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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Evangelium v letošním církevním roce

Před liturgickou reformou provedenou na základě směrnic Druhého
vatikánského koncilu se každoročně četly při mších sv. stejné perikopy
(církví stanovené úryvky z Písma). Koncil si ovšem přál, aby „stůl
Písma svatého byl bohatěji prostřen“. To se projevilo především o
nedělních mších, a to v našem římském obřadu, zatímco starobylé
východní obřady si ponechaly své původní liturgické knihy, což platí
i pro naše řeckokatolíky. Originál obnovené římské liturgie je – světe,
div se – latinský, avšak biskupské konference byly pověřeny tím, aby
jej nechaly přeložit s následným schválením Svatého stolce do národních jazyků. Tak jsou k
dispozici pro slavení eucharistie potřebné liturgické knihy v češtině: misál a série lekcionářů.
Podle starého římského obřadu (ano, toho „tridentského“) se četlo jedno čtení a evangelium. Dnes jsou o nedělích čtení dvě, proložené zpívaným žalmem. První čtení je (kromě
velikonočního období) starozákonní a svoji tematikou odpovídá evangeliu. Druhé je, jak se
dříve říkalo, „apoštol“, tedy většinou sv. Pavel, a ten si jde o nedělích svou cestou. Nedosti na
tom. Celá tato soustava čtení se opakuje v tříletých cyklech: na rok A připadá evangelium podle
Matouše, na rok B podle Marka, na rok C podle Lukáše. Ani Jan nepřijde zkrátka: nejvíce se čte
o velikonočním období.
První adventní neděli jsme začali liturgický rok A, takže se o nedělích na pokračování seznamujeme s obsahem prakticky celého Matoušova evangelia. Teď v únoru dojde k jedné vynechávce,
protože místo 4. neděle v mezidobí budeme slavit svátek Uvedení Páně do chrámu – dříve
Očišťování Panny Marie, lidově „Hromnice“. To se bude číst svěží Lukášovo vyprávění o tom,
jak Panna Maria se svatým Josefem obětují novorozeně Ježíše v jeruzalémském chrámě a Simeon s Annou prorocky hovoří o tomto podivuhodném Mariině dítěti. Tak snad nebude svatý
Matouš žárlit. Bohatě si to vynahradí o dalších třech únorových nedělích. Uslyšíme úryvky z
Ježíšova horského kázání: o soli země a světle světa, o tom, jak chápat přikázání „nezabiješ“ a
„nezcizoložíš“, o tom, co je láska k nepřátelům a jak se nestarat o zítřek, když přece každý den
má dost svých starostí.
Horské kázání je první z pěti velkých bloků Ježíšových řečí, zakomponovaných v Matoušově
evangeliu. Jsou to právě horské kázání (kap. 5–7), pak řeč k učedníkům které Ježíš poprvé
vysílá misionařit (kap. 10), poté velká série podobenství (kap. 13), dále řeč o tom, jak má vypadat soužití v církvi (kap. 18) a konečně apokalyptická vize zkázy Jeruzaléma a konce světa
(kap. 24). Ejhle: vylouplo se nám pět takových oddílů. A kolik že má knih Mojžíš? Také pět.
A ve kterém evangeliu Ježíš říká, že přišel Mojžíšův Zákon nikoli zrušit, nýbrž naplnit? Právě
v Matoušově. Ano, Matoušovo evangelium je ze všech čtyř to „nejžidovštější“. Vzniklo jistě v
prostředí křesťanů ze židovství, kteří v Krista uvěřili a kladli si otázku: To všechno, co jsme
se naučili od Mojžíše, neznamenalo tedy nic? Evangelista tedy vybírá jako odpověď z bohaté
zásobnice toho, co kdy Mistr při svém veřejném působení řekl, právě ty výroky, které na takovouto otázku dávají odpověď.
Pro upoutání pozornosti při nedělních čteních takový malý tip: Říká Ježíš v evangeliu podle
Matouše „království Boží“ nebo „království nebeské“? Zdrženlivá úcta k Božímu jménu, tak
drahá věřícím Mojžíšovy staré smlouvy, radila evangelistovi důsledně používat druhou variantu. A také budete moci frajeřit, uslyšíte-li číst někde evangelium, kde Ježíš hovoří o království. Když tam bude „nebeské“, řeknete ostatním: To od Matouše, to fakt nepoznáš? P. Stanislav
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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 od 19:00 - 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
farář: 			
farní vikář: 		
rektor kostela sv. Gabriela:

