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„Ježíšek“ nebo Boží Syn?
Na Vánoce nás čeká dvojí ryba: ryba a Ryba. Totiž kapřík na 
štědrovečerním stole a Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Ale 
ani to není celá pravda. Prvokřesťané totiž skrývali svoji vlastní 
totožnost pod symbol ryby. Řecké slovo ICHTHYS sice označuje 
svým prvotním významem obyčejnou rybu, avšak křesťané jej 
používali jako kryptogram, čili jako slovo, jehož písmena měla 
rozklíčovat nový význam: Iésús CHristos THeú Hyios Sótér: Ježíš 
Kristus Boží Syn Spasitel. V době pronásledování pak křesťané 
rozpoznávali své souvěrce třeba tím, že do písku zobrazili sym-
bol ryby, a pokud ten druhý pochopil smysl zobrazení, s radostí 
navzájem poznali, že jsou společné víry. Dnes vídáme někdy ta-
kovéto rybičky přilepené na autech jako decentní přiznání řidičů 
ke křesťanské víře. Oprávněně bychom proto mohli očekávat, 

že takoví řidiči se také budou chovat na silnici slušněji. Ale se stejnou mírou oprávněnosti 
bychom měli při vlastním sebezpytování očekávat, že Vánoce se v křesťanských rodinách bu-
dou prožívat jinak než tam, kde se už smrskly jen na hektické „dárkování“. Pomysleme přitom 
třeba na děti Svědků Jehovových, které v této době přicházejí domů k rodičům často nešťastné, 
protože jim rodiče slavení Vánoc v souladu s jejich tuhou proticírkevní kázní zakazují. Tyto děti 
vidí, jak jejich spolužáci vesele očekávají svátky, při kterých těší – ale na co vlastně? Ano, prak-
ticky jen na dárky. Kdyby si jehovističtí rodiče svých o Vánoce připravených dětí uvědomili, 
že dětem odpírají vlastně jen dychtivé rozbalování krabic, klidně by jim takovéto „vánoce“ 
slavit dovolili. Oni se ovšem naivně domnívají, že se u nás o Vánocích ještě slavívá onen Theú 
Hyios, Boží Syn, kterého jejich pomýlená věrouka neuznává. Je otázka, jestli by Božího Syna 
i v křesťanských rodinách nemuseli hledat spíše pod lupou. Jistěže u nás o Vánocích nebude 
chybět onen rozmilý, spanilý, konejšivý a dobrotivý Ježíšek se svým bodrým „dudlajdá“. Ale je 
zde přítomen především „jednorozený Boží Syn, plný milosti a pravdy“ (J 1,14)? A pokud by jej 
bylo možno s celým jeho božským majestátem nalézt u křesťanů na Vánoce, jestlipak by jej bylo 
možno nalézt tamtéž také v průběhu celého roku? Panna Maria „porodila svého prvorozeného 
syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou“ 
(L 2,7). Výstižně se dříve překládalo, že se pro ně nenašlo místo „v zájezdním útulku“. Ať k nám 
tedy Boží Syn periodicky „nezajíždí“, dovolme mu v našich domovech natrvalo bydlet. Nesmí 
se nám stát, že by „do vlastních přišel a vlastní ho nepřijali“ (J 1,11).       P. Stanislav
     
	 Přejeme	Vám
	 požehnané,	láskou	a	porozuměním	naplněné	vánoční	svátky,		 	
	 hodně	zdraví,	štěstí	a	úspěchů	v	novém	roce	2013
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farář:    P. Jerzy Gapski : tel: 257 317 652 /724 324 555 /gapski@centrum.cz
farní vikář:   P. Mariusz Przygoda : tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
výpomocný duchovní: P. Bonaventura Josef Rosa OFMConv. : tel. 739 389 247
rektor kostela sv. Gabriela:  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.

