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Vážení a milí přátelé, 
sestry a bratři,
rád bych se s Vámi podělil o pohled na 
tajemství Velikonoc, jak jej prožívají 
křesťané starobylé tradice Východu.
Východní křesťané zobrazují tajemství 
vzkříšení různým způsobem. Jedním 
z nich je ikona Sestoupení do pekel ve 
svých různých variantách. Co na ikoně 
vidíme a o čem můžeme rozjímat? V 
centru je Kristus, který v rukou drží 
svitek („dlužní úpis“), kříž se může 
objevit za jeho zády nesen a podpírán 
anděly. Kristus ale na ikoně především 
bere za ruku Adama, případně Adama 
i Evu.  Vytahuje je ze stínu smrti a ob-
novuje tak celé lidství propadlé hříchu.
Pod nohama Krista zářícího slávou 
vzkříšení jsou rozražené veřeje podsvětí 
a za postavami Adama a Evy následují 
zástupy spravedlivých Starého zákona: 
králové David a Šalomoun, ve druhé 
řadě Jan Křtitel a prorok Daniel. Za 
Evou bychom mohli spatřit Mojžíše a 
Izaiáše a další proroky, kteří obývali 

podsvětí spolu s ostatními zesnulými a čekali na tuto chvíli.
Podsvětí se otevírá u nohou Krista jako jakási tmavá jeskyně podobná hrobu. V ní nacházíme 
řadu podivných předmětů jako jsou klíče, hřeby, zámky, pouta, řetězy. Všechny tyto předměty 
symbolizují otroctví a zajetí smrti, které bylo zničeno okamžikem vzkříšení.
Jeden z autorů křesťanského Východu Roman Hymnograf sestavil zvláštní rozhovor sebe sama 
s Podsvětím. V první otázce se sv. Roman ptá: „Pověz mi, Podsvětí, odvěký nepříteli mého 
pokolení, jak jsi mohlo držet v hrobce Toho, který miluje mé pokolení? Za koho jsi Ho po-
kládalo?“ Na to Podsvětí odpovídá: „Ty, člověče, chceš vědět, jak můj vrah sestoupil proti mně? 
Jsem zničeno a nemám ani sílu, abych zařvalo jako lev a ty ses mě polekal. Ještě teď se cítím tak 
hloupě zaskočeno. Člověče, ještě teď se mi zdá, že Jej vidím právě ve chvíli, kdy jsem vše po-
chopilo: nehybné ostatky zesnulého se začaly opět hýbat. A za chvíli po tom se prudce zvedly a 
ruce, které jsem spoutalo, tak tyto ruce mi položil na hrdlo a já jsem muselo všechny, které jsem 
pohltilo, zas zvrátit. Ale proč oplakávat zemřelé, o které jsem bylo oloupeno? Naříkám nad 
sebou samým, nad způsobem, jakým jsem bylo podvedeno. Ale dovol mi pokračovat… Kdo by 
se nenechal oklamat, když Jej viděl zavinutého v pohřebním plátně a uloženého do hrobu? Kdo 
by byl tak hloupý a pochyboval by o tom, že je mrtvý, když Ho přinesli do hrobky a před tím 
pomazali myrhou a aloí? Kdo by chtěl popírat Jeho smrt, když byl položen kámen tam, kde byl 
uložen? Kdo by si vůbec dokázal představit něco podobného tomu, co zaznívá dnešního dne: 
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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. Martin Chleborád : tel. 732 489 544 //  257 317 652 
  martin.chleborad@gmail.com

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
Katechumenát dospělých - individuální 
přípravu vede P. Jerzy, pondělí 18:30
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 

Příprava na biřmování - P. Martin
každou středu po večerní mši sv.
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. Martina
čtvrtek od 18:00 - zahájeno 15.9.
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 16.5. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 25.4. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla zahájena 12.9.

