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Květen
2012

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Od Velikonoc k Letnicím

Velikonoční svátky jsou nadějí všech lidí. V Ježíšově
smrti a vzkříšení se začíná náprava všech věcí. Ježíš
připomíná apoštolům po svém zmrtvýchvstání ve
večeřadle: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a v jeho
jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů
všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste
toho svědky.“ (Lk 24, 46-47) To důležité je pokání a
odpuštění, které dává Ježíš.
O Letnicích, když apoštolové byli vyzbrojeni mocí
Ducha svatého, slyšíme, jak Petr promlouvá ke
shromážděným lidem a připomíná, že Ježíš, před 50
dny nespravedlivě odsouzený a ukřižovaný, je skutečný Mesiáš. Byl vzkříšen a dává odpuštění
hříchů těm, kdo se od svých hříchů odvrátí a přijmou křest pokání. Mezi jeho posluchači byli
ti, kteří přišli na Velikonoce před 50 dny, a pravděpodobně i někteří, kteří volali: „Ukřižuj!“.
Petrova slova je zasáhla do srdce. Uznali svůj hřích a dali se pokřtít. V den Letnic se k právě
narozené církvi a ke vzkříšenému Kristu přidalo na tři tisíce lidí.
Ježíš svým životem, smrtí a vzkříšením narovnal pokřivenou náboženskou praxi Izraele. Ti,
kdo ho odsoudili k smrti a nezměnili svoje smýšlení, budou muset opakovaně slyšet pravdu o
svém hříchu a budou narážet na jeho Jméno, skrze které se budou dít zázraky a znamení. On
je největší morální autoritou i výzvou pro všechny národy. Každý člověk se musí rozhodnout.
Kéž Panna Maria, Matka církve a Paní všech národů, nám vyprosí správné rozhodnutí.
								

o. Bonaventura

Zdravá závislost
Mnozí lidé jsou přesvědčení, že mohou dobře žít bez víry v Boha. Podvědomě však cítí
prázdnotu svého života. Začnou hledat jeho duchovní smysl, většinou v módních asijských
učeních. Prvotní nadšení často vystřídá zklamání. Naše evropská mentalita i způsob života
jsou úplně odlišné od těch, ve kterých tato učení vznikla, a kde se mohou i v dnešní době
naplno uplatňovat jejich zásady. Mnoho lidí si totéž myslí o křesťanství. Mylně se domnívají,
že závislostí na Bohu ztratí svobodu. Považují ji za stejně škodlivou jako závislost drogovou,
na penězích, nadměrném pití či jiných věcech. Avšak mnoho generací lidí, i my, kteří jsme se
rozhodli také v tomto století v něho uvěřit, můžeme podat celou řadu přesvědčivých důkazů o
nesprávnosti jejich tvrzení. Bůh, ve kterého věříme, není jenom nějaká energie nebo mrtvá síla.
Přestože ho nevidíme, on si nás vyvolil a zamiloval. Jeho syn Ježíš se stal člověkem, abychom
s ním mohli navázat vztah jako s nejvěrnějším přítelem, který nikdy nezklame. Jak jej ve svém
životě poznáme? Je to především prostřednictvím bible, ale také v událostech a setkáních s
lidmi. Závislost na Bohu není vůbec škodlivá jako ty výše zmíněné. Naopak je velmi zdravá,
protože vede ke štěstí a poznání smyslu a cíle našeho života. 		
Ilona Bozděchová
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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 - 18:30 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Pěvecký sbor - zkoušky
pondělí 18:30 - 21:00 u sv. Ignáce, sál č. 24
Rekreační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Modlitební společenství za obrácení národa
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské
centrum, kdo se nemůže zúčastnit, může
se spojit v modlitbě v uvedený čas, nebo
každý den od 20:00
Společenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti
na smichovske.spolco.cz
administrátor: 		
farní vikář: 		
výpomocný duchovní:
rektor kostela sv. Gabriela:

Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
modlitby)
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek od 18:15 - velký sál na faře
Příprava na biřmování pod vedením P. Stanislava
pátek od 18:15 - sakristie sv. Václav
Modlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba
sv. růžence.
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 23 hod.

Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 13.5. v 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 29.5. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka zahájena 19.9., rozpis ve vývěsce

Katechumenát dospělých - individuální
příprava pod vedením P. Petra a P. Mariusze

P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 / 608 524 408 petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
P. Bonaventura Josef Rosa OFMConv. / tel. 739 389 247
P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252 / 605 830 201

Sponzorské dary:		
Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100.
			
Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.
			
Farní www stránky:
Adresa je: www.farnostsmichov.cz Své příspěvky, fotografie, 		
			
aktuality a vše, co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu:
			vojtech.skacha@seznam.cz
Farní Zpravodaj:		
Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, 		
			
fotografie, zasílejte na: prispevky@volny.cz Uzávěrka je vždy 20.
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). Dále je možné si knihy
			
půjčovat po dohodě s knihovníky i v jednotlivých společenstvích.
			
Díky darům máme již téměř 500 knih a 50 audiokazet, všem 		
			dárcům srdečně děkujeme.
Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a vypůjčit u Jany Durdisové (721 148 091)
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Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” hledáme dobrovolníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené suroviny, jinými
slovy budou “držet služby” . Stávající dobrovolníci jsou vyčerpáni!

Májové pobožnosti v měsíci květnu

V měsíci květnu se bude po večerní mši sv. obvykle konat májová pobožnost.

Arcidiecézní pouť za kněžská a řeholní povolání

pořádá Arcibiskupství pražské v sobotu 5. května 2012 na Svaté Hoře u Příbrami. Hlavní poutní mši sv. bude v 11 hod. soužit Mons. Václav Malý.

Oslava 450 let od obnovení činnosti pražské arcidiecéze 12.5.2012

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, srdečně zve k oslavě výročí
450 let od obnovení Pražského arcibiskupství po husitských válkách. Za naši arcidiecézi se
budeme modlit při slavné mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ve výroční den
jejího posvěcení dne 12. května 2012 v 11:00 hodin. Hlavním celebrantem a slavnostním kazatelem bude vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn OP, kterého jako svého legáta
na tuto oslavu vysílá Jeho Svatost papež Benedikt XVI.
Informace pro ministranty:
Všichni ministranti se k liturgii připraví v nové sakristii katedrály. Průvod z katedrály k arcibiskupství vyjde v 10:40 hod., neasistující ministranti proto musí být na místě nejpozději v
10:30 hod. Ministranti, kteří mají zájem být aktivně zapojení do asistence, mají sraz ve staré
sakristii katedrály nejpozději v 9:00 hod.

Svátost biřmování

bude letos u sv. Václava udělovat otec biskup Václav Malý v neděli 13. května při mši sv. v 9:30.
K přijetí svátosti se u P. Stanislava připravuje 9 biřmovanců.

Svatojánské oslavy

Svátek sv. Jana Nepomuckého se bude v pražské katedrále
slavit v úterý 15. května 2012 poutní mší svatou v 18.00
hod. Hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka
OP, arcibiskup pražský. Po mši sv. vyjde z katedrály průvod
k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě, u níž bude
požehnána nová socha sv. Jana Nepomuckého určená pro
nemocnici pražské arcidiecézní charity v Ugandě. (Nácvik
pro ministranty začíná v katedrále již v 16 hod.)
Ve středu 16. května bude v katedrále sloužit poutní mši
sv. generální vikář Mons. Michael Slavík, Th.D.
Poutní mše svatá v kapličce sv. Jana Nepomuckého v Radlicích bude sloužena ve středu 16. května v 17:00 hod.

Oslavy životního jubilea kardinála Miroslava Vlka

Náš emeritní arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, narozen 17. května 1932, se dožívá osmdesáti
let věku. Kardinál Dominik Duka zve k oslavě tohoto životního jubilea, která se bude konat
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze v pátek 18. května 2012 v 18 hodin za účasti
mnoha zahraničních hostů.