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 od 18:30 - 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

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
Čtvrteční modlitební večery
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
Příprava na biřmování pod vedením P. Stanislava
Bude oznámeno v ohláškách
Modlitba sv. Růžence
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 23 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 13.1. v 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 8.1. v 18:30, farní kancel.
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka zahájena 17.9., rozpis ve vývěsce
Katechumenát dospělých - individuální 
přípravu vedou P. Jerzy a P. Mariusz

Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” hledáme dobro-
volníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené suroviny, 
jinými slovy budou “držet služby” . Stávající dobrovolníci jsou 
vyčerpáni! Zároveň připomínáme, že kafe NENÍ placeno ze sbírek, 
takže Váš drobný příspěvek vděčně uvítáme!
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Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 2012
Pondělí 24.12. 2012  Štědrý den
sv. Váckav 7:30 rorátní mše sv. 16:00 pro rodiny s dětmi 24:00 půlnoční 
sv. Gabriel       24:00 půlnoční
Úterý 25.12.2012   Boží hod vánoční
sv. Václav 8,00  9,30 pro rodiny s dětmi 18,00
     16,00 Koncert Česká Vánoční mše Jan Jakub Ryba
sv. Gabriel        17:00
Středa 26.12. 2012   sv. Štěpána
sv. Váckav 8,00  9,30 pro rodiny s dětmi  18,00
Čtvrtek 27.12. 2012  sv. Jana, apoštola
sv. Václav 7:30      17:30
Pátek 28.12. 2012
sv. Václav 7:30      17:30
Sobota 29.12. 2012
sv. Václav 7:30      17:30
Neděle 30.12.2012  Svátek Sv. Rodiny (při všech mších sv. obnova manželských slibů)
sv. Váckav 8,00  9.30 pro rodiny s dětmi  18,00
sv. Gabriel  11:15       17:00
Pondělí 31.12.2012 sv. Silvestr
sv. Václav  7:30  16:00 děkovná mše svatá na závěr roku
Úterý 1. 1 . 2013  Slavnost Panny Marie, matky Boží
sv. Václav 8:00  9:30 pro rodiny s dětmi  18:00
sv. Gabriel        17:00

Koleda tříkrálová 2013
Jako každý rok se i letos pořádá „Tříkrálová sbírka“ .Koledování 
(Tříkrálové, na Štěpána, Velikonoční....) měla v historii mnoho účelů 
a podob. Někde chodili děti z chudých rodin a byly doby, kdy chodil 
učitel sám nebo s dětmi, koledou se totiž zajišťovalo jeho přežití zimy. 
Jsou země, kde chodí kněží žehnat domy (kadidlo, křída...), a věřící 
jim dávají dary - zase aby jim pomohli vylepšit rozpočet. Účel letošní 
tříkrálové sbírky je stejný jako koled v minulosti - pomoci tam kde 

se nedostává. Letos je to hlavně Domov seniorů -Mukařov a Azylový dům pro seniory – Praha 
8 Karlín. Mukařovské charitní dílo má svůj počátek již v r. 1905, když nezapomenutelný biskup 
Podlaha (hybatel dostavby katedrály) buduje původní sirotčinec pro mrzáčky.
Prosím tedy přispějme a vybídněme i své okolí. Pokud chcete pomoci Vy nebo Vaše děti vybírat, 
ozvěte se na email radkahab@gmail.com.
V pražské arcidiecézi proběhne Tříkrálová sbírka v roce 2013 od středy 2. ledna do neděle 13. 
ledna. Věříme, že s Vaší pomocí bude sbírka ještě úspěšnější, než ty, které se konaly v minulých 
letech. Můžeme tak společně pomoci těm, kteří to potřebují.       Petr Chvátal

