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Tvář milosrdenství
(z buly misericordiae vultus, kterou papež františek vyhlásil 
mimořádný svatý rok milosrdenství)
Postní doba svatého roku nechť je prožívána obzvláště intenzivně 
jako velká příležitost ke slavení a zakoušení Božího milosrden-
ství. Nad kolika stránkami Písma lze rozjímat během postní 
doby, abychom objevili milosrdnou Otcovu tvář! Slovy pro-
roka Micheáše můžeme také opakovat: Ty, Pane, jsi Bůh, který 
odpouštíš nepravost a promíjíš hřích, netrváš na svém hněvu, 
ale máš zálibu v milosrdenství. Ty, Pane, se vrátíš a smiluješ se 

nad svým lidem. Nebudeš dbát na naše viny a svrhneš do mořských propastí všechny naše hříchy 
(srov. Mich 7,18-19).
V čase modlitby, půstu a dobročinnosti lze rozjímat konkrétněji o těchto slovech proroka Izaiáše: 
„Není půstem, který chci, spíše toto: rozvaž nespravedlivá pouta, uvolni uzly jha, utiskované 
propusť na svobodu, zlom každé jařmo! Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloud-
ícím ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé 
světlo jako zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. 
Tehdy budeš volat, a Hospodin ti odpoví, křičet o pomoc, a on řekne: ‚Zde jsem!‘ Přestaneš-li 
utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, 
tehdy v temnotě vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se stane poledním jasem. Hospodin tě stále po-
vede, v nedostatku ukojí tvou touhu, posílí tvé údy. Budeš jako zavlažovaná zahrada, jako živé 
zřídlo, jehož voda nevysychá“ (Iz 58,6-11).
V diecézích ať se šíří iniciativa 24 hodin pro Pána, která se koná v pátek a sobotu čtvrtého post-
ního týdne. Mnozí lidé začínají přistupovat ke svátosti smíření a jsou mezi nimi četní mladí, kteří 
v této zkušenosti často nacházejí cestu zpět k Pánu, prožívají intenzivní chvíli modlitby a obje-
vují znovu smysl svého života. S přesvědčením opět postavme do centra svátost smíření, protože 
umožňuje hmatatelně se dotýkat milosrdenství. Pro každého kajícníka tak bude zdrojem oprav-
dového vnitřního pokoje.
Nikdy nepřestanu zdůrazňovat, že zpovědníci mají být opravdovým znamením Otcova milosrden-
ství. Zpovědníkem se nelze stát jen tak. Lze se jím stát především, když my sami jsme kajícníky 
žádajícími o odpuštění jako první. Nezapomínejme, že být zpovědníky znamená podílet se na 
samotném Ježíšově poslání a být konkrétním znamením kontinuity božské lásky, která odpouští 
a zachraňuje. Každý z nás obdržel dar Ducha Svatého na odpuštění hříchů a jsme za tento dar 
odpovědni. Nikdo z nás není pánem svátosti, nýbrž věrným služebníkem Božího odpuštění. 
Každý zpovědník má přijímat věřící jako otec z podobenství o marnotratném synovi. Ten vyšel 
synovi vstříc, třebaže syn promarnil jeho majetek. Zpovědníci jsou povoláni obejmout kajícího 
syna, který se vrací domů, a projevit radost z jeho návratu. Ať také neúnavně vycházejí vstříc i 
druhému synovi, který zůstal venku a není schopen se radovat, a vysvětlí mu, že jeho přísný soud 
je nespravedlivý a vzhledem k bezmeznému Otcovu milosrdenství postrádá smysl. Ať nekladou 
nepřístojné otázky, ale jako otec z onoho podobenství přeruší připravenou promluvu marnotrat-
ného syna a v srdci každého kajícníka dokážou zachytit prosbu o pomoc a odpuštění. Zpovědníci 
jsou zkrátka povoláni k tomu, aby vždy, všude, v každé situaci a navzdory všemu byli znamením 
primátu milosrdenství.                 Papež František
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farář:  P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 / 257 317 652 / gapski@centrum.cz
výpomocný duchovní: P. Stanislav Přibyl : tel. 605 830 201 / 257 317 652 / standa.pribyl@volny.cz
 rektor kostela sv. Gabriela
výpomocný duchovní: P. Jan Gerndt: 739 484 835 / jan.gerndt@centrum.cz
 rektor kostela sv. Jana Nepomuckého (V. Chuchle), rektor kostela P. Marie (M.Chuchle)

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 (pří- 
 spěvky, 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. 