První svaté přijímání

V neděli 20. května přistoupí u sv. Václava při mši sv. v 9:30 děti z naší farnosti k prvnímu
svatému přijímání.
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Noc kostelů

při které bude v pátek 1. června přístupný až do půlnoci opět i kostel
sv. Václava, nabídne návštěvníkům našeho kostela tento doprovodný
program:
• 18.30 – Chceme si shromažďovat poklad? (program pro předškolní
a mladší školní děti)
• 20.00 – Komentovaná prohlídka kostela
• 22.00 – Prohlídka varhan s varhaníkem
• 23.00 – Meditativní prohlídka kostela
• 23.45 - Kompletář (závěrečná modlitba breviáře)
Podobně jako minulých dvou letech prosíme ochotné farníky o pomoc
s organizačním zajištěním akce a dozorem na její průběh. Osvědčilo
se, když bylo k dispozici vždy 5 osob na dobu 2 hodin (tedy 18-20,
20-22, 22-24). Uvítali bychom tedy, kdyby se nám na tuto službu opět
přihlásilo alespoň 15 dobrovolníků (nejlépe v sakristii kostela).
Další informace o akci lze nalézt na stránkách www.nockostelu.cz.

5. Celostátní setkání mládeže

Biskupové Čech a Moravy zvou mladé lidi na celostátní setkání mládeže, které se bude konat
od 14. do 19. srpna 2012 ve Žďáru nad Sázavou. Poslední setkání tohoto charakteru se konalo v roce 2007 v Táboře. Zvaní jsou mladí od 14 let. Program bude obsahovat nabídku i pro
vysokoškoláky a již pracující.
V rámci setkání se bude v sobotu 18. srpna konat tzv. Den rodin, během kterého bude připraven
program speciálně pro manželské páry a nebudou chybět ani zajímavé akce pro děti.
Setkání je součástí příprav na oslavu cyrilometodějského jubilea v roce 2013 a jeho tématem
bude Duch svatý a svátost biřmování. Informace a přihlášky: http://zdar2012.signaly.cz.
V sakristii je možno si za 50,- Kč zakoupit „magnetku na Žďár“ a připojit se takto k veřejné
sbírce na podporu připravovaného setkání.

Letní dovolená v Krkonoších

Milí farníci, obracím se na vás s nabídkou možnosti letní horské rekreace ve Špindlerově Mlýně
v termínu 22.-30.6.2012 na místní faře. K dispozici je ještě jeden volný 5-lůžkový pokoj (WC a
sprchy jsou společné na patře pro 3 pokoje). Cena za tento pokoj je pevná 5 000,-Kč bez ohledu
na to, zda bude plně nebo částečně obsazen, na celých 8 dní či jen na část pobytu. Pro bližší názornou představu je možné se podívat na www.eljon.cz (nabízený pokoj je v 1.patře s výhledem
do údolí „Špindlu“ i na Pláně a jmenuje se „Sv. Štěpán“). Objekt fary je velmi dobře vybaven a
je vhodný i pro rodiny s dětmi. Případní zájemci nechť kontaktují přímo mne (na telefonním
čísle 724 241 322) nebo mého manžela Štěpána (603 517 095). 			
Petra Šustrová

Letní tábor Campamento
Sdružení Campamento ‘99 pořádá ve dnech 14.-28. července letní tábor OLŠINA 2012 pro děti
ve věku 5-14 let. Pro nejmladší děti existuje rovněž možnost jet pouze na první týden. Tábor
se koná v krásné krajině šumavských lesů, u jednoho z nejstarších rybníků v Čechách a kousek
od vodní nádrže Lipno. Na všechny čeká bohatý program a samozřejmě zajímavá celotáborová
hra. Cena tábora pro jednoho účastníka činí 4090 Kč (na 14 dní), respektive 2050 Kč (na týden).
e-mail: tabor@campamento99.cz www: tabor.campamento99.cz Na všechny se moc těšíme!
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Drazí farníci,

srdečně Vás zvu k účasti na slavnostní mši svaté v
neděli 13.5. v 9:30 do chrámu sv. Václava, při které
bude otec biskup Václav Malý udělovat svátost
biřmování devíti biřmovancům z naší farnosti. Při
příležitosti přípravy k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje vyhlásili biskupové Čech a Moravy tento rok jako rokem biřmování. Přijďte proto společně
prožít tuto událost s námi a setrvávejte v modlitbě.
				 Veronika Zemanová ml.