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
I v letošním roce se koná každý čtvrtek od 18:15 Biblická hodina - 
nyní pod vedením otce Martina. Po úvodních setkáních, která byla 
věnována metodice jak číst a jak přistupovat k biblickým textům, 
jsme přešli k výkladu i ke čtení biblí inspirovaných textů. Přijďte se 
nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti!



3

„Pán vstal z mrtvých!“? Hlasitě zvolal Sofoniáš na Adama: „Podívej, tady je ten, na kterého jsi 
čekal až do dne vzkříšení, jak jsem ti předpověděl.  A Zachariáš zvolal: „Přišel jsi, náš Bože, se 
svými svatými.“ A David zpíval žalm, který nabyl jasného významu: „Jako silák povstal ten, 
který spí.“  A i když už jsem mělo tvář zpolíčkovanou hymny, proroctvími a žalmy, tak povstaly 
i ženy a začaly tančit a prorokovat, aby mě urážely. Ó, kolikerému zlu byla matkou tato jediná 
noc! Kolika hrůzám bylo otcem jediné jitro. A to dostalo nové jméno: Vzkříšení. A oni říkají, 
že to je den mého pádu.“ Taková byla tedy odpověď Podsvětí a sv. Roman Hymnograf ještě 
dodává: „Od tohoto lháře jsem se dozvěděl pravdu. A to je důvod mé veliké radosti: od samého 
Podsvětí vyšlo jedno jediné líbezné slovo: Pán vstal z mrtvých!“
Chtěl bych se připojit k hluboké radosti sv. Romana Hymnografa a popřát Vám požehnané 
prožití Velikonoc, které nám všem v Kristu přinesly věčnou spásu.         P. Martin Chleborád

Filmový a modlitební čtvrtek
Srdečně vás zveme na dubnové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem. 
Jelikož druhý čtvrtek v měsíci je Zelený čtvrtek, posouváme setkání až 
na 3. čtvrtek 20. dubna v 19.30 hod. Film nese název Kolumbie, země 
naděje a míru. V Kolumbii trvala válka přes 50 let a přinesla 8 milionů 
obětí. Dnes se tato země zavázala k míru. Je nadějí pro země zmítané 
válkou, že je to možné. 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

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 je 2.4. Rádi 
mezi sebou uvítáme nové posily - zpěváky i hudebníky. 

Farní pouť na Svatou Horu a na Makovou Horu
Zveme vás na farní pouť v sobotu 13. května 2017. Pojedeme pronajatým autobusem, pouť je 
tedy vhodná pro farníky všech věkových kategorií. Nejprve navštívíme stejně jako loni Svatou 
Horu, tentokrát se ovšem zúčastníme 16. arcidiecézní pouti za duchovní povolání. Hlavním 
bodem programu bude mše sv. sloužená panem kardinálem Dukou, při níž budou přijati mezi 
kandidáty jáhenství a kněžství bohoslovci, mezi nimi Václav Šustr z naší farnosti. Jistě bude mít 
radost, pokud tuto slavnost prožije ve společenství s našimi farníky.
Poté přejedeme do blízkých Smolotel, kde společně poobědváme a po obědě vyjedeme auto-
busem na významné poutní místo Makovou Horu. Cesta od autobusu ke kostelu není dlouhá 
(asi 200 m) a neměla by tedy být příliš fyzicky náročná. Krátký výstup bude odměněn pěkným 
výhledem do kraje středního Povltaví. Místní kostel, malebně položený na vrcholu Makové 
Hory, si prohlédneme v doprovodu místního pana faráře. V podvečer se vydáme zpět do Prahy.
Odjezd je v 8:30 od kostela sv. Václava, předpokládaný návrat do Prahy asi v 18:30 hodin.
Cena za dopravu autobusem a za oběd je 300 Kč, nápoje si hradí každý sám.
Přihlásit se a zaplatit můžete v sakristii. Prosíme, nenechávejte přihlašování na poslední chvíli!
                   Jan Macek
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 cca 14-
26 let a nabídnout jim kvalitní program, který by byl povzbuzením v jejich víře i v jejich životě, a 
posílit společenství mladých lidí v rámci celé arcidiecéze. Do přípravy programu je zapojena řada 
mladých z různých společenství v arcidiecézi a centrálním tématem letošního programu bude 
motto od papeže Františka „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“. Program začíná v pátek ve 
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20.00 hod. v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech, pro mimopražské bude 
možnost přespání v centru Nazaret. Hlavní program pak začíná v sobotu v 9.30 hod. v kostele 
sv. Ludmily a bude pokračovat na Arcibiskupském gymnáziu. Podrobné informace o programu 
naleznete na webu http://www.adcm.cz.    Vojtěch Smolka, ředitel Arcidiecézního centra mládeže AP

Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 22. 3. 2017
Přítomni:  P. J. Gapski, P. M. Chleborád, T. Lokajíčková, F. Nedbal, 
  J. Macek, P. Chvátal, H. Svobodová
Omluveni:  J. Durdisová, G. Suchlová,
Body jednání, návrhy, usnesení:

1) Pouť za duchovní povolání: uskuteční se na Sv. Hoře dne 13.5.2017 pod vedením pana
 kardinála Duky. Farnost vypraví autobus, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce lidí z naší 
 farnosti a podpořit tak i bohoslovce V. Šustra, jehož kandidatura kněžství zde bude oslavena. 
 Po programu na Sv. Hoře navštívíme ještě Makovou Horu. Další podrobnosti najdete ve  
 Zpravodaji.
2) Poutní mše sv. v Radlicích: uskuteční se dne 16.5.2017 v 17 hod.
3) Rozšířená možnost přijetí svátosti smíření: dne 10.4.2017 v našem kostele.
4) Opravy kostela: pokračují (renovace fasády v průčelí, oprava podstavce), obdržíme dotace.  
 Budou instalovány nové rozvaděče elektřiny v kostele.
5) Postní duchovní obnova: 1.4.2017 pod vedením P. F. Sadílka. Dne 25.3. duchovní obnova  
 pro mládež (12-19 let).
6) Sklep na faře: pronajat od 1.3.2017 počítačové firmě sídlící v budově spolu s farou.
7) Noc kostelů: uskuteční se dne 9.6.2017. Program je připraven, hlavním organizátorem v naší
 farnosti je P. Chvátal. Prosíme dobrovolníky o pomoc při zajištění hladkého průběhu této  
 akce.
8) Hodiny na kostelní věži: patří Magistrátu hl. města Prahy. P. Chvátal zjistí možnost opravy  
 hodin.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 16. 5. 2017 od 18:30     Zapsala: HS

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2017
Kostel sv. Václava, Praha – Smíchov
9. dubna Květná neděle
Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00 – žehnání ratolestí na začátku každé mše svaté
13. dubna Zelený čtvrtek
    7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály 
  15.00 –  mše sv. na Palatě v Ústavu pro slabozraké 
  17.30 – mše sv. na památku poslední Večeře Páně
               po mši sv. večerní adorace v „Getsemanské zahradě“ do 20. hod.
14. dubna 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
15. dubna Bílá sobota
  7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály 
15.00 – velikonoční katecheze pro děti
20.00 – velikonoční vigilie 
16. dubna Velikonoční neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00
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17. dubna Velikonoční pondělí
Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00 
Kostel sv. Gabriela, Praha – Smíchov
9. dubna Květná neděle
Mše sv. v 11.15 – žehnání ratolestí na začátku každé mše svaté
16. dubna Velikonoční neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Mše sv. v 11.15