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
Příprava na biřmování - P. Stanislav
zahájení bude oznámeno v ohláškách
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 

Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné 
modlitby a oběd)
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek od 18:00 - velký sál na faře
Čtvrteční filmové a 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 26.4. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 29.3. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla zahájena 14.9.
Katechumenát dospělých - individuální 
přípravu vedou P. Jerzy a P. Stanislav

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”. 

Pozvánka na Světový den mládeže v Krakově 2016 
Zveme mládež z naší farnosti na Světový den mládeže v Krakově, zájemci ať se 
hlásí u osoby, odpovědné za přípravu účasti naší farnosti, kterou je: 
Sebastian Buczakowski (email: buczakowski@seznam.cz , tel.: 722 258 343)
První setkání zájemců se uskuteční v pátek 11. března 2016, po projekci filmu 
Bůh není mrtvý.
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Filmový a modlitební čtvrtek
Srdečně vás zveme na březnové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem. 
Film nás tentokrát zavede na ostrov Mauricius v Tichém oceáně. Je to 
země, kde se setkává mnoho různých kultur, je známá po celém světě 
jako mimořádná turistická destinace. Ale za prvním rajským dojmem se 
ukrývá obrovská chudoba a veliká nerovnost mezi populací. Jako odpověď 
na tuto výzvu vznikl v roce 2012 projekt “Love Bridge”, jehož hlavním 
cílem je podpora a pomoc rodinám, které žijí pod hranicí chudoby, aby 

mohly zlepšit kvalitu svého života a postupně se stát samostatnými. K tomu využívá Love Bridge 
pomoci dobrovolnických rodin, které mají možnosti, jak zranitelné rodiny různými způsoby pod-
porovat. Důraz je kladen na vzájemné obohacování, solidaritu a přátelství. Nejdůležitější je vztah. 
Love Bridge chce vytvářet mosty mezi bohatými a chudými, a navrátit tak důstojnost, budoucnost 
a naději těm nejchudším. Dlouhodobě usiluje o vytvoření solidárního národa. (film Love Bridge 
- Most lásky, listopad 2015)
Těšíme se na vás ve čtvrtek 10.3.2016 v 19:30 ve farním sále. Ostatní čtvrtky se ve stejném čase 
scházíme k modlitbě chval, díků a proseb, doprovázené kytarovými chvalozpěvy. Modlitba trvá 
zhruba hodinu až hodinu a půl. Též srdečně zveme! Na setkání se těší a zvou Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Farní dovolená 2016 (ceny a přihlašování)
Jak již bylo avizováno v minulém čísle, letošní farní dovolená se uskuteční v termínu 30.7.-
6.8.2016, ubytování včetně stravování je zajištěno v klášteře sester Congregatio Jesu ve Štěkni . 
Ceny jsou pro nás následující:
    Nocleh  Snídaně Oběd Večeře Polopenze
Dospělí (rodiče)    300Kč/noc 45 Kč 90 Kč 65 Kč 110 Kč
v pokojích s vlastním příslušenstvím
Dospělí (rodiče)    220Kč/noc 45 Kč 90 Kč 65 Kč 110 Kč
se společným příslušenstvím na chodbě
Studenti    220 Kč/noc 40 Kč 85 Kč 60 Kč 100 Kč
Děti do 10-ti let   180 Kč  30 Kč 65 Kč 50 Kč 80 Kč
Děti do 3 let bez nároku na stravu 50 Kč  - - - -
Pro početnější rodiny platí navíc: každé 3. a další dítě platí za ubytování včetně stravy 50,- Kč. 
Případné požadavky na větší slevu je možno řešit individuálně. Pro rodiny předpokládáme uby-
tování v rodinných pokojích s příslušenstvím (1. patro). Platí zejména pro včasně přihlášené. 
Pro všechny účastníky bude objednána polopenze (snídaně + večeře) s možností doobjed-
nání obědů. Pro dospělé (bez dětí) je cena za ubytování 350,- Kč (s příslušenstvím) a 250,- bez 
příslušenství. V sakristii jsou připraveny přihlašovací archy, prosíme každého zájemce, aby se 
včas zapsal. Uzávěrka přihlášek bude k 30.3. 2016. Všem přihlášeným rodinám budou následně 
zaslány přímo od sester zálohové faktury.
V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat buď osobně nebo na       tomkovi@centrum.cz