Příprava na biřmování pod vedením P. Mariusze
středa 18:30 na faře
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
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 20 hod.

Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 2.3. od 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 4.3. v 18:30, farní kancel.
Výuka dětí - náboženství

Pravidelná výuka zahájena 16.9., rozpis ve vývěsce

Katechumenát dospělých - individuální
přípravu vedou P. Jerzy a P. Mariusz

P. Jerzy Gapski : tel: 257 317 652 /724 324 555 /gapski@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda : tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
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:
			jakub.suchel@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.
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Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” hledáme dobrovolníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené suroviny,
a po skončení umyjí nádobí a uklidí v sále. Jinými slovy - budou
“držet služby”. Zároveň připomínáme, že kafe NENÍ placeno ze
sbírek, takže Váš drobný příspěvek vděčně uvítáme!

Školství je veřejným statkem

Není tomu tak dávno, co se na venkově svítilo petrolejkami, a vesnice spojovaly prašné cesty. Životní úroveň byla nesrovnatelná s dnešní. Přesto bylo
ctí i těch nejmenších obcí mít vlastní školu. Školství bylo všeobecně vnímáno jako důležitý veřejný statek. Destrukce školství sice začala za totality,
ale bohužel neskončila s jejím pádem. Představa, že systém vzdělávání je
jenom cosi jako zvláštní druh podnikání, dorazila to, co nahlodal socialismus. Jestliže vzdělávací systém přispěl v uplynulých staletích zásadně ke
zformování národního společenství, souvisí jeho pád s rozkladem tohoto
společenství. Je čas o tomto tématu diskutovat s veškerou vážností.
K debatě o vzdělávání jakožto veřejném statku přijal pozvání rektor Karlovy univerzity -

		

Prof. RNDr. Václav Hampl. Dr.Sc.

Setkání se koná dne 13.2. 2014 od 19:30 ve farním sále kostela sv. Václava na Smíchově.
									

Josef Cuhra

Zápis ze schůzky Pastorační rady farnosti 12.1. 2014
Přítomni:
		

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

P. Gapski, P. Przygoda, J. Durdisová, H. Svobodová, 		
T. Lokajíčková, J. Macek, F. Nedbal, P. Chvátal, J. Suchel

Body jednání, návrhy a usnesení:
Volby do PR proběhly dle stanov, v pořádku a bez incidentů a stížností
Zvoleni byli: 1. H. Svobodová 146 hlasů, 2. P. Chvátal 141 hlasů, 3. J. Suchel 137
Jmenováni byli: T. Lokajíčková, J. Macek, F. Nedbal
Pastorační rada bude v období 2014-2019 pracovat ve složení:
P. Gapski (předseda), F. Nedbal (místopředseda), H. Svobodová (sekretář)
členové: P. Przygoda, J. Durdisová, P. Chvátal, T. Lokajíčková, J. Macek, J. Suchel
P. Gapski nastínil představy o budoucím fungování Pastorační rady a možnostech far
nosti
Jednotliví členové vyjádřili svá přání, kterým oblastem by se rádi věnovali
Na příští schůzce bude upřesněno přidělení jednotlivých “rezortů” a představeny 		
plány činností
Dále byly diskutovány a upřesněny termíny farních akcí na 1. pololetí.