Milí farníci,
než se mladý muž stane knězem, uplyne nemálo let vzdělávací a výchovné přípravy. Během 
této přípravy na kněžskou službu, které se také říká formace, musí adept kněžství přijmout dvě 
služby (lektorát a akolytát) a mít kandidaturu. Tyto tři významné kroky formace se tento rok 
týkají právě mého ročníku. A co jednotlivé služby a kandidatura vlastně znamenají?
První z nich tzv. lektorát, je službou zaměřenou na Boží slovo a jeho předčítání při liturgii. 
Stejně jako druhá dnes udělovaná služba – akolytát – je jakýmsi pozůstatkem z předkoncilních 
předstupňů svěcení, kterých bylo dříve mnohem více, je proto plodem dlouhé a úctyhodné tra-
dice církve, a i dnes má jistě své opodstatnění. Muž, který chce být vysvěcen na jáhna, by se měl 
osvědčit právě v těchto službách, můžeme je tedy chápat mimo jiné také jako zkoušku. Kromě 

liturgické činnosti (předčítání a možnost 
nošení evangeliáře v průvodu) může lek-
tor taktéž vést katecheze nejrůznějšího 
druhu, přípravy na svátosti apod. a to jako 
církví pověřený služebník. Lektorát jsem 
přijal spolu s dalšími osmi spolubratry 
z různých ročníků a diecézí v úterý 10. 
ledna v soukromí seminární kaple z rukou 
pana kardinála Dominika Duky.
Již zmíněný akolytát bych měl přijmout 
taktéž od pana kardinála se dvěma spo-
lubratry v kapli semináře, a to v úterý 13. 

června. Tato služba je doživotní a týká se eucharistie, přisluhování při mši svaté a donášení Těla 
Kristova nemocným.
Třetím obřadem je kandidatura k jáhenské a kněžské službě. Bohoslovec po několika letech for-
mace tímto aktem říká, že je rozhodnut pro kněžství a biskup jako zástupce církve ho s vážností 
přijímá. Poté následuje ještě několik let formace (mě například tři další). Často se kandidatura 
přirovnává k zásnubám – ještě nic nezvratného nepadlo, ale obě strany už se sebou počítají. 
Kandidaturu budu mít se dvěma spolubratry z pražské arcidiecéze veřejně v sobotu 13. května 
na Svaté Hoře u Příbrami během 16. Arcidiecézní poutě za duchovní povolání. Kdo by snad 
měl čas a chuť, má tedy možnost (na rozdíl od lektorátu a akolytátu) se této mše svaté zúčastnit.
               Václav Šustr

Rituály v dnešní době?
Stále více lidí se zajímá o historii, o život svých předků i o různá období dějin. Tyto vědomosti je 
přivádějí k objevení důležité pravdy, že lidé nepečovali jenom o tělo, ale také o duši. Pomůckami 
bylo náboženství, víra a obřady, které k nim neodmyslitelně patřily.
Ačkoli se lidé lišili dobou, kulturním prostředím a někdy i zemí, základní etapy života, naro-
zení, svatba a smrt, jsou stále stejné. Jednotlivým úsekům však byla přikládána velká vážnost, 
proto je doprovázely určité obřady. Brzy po narození následoval křest, svatba se často stala 
velikou událostí pro celou obec. Protože se lidé vzájemně znali, také pohřbu se zúčastňovali s 
vážností. Všechny tyto rituály nebyly brány jako divadlo pro náhodné zvědavce, protože lidé 