Pochod pro život
Vážení otcové, milí přátelé, rádi bychom Vám poděkovali za mnohaletou podporu a práci, která 
zpravidla není vidět a už vůbec nebývá doceněna. Máte mnoho starostí a nechceme Vám přidělávat 
další, nebo Vás jakkoliv “úkolovat”. Chceme se podělit o radost, která, věříme, i Vás potěší.
Máme upřímnou radost, že stále větší část české společnosti vnímá potřebu pomáhat ženám, které 
čekají nečekaně dítě. Po mnoha desetiletích konečně i zaznívá, že zodpovědnost muže za ženu a 
počaté dítě je tím klíčovým momentem pro skutečné řešení. Mnoho osobností, starostů i nemoc-
nic napomáhá, aby se každé dítě mohlo narodit (např. Magistrát hl. m. Prahy poskytuje v březnu 
a dubnu reklamní plochy v hodnotě několika set tisíc korun).
Nic z toto by se nedělo, kdyby nebylo Vaší každodenní práce a úsilí tisíců věřících, které vedete. 
Budeme proto zvláště za Vás děkovat i při mši svaté v katedrále 2. dubna celebrované panem 
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kardinálem Dominikem Dukou před Národním pochodem pro život a přenášené TV NOE. Chy-
stají-li se přijet rodiny s dětmi i z Vaší farnosti, možná je potěší možnost zaregistrovat se k bezplat-
nému obědu, na který je pan kardinál zve http://pochodprozivot.cz       Radim Ucháč, Hnutí Pro život ČR

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2016 (sv. Václav – Smíchov)
20. března - Květná neděle
Mše sv. 8.00, 9.30 a 18.00 – žehnání ratolestí na začátku každé mše svaté.
24. března - Zelený čtvrtek
    7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály 
  15.00 -  mše sv. na Palatě 
  17.30 – mše sv. na památku poslední večeře Páně
               po mši sv. večerní adorace v „Getsemanské zahradě“ do 20. hod.
25. března - Velký pátek
  7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály 
  9.30 – křížová cesta pro děti (sraz před kostelem)
15.00 – křížová cesta v kostele
17.30 – velkopáteční obřady - památka Umučení Páně
26. března - Bílá sobota
  7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály 
15.00 – velikonoční katecheze pro děti
20.00 – velikonoční vigilie 
27. března - Neděle velikonoční - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00
28. března - Velikonoční pondělí
Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00 

