavilony se zmrzlinou v ruce. Můžeme tak naplno vnímat hodnotu všeho, 
co jsme možná dříve považovali za samozřejmé, a uvědomovat si, kolik vzácných darů denně 
dostáváme. Jste tedy všichni srdečně zváni – přijeďte a nechte se obdarovat také hlubokým 
Božím pokojem.
Další a podrobný program je k dispozici na adrese http://konference.cho.cz, kde se také můžete 
přihlásit, objednat ubytování a stravování nebo na telefonním čísle 777 087 736.

Katecheze Dobrého pastýře
Katecheze Dobrého pastýře se budou příští školní rok konat každou 
středu od října do května od 15,30 do 17,00. Pokud byste měli zájem, 
je možné naše atrium (místo, kde se katecheze konají) 15.6. v 17,15 
navštívit (po domluvě i jindy). Uvítáme děti od 4 do 8 let. 
Prosíme rodiče, kteří by měli zájem o účast svého dítěte, aby se do kon-
ce června nahlásili na následující mail: vendulka.keclikova@seznam.cz 



4

Letní kurz Katecheze Dobrého pastýře I. a II. v Hradci Králové

Cesty katecheze z.s. pořádá letní kurz určený k seznámení se a zdokonalení se v katechezi dětí 
ve věku 3–6 a 6–9 let podle programu Katecheze Dobrého pastýře.
Kurz se bude konat od pondělí 25. července 2022 do pátku 29. července v Salesiánském domo-
vě mladých v Hradci Králové – Kuklenách.
Lektorkami kurzu jsou Marie Zimmermannová a Marcela Fojtíková Roubalová, kněžskou služ-
bu bude během pobytu pro nás vykonávat P. Ludvík Dřímal.
Kurzovné činí 2 000 Kč (za účast na kurzu, přístup k materiálům a bezplatným konzultacím po 
skončení kurzu).
Kurz zprostředkuje katechetům a dalším sloužícím v pastoraci kérygmaticko-liturgický pří-
stup ke katechezi, který v posledních letech zdůrazňuje papež František a je mu věnována i 
samostatná kapitola v novém katechetickém direktoriu. Jde o přístup ověřený více než stoletou 
zkušeností a přitom je v našem prostředí stále nový. Začínající katechety může nasměrovat na 
způsob přemýšlení a práce s dětmi i s dospělými i ve vlastních programech, zkušenější může 
obohatit a třeba i posunout v evangelizačním pojetí katecheze, která probouzí a podporuje 
radost z víry.
Rodičům kurz ukáže přístup k náboženské výchově dětí, který je ověřený více než stoletou 
zkušeností a přitom je stále nový. Vychází z důvěry, kterou dala dětem ve vzdělávacím a vý-
chovném procesu Marie Montessori, a z víry v Boha, který přebývá v srdci každého člověka 
a jeho objevování je radostí jak pro děti, tak pro rodiče. K tomu jim nabídne i materiál, který 
mohou využít v rodině.
Novým zájemcům doporučujeme kurz KDP I, ti, kteří ho již absolvovali, mohou pokračovat 
kurzem KDP II. Nepředpokládáme, že by se někdo účastnil obou kurzů. Z absolvování kurzu 
získáte certifikát. Podrobnosti a přihlášky a adrese https://forms.gle/zk93JmnHuGAMdR5D9. 

Prezentace katechezí
Dílna, přístup k materiálům
Ubytování za 250 Kč/noc

Letní kurz KDP
v Hradci Králové
Katecheze dětí 3—6 a 6—9 let 
Nabízíme katechetům a rodičům kurzy pro 1. a 2.
stupeň KDP ve stejném termínu a na stejném
místě. Více informací obsahuje přihláška. 

Kurzovné
2 000 

Kč

Kurz nabízí

Uvedení do programu

Datum konání

 25.—29. 7. 2022

KATECHEZE
DOBRÉHO
PASTÝŘE

Salesiánský domov
mladých, HK - Kukleny

Přihláška a info:  www.katechezedobrehopastyre.cz/novinky; tel.: 737 215 335

Místo
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Zázraky v našem životě
Každodenně se setkáváme s mnoha podivuhodnými skutečnostmi. Ří-
káme o nich, že to jsou zázraky. Když máme vnímavé srdce i mysl, po-
znáváme je v různých oblastech našeho života a radujeme se z nich.
Jaro je období plné naděje, po zimním spánku se probouzí příroda. 
Všechno kvete a voní. Narození každého člověka nebo i jiného tvora je 
pokračování žití.
Také v současnosti dochází na náboženských poutních místech k nevy-
světlitelným uzdravením. Komise lékařů, která je složená ze špičkových 