Všechny, kteří se Tříkrálové sbírky aktivně zúčastní, jsou zváni v sobotu 5. ledna 2013 od 13ho-
din do Arcibiskupského paláce v Praze (Hradčanské náměstí), 14:45 na bohoslužbu slova v kat-
edrále sv. Víta, 15.30 na požehnání koledníkům otcem kardinálem Dukou a na následný průvod 
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tří králů na velbloudech (z arcibiskupského paláce na Loretu).
Další možností jak pomoci je navštívit ve středu 9.1.2013 od 19.00 Stavovské divadlo Praha 1

TŘÍKRÁLOVÝ BENEFIČNÍ KONCERT 
ve prospěch projektů: Podpora zdraví novorozenců a matek v Ugandě, Zambii a Indii
 a Podpora potřebných rodin v České republice
Program:
W. A. Mozart: Koncert pro hoboj a orchestr C dur KV 314
A. Vivaldi: Koncert B dur pro housle, violoncello, smyčce a cembalo
P. I. Čajkovský: Serenáda pro smyčcový orchestr C dur op. 48
Jan Thuri – hoboj / Jana Vlachová – housle, umělecký vedoucí / Mikael Ericsson – violoncello
Český komorní orchestr
Koncert se koná pod záštitou apoštolského nuncia v České republice Mons. Guiseppeho Leanzy 
a pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP.
Více o sbírce a doprovodných akcích na www.praha.charita.cz .

Koncerty u sv. Václava 
V neděli 23.12. v 15 hod. pořádá Městská část Praha 5 adventní koncert.
V úterý 25.12. v 16 hod. pořádá Bachcollegium tradiční vánoční koncert.
Program: J. J. Ryba - Česká mše vánoční

V pondělí 7.1.13 v 18 hod. pořádá ZUŠ Štefánikova 
Tříkrálový koncert koncertního oddělení 
DPS Svítání

Tříkrálové Brdy
Lednové noci jsou dlouhé, temné a chladné.  Daleko za městem se člověk  cítí  tísnivě sám  v 
pustině pod černým nebem. O to příjemnější  je dorazit  v hloubi  temného   lesa   k planoucímu 
ohni. 138. skautské oddíly pořádají každoročně začátkem ledna noční přechod Brdských 
hřebenů nazývaný Tříkrálový pochod. Trasa vede  z Mníšku pod Brdy přes Skalku na Hřebeny 
a k rozcestí U Šraňku. Zde je zastávka s večeří u ohně. Pak se cesty poutníků rozdělí, někteří 
jdou do Řevnic na vlak a skalní dobrodruzi pokračují  po Hřebenech přes Jíloviště do Prahy.
Letos se pochod koná 4.1. 2013. Předběžný sraz je v 17:00 na autobusové zastávce v Mníšku 
pod Brdy. Čas návratu záleží na zvolené trase, tedy mezi 23.hodinou večerní a brzkým ránem.  
Případné změny budou  zveřejněny na  stránkách oddílu www.cernysip.blanik.info.
Těšíme se na další nebojácné poutníky z řad farníků.         Josef Cuhra