Termín příští schůzky pastorační rady je 2.3.2014 od 19:15			

Zapsal:

FN

Farní dovolená - léto 2014

Po dobrých zkušenostech z minulých let bude farní dovolená na tradičním místě:
Štěkeň u Strakonic - termín: od soboty 26.7. do soboty 2.8.2013
Cena ubytování: množstevní, věrnostní a rychlostní sleva 240 Kč/dospělý/den pro prvních 16
rodin s pokojem s vlastním příslušenstvím, děti do 10. let ubytování 150,- Kč. Děti do tří let
bez nároku na jídlo a vlastní lůžko 50,- Kč. Definitivní cenu pro děti zašlou na zálohové faktuře.
Zálohu je pak třeba uhradit během února 2014. Opozdilí nemají jistotu, zda bude místo.
Cena stravování: Polopenze dospělí: 110 Kč/den, plná penze dospělí: 195 Kč, polopenze děti do
10 let: 80, Kč, plná penze děti: 145 Kč, polopenze děti nad 10 let: 100 Kč, plná penze děti nad
10 let: 180 Kč.
Závazně se zapisujte nejpozději do 16.2.2014 do tabulky v sakristii: jméno, počet dětí, počet
dospělých.
Sponzorská cena 350,- na osobu/den, na splacení rekonstrukce.		
Jakub Suchel
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Tříkrálová sbírka na Smíchově

Počátkem ledna se uskutečnila v celé České republice
tradiční Tříkrálová sbírka. Jejím organizátorem byla Arcidiecézní Charita. Od soboty 2. ledna do 12. ledna 2014
skupinky koledníků vybíraly finanční příspěvky od dárců
do zapečetěných sběracích pokladniček.
Peníze získané v Tříkrálové sbírce, mohou být použity z
části opět v místech, kde byly vybrány. Finanční prostředky,
které se v letošní sbírce podaří shromáždit, podpoří v Praze
mj. azylový dům pro lidi bez domova, sociálně slabé rodiny a lidi s tělesným postižením.
Nejen v centru Prahy 5 jsme mohli potkávat koledníky ze smíchovské a zlíchovské farnosti, kteří
koledovali společně v namíchaných skupinkách. Nejčastěji se jednalo o děti z mateřského centra Venoušek a z náboženství. Koledníci pod vedením Radky Habánové více kasiček připočetli
pro Zlíchov z toho důvodu, že 65% možného výnosu sbírky, je letos určeno pro azylový dům
Gloria na Barrandově. Smíchovská farnost věnuje celý obnos pro rozdělení Arcidiecézní Charitou.
Celkově se zásluhou koledníků podařilo vykoledovat 37 312 Kč, z toho 12 611 Kč oficiálně za
smíchovskou farnost a 24 601 Kč za zlíchovskou farnost.
Veškeré informace týkající se Tříkrálové sbírky, včetně zhodnocení loňské se dozvíte na:
http://www.trikralovasbirka.cz/Výsledky
Děkujeme všem dárcům za štědrost!
J. Suchel

Biblické hodiny

I letošní témata jsou zajímavá! Účast by mohla být hojnější. Hodiny jsou
vždy věnovány ucelenému tématu, takže není třeba se obávat, že neznám
předchozí nebo následující souvislosti. Přijďte se alespoň “zkušebně” podívat,
třeba se i Vám zalíbí obsah a styl přednášek. FN