Pozvánka na Světový den mládeže v Krakově 2016
Sestry a bratři a dnes zvláště vy, mladí chlapci a děvčata.
Prožíváme rok Božího milosrdenství, které sv. Jan Pavel II. definoval jako „zvláštní sílu Boží lásky, 
která je větší než náš hřích a nevěrnost.“ Ano, Bůh dokáže vidět v každém z nás to, co je často skry-
té pod nánosem hříchu, všednosti, obav či strachu. Jeho láska nás uzdravuje, posiluje a umožňuje 
nám objevit zdroj skutečné radosti a naděje.
Není jistě náhodou, že právě v tomto roce vás, mladé lidi, zve papež František od 20. do 31. 
července na Světový den mládeže do Krakova, do města, kde žil svatý papež Jan Pavel II. a svatá 
sestra Faustina, od níž polský papež přijal úctu k Božímu milosrdenství, kterou rozšířil do celé 
církve. Těším se, že se v Krakově společně setkáme.
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Milí mladí, rád bych se na vás obrátil s otázkou. Máte každý své malé společenství? Scházíte se, 
abyste se spolu modlili, četli Písmo svaté, sdíleli svou víru a zakusili, že Pán Ježíš je živý a je 
přítomen ve společenství? Víra je sice osobní rozhodnutí a osobní odpověď na lásku Ježíše, ale je 
vždy zároveň povoláním k životu s druhými. Nelze ji žít izolovaně. Styl života společenství není 
výsadou nějaké spirituality, zájmovou volbou některých věřících či něčím navíc, ale jedná se o 
základní styl života každého pokřtěného. Na takovém základě založil Ježíš svou církev.
Možná se vám nejednou zdá, že čas věnovaný setkání s druhými kvůli víře a společné modlitbě je 
zbytečný, a dáte přednost něčemu jinému. Buďte si ale jisti, že najít dobré společenství je velikou 
posilou pro život. Křesťanské společenství je místem, kde se člověk učí žít a sdílet evangelium a 
zakouší krásu života s Kristem. Uprostřed společenství se prožívá i skutečnost, že milosrdenství 
Boží není jen dar, který dostáváme, ale je též úkolem. Učit se lásce, službě, odpuštění, inspirovat se 
skutky tělesného a duchovního milosrdenství – to vše vyžaduje život s druhými, protože bez nich 
nelze prožívat podstatu křesťanství, a tou je láska k Bohu, konkrétně projevovaná láskou k bližním.
Milí mladí, hledejte ve svém okolí věřící vrstevníky, abyste se setkali s Ježíšem, který je přítomen 
mezi vámi podle svého slova: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem mezi 
nimi“ (Mt 18,20). Mějte odvahu stávat se animátory.
Obracím se též na vás, bratři a sestry všech věkových kategorií a zvláště na vás kněze a rodiče:
- Pomozte mladým ve svém okolí, aby se setkávali a prožívali radost z víry.
- Podpořte je také, aby se letos zúčastnili Světového dne mládeže.
Spojme se všichni v modlitbě, aby se co nejvíc mladých lidí setkalo s osobní láskou Ježíše a během 
Světového dne mládeže prožilo, že církev je mladá, krásná, inspirativní a nabízí smysl života 
každému člověku. Děkuji všem, kteří přispějí ve sbírce na podporu mladých lidí a jejich účasti v 
Krakově, která se bude konat v neděli 6. března.
Milí mladí, těším se na setkání s vámi na Květnou neděli, a pak na červencové setkání s papežem 
Františkem v Krakově.     Žehná vám váš arcibiskup kardinál Dominik Duka OP

Světový den mládeže pražské arcidiecéze 
V pátek a v sobotu před Květnou nedělí se v rámci Světového dne mládeže uskuteční setkání 
mladých lidí naší arcidiecéze s otcem kardinálem. Naším cílem je oslovit křesťany ve věku 14-
24 let a nabídnout jim kvalitní program, který by byl povzbuzením v jejich víře i v jejich životě. 
Do přípravy programu je zapojena řada mladých z různých společenství v arcidiecézi, centrál-
ním tématem letošního programu bude pochopitelně „milosrdenství“.
Chci vás laskavě požádat a poprosit o spolupráci při propagaci této akce tak, aby se o ní 
dozvědělo co nejvíce mladých lidí. V příloze naleznete plakát, který je možné vyvěsit, ale mno-
hem účinnější se jeví osobní pozvání mladých lidí a jejich doprovázení na setkání. Povzbuďme 
mladé, aby využili příležitosti k setkání napříč farnostmi, společenstvími, hnutími i organi-
zacemi v naší arcidiecézi.
Program začíná v pátek ve 20.00 hod. v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohra-
dech, pro mimopražské bude možnost přespání v centru Nazaret. Hlavní program pak začíná v 
sobotu v 9.00 hod. v Salesiánském centru v Praze-Kobylisích. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci

Týden modliteb za mládež (13. – 20. března 2016)
Drazí bratři a sestry,
prožíváme rok, který je mimořádným Svatým rokem Božího milosrdenství. Papež František a 
biskupové otevřeli svaté brány – pramen mnoha darů a milostí připravených Boží láskou.
Náš pohled zalétá ke Květné neděli, které bude už tradičně předcházet týden modliteb za 
mládež. Máme také na mysli, že v červenci 2016 se v polském Krakově setká mládež celého 
světa s papežem Františkem a budeme pro mladé lidi celého světa vyprošovat bohaté proudy 
milosrdné Boží lásky. Nechtěl bych jen planě a povrchně povzbuzovat k této modlitbě. Spíše 
se chci s vámi kratince zamyslet nad nezbytností a absolutní důležitostí modlitby v životě ne-
jenom křesťanů, ale dokonce i každého člověka.



Modlitba je dýcháním duše, nejzákladnější životní funkcí. Pokusit se definovat, co je modlitba, 
je stejně nesnadné, jako ptát se, co je to život anebo láska. Jisté je, že člověk se modlí odjakživa, 
patří to k jeho podstatě. Nejstarší kresby zachycují dva nejčastější výjevy: člověk při lovu a 
člověk při modlitbě. Starat se o život těla a život duše.
Sv. Jan Zlatoústý napsal: „Modlitba je přístav v bouři, kotva pro ztroskotance, poklad chudých, 
útočiště v neštěstí, zdroj horlivosti, příčina radosti, matka filosofie.“ Jindy se nazývá světlem 
duše, pramenem spásy, ochrannou zdí církve, zbraní proti zlým duchům.
O modlitbě bylo napsáno nespočetně knih a další se pokoušejí tuto téměř nekonečnou řadu 
rozmnožovat. Je možné o modlitbě přednášet, diskutovat, pořádat semináře a konference, ale 
platí základní pravidlo: Modlit se člověk naučí jedině modlením!
Je možné žít i bez modlitby, to vidíme často kolem sebe. Ale je zapotřebí si uvědomit, že takový 
člověk žije velmi omezeně, podobně, jako člověk může žít bez ruky, bez nohou, ale zbavuje 
ho to mnoha možností. A tak homo sapiens je skutečným a plnohodnotným člověkem, rozvi-
nutým a bez omezení, když se stane homo orans, to je člověkem modlícím se.
Modlitba je vždy potřebou každého člověka a zároveň velikým Božím darem. A tak se ani nedi-
víme, že apoštolové jednou, když pozorovali modlícího se Ježíše, prosebně zavolali: „Pane, nauč 
nás modlit se!“                Mons. Pavel Posád, biskup delegát ČBK pro mládež

Velikonoce v katedrále
Pan arcibiskup srdečně zve všechny, kteří z různých důvodů nemají kde slavit obřady Svatého 
týdne, aby přišli do katedrály, jejíž oltář je symbolickým středem naší arcidiecéze.

Květná neděle – 20. března 2016 
Na začátku slavení liturgie posvětí pan kardinál v bazilice sv. Jiří ratolesti (každý účastník obdrží palmo-
vou ratolest). Liturgický průvod připomínající Pánův slavný vjezd do Jeruzaléma (pro lepší zpřítomnění 
tohoto tajemství dětem pojede v průvodu chlapec na oslíku) poté vyjde z baziliky do katedrály, kde bude 
pokračovat mešní bohoslužba, při které budou provedeny Pražským katedrálním sborem Lukášovy pašije 
Františka Holíka v úpravě Zdeňka Pololáníka a Responsorium Jana Dismase Zelenky In monte Oliveti. 
Bohoslužba začíná v bazilice sv. Jiří v 10.00 hod. 

Květná neděle – Pašijové hry a kapitulní nešpory – 20. března 2016 
Hry s náboženskou tematikou a zejména pašijové hry jsou velmi starým evropským fenoménem, spo-
jeným s životem Církve. Na tuto tradici navazuje i upravená verze výpravných Zbraslavských pašijí, která 
bude inscenována v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Květnou neděli v 15.00 hod. Na pašijové hry 
naváží v 17.00 hod. zpívané kapitulní nešpory. 