Čtvrteční modlitební večery 
Čtvrteční modlitební večery probíhají ve farním sále na smíchovské faře při kostele sv. Václa-
va. Scházet se začínáme od 19:15, v 19:30 začíná modlitba.  Setkáváme se téměř každý čtvrtek 
kromě třetího čtvrtka v měsíci, kdy se naše skupinka přesouvá do kostela sv. Vojtěcha v De-
jvicích, kde se spolupodílíme na přípravě mše chval pod vedením P. Michala Němečka. Jsme 
otevřené společenství, a proto zveme každého, kdo se chce přijít s námi modlit, chválit a přebývat 
v přítomnosti Pána. Více informací o nás lze najít na www.vecerychval.cz                Martin Janoušek
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Možnost získání odpustků v Roce víry
V návaznosti na dekret Apoštolské penitenciárie ze dne 14. září 2012 Specifické úkony zbožnosti 
vykonávané během Roku víry se obohacují darem svatých odpustků kardinál Dominik Duka, 
arcibiskup pražský, stanovuje:
Poutními místy v Roce víry, kde věřící může pokaždé, navštíví-li je formou pouti, získat pl-
nomocné odpustky v Arcidiecézi pražské jsou:
- katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech,
- baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava ve Staré Boleslavi,
- bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě,
- bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře,
- kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně,
- kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů v Emauzích,
- kostel sv. Ludmily na Tetíně,
- kostel sv. Ludmily na Vinohradech,
- kostel sv. Matouše v Hrádku u Vlašimě,
- kostel sv. Prokopa na Sázavě.
K získání odpustků je nutné, aby se zde věřící účastnil nějakého obřadu, anebo alespoň 
přiměřený čas strávil v usebrání při zbožné meditaci, kterou zakončí Modlitbou Páně, Vy-
znáním víry (v jakékoli právoplatné formě), invokacemi k Panně Marii a eventuálně k svatým 
apoštolům, či patronům kostela. Kněží ustanovení ke kněžské službě na těchto místech jsou 
vybízeni, aby poskytli věřícím širokou možnost ke slavení svátosti smíření a byli k dispozici 
věřícím, kteří o svátost smíření požádají.
Svátečními dny v Roce víry, kdy může věřící na nějakém posvátném místě účastí na slavnost-
ním slavení eucharistie nebo denní modlitbě církve a modlitbou Vyznání víry (v jakékoli 
právoplatné formě), získat plnomocné odpustky v Arcidiecézi pražské jsou:
- Slavnosti Narození Páně, Zmrtvýchvstání Páně, Seslání Ducha svatého a vigilie těchto 
slavností
- Poutní slavnosti jednotlivých výše vyjmenovaných poutních kostelů Roku víry
- 9. března – oslava sv. Cyrila a Metoděje, výročí založení Pražského biskupství
- 23. dubna – svátek sv. Vojtěcha 
- 30. května – památka sv. Zdislavy 
- 6. června - sv. Norberta 
- 4. července – památka sv. Prokopa, 
- 5. července – slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
- 16. září – památka sv. Ludmily 
- 28. září – slavnost sv. Václava 
- 13. listopadu – památka sv. Anežky 
K získání odpustků je nutné splnit vždy obvyklé podmínky, totiž kající smýšlení, vykonání 
platné svaté zpovědi, přistoupení k sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Farní dovolená - léto 2013
místo:  Štěkeň u Strakonic termín:  od soboty 27.7. do soboty 3.8.2013 Závazně 
se zapisujte nejpozději do 30.1.2013  do tabulky v sakristii: jméno, adresa, počet dětí, počet 
dospělých. Podrobnosti v minulém Zpravodaji, na vývěsce a na farních stránkách.    Jakub Suchl
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Adventní duchovní obnova
V sobotu 15.12.2012 se uskutečnila na faře adventní rekolekce zaměřená na nadcházející Rok 
víry. Rekolekci vedl P. A. Opatrný, kanovník vyšehradský. Téma: “Víra a život”.

Víra roste ze setkání s Kristem (Benedikt XVl. – Deus caritas est)
1. ,,Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm" (1 Jan4,1'6). Tato 
slova prvního listu svatého apoštola Jana vyjadřují obzvláště zřetelně jádro křesťanské víry, tedy 
křesťanský obraz Boha, a také z toho vyplývající obraz člověka i jeho životní cesty. Ve stejném 
verši nám kromě toho Jan nabízí, abychom tak řekli, určitou souhrnnou formulaci křesťanské 
existence: „My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám."
Uvěřili jsme v Boží lásku – právě tímto způsobem může křesťan vyjádřit základní rozhodnutí 
svého života. Na počátku křesťanského života není určité etické rozhodnutí nebo nějaká velká 
idea, nýbrž setkání s událostí, s Osobou, která otevírá před životem nový obzor a dává mu 
rozhodující zaměření. Jan ve svém evangeliu vyjádřil zmíněnou událost následujícími slovy: 
„Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, 
ale měl život věčný" (Jan 3,16).