Nesamozřejmost Milosti

Nedávno jsem přemýšlel o tom, proč dnes u nás tolik lidí – křesťany
nevyjímaje- stále nadává na „poměry“, proč je tolik lidí nespokojených
ba zoufalých. A napadlo mě, že jednou z příčin je, že vše, co máme a
můžeme, máme za samozřejmé, včetně samozřejmého nároku na VÍC
ve všech oblastech. Zároveň tak zapomínáme a vůbec nevnímáme, jak
ne-samozřejmé vše, co máme a můžeme, co žijeme, vlastně je.
A v tomto rozmezí mezi nabubřelou falešnou samozřejmostí a zapomenutou nesamozřejmostí se pohybujeme. Jaké to má následky?
Následkem je nevděk, rozmrzelost, neschopnost se radovat, zastřenost života jako daru, zázraku, milosti.
Schválně jsem doteď nekonkretizoval tento postoj jen pro věřící křesťany. Ale nyní je na to čas.
Vždyť věřící křesťan by měl být v prožívání svého života a života všeho a všech vzorem úplně
jiného postoje a vnímání tohoto pomyslného prostoru samozřejmosti-nesamozřejmosti!
Věřící křesťan přeci vděčně přijímá to, co se mu dává jako dar od Boha a dobře vnímá
nesamozřejmost, milost, velkorysost a lásku, se kterou mu Bůh dává život a vše s ním a v něm.
Anebo tomu tak není? Je mezi křesťany také taková zapomenutou milosti? Proto se mnozí z
nich už nedokážou opravdově radovat? Proto jsou vlažní v děkovné modlitbě a nejsou schopni adorace Boha? Proto jsou studení a omrzelí a se stejnou samozřejmostí a nevděkem jako
většina ostatních lidí přijímají dary života a jen s ostatními křičí: VÍC, VÍC, VÍC?
A jak je to s Tebou, bratře/sestro ? Kde stojíš v tomto prostoru samozřejmosti-nesamozřejmosti
Ty?									
V. Skalla
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Nepsané zákony

Život každého z nás můžeme přirovnat k cestě, po které jdeme s ostatními lidmi. Proto bychom
na ní měli dodržovat určitá pravidla. Je to řada nepsaných zákonů, které by se měly děti učit už
od malička. Jedná se o pozdrav, poděkování, prosbu, uvolnění místa v dopravních prostředcích
apod.
Dnes se slušné chování považuje skoro za přežitek. Musíme si však přiznat, že stále otevírá dveře
nejenom k přátelům, ale také při vstupu do školy nebo zaměstnání. Tato pravidla nepotřebují
souhlas vlády. Platila od pradávna. Mnozí lidé se domnívají, že by ztratili svobodu, pokud by se
řídili podle nich. Dávají tím ale ostatním špatný příklad.
Většina z nás si však přeje dobře a šťastně žít, i když to podle zpráv ve sdělovacích prostředcích
tak nevypadá. Tento negativní pohled nás může přivést k zamyšlení nad tím, jak přispět alespoň
trochu k jeho zmírnění. Je to právě dodržování těch výše zmíněných pravidel. Všichni, kteří se
tak chovají, nemají potřebu překračovat ani předepsané zákony. 			
IB