Svátost biřmování patří spolu se křtem a eucharistií
mezi „svátosti uvedení do křesťanského života“. „Svátost biřmování“ pokřtěné „dokonaleji spojuje s církví
a obdařuje zvláštní silou Ducha Svatého, proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i
skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové“.			
(Převzato z http://tisk.cirkev.cz)

Jarní vycházka pro děti, rodiče s dětmi a seniory

podél Turyňského rybníka v sobotu 26. května 2012. Prosím, aby se zájemci o výlet hlásili na
mail: bet-el@seznam.cz, děkuji. Sraz v 10:10 ve vestibulu metra A - Hradčanská. S sebou: 70,Kč, svačinu, pití, dobré boty, pláštěnku, teplé oblečení. Návrat kolem 17:40h na Hradčanskou.
Čeká nás pěší výlet, dlouhý cca. 12km kolem Turyňského rybníka, o.s. Bét-el, www.bet-el.signaly.cz

Letní tábor pro děti od 6 do 11 let (Termín: 10. - 17. 8.2012)

Letos pro změnu pojedeme do Skalice u Litoměřic, doufáme, že budeme mít s sebou podsady
pro ty, kteří si chtějí užít léto víc “v přírodě”. (Bereme i předškoláky.)
Děti se můžou těšit na dobré jídlo od naší šikovné kuchařky, na hry, výlety, celotáborovou hru a
na příjemné vedoucí. Děti je možné přihlásit na mailu bet-el@seznam.cz (uveďte jméno dítěte,
datum narození, kontaktní adresu na vás a telefon) nebo můžete nechat tyto údaje v obálce ve
vrátnici Komunitního centra sv. Prokopa. Na www.bet-el.signaly.cz <http://www.bet-el.signaly.
cz/> je ke stažení přihláška. Cena je letos 2100,-Kč (z toho 50,-Kč je na úrazové pojištění). Je
možné platit na účet o.s. Bét-el (prosíme ne dřív než v květnu a nejpozději do 30. 6. 12) nebo
hotově na schůzce s rodiči. Pro ty rodiče, kterým přispívá zaměstnavatel, můžeme připravit
fakturu nebo potvrzení. V případě odhlášení je nevratné storno 150,-Kč. Předtáborová schůzka
pro rodiče proběhne ve čtvrtek 28. června 2012 v 19 h. v Komunitním centru sv. Prokopa na
Nových Butovicích. (více informací na www.bet-el.signaly.cz). Přihlašovat děti je možné do 30.
června 2012 nebo do naplnění kapacity (24 osob). 		
o.s. bét-el (Magda Vlčková)

Letní tábor pro děti od 11 do 14 let (Termín: 13. - 22. 8.2012)

Tábor pro starší děti proběhne v Mrákotíně (okres Jihlava). Přihlášky jsou k dispozici v kostele
sv. Jakuba ve Stodůlkách a sv. Prokopa na Nových Butovicích. Děti se můžou těšit na dobré
jídlo, na hry, výlety a na příjemné vedoucí. Děti je možné přihlásit na mailu bet-el@seznam.cz
(uveďte jméno dítěte, datum narození, kontaktní adresu na vás a telefon). Na www.bet-el.signaly.cz je ke stažení přihláška. Předpokládaná cena: 2000,-Kč. Hlavním vedoucím bude Jakub
Vyskočil. Přihlašovat děti je možné do naplnění míst (20 osob). (Více informací na www.bet-el.
signaly.cz <http://www.bet-el.signaly.cz/> ) Můžete se obracet také na vedoucí: Jakub Vyskočil
a Zuzka Šmilauerová						o.s. bét-el (Jakub Vyskočil)
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S radostí v srdci a s růží v ruce