dobře znali jejich podstatu a hloubku. Naše společnost je většinově nevěřící, proto mnozí lidé 
zastávají názor, že v dnešní moderní době už nepotřebují žádné rituály a i důsledkem tohoto 
přesvědčení je hrubost chování a vzájemná neúcta. Velmi často slyšíme o chtěných potra-
tech, muži a ženy žijí v nestálých nezávazných vztazích. Celou tuto škálu nakonec zakončují 
nedůstojné pohřby bez obřadu.
Objevují se však už také přemýšliví jedinci, kteří došli k poznání, že žijí, obrazně řečeno, jenom 
jednu polovinu života a začali hledat jeho duchovní stránku. Toto poznávání je často jenom 
módní vlna, i když je vyjádřením skryté touhy. Některé směry, které se tváří na první pohled 
jako duchovní, mohou však být velmi nebezpečné. Lidé velmi brzy zjistí, že se vůbec neslučují 
s naší odlišnou mentalitou. Existuje však cesta, která je po staletí spojená s naší kulturou, je to 
křesťanství. My věřící můžeme a máme ukazovat ostatním správný s měr. Dosáhneme toho 
tím, že se budeme důsledně vzdělávat ve víře a jejích obřadech, abychom dobře znali podstatu a 
hloubku a navenek ji projevovali úctou a láskou ke všem lidem.             Ilona Bozděchová

Sám v plném kostele
Stojí v postranní lodi, postává u vchodových dveří, někdy usedne na kraj lavice. Kdo? Nějaký 
člověk. Proč přišel, co tu dělá, to nás nezajímá. A ten neznámý třeba přišel, aby nebyl sám 
se svými starostmi, přišel mezi lidi, od kterých snad cosi očekává. Přijmeme ho do našeho 
společenství bratrů a sester, nebo ho necháme odejít? Stačilo by málo, aby poznal, že je tu vítán: 
úsměv, pokynutí hlavy, podání zpěvníku, pochopení, když při pozdravení pokoje nám popřeje 
hodně zdraví. Nepřijme-li naše vstřícná gesta, to už je jeho věc. Buďme vstřícní a radostní, po 
mši sv. neodcházejme z kostela jako bychom se právě účastnili tryzny za padlé.
A jestliže se s námi dá do řeči nějaký starší člověk, nevymlouvejme se na nedostatek času. Co 
když jsme zrovna my první, se kterými ten člověk má možnost promluvit po dnech samoty a 
opuštěnosti. Vzorem by nám mohl být papež František, který má zvláštní pochopení pro ta-
kové méně důležité a odstrčené lidi.
Změňme srdce kamenná na srdce z masa a snažme se, aby se mezi námi (nejen v kostele) lidé 
necítili sami a „neviditelní“.        HK

Upřímný dík!
Děkujeme 11 statečným, kteří přišli v sobotu 18.3. na velikonoční úklid nášeho  
kostela. Vedle běžného úklidu lavic a podlahy došlo i na úklid zpovědnic, mytí 
dveří, opravu osvětlení, i úklid běžně nepřístupných prostor. 