Bůh na nás nezapomíná

(Úvaha ke Světovému dni nemocných)
„Odejmi mi, Pane, smutek, který se ve mně rodí z důvodu mého utrpení. Učiň z něho prostředek
mé spásy a mého úplného obrácení. Neprosím Tě ani o zdraví, ani o nemoc, ani
o život, ani o smrt. Nakládej sám s mým zdravím i nemocí, s mým životem i smrtí k prospěchu
Církve, jejíž součástí jsme.“ Tato slova napsal Blaise Pascal ve sbírce „Pozvedám ze země svůj
hlas“.
Jsou to slova, která stojí za zamyšlení. Ve svém životě jsem potkal mnoho osob, které zápasily s nevyléčitelnou chorobou, s vleklým fyzickým utrpením. Někdy jsem u nich pozoroval
zarážející nedostatek víry v to, že Bůh je jim nablízku, i když způsobem, který není možno
pocítit ani postřehnout. Z Božího pohledu je doba nemoci a slabosti dobou milosti, jednou
z obměn krize, která vede k nové kvalitě života. V různých prostředích se diskutuje na téma
křesťanské eschatologie – nauky o posledních věcech člověka. Člověk se tu ocitá tváří v tvář
určení, které ho čeká po skončení pozemské pouti, s čímž se samozřejmě pojí i konec světa a
soud nad všemi lidmi. Jeho výsledkem je spása – věčný život v Božím království, nebo zavržení
– věčný trest v nekonečných mukách. Zamysleme se nad tím, kolikrát ve svých každodenních
modlitbách a úvahách na lůžku v nemocnici, v sanatoriu, hospici či na jiném místě prosíme
také za šťastnou smrt? Za šťastnou smrt naši i našich bližních?
Když se zamyslíme nad průběhem dějin, nad událostmi nynější doby i další budoucnosti,
možná se nás zmocňuje pocit obav, odůvodněného strachu. Otázka, kam směřujeme, vyvolává odpověď, která není zbavena obav. Opravdu, těžko se zbavujeme určitého pesimismu a
rozčarování.
Jedině vědomí, že o všem rozhoduje Boží prozřetelnost, nám pomáhá zachovat klid a naději.
Vykupitelské dílo Ježíše Krista přineslo světu život, v jeho světle nesměřujeme k troskám,
zničení ani smrti. Jeho evangelium svítí jako pochodeň, světlo, které může rozptýlit obavy civilizace, které svítí na cestu, po které se ubíráme.
Jsme slabí, často znechucení, plní křehkosti a s rozbolestněným srdcem. A přece nemůžeme
upadat do zoufalství. Jsme křesťané, účastníci velkých Božích zaslíbení. Slyšeli jsme však, že
každá milost má svůj Velký pátek. Chceme-li jít za Kristem, musíme tím nebo oním způsobem
projít cestou utrpení, pronásledování zakusit pocit samoty a umírání.
Četl jsem kdysi zcela náhodou o jednom člověku, který krátce před smrtí viděl něco jako film o
svém celém životě. Pak viděl stopy dvou osob. Poznal v nich, že jedny patří jemu a druhé jsou
stopy Ježíše Krista. V určitých okamžicích se objevily stopy jen jednoho člověka.
S úžasem konstatoval, že to byly ty nejobtížnější chvíle jeho života: chvíle bolestných zkušeností,
krutých nemocí a neštěstí. Obrátil se tedy k Ježíši a zeptal se ho: „Pane, proč jsi mě opouštěl v
nemoci a v neštěstí?“ Tu mu Pán odpověděl: „Nikoliv, můj milý, nikdy jsem tě neopustil. Vidíš
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jenom jedny stopy, protože když jsi byl nemocný, kdy jsi trpěl a byl nešťastný, když jsi byl v
těžkostech, vzal jsem tě na svá ramena a nesl jsem tě.“
Jsou to věrohodná slova o Boží věrnosti a jeho lásce k člověku. Jistě jsme se již někdy přesvědčili,
že Bůh nás skutečně nikdy nenechává samotné.
Na závěr se ještě jednou vrátím k Blaisi Pascalovi a dokončím citát uvedený na počátku:
„Dej mi, nebo odejmi, jen sjednoť moji vůli s Tvou vůlí. V pokorné a dokonalé odevzdanosti a
ve svaté důvěře jsem ochoten přijmout od Tebe všechno. Pomoz mi, Pane, abych Tě velebil za
všechno, co přichází od Tebe.“							 JG