Opět jsme prožili největší svátky v roce - Velikonoce. Potvrdili jsme svůj křestní slib a uvědomili
si, co pro náš život (i ten budoucí), všechny ty vzpomínané události znamenají. Ale je to na nás
vidět? Záříme trochu víc a rozdáváme radost? To vše jsem si více uvědomila po jedné malé
události, která se mi ve velikonočním období stala. Byl pochmurný den, stála jsem na naší
odlehlé stanici tramvaje. Bylo nás tam víc a zaznamenala jsem jen smutné a otrávené tváře
spolučekajících. Z přemítání mě vyrušil mladší muž, který se náhle objevil. Měl plnou náruč
krásných růží, zastavil se u každé ženy a s úsměvem jí předal 3 růže. Já, jako asi všechny ostatní,
jsem byla velice překvapena a než jsem si stačila uvědomit nečekanou pozornost a poděkovat,
už odcházel dál. Nebyla to žádná reklamní akce, jen úsměv a radost (možná z nějakého štěstí,
které ho potkalo a které chtěl poslat dál). Neumíte si představit, jak takový čin dovedl rozzářit
znuděné obličeje čekajících. Rázem zářila celá stanice odleskem úsměvů a růží v rukách. Svět
se rozzářil, a určitě zažehl i radostnou zář srdce. Z odjíždějící tramvaje vypadal svět úplně jinak.
Hned jsem si uvědomila, jak by bylo krásně všude kolem nás, kdyby každý člověk měl pokoj
a radost v srdci a tím dovedl „nakazit“ i druhé. Je to pro tento svět (a naši současnou dobu)
asi nesplnitelné, ale stačilo by, aby ta radost a láska zářila z nás křesťanů, což splnitelné je, ale
bohužel se moc neděje.
P. Bosmans, belgický kněz a spisovatel, kterého mám moc ráda, např. píše: „… Bůh sice není
květina, ale v každé květině prošel okolo nás, … v každém stéblu trávy čtu jeho monogram.
Dávají to, čím jsou, krásu a radost… nic si neberou, pouze dary slunce, které svítí všem.“
Všechny květiny se obracejí ke slunci, ke světlu., od něho berou sílu. My věřící přece „hledíme
vzhůru“ k našemu Otci, který vše stvořil a který nás stále provází a od Něho bereme sílu, světlo
a radostnou naději k naší, mnohdy nelehké, životní pouti. Máme tedy co rozdávat.
Víte, ta událost mi zůstala zapsána v srdci a více pozoruji lidi kolem sebe a tím více si uvědomuji,
jak smutné srdce asi mají. Je tak málo šťastných lidí, náš životní styl je zaměřen na život mezi
betonem a kamenem, peníze a životní standard. Ničíme a využíváme přírodu jen pro své
potěšení a neuvědomujeme si její krásu! Nedokážeme pod tou krásou vidět jejího Stvořitele.
Mluví se o krizi, je to ale krize ducha, krize srdcí, ve kterých není žádné světlo.
Pěstujme si tedy radostné srdce, nechme se ozařovat Boží láskou a rozdávejme ji kolem sebe!
										MM
• Dnes musí být všechno rychle. I v této době, kdy na nic není čas, zkus zůstat člověkem.
• Nenech se uštvat! Můžeš být sám sebou!
• Máš vlastní rozum, své vlastní srdce.
• Buď sám sebou a jdi svou cestou v prostotě, střídmosti a lásce.
• Pak nalezneš – možná poprvé- opravdovou radost.
(P.Bosmans: „Prožít rok s láskou.“)

Dominikánská 8 - místo vzdělávání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze
Zájemce o kvalitní přednášky, diskuzní večery, literární i hudební večery zveme do refektáře
dominikánského kláštera (vchod z Jilské ul. č. 8). Akce jsou členěny do přednáškových a kulturních cyklů, vedle nich jsou i samostatné debatní večery, konference a setkání se vzácnými
hosty. Dominikánská 8 svou činností usiluje o šíření a rozvoj kulturních, duchovních a morálních hodnot, jak je chápe křesťanská tradice. K dosažení tohoto cíle chce přispět solidní reflexí
a otevřeným dialogem se současným světem v různých oblastech. Platforma Dominikánská 8
svou katolickou identitu v tomto úsilí považuje za přínosnou také pro ostatní. Dominikánská 8
hledá společná témata a zájmy se všemi lidmi bez ohledu na náboženskou příslušnost.
Program i přehledný sumář již uskutečněných akcí najdete na: http://www.dominikanska8.cz
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Bílá sobota u sv. Václava

Při liturgii na Bílou sobotu bylo pokřtěno a biřmováno
6 dospělých (3 dámy, 3 pánové). Další 2 dámy, které se
připravovaly na křest u nás daly nakonec přednost svým
kostelům, resp. katedrále.