odborníků, potvrdí tuto skutečnost po dlouhém zkoumání a zápisu do knihy zázraků.
Tímto slovem však také nazýváme i vědecké nebo technické vynálezy, které prospívají ostatním.
Mnoho lidí zastává názor, že se v naší moderní době nedějí zázraky. Mají srdce i mysl plné 
zbytečných starostí. Věří lživým zprávám. Jsou nešťastní. Šíří do svého okolí neklid, smutek a 
strach. Víra v zázraky však vůbec nepopírá skutečnost. Naopak je v dnešní složité době velmi 
potřebná. Jejími plody jsou: radost, úsměv, chvíle štěstí, naděje i výše zmíněné vnímavé srdce. 
Ať je nás co nejvíce, kteří se usilovně snažíme přinášet toto sladké ovoce v každé době.
                     Ilona Bozděchová
Noc kostelů u sv. Václava
V pátek 10.6. se uskuteční již 14. ročník Noci kostelů.

Program:
17:30-18:30 Mše svatá
19:00-20:00 Koncert ZUŠ Štefánikova, Praha 5
21:30-22:00 Pozdní nešpory
22:10-23:10 Komentovaná prohlídka kostela
23:10-23:30 Vyhledávání v Bibli - mini kurs
23:55-00:05 Modlitba - uzavření kostela

Poslední roky přišlo do našeho kostela 1000 až 1800 
návštěvníků, v závislosti na počasí. Proto potřebujeme zajistit pořádkové služby u vchodu a in-
formátory (usměrňovače) uvnitř kostela na celý večer. Délka služby cca 1 - 1,5 hod. Obracíme se 
na osvědčené dobrovolníky, ale hledáme i nové zájemce, kteří by pomohli.
Hlaste se buď přímo u Petra Chvátala, nebo zanechte na sebe kontakt v sakristii.     JG

Svatopetrská sbírka na bohoslovce
Bude se konat v neděli 26. června 2022 při všech bohoslužbách.
V roce 2021 bylo celkem vybráno 735 478,- Kč a prostředky byly použity ze-
jména jako příspěvek Nadaci Arcibiskupského semináře, Teologickému kon-
viktu v Olomouci a Papežské koleji Nepomucenum v Římě.
Předem děkujeme všem, kteří na bohoslovce přispějete i letos.

Kdo se mohl více považovat za slabé, ne-li apoštolové?
Milost Ducha svatého se právem nazývá „silou“, neboť ti, kteří ji přijímají, se stávají silnějšími
než všechna protivenství tohoto světa.
Kdo se totiž mohl více považovat za slabé lidi, ne-li apoštolové? Vždyť je psáno, že v hodinu, kdy 
byl Ježíš zajat, jej všichni opustili a rozprchli se. Když je však naplnila moc Ducha, vidíme jasně, 
že byli naplněni novou silou.
Duch svatý proměnil jejich slabost v sílu, projevující se nevýslovnou láskou. Síla Ducha svatého 
přemohla strach, zvítězila nad protivenstvím, výhružkami a mučením a těm, na které sestoupila, 
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se dostalo nadpřirozené odvahy vést duchovní boj do té míry, že se uprostřed trestů, mučení a 
protivenství nebáli, ale naopak jásali.                      (Řehoř Veliký)
Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy ... (2 Tim 1,7)
Mít informace neznamená totéž co rozumět
“Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin napřimuje sklíčené.” Žl 146 (145), 8a
Těžko říci, že člověk dnes nemá možnost vědět, co se ve společnosti a ve světě děje, že má málo 
informací. Rádio, televize, internet a další technické vymoženosti nám zprostředkují informací 
nepřeberně. Spíš si mnozí stěžují na to, že jsme informacemi zavaleni a to mnohdy zcela nepo-
třebnými - od reklam po nejrůznější senzace či drby.
Jenže mít informace ještě není totéž, co skutečně “vidět”, jak o tom mluví Písmo. Vidět zname-
ná mimo jiné vnímat tak, že člověk porozumí. A v řeči bible to znamená ještě víc: vidět Božíma 
očima a rozumět podle jeho moudrosti. Což je pro člověka úkol skutečně nad-lidský.
Je tedy dobré stát o to, aby Bůh naše oči otevíral. Ne proto, abychom “věděli to, co nevědí 
ostatní”, a tak cítili převahu. Ale proto, aby se člověk nenechal obalamutit. Aby svůj život špatně 
neřídil, protože špatně vidí.
S tím souvisí druhá věc, kterou slova žalmu zaslibují: Hospodin napřimuje sklíčené. Když si 
totiž necháme otevřít oči, můžeme dohlédnout až k cíli, tedy až k Bohu. Můžeme aspoň nějak 
vidět věci v jeho perspektivě, ne jen v perspektivě naší ustaranosti nebo bezmocnosti. A to 
může znamenat napřímení naší sklíčenosti.          Aleš Opatrný - víra.cz