Víra jako síla k životu   (Benedikt XVl. – Porta fidei)
13. Rozhodující význam bude v tomto roce mít návrat k dějinám naší víry, v nichž se prolínají 
neprobádatelné hlubiny svatosti a hříchu. Zatímco první z nich dosvědčuje nesmírný přínos, 
který pro růst a rozvoj celého společenství znamenalo svědectví života jednotlivých mužů a 
žen, hřích musí v každém člověku vyvolat upřímné a trvalé dílo obrácení a umožnit mu tak, 
aby zakusil Otcovo milosrdenství, které se nabízí všem lidem.
Během této doby budeme muset mít zrak upřený na Ježíše Krista, neboť „od něho naše víra 
pochází a on ji vede k dokonalosti" (Žid 12,2), v něm všechny strasti a tužby lidského srdce 
nacházejí své naplnění. Radost lásky, odpověď na drama utrpení a bolesti, síla odpuštění tváří v 
tvář urážce a vítězství života nad prázdnotou smrti: to vše nachází svou plnost v tajemství jeho 
vtělení, v tajemství toho, že se stal člověkem a sdílel s námi naši lidskou slabost, aby ji proměnil 
mocí svého zmrtvýchvstání. V tom, který pro naši spásu zemřel a znovu vstal k životu, se v 
plném světle představují příklady víry, které tyto dvoutisícileté dějiny naší spásy provázely.
Pro svou víru přijala Maria andělovo slovo a uvěřila zprávě, že se ve své poslušnosti a odda-
nosti má stát Matkou Boží (srov. Lk 1, 38). Při návštěvě Alžběty předložila Nejvyššímu svůj 
chvalozpěv za úžasná díla, která učinil těm, kdo v něj důvěřují (srov. Lk 1, 46-55). S radostí a 
rozechvěním porodila svého jediného Syna a uchovala přitom své panenství neporušené (srov. 
Lk 2,6-7). S důvěrou ve svého manžela Josefa utekla s Ježíšem do Egypta, aby ho zde uchránila 
před Herodovým pronásledováním (srov. Mt 2, 13-15).
Se stejnou vírou následovala Pána při jeho hlásání a zůstala s ním i po celou cestu na Golgotu 
(srov. Jan 19,25-27), Pro svou víru Maria okusila plody Ježíšova zmrtvýchvstání a uchováva-
la všechny vzpomínky ve svém srdci (srov. Lk 2, 19.51). Poté je předala Dvanácti, když byli 
společně s ní shromážděni ve večeřadle a očekávali Ducha Svatého (srov. Sk 1, 14; 2,14).
Skrze víru opustili apoštolové všechno a vydali se následovat svého Pána (srov. Mk 10,28). 
Uvěřili slovům, jimiž on hlásal Boží království, přítomné a uskutečněné v jeho osobě (srov. Lk 
11, 20). Žili ve společenství s Ježíšem, který je vedl svým učením a předával jim nová pravidla 
života, podle nichž měli být po jeho smrti poznáni jako jeho učedníci (srov. Jan 13, 34-35).
Pro svou víru se vydali do celého světa, následovali příkaz zvěstovat evangelium všemu tvor-