Arcidiecézní pouť rodin na Skalku
Naše letošní farní pouť se připojí k arcidiecézní pouti rodin na Skalku u Mníšku pod Brdy v
sobotu dne 19. května 2012. Poutní mši svaté bude předsedat Mons. Dominik Duka, arcibiskup
pražský.
Vzhledem k blízkosti Skalky od Prahy nabízíme farníkům dvě možnosti, jak se pouti zúčastnit.
Kdo chce alespoň kus cesty skutečně putovat pěšky, může se s námi vypravit z Řevnic na Skalku.
Trasa asi 6 km, většinou vede do kopce, takže zvažte, zda jste schopni tuto vzdálenost ujít asi za
2 hodiny. Sraz je v 7:30 u pokladen na vlakovém nádraží Praha-Smíchov, hromadnou jízdenku
si koupíme v 7:40 a vlak do Řevnic jede v 7:50. Na Skalku bychom měli dorazit asi v 10:30.
Kdo si na pěší pouť netroufá, může se dopravit na Skalku individuálně. Příměstské autobusy
317 a 321 jezdí ze Smíchovského nádraží (před vchodem) každou půlhodinu, tedy v 8:00, 8:30,
9:00, 9:30 a v 10:00. Doba jízdy do zastávky Mníšek pod Brdy, náměstí je 31 minut. Samozřejmě
je možné se do Mníšku dopravit i autem. Z Mníšku lze na Skalku dojít pěšky, ovšem též do
kopce. Pro věřící se sníženou pohyblivostí bude však zajištěna organizátory pouti bezplatná
autobusová přeprava mezi Mníškem a Skalkou ze zastávky Mníšek - náměstí.
V 11 hodin se všichni zúčastníme poutní mše sv., poté se přesuneme do Mníšku, kde bude
připraven další program. Do Prahy se vrátíme autobusem, linky 317 a 321 i odpoledne jezdí
každou půlhodinu. Srdečně Vás zveme na pouť na Skalku s naší farností i s naším arcibiskupem!
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

9:30

18:00

sv. Václav

Neděle: 11:15

sv. Gabriel

Pátek

Palata		

(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)

Po-So:

7:30		

17:30

sv. Václav

Kontakt s knězem 			

úterý: 8:00 - 11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.		

15:00

Úřední hodiny

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

Příležitost k přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle: 		
		
Všední dny:
Jindy: 		

- ráno
7:30 – 7:55
9:00 – 9:25
- večer 17:30 – 17:55
- večer 17:00 – 17:25
- po individuální dohodě.

Významné dny, svátky a farní program
29.4. neděle
2.5. středa
3.5. čtvrtek
4.5. pátek
5.5. sobota
6.5. neděle
8.5. úterý
12.5. čtvrtek
13.5. neděle
				
				
14.5. pondělí
15.5. úterý
				
16.5. středa
				
				
17.5. čtvrtek
				
18.5. pátek
19.5. sobota
				
20.5. neděle
				
26.5. sobota
27.5. neděle
30.5. středa
31.5. čtvrtek
1.6. středa
3.6. neděle

4. neděle velikonoční
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
1. pátek v měsíci – po večerní mši sv. adorace do 23 hod.
v 11 hod. mše sv. na Svaté Hoře (Arcidiecézní pouť za kněžská povolání)
5. neděle velikonoční
Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Svátek Výročí posvěcení katedrály
6. neděle velikonoční; svatojánská sbírka na arcidiecézi
v 9.30 bude u sv. Václava Mons. Václav Malý udělovat svátost biřmování
od 19.15 setkání pastorační rady farnosti
Svátek sv. Matěje, apoštola
v 18 hod. hlavní poutní mše sv. ke sv. Janu Nepomuckému v katedrále
(s následným průvodem ke Karlovu mostu a programem Navalis)
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
v 17 hod. mše sv. v kapličce sv. Jana Nepomuckého v Radlicích
v 18 hod. mše sv. v katedrále
Slavnost Nanebevstoupení Páně
začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha sv.
v 18 hod. oslava 80. narozenin kardinála Vlka v katedrále
Farní pouť / Arcidiecézní pouť rodin (Skalka u Mníšku) – sraz poutníků z
naší farnosti v 7.30 na nádraží Praha-Smíchov u pokladen
7. neděle velikonoční
v 9.30 první svaté přijímání dětí u sv. Václava
Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Slavnost Seslání Ducha svatého
Památka sv. Zdislavy
Svátek Navštívení Panny Marie
Památka sv. Justina, mučedníka, Noc kostelů (18-24 hod.)
Slavnost Nejsvětější Trojice

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. P. Bouška, P. S. Přibyl, M. Muchová, F. Nedbal
uzávěrka:
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 550 ks neprodejné
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