Zelený čtvrtek – Missa chrismatis – 24. března 2016 
Na tento den zve v duchu tradice a směrnic Církve pan kardinál všechny kněze a jáhny, aby v liturgickém 
společenství, shromážděni kolem katedrálního oltáře, obnovili jednotu svého společenství a své závazky 
plynoucí z přijetí svěcení. Začátek bohoslužby v 9.30 hod. 

Zelený čtvrtek – Mše sv. na památku Poslední večeře Páně – 24. března 2016 
Večerní mše sv. Zeleného čtvrtku bude slavena dle obvyklých zvyků. Pan kardinál během mše sv. umyje 
nohy dvanácti mužům. Na konci mše sv. doprovodí celé liturgické společenství v eucharistickém průvodu 
svého Mistra a Pána průvodem po hradním nádvoří do Getsemanské zahrady, která bude připravena v 
kostele Všech svatých. Po skončení obřadů proběhne v tomto kostele také půlhodinová společná adorace 
pod vedením katedrálního faráře. Pan kardinál spolu s „apoštoly“ a koncelebranty povečeří v Arcibiskup-
ském paláci ročního beránka. Bohoslužba začíná v 18.00 hod. Kostel Všech svatých se uzavře ve 21.00 
hod.

Velký pátek – Ranní chvály a celodenní modlitba – 25. března 2016 
Katedrální kapitula a pan kardinál se budou ráno v 8.00 hodin modlit v katedrálním presbytáři zpívané 
ranní chvály Velkého pátku. Kněží arcidiecéze a všichni zájemci jsou srdečně zváni. Účastníci ranních 
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chval se poté přesunou tichým průvodem do kostela Všech svatých, který zůstane otevřen pro celodenní 
rozjímaní o utrpení Páně a přijetí svátosti smíření. V kostele Všech svatých povede katedrální farář v 
15.00 hod. křížovou cestu. Kostel Všech svatých bude uzavřen před začátkem obřadů Velkého pátku v 
17.55 hod.
Velký pátek – Obřady – 25. března 2016 – 18:00
Obřadům, při kterých jsme spolu s celou Církví uváděni do tajemství utrpení a smrti Pána Ježíše Krista, 
bude v katedrále předsedat pan kardinál. Během obřadů budou provedeny Janovy pašije F. Holíka v úpravě 
Z. Pololáníka a vedle improperií a lidového zpěvu zazní také Saety, tradiční andaluské velkopáteční zpěvy. 
Mistr Jiří Bartoška bude předčítat úryvky z díla Peri Pascha, které napsal kolem r. 170 po Kristu biskup 
Melitón ze Sard. 

Bílá sobota – Ranní chvály a celodenní modlitba – 26. března 2016 
Katedrální kapitula a pan kardinál se budou ráno v 8.00 hodin modlit v katedrálním presbytáři zpívané 
ranní chvály Bílé soboty. Kněží arcidiecéze a všichni zájemci jsou srdečně zváni. Účastníci ranních chval 
se poté přesunou tichým průvodem do kostela Všech svatých, který zůstane otevřen veřejnosti pro ce-
lodenní rozjímaní u „Božího hrobu“ a přijetí svátosti smíření. Zpovědní služba bude ukončena v 16.00 
hod. Kostel Všech svatých bude uzavřen před začátkem obřadů Velikonoční vigilie v 19.20 hod. 