Svátost nemocných

Svátost pomazání nemocných bude možné přijmout při večerní mši svaté v kostele sv. Václava
11. února v den památky Panny Marie Lurdské – Světového dne nemocných.
„Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem
ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů,
bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste
byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ (Z listu sv. Jakuba 5,14)
Pomazání nemocných je posilující modlitbou pro nemocné a trpící pokřtěné lidi, a také pro
lidi v nebezpečí smrti. Je to prosba o sílu, aby nemocný dokázal své utrpení trpělivě snášet a
obětovat za druhé. Před přijetím této svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření a přijmout
eucharistii, aby se účinek pomazání mohl plně projevit. Příhodná doba je už tehdy, kdy je věřící
v nebezpečí smrti pro nemoc či stáří. Pokud nabude znovu zdraví, může později v nemoci tuto
svátost znovu přijmout. I během téže nemoci může být svátost opakována, nastane-li zhoršení.
Je vhodné tuto svátost přijmout i před každým vážným chirurgickým zákrokem a také starých
osob, kterým ubývá sil.
Ke svátosti se používá olivový olej, svěcený na Zelený čtvrtek biskupem. Pomazání se děje na
čele a na obou rukou (dříve na 5 smyslech), kněz nemocné maže olejem nemocných a přitom
říká: „Skrze toto svaté pomazání ať tě Pán pro své milosrdenství posílí milostí Ducha svatého,
ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní.“ Tomu předchází úkon kajícnosti, úryvek z
Písma svatého a modlitby.								 JG

Ještě k týdnu za „Jednotu křesťanů“

„K vedení dialogu je třeba mírnosti, ne křiku. Je třeba pamatovat také na
to, že druhý člověk může mít něco víc než já. David uvažuje takto: On je
pomazaný od Hospodina! Je důležitější než já. Pokora, mírnost, být vším
pro všechny, a také (to ovšem není psáno v Bibli) všichni víme, že abychom
to mohli dělat, musíme „polknout nejednu jedovatou slinu“. Ale musíme tak
jednat, protože tak se pěstuje pokoj: v pokoře, poníženosti, ve snaze vidět v
druhém vždy Boží obraz.“
„Vést dialog je náročné“, uznává papež František. Daleko horší, než pokoušet
se o budování mostů ke svému protivníkovi však je nechat vyrůst v srdci
nevraživost vůči němu. Tak totiž zůstáváme „sami v hořkém lektvaru své
zášti“. Křesťan má po Davidově vzoru překonávat nenávist pokorou:
„Ponížit se vždy znamená stavět most, vždycky! A právě to je křesťanské. Není to snadné! Ježíš
to udělal: ponížil se až do konce, ukázal nám cestu. Nesmíme nechat uplynout mnoho času.
Když se objeví problém, co nejdřív (ve chvíli, kdy je to možné, když pomine bouře) přistoupit k
dialogu. Protože čas přeje narůstání zdí, jako plevel, který brání růstu obilí. A když hradby narostou, je usmíření velmi obtížné. Velmi obtížné! Tyto zdi mě děsí. Zdi, které den ode dne rostou
a pěstují rozhořčení. A také nenávist. Vezměme si mladého Davida. Mohl se dokonale pomstít,
mohl se zbavit krále, a on zvolil cestu dialogu, v pokoře, poklidu a mírnosti. Dnes můžeme
prosit, aby nám všem byla dána milost budovat mosty k ostatním, a nikdy zdi”.
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Okénko sv. Gabriela

únor 2014

Rektor kostela:
P. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D, JC.D, tel.: 241 416 252 nebo 605 830 201;
e-mail: standa.pribyl@volny.cz
číslo účtu Duchovní správy u sv. Gabriela:
08292191437 / 0800
Společnost přátel beuronského umění a Nadační fond MALAKIM:
Mgr. Monica Bubna-Litic (Šebová), tel: 777 221 950;
e-mail: sebova@orlice.cz, www.beuron.cz
číslo účtu Společnosti přátel beuronského umění: 6668718001 / 5500
číslo účtu Nadačního fondu MALAKIM: 		
7452142001 / 5500
Zástupce pro tradiční liturgii:
Robert Školoud, tel.: 728 753 021; e-mail: robert.skoloud@gmail.com

