
Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

7-8
Léto
2017

1

Vážení věřící,
dovolte, abych se vám v krátkosti představil. 
Jmenuji se Jozef Sudor. Pocházím ze Slovenska, z 
okresu Žilina. Narodil jsem se ve věřící rodině. Po 
absolvování VŠ dopravy a spojů v Žilině jsem 2 roky 
pracoval. Už během vysokoškolského studia jsem 
poznal Boží volání stát se knězem. V r. 1995 jsem se 
přihlásil do semináře Sv. Gorazda v Nitře. Za kněze 
jsem byl vysvěcen 19. června 1999. Moje první 
kaplanské působení bylo v Turzovce, v Čadci a v 
Žilině. Pak jsem působil v Malé Hradné, jako farář 
v Adamovských Kochanovciach a v Leopoldově - 
místě mučedníků.
Každé působiště bylo jiné, jiná mentalita lidí, 
ale všude jsem objevoval lidi toužící po Bohu, po 
vnitřních uzdraveních a žíznivých po Jeho Lásce. 
Zažíval jsem mnohé zázraky ve zpovědnici, které po 

dlouhých hodinách strávených ve zpovědnici vyvolávaly ve mně pocit velké vděčnosti vůči 
Bohu. Velkou ,,duchovní zkušeností” byla pro mě farnost Leopoldov. Je to místo, kde bylo 
umučeno mnoho biskupů, kněží, řeholníků, ale i laiků. Místo, kde vyrostlo a zejména dozrálo 
vela svatých a blahoslavených, jako např. biskup Vasiľ Hopko, biskup Peter Pavel Gojdič, kněz 
Metoděj Dominik Trčka, kněz Titus Zeman a mnozí další. Úctu těmto těžko trpícím lidem 
jsme projevovali modlitbami před jejich relikviemi, které se mne podařilo přinést a vyprošovali 
jsme milosti a Boží požehnání na jejich přímluvu. Také jsme si vyprošovali Boží požehnání a 
Milosrdenství před relikviemi svaté sestry Faustíny a svatého Jana Pavla II. Působení v této 
farnosti mě duchovně velmi posílilo.
Od r. 2014 působím ve farnosti Beroun. Pastorace zde se podstatně odlišuje, vzhledem k tomu, 
že je zde velmi málo praktikujících věřících. Je individuální, a proto jsem za těmito lidmi chodil 
osobně. Jsou to lidé starší, nemocní, kteří již nemohou chodit do kostela, lidé, kteří se starají 
o děti svěřené do pěstounské péče, lidé a děti zranění a trpící různým postižením (tělesným, 
psychickým i sociálním), toužící po pochopení, po Boží lásce, lidé v nápravných zařízeních. 
Tato pastorace vyžaduje mnohem více času, spočívá v hlásání Slova, udělování svátostí, ale také 
konkrétní péčí, je náročná, ale krásná. Na tuto práci jsem se připravoval i studiem na VŠ Svaté 
Alžběty v Bratislavě, kde jsem studoval sociální práci, charitu a misiologii.

A tak pojďme a pracujme v duchu misijního příkazu Pána Ježíše 
,,Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření”.  
                 P. Josef

Vítejte otče Jozefe!
V neděli 2.července jsme při ranní mši přivítali našeho nového 
farního vikáře (kaplana), P. Jozefa Sudora. 
Vyprošujme mu hojnost Božího požehnání, aby jeho přítomnost 
a působení vedla k duchovnímu růstu farnosti.   FN
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farář u sv. Václava   P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 // 257 317 652 
a rektor u sv. Gabriela:  gapski@centrum.cz
farní vikář:  P. Jozef Sudor : tel. 722 353 549 //  257 317 652 
  farnikaplan@seznam.cz

Sponzorské dary: Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100. 
 Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.   
Farní www stránky: Adresa: www.farnostsmichov.cz  Vše, co chcete na stránky umístit (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 - 19:00 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Příprava na biřmování - P. Jerzy
pondělí od 18:30 - 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 

Katechumenát dospělých - přípravu vede P. 
Jozef, středa 18:30 - na faře
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. Jozefa
čtvrtek od 18:00 - zahájení 1.9.
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 29.6. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 29.6. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka bude zahájena 11.9.