Velikonoční vigilie – 26. března 2016 – 20:30
Liturgii Velké noci, v níž křesťané od pradávna slaví Ježíšovo vítězství nad smrtí, bude v katedrále 
předsedat pan kardinál Dominik Duka. Během obřadů slavených podle starobylé tradice zazní biblická 
čtení v hlavních světových jazycích a bude udělena svátost křtu a biřmování katechumenům, kteří o to 
projeví zájem.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně – 27. března 2016 – 10:00
Při dopolední pontifikální mši svaté sloužené panem kardinálem bude proveden pro připomínku křtu 
výkrop lidu křestní vodou. Mše sv. bude zakončena Apoštolským požehnáním, které pan kardinál udělí 
jménem Římského velekněze. Při liturgii zazní v novodobé premiéře Missa Františka Xavera Brixiho 
Neděle Zmrtvýchvstání Páně – Slavnostní nešpory – 27. března 2016 
Katedrální kapitula a pan kardinál se budou v podvečer v 17.00 hod. modlit v katedrálním presbytáři 
zpívané nešpory Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.                  Vojtěch Mátl, arcibiskupský ceremonář

KRAKOW - LAGIEWNIKI
Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství
Program:
Pátek 27.05. odjezd z farnosti v ranních hodinách,
Krakow – město zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO, 
prohlídka města, návštěva hradu Wawel a Královské katedrály s ostatky 
sv. Stanislawa, biskupa a mučedníka jednoho z hlavních patronů Polska, 
ubytování, nocleh
Sobota 28.05. Krakow - Lagiewniki, svatyně Božího milosrdenství
09.00 hod. – zpěvy, texty, úvahy
10.30 hod. – mše svatá v kapli Sanktuária
13.30 hod. – 14.30 hod. – koncert SBM, přednáška, adorace
15.00 hod. -  Korunka k Božímu milosrdenství
15.30 hod. -  putování do chrámu svatého Jana Pavla II a zakončení
Návrat do farnosti ve večerních hodinách.
Termín 27.05. - 28.05.2016                                Cena: 2.500,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování včetně snídaně, 
duchovní doprovod, služby průvodce, kompletní pojištění, zákonné 

pojištění CK č. 159/1999 Sb., balíček poutníka v částce 200,- Kč.
CK PALOMINO - www.palomino.cz Tel./Fax: 244 404 239 Mob.: 728 361 728, 728 327 282
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Významné dny, svátky a farní program
 6.3. neděle 4. neděle postní
 12.3. sobota Duchovní obnova, začátek v 9,00. Povede P. Mariusz Kuźniar
 13.3. neděle 5. neděle postní
 18.3. - 19.3. Setkání mládeže s otcem kardinálem (viz str. 6)
 19.3. sobota Slavnost sv. Josefa
 20.3. neděle 6. neděle postní - Květná neděle
 21.3. pondělí Kající bohoslužba od 17,00, příležitost ke svátosti smíření
 24.3. čtvrtek Zelený čtvrtek
 25.3. pátek Velký pátek
 26.3. sobota Bílá sobota
 27.3. neděle 1. neděle velikonoční - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 3.4. neděle 2. neděle velikonoční, Neděle Božího milosrdenství
Sbírka na Světové dny mládeže 2016 Krakov 
Při nedělních bohoslužbách 6. března proběhne 2016 sbírka na podporu účasti české mládeže 
na Světovém setkání mládeže v Krakově.

V pátek 11.3. od 18.15 ve farním sále!
Myšlení vysokoškolského profesora Radissona čelí výzvě ze 
strany nového studenta Joshe, který na rozdíl od něho věří, 
že Bůh existuje. Radisson od něho požaduje důkaz, že Bůh 
není mrtvý. Zveme všechny zájemce, zejména mládež ve 
věku 12+ na promítání filmu z prostředí americké vysoké 
školy.  Film je v původním znění s titulky.

Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi 
Při nedělních bohoslužbách 13. března 2016 proběhne sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. 
V roce 2015 bylo vybráno 709 507,- Kč a prostředky byly použity v souladu se statutem fondu 
charitativní a humanitární pomoci Arcibiskupství pražského.
Velkopáteční sbírka na Svatou zemi
Připojme se Velkopáteční sbírkou (26.3.2016) i letos k celému světu, který přispívá na život 
křesťanů ve Svaté zemi. Věřící mohou dávat své příspěvky do kasičky, umístěné na vhodném 
místě u Božího hrobu. V roce 2015 bylo vybráno 564 616,- Kč.

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) Pátek:  17:00 sv. Gabriel
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

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.