Farní výlet do Votic
Na výlet jsme vyrazili z Prahy Vršovic v 8:20 vlakem do Votic. Zde nás již čekal P. Václav Re-
venda. Po drobném občerstvení na farní zahradě jsme šli na mši do klášterního kostela sv. 
Františka. Zde jsme prožili slavnostní mši s místními farníky včetně průvodu a kadidla. Při mši 
svaté jsme byli svědky střípků přátelství mezi otcem Jerzym a otcem Václavem. Otec Jerzy nás 
v kázání povzbudil k touze po přátelství s Bohem.
Na závěr mše svaté jsme se v kapli pomodlili litanie před obrazem Panně Marii Votické. Tento 
obraz je kopie Panny Marie Pomocnice z Pasova, který prý za třicetileté války zachránil Votice 
před Švédy. Po mši sv. jsme byli svěření do rukou místní farnice, která nás provedla kostelem a 
částí františkánského kláštera. Její výklad byl velice poutavý, přestože v kostelních zdech mno-
ho tepla nebylo.
Jako další část programu bylo velkolepé pohoštění ze strany místních farníků. Opékali jsme 
maso, buřtíky včetně pití teplého i chladivého. Na veliké farní zahradě se děti mohly do syta 
vydovádět. Po dobrém jídle jsme měli kávu s něčím sladkým. Ve tři hodiny jsme měli možnost 
nahlédnout do farního kostela sv. Václava i na jeho věž. Ve čtyři hodiny již část výpravy odjela 
na Prahu autobusem. Ostatní odjeli ve třičtvrtě na pět vlakem směr Praha. Myslíme si, že výlet 
byl velmi zdařilý, počasí přálo, prohodili jsme pár slov i s místními farníky a sousedy. A těšíme 
se na další výlet či setkání.          ML
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Hledáme historické fotografie farnosti
Na webu farnosti http://www.farnostsmichov.cz/historie-farnosti/ vznikla 
nová fotogalerie kostela sv. Václava a bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba na 
Arbesově náměstí. Pokud máte k dispozici nějaké fotografie či obrázky min. 
stáří 50 let a starší, budeme vám vděčni za jejich zaslání na adresu: 
jakub.suchel@seznam.cz a souhlas s publikací. Předem děkujeme.      JS
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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: 230 ks bar.    neprodejné

Významné dny, svátky a farní program
  1.6. středa Památka sv. Justina
  5.6. neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého
  11.6. sobota Památka sv. Barnabáše
  12.6. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice
  13.6.  pondělí Památka sv. Antonína z Padovy
  16.6. čtvrtek Slavnost Těla a krve Páně
  21.6. úterý Památka sv. Aloise
  24.6. pátek Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
  28.6. úterý Památka sv. Ireneje
  29.6. středa Slavnost sv. Petra a Pavla
  5.7. úterý Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

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.

Poutě do Hájku
Sobota   18.6. v 11 hod. - RODINNÁ - P. Bartoloměj Pavel Černý OFM
Sobota   25.6. v 11 hod. - MOTORKÁŘSKÁ - P. Eliáš Tomáš Paseka OFM

 y   11:15 POUTNÍ MŠE SVATÁ 
v kostele sv. Ludmily na Tetíně 
s biskupem Zdenkem Wasserbauerem 
doprovázet bude Ztracená kapela

oběd formou pikniku (z vlastních zásob)

 y  14:00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
Špílmachr – Jenovéfa 
pro děti od 6 let a rodiče 
v Komunitním centru sv. Ludmily 

Další doprovodný program:
www.apha.cz/akce/x-svetove-setkani-rodin-na-tetine/  

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko – Centrum pro rodinu
tel.: 220 181 777, e-mail: cpr@apha.cz
www.apha.cz / www.manzelstvi.cz

X. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN

ZÁVĚR ROKU RODINY 
TETÍN, 26. ČERVNA 2022