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”. 

Biblická hodina
Od září budeme pokračovat v cyklu biblických hodin, nově pod ve-
dením otce Jozefa. Každý čtvrtek od 18:30 se budeme setkávat s bib-
lickými texty, jejich významem i interpretací. Přijďte se nezávazně 
podívat a uvědomit si souvislosti!
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Milí rodiče, školáci i předškoláci,
začínají prázdniny a s nimi jistě zasloužený odpočinek od povinností právě zakončeného 
školního roku. Vezmeme-li význam prázdnin z “druhé strany”, můžeme je také považovat za 
čas k načerpání sil a inspirace pro nový školní rok, který na nás neúprosně čeká v září. Proto 
vás již nyní, v prázdninovém čísle Zpravodaje, zveme na první zářijovou mši sv. v 9:30 (3. 9. 
2017), při které proběhne požehnání školákům, včetně jejich aktovek a školních potřeb. Takže 
nezapomeňte - ještě než vstoupíte do školy, přijďte se svými aktovkami a batohy do kostela.
Připomeňme si ale, že žehnání není žádná magie, která by zaručila školákům automatický úspěch 
a dobré známky :) Žehnání je svátostina, kterou tvoří současně chvála Boha za jeho díla a za jeho 
dary a přímluva církve, aby lidé mohli užívat Božích darů v duchu evangelia (KKC, č. 1678). V 
obřadech žehnání školákům prosíme “Ať mají rozum otevřený k poznávání dobrého. Ať mají 
odvahu a trpělivost. Ať mají dostatek sil pro různé zkoušky a radost z kamarádských vztahů.”
Přejeme vám krásné prázdniny, prožité ve zdraví, v radosti a k Boží chvále a těšíme se na vás v 
novém školním roce!
Předběžný rozvrh výuky náboženství
na faře u sv. Václava ve školním roce 2017 – 2018
1. skupina:   4 – 6 let – středa 14:15-15:00 – v mateřském centru 
         (Gabriela Suchlová a Vendulka Keclíková) 
2. skupina:   příprava k 1. sv. přijímání – čtvrtek 14:30 – 15:30 (P. Jozef Sudor)
3. skupina:   mladší školní věk (cca do 10 let) středa 15:15-16:00 – v sále (Gabriela Suchlová)
4. skupina:   starší školní věk (cca od 11 let) – pondělí 16:00-17:00 (P. Jozef Sudor)
5. skupina:   mládež (cca od 15 let) – čtvrtek 15:45 – 16:45 (P. Jozef Sudor)
Kontakty na katechety: gabesuch@gmail.com tel. 603 776 254 
    farnikaplan@seznam.cz  tel. 722 353 549 
Pravidelná výuka bude zahájena v týdnu od 11. 9. 2017. Do 2. skupiny je možné se dodatečně 
přihlásit nejpozději do konce října, do ostatních skupin po dohodě i v průběhu školního roku.
Komu nevyhovují termíny výuky v naší farnosti, může se přihlásit i v sousední farnosti Praha – Hlubočepy.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přihláška na náboženství 2017 – 2018

Přihlašujeme svého syna/svou dceru na výuku náboženství 
ve smíchovské farnosti u sv. Václava.
Jméno a příjmení:  ………………………………………………..................
Datum narození: ………………………………………………………….
Kolik let již navštěvoval(a) výuku náb. :  …..    Přistoupil(a) již k 1. sv. přijímání:  ano   –   ne
Skupina, kterou by měl(a) navštěvovat:  1.  –  2.  –  3.  –  4.  –  5.  
Adresa bydliště: …………………………………………………………………
Zdravotní či jiné omezení: ………………………………………………………
Telefon / mobil rodičů: ………………………………………………………….
e-mail rodičů: ………………………….………………………………………..
Dítě smí po skončení výuky samostatně odejít                   ano           ne
Datum: …………… Podpis rodičů: …………………………………………
Poznámka:  ………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………
( podepsanou přihlášku prosím odevzdejte v sakristii nebo při 1.hodině )
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Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 29. 6. 2017
Přítomni:  P. J. Gapski, P. M. Chleborád, J. Durdisová,  T. Lokajíčková,
   H. Svobodová, F. Nedbal, J. Macek, P. Chvátal

Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Opravy kostela: pokračují (renovace fasády, oprava podstavce), obdrželi jsme dotaci od Městského   
 úřadu Prahy 5, další dotace se očekávají. Památkáři posoudí stav mozaiky a maleb uvnitř kostela  
 a podle výsledku se případně přistoupí k jejich obnově.
2) Noc kostelů: uskutečnila se dne 9.6.2017. Proběhla dobře, náš kostel navštívilo asi 1 400 lidí,  
 program byl zajímavý. Díky hlavnímu organizátorovi panu Chvátalovi a všem, kteří pomohli. 
3) Personální situace kněží: k 1.7. odchází z naší farnosti P.M.Chleborád a přijde nový pan kaplan
 Jozef Sudor z Berouna. Díky panu kaplanovi Chleborádovi za přínosný rok, který s námi   
 prožil! Přejeme a vyprošujeme mu hojnost Božího požehnání v novém působišti.
4) Kaple v Radlicích: proběhla mše sv. k 10. výročí Obchodní banky. O bohoslužbu byl zájem
 a je zájem i o bohoslužby při jiných příležitostech (Vánoce).
5) Výuka náboženství: zajištěna, hlavně díky paní Suchlové a paní Keclíkové.
6) Křest dospělých: přihlásilo se 6 lidí a 2 na obnovu svátostí.
7) Technika do farnosti: bude zakoupen nový projektor a přehrávač.
8) Žehnání školákům a jejich aktovkám: proběhne v neděli 3.9.2017 při mši sv. v 9,30.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 30. 8. 2017 od 18:30 Zapsala: HS

Předběžný rozvrh katecheze ve farnosti Hlubočepy 2017 - 18
Skupina MD:  maminky s dětmi (děti cca 2 – 4 roky) - pondělí  10:00 – 10:45 na zlíchovské faře
Skupina P: příprava k 1. sv. přijímání - pondělí   15:30 - 16:30 (nebo v jiném čase dle  
   domluvy) na zlíchovské faře 
Skupina 0: předškoláci (cca od 5 let)+prvňáčci - středa 15:15-16:15 v domě Gloria na Barrandově
Skupina 1:  mladší školní věk (od 2.tř. do cca 10 let) - čtvrtek 15:15-16:15 v domě Gloria na Barrandově
Skupina 2: starší školní věk (cca od 11 let)   -  čtvrtek   17:15 - 18:15 na zlíchovské faře
Výuka probíhá pod vedením katechetky Radky Habánové, skupiny 0 a 1 v azylovém domě 
Gloria, jehož zřizovatelem je Arcidiecézní charita (Renoirova 7, Praha 5 – Hlubočepy/sídliště 
Barrandov), asi 5 min. pěšky od stanice tramvaje „K Barrandovu“;
skupiny MD, P a 2 na zlíchovské faře (Na Zlíchově 8, Praha 5, tram. zastávka Zlíchov).
Pravidelná výuka bude zahájena v týdnu od 11. září 2017. Do skupiny P je možné se dodatečně 
přihlásit nejpozději do konce října, do ostatních skupin po dohodě i v průběhu školního roku.
Se svými přáními, podněty či připomínkami se obracejte přímo na Radku Habánovou (tel. 
603872524, e-mail: habanova@centrumbarrandov.cz). 
Na výuku náboženství navazuje, resp. ji vhodně doplňuje společenství mládeže (cca od 15 let), 
které se schází nepravidelně (cca 1 – 2x za měsíc) na zlíchovské faře. 
Více viz: http://www.centrumbarrandov.cz/pravidelne-programy/.