stvu (srov. Mk 16, 15) a nebojácně všem lidem hlásali radost ze zmrtvýchvstání, jehož byli 
věrnými svědky.
Pro svou víru utvořili učedníci první společenství, shromáždili se kolem učení apoštolů, v 
modlitbě a ve slavení eucharistie, a všechen svůj majetek dali k dispozici celému společenství, 
aby tak pomohli bratřím v nouzi (srov. Sk 2, 42-47). Pro svou víru obětovali mučedníci život 
a vydali svědectví o pravdě evangelia, která je proměnila a umožnila jim dosáhnout toho 
největšího daru lásky, schopnosti odpustit svým nepřátelům.
Pro svou víru zasvětili muži a ženy své životy Kristu, opustili všechno a rozhodli se pro život v 
prostotě evangelní poslušnosti, chudoby a čistoty, které jsou konkrétními znameními čekání na 
Pána, jenž se neopozdí. Pro svou víru podnikali nesčetní křesťané kroky na podporu spravedl-
nosti, aby tak uvedli do praxe slovo svého Pána, jenž přišel hlásat osvobození utiskovaných a 
milostivé léto pro všechny (srov. Lk 4,18-19).
Pro svou víru vyznali muži a ženy všech věků a století, ti, jejichž jména jsou zapsána v knize 
života (srov. Zj. 7, 9; 13, 8), jak krásné je následovat Pána Ježíše všude tam, kde byli povoláni 
vydávat svědectví o svém křesťanství: v rodině, na pracovišti, ve veřejném životě, při uplatnění 
svých jedinečných darů a ve službě, k níž byli povoláni.
Pro svou víru žijeme i my: vyznáváme-li, že Pán Ježíš je přítomný v našich životech i v dějinách.
7. …Víra roste tehdy, je-li prožívána jako zkušenost přijaté lásky a předávána dál jako zakoušená 
milost a radost. Díky ní může náš život vydávat plody, neboť víra rozšiřuje naše srdce v naději 
a umožňuje nám, abychom vydávali životodárné svědectví: ano, otevírá srdce a duše těch, kdo 
odpovídají na Pánovo pozvání, aby přilnuli k jeho slovu a stali se jeho učedníky. Jak potvrzuje 
svatý Augustin, věřící se „posiluje vírou“.
…Jedině skrze víru tedy víra roste a posiluje se. Neexistuje jiná možnost, jak získat jistotu 
ohledně svého života, než se svěřovat stále dokonaleji do náruče lásky, která se zdá být vždy 
větší, neboť má svůj původ v Bohu.
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:  8:00    9:30 18:00  sv. Václav  Neděle:  11:15  17:00 sv. Gabriel 
(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)

Po-So: 7:30  17:30      sv. Václav Pátek      15:00   Palata  

Kontakt s knězem    Úřední hodiny
úterý:   8:00 -  11:00 (kromě 3. úterý v měsíci) (farní kancelář nebo v sakristii kostela) 
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.  pondělí - pátek: 8:00 - 12:00

Významné dny, svátky a farní program
23.12.  neděle 4. neděle adventní, v 15 hod. adventní koncert
24.12.  pondělí Štědrý den
25.12.  úterý Slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční, 
   v 16 hod. koncert Česká mše vánoční
26.12. středa Svátek sv. Štěpána
27.12. čtvrtek Svátek sv. Jana, apoštola
28.12. pátek Svátek sv. Mláďátek
30.12. neděle Svátek sv. Rodiny
31.12. pondělí Sv. Silvestr, konec občanského roku
 1.1. úterý Slavnost Panny Marie, Matky Boží, Nový rok
 6.1.  neděle Slavnost Zjevení Páně
 7.1.  pondělí od 18 hod v kostele sv. Václava Tříkrálový koncert ZUŠ Štefánikova
 13.1.  neděle Svátek Křtu Páně
 18.1. pátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
 21.1.  pondělí sv. Anežka Římská
 22.1.  úterý sv. Vincenc
 24.1.  čtvrtek sv. František Saleský
 25.1.  pátek Svátek obrácení sv. Pavla
 28.1.  pondělí sv. Tomáš Akvinský
 30.1.  středa sv. Jan Bosko

Nabídka
Milí farníci, ačkoli se toho ve farnosti neděje málo (viz pravidelný program na 2. str., přesto 
může mít někdo pocit, že nám něco schází. S případnými náměty a návrhy se obracejte přímo 
na P. Jerzyho, rád Vás podpoří. Prostory i čas je možné najít a zkombinovat. 

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.