so 1. 2.
9.00 mše sv. (tradiční - tridentská) votivní ze svátku Neposkrvněného srdce Panny Marie
pá 7.2.
17:00 mše sv. (trid.) votivní ze svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, po mši sv. výstav Nejsvětější
svátosti oltářní
ne 2. 2.
11.15 mše sv. ze svátku Uvedení Páně do chrámu se svěcením svíček a liturgickým průvodem
17.00 mše sv. (trid.) ze slavnosti Očišťování blahoslavené Panny Marie čili Hromnic se svěcením
hromniček a procesím
ne 9. 2.
11.15 mše sv. z 5. neděle v mezidobí
17.00 mše sv. (trid.) z neděle 5. po Zjevení Páně
ne 16. 2.
11.15 mše sv. z 6. neděle v mezidobí
17.00 mše sv. (trid.) z neděle devítník
ne 23. 2.
11.15 mše sv. ze 7. neděle z mezidobí
17.00 mše sv. (trid.) z neděle 1. po devítníku

Basilika Sv. Václava, nám. 14. října, Praha Smíchov

Anton Bruckner
Messe in C
pro smíšený sbor a varhany

Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
zazní při mši svaté v neděli na Hromnice
2.února 2014 v 18 hodin
Účinkuje smíšený sbor Cantus Amici
dirigent: Lukáš Dobrodinský				

varhany: Václav Vála
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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

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 - 12:00

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.

2.2. neděle
3.2. pondělí
5.2. středa
6.2. čtvrtek
10.2. pondělí
11.2. úterý
			
22.2. sobota
23.2. neděle
5.3. středa

Svátek Uvedení Páně do chrámu
Sv. Blažeje, po mši sv. bude uděleno svatoblažejské požehnání
Památka sv. Agáty
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů
Památka sv. Scholastiky
Památka Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných,
při večerní mši sv. Lurdské požehnání nemocným
Svátek Stolce sv. Petra
při nedělních bohoslužbách sbírka “Svatopetrský haléř”
POPELEČNÍ STŘEDA

Významné dny, svátky a farní program

Zajímavé akce v Praze

6.2.		 Nakladatelství Paulínky zvou na prezentaci českého překladu papežské exhortace „Evangelii
gaudium“ (Radost evangelia), která se koná 6. února 2014 od 17.00 hodin v knihkupectví Paulínky (Jungmannovo nám. 18, Praha 1). O svůj pohled na dokument se podělí biskup Václav Malý a evangelický
farář Zdeněk Susa.
9. 2.		 Farnost u kostela Nejsvětější Srdce Páně pořádá od 16.00 hodin přednášku Jana Stříbrného „Martyrologium české církve 20. století“ s následnou diskuzí. Více na www.srdcepane.cz.
12. 2.		 Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera
u Sv. Jiljí v Praze (vchod Jilská 7a) debatu o „Výkladu Vyznání víry a Desatera“ Tomáše Akvinského, díla,
které není určeno filosofům, ale prostým věřícím. Více na www.dominikanska8.cz.
15. 2.		 V rámci památky svatého Valentina se na pražském Vyšehradě koná Pouť snoubenců. Na programu bude celodenní rekolekce pro předem přihlášené snoubence od 9.00 do 15.00 hodin a poutní mše
svatá od 15.30 hodin ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla. Více na www.manzelstvi.cz.
18. 2.		 V rámci „Varhanních nešpor maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv.
Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu v řádovém kostele Panny Marie Pod
řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně druhý koncert cyklu duchovní hudby Laudate Dominum
omnes gentes od 17.00 hodin. Na programu budou díla G. P. Telemanna, J. S. Bacha, D. Cimarosy a varhanní improvizace.
19. 2.		 Akademická duchovní správa ČVUT pořádá po mši svaté v kostele sv. Bartoloměje, která začíná
ve 20.00 hodin, komponovaný večer věnovaný studentu Janu Palachovi, od jehož oběti uplynulo v lednu
45 roků. Více na http://ads.cvut.cz.
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. J. Gapski, P. S. Přibyl, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 450 ks
neprodejné