Ora et labora
K avizované přednášce o bývalém benediktinském klášteře 
na Ostrově u Davle jsme se sešli ve farním sále po večerní 
mši sv. ve čtvrtek 15. června. Přednášel dokumentarista a 
předseda sdružení Mezi řekami pan Václav Šmerák, který 
se dlouhodobě zabývá nejen historií regionu mezi Vltavou 
a Sázavou, ale také jejím oživením a zpřístupněním široké 
veřejnosti. Dozvěděli jsme se mnoho velmi zajímavých infor-
mací nejen o zaniklém klášteře Stětí sv. Jana Křtitele, ale též 
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o nedaleké oblasti zvané Sekanka, kde bylo v druhé polovině 13. století založeno řemeslnické 
městečko, založené pravděpodobně právě ostrovskými benediktiny. Vše pěkně zasazené do 
dobového kontextu.
Vyvrcholením přednášky byla projekce 3D prezentace, která ukazuje, jak pravděpodobně 
klášter a oblast Sekanka vypadaly v době svého rozkvětu. Projekce byla podbarvena zpěvy gre-
goriánského chorálu a snad mohu za všechny zúčastněné říci, že tato kombinace byla velmi 
působivá.
V dubnu 2017 byla v regionu otevřena nová naučná stezka “Sekanka - klášter na Ostrově - sv. 
Kilián”, takže máte-li o prázdninách čas, můžete se vydat právě do těchto míst. Je škoda, že se 
nás na přednášce sešlo tak málo, byl to opravdu nevšední a inspirativní zážitek. Gabriela Suchlová

Hudební skupinka
Stejně jako v minulých letech i letos naše hudební skupinka doprovází 
mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termín po prázd-
ninách (bude upřesněno). Rádi mezi sebou uvítáme nové posily - 
zpěváky i hudebníky. 

Na cestu
Léto, prázdniny, dovolená, zasloužený odpočinek. Budeme zdolávat hory, obdivovat moře, 
pralesy i pouště, celou tu nádhernou přírodu. Tady bychom si mohli připomenout slova 
95. žalmu: „V jeho ruce jsou hlubiny země, jemu patří výšiny hor. Jeho je moře, vždyť on je 
učinil, i souš, kterou zhnětly jeho ruce.“ Ano, to všechno je dar Boha člověku. Neměli bychom 
poděkovat? Teď, právě v tomto okamžiku. Poděkovat nejen za tu krásu přírody, ale i za to, že 
jsme dostali sílu a možnost se sem vypravit, že máme v baťůžku na zádech připravenou svačinu, 
že se kdykoli můžeme osvěžit vodou, že máme kolem sebe své nejbližší (i když děti zlobí a part-
ner si neustále na něco stěžuje). Budeme se vracet zpět bezpečnou cestou, kde se nemusíme 
bát nášlapných min, střelby a násilí. Večer nás čeká střecha nad hlavou a kolem skutečná noční 
tma. Poděkování za tyto a ještě mnohé další věci je tou nejkrásnější modlitbou, která nereci-
tuje jen naučená slova, ale vychází z našich okamžitých prožitků, z vděčnosti, z celého srdce. 
Nenechme si tuto pohodu, klid a radost pokazit žabomyšími válkami lidí o moc, peníze, území, 
vládnutí. Nic z toho není důležité.
Ať nám v létě příroda znovu připomene, jaké bohatství a sílu máme my ve spojení s Boží láskou.
Léto budiž pochváleno!         HK

Frekventovaná slova
Některá slova používáme velmi často a tak se stane, že ztratí svůj původní význam nebo 
dostanou jiný, který je úplně nevystihují. Jedním z nich je oběť. Jeho původní význam byl 
přinášení různých předmětů nebo masa z určitých zvířat pohanským bohům, aby si lidé za-
chovali jejich přízeň. Druhý přenesený je darování nehmotných hodnot nebo věcí pro dobro 
ostatních. Láska je motivem pro prospěšné dobrovolně konané skutky. My věřící křesťané vy-
znáváme, že největší a nezastupitelnou oběť za nás přinesl Pán Ježíš Kristus. Zemřel na kříži za 
lidi všech dob, aby měl náš život smysl a vítězila čistá láska.
Dnes se prosazuje jiný způsob života. Proto také slovo oběť má jiný význam, který je nevysti-
huje. Každý den slyšíme zprávy o různých neštěstích. Filmy, hry, ale i knihy jsou ho také plné, 
protože obsahují mnoho násilí. Když tento seznam ještě doplníme o připomínky různých trag-
ických událostí a současných, nedávných i dřívějších válečných konfliktů, počítáme oběti na 
milióny. Většina však nebyla podstoupena dobrovolně. 
Toto smýšlení má ještě jeden negativní důsledek. Uměle vyvolává strach, nejistotu a smutek. 
Východisko z této situace je možné. Existují přece další důležitá frekventovaná slova, která se 
vyprázdnila častým používáním. Jsou to: láska, víra, naděje a radost. Když se nejenom hluboce 
zamyslíme nad jejich správným významem, ale budeme se snažit podle něho žít a uplatňovat je 



ve svém každodenním životě, určitě bude mezi námi časem více lidí, kteří budou chtít zanechat 
dobrou stopu v našich současných dějinách s přesahem do budoucnosti.             Ilona Bozděchová

Poděkování spolufarníkům za modlitbu a svědectví o uzdravení
Chtěli bychom i touto cestou poděkovat všem, kteří se modlili za naši dceru, a ostatní povzbudit 
ve společné modlitbě. Naší dceři byly zjištěny velmi vysoké jaterní testy spolu s neprospíváním. 
Sice se na první pohled zdálo vše v pořádku, přesto se takto mohou manifestovat závažná 
onemocnění začínající právě v raném věku. Navíc celkově byla situace se vším okolo, co se dělo, 
nepříznivá. Náběry krve byly několikrát zopakovány, pokaždé se ukázaly vyšší hodnoty, takže 
byla nutná hospitalizace s došetřením. Tato hospitalizace se kvůli infekčním onemocněním 
v rodině několikrát posouvala. Prosila jsme přátele o přímluvnou modlitbu a sami jsme se 
doma modlili Novénu odevzdanosti. Když jsme konečně do nemocnice nastoupily - všechna 
vyšetření se zlepšila, jaterní testy natolik poklesly, že jsme byly ihned druhý den propuštěny a 
lékaři se divili, jak je to možné, že se výsledky natolik zlepšily.
Možná to zní banálně takto napsané, ale těch několik měsíců nejistoty, které jsme zažívali, 
byly těžkou zkouškou. Dostali jsme díky tomu milost uvědomit si sílu modlitby osobní i ve 
společenství, sílu modlitby odevzdanosti, protože na nic v životě nestačíme sami. Svěřujte se se 
svými problémy blízkým, kteří se za vás mohou modlit a našemu Otci, který nás nese v náručí 
a je ten největší lékař.                Keclíkovi

Ukázka z 3. dne Novény odevzdanosti: Buď vůle Tvá
Máte málo milostí, když se je urputně pokoušíte získat; máte jich však velmi mnoho, když se 
mi v modlitbě plně odevzdáte. V utrpení mě prosíte, abych vám utrpení odňal, ale prosíte, 
abych je odňal tak, jak si přejete vy. Obracíte se na mne, ale chcete, abych se já přizpůsobil 
vašim představám. Nejste nemocní, kteří žádají lékaře o léčení, ale nemocní, kteří mu vše sami 
ordinují. Nedělejte to tak, ale modlete se, jak jsem vás to naučil v modlitbě Otčenáš: „Posvěť se 
jméno Tvé“, tedy ať jsi oslaven Ty v této mé nouzi. „Přijď království Tvé“, tedy ať vše napomáhá 
Tvému království v nás a ve světě. „Buď vůle Tvá“, tedy postarej se o to Ty. Já zasáhnu s celou 
svou všemohoucností a vyřeším i ty nejobtížnější situace.
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

Rozloučení s otcem Martinem
V neděli 25. června při obou ranních mších jsme se loučili s otcem Martinem. Poděkovali 
jsme mu za rok usilovné práce a za vše, co ve farnosti dokázal. Vyprošujme mu hojnost Božího 
požehnání i dostatek fyzických sil, aby úspěšně plnil nové úkoly a výzvy. Určitě ho na jeho 
novém působišti v Kladně, při příští farní pouti, navštívíme.      FN
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1. Sv. přijímání dětí
V neděli 18. června zažila naše farnost 
radostnou událost. K 1. sv. přijímání 
přistoupilo 13 dětí, které se celý rok 
připravovaly pod vedením otce Martina. 
A nejen to - součástí obřadu byl i křest 
velkého dítěte. 
Pamatujme na všechny děti ve svých 
modlitbách, aby vytrvaly na své cestě. 
Jsou naše naděje i budoucnost.     FN



8
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Významné dny, svátky a farní program
 3.7. pondělí Svátek sv. Tomáše, apoštola
 5.7. středa Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
 11.7. úterý Svátek sv. Benedikta
 22.7. sobota Památka sv. Marie Magdalény
 25.7. úterý Svátek sv. Jakuba, apoštola
 26.7. středa Památka sv. Jáchyma a Anny
 29.7. sobota Památka sv. Marty
 31.7. pondělí Památka sv. Ignáce z Loyoly
 1.8. úterý Památka sv. Alfonsa z Liguori
 4.8. pátek Památka sv. Jana Vianneye
 6.8. neděle Svátek Proměnění Páně
 8.8. úterý Památka sv. Dominika, kněze
 10.8. čtvrtek Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
 11.8. pátek Památka sv. Kláry, panny
 14.8. pondělí Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho
 15.8. úterý Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 20.8. středa Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
 21.8. pondělí Památka sv. Pia X.
 22.8. úterý Památka Panny Marie Královny
 24.8. čtvrtek Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
 28.8. pondělí Památka sv. Augustina
 29.8. úterý Umučení sv. Jana Křtitele
 3.9. neděle při mši sv. v 9:30 žehnání školáků a aktovek
 8.9. pátek Svátek Narození Panny Marie
Po dobu prázdnin nebude pravidelný farní program jednotlivých společenství, začínáme opět 
v září!
Letní poutě v Hájku
 22.7. 11:00 Prázdninová (P. Vladimír Slámečka)
 2.8. 18:00 Svátek Panny Marie Královny andělů-Porciunkule (P. Josef Žák)
 12.8. 11:00 Svátek Nanebevzetí Panny Marie (P. Miroslav Šimáček)
 9.9. 11:15 Svátek Narození P. Marie, hlaní pouť (kardinál Dominik Duka, OP)
 23.9. 11:00 Památka sv. Pia z Pietrelciny (P. Antonín Klaret Dabrowski, OFM)
 7.10. 11:00 Ze svátku sv. Františka z Assisi (P. Jakub František Sadílek, OFM)

Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:    8:00   18:00 sv. Václav       u sv. Gabriela o prázdninách bohoslužby nejsou
Po, St, Pá: 17:30 sv. Václav        Středa: 14:45 DD Klamovka
Út, Čt, So:   7:30     sv. Václav       Pátek:      15:00   Palata 
Uvedený pořad bohoslužeb platí od 1.7. do 31.8. včetně, bez ohledu na svátky.

Kostel sv. Václava je v létě otevřen:
pondělí - pátek 7:30 – 12:00, sobota 7:15 – 11:00, neděle 7:30 – 11:00
(v sakristii kostela je v těchto hodinách k dispozici pastorační asistent/ka)

Svátosti smíření u sv. Václava
1/2 hod. před každou večerní mší sv. a v neděli též před dopolední; 
jindy po dohodě