Pozvánka na Celostátní setkání mládeže v Olomouci 2017
Sestry a bratři, a zvláště vy, mladí chlapci a děvčata.
Církev může obohatit život každého člověka, neboť v ní přebývá a promlouvá sám milující Bůh. 
Vy mladí jste její důležitou součástí, neboť vaším prostřednictvím může evangelium pronikat 
tam, kam se jinak jen obtížně dostává. Ne nadarmo vaši delegáti v minulých měsících během 
fór mládeže diskutovali téma evangelizace. Byl jsem osloven zjištěním, kolik odvahy a nadšení 
v sobě nosíte. Zároveň ale vnímáte nejedno nebezpečí vnější i vnitřní, které se snaží uhasit 
touhu po Bohu a odvahu hovořit o něm.
Vzpomeňme na slova papeže Františka, která pronesl na Světovém dnu mládeže v Krakově. 
Hovořil o tom, že nemáte být pohovkovou mládeží. Naopak, vyzýval vás k odvaze. Řekl: „Milí 
mladí, je mnoho lidí, kteří vás nemají rádi a chtějí vás omámit, uspat, chtějí, abyste nebyli svo-
bodní. Musíme bránit naši svobodu! Bůh nás zve, abychom byli politickými aktéry, myslícími 
lidmi a sociálními hybateli. Podněcuje nás, abychom vymýšleli solidárnější ekonomiku. Dnešní 
svět vás žádá, abyste byli protagonisty dějin, abyste bránili svoji důstojnost a nenechávali o 
své budoucnosti rozhodovat druhé. Pán chce, aby se tvoje ruce proměnily ve znamení pokoje, 
společenství a stvoření. Ježíš tě volá, abys v životě zanechal stopu, která poznamená dějiny.“
Při různých příležitostech papež František upozorňuje, že naše doba je spletitá, protože se 
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uchyluje k netolerantnímu relativismu všeho a využívá ty nejsofistikovanější způsoby manipu-
lace, včetně těch v médiích. Mnozí kapitulovali, pravdu nehledají a spokojují se s ponořením 
do konzumní mentality. Ne nadarmo se říká, že nejhorší nesvoboda je ta, kdy si zotročený není 
svého omezení vůbec vědom. Orientovat se dnes ve světě, nerezignovat na hledání pravdy a 
udržet si schopnost kriticky myslet, přivádět druhé k setkání s Boží láskou, to vyžaduje velkou 
dávku námahy a odvahy. Jak odpovědět na tak naléhavé výzvy? Jak se povzbudit na osobní cestě 
víry? Jak získat odvahu hovořit druhým o evangeliu a Ježíšově lásce?
Milí mladí přátelé,
scházejte se ve svých společenstvích, společně se modlete, inspirujte svůj život slovy Písma, ale 
též studujte učení církve, přemýšlejte, diskutujte o něm a hledejte způsoby, jak ho uskutečňovat 
v praxi. Vodítkem vám v tom mohou být také materiály, které připravuje Sekce pro mládež. 
Například knížka „Křesťan ve víru světa“ shrnuje učení církve o lidské důstojnosti, rodině, 
společnosti, politice a ekonomii. Rovněž tak řada publikací pod názvem Youcat. Uprostřed 
společenství, ve kterém je přítomen sám Ježíš, dostanete odvahu k hlásání evangelia a společně 
najdete i vhodné způsoby.
Mimořádnou příležitostí, jak se navzájem povzbudit, je blížící se Celostátní setkání mládeže v 
Olomouci, které se ponese v duchu Božího slova: Nebojte se! Přijeďte na něj a pozvěte mladé ze 
svého okolí včetně těch, o kterých víte, že mají zájem o duchovní hodnoty.
Během setkání mládeže proběhne i den s rodinami. Z tohoto důvodu zvu na sobotu 19. srpna i 
vás otce a maminky spolu s vašimi dětmi. Přijeďte mezi mladé, ukažte jim svou přítomností, že 
je možné prožívat rodinný život, přijímat děti a radovat se ze vzájemné lásky.
Milí bratři a sestry,
spojme se v modlitbě, aby se co nejvíc mladých lidí setkalo v Olomouci s osobní láskou Ježíše 
Krista a prožilo, že církev jim má co nabídnout. Kéž mladí lidé pocítí blízkost Panny Marie, jejíž 
slova z Magnificat budou provázet následující tři Světové dny mládeže.
Milí mladí přátelé,
těším se na setkání s vámi před Květnou neděli a pak na srpnovém setkání v Olomouci.
Žehná vám váš arcibiskup                  kardinál Dominik Duka OP

Římskokatolická farnost sv. Václava v
Praze na Smíchově

si Vás dovoluje pozvat na přednášku a besedu
s Lukášem Edou Noskem, Th.D.

Islám pohledem křesťana
Ve čtvrtek 18. května 2017 v 18:30 hod. na faře.

Lukáš E. Nosek (*1978) je vědeckým pracovníkem Ka-
tolické teologické fakulty UK. Po absolvování teologie v 
Praze, byl poslán na specializovaná studia islamologie a 
arabistiky do egyptské Káhiry, kde navštěvoval tamější 
institut misionářů comboniánů, mezi nimiž i žil.
Poté ve studiích pokračoval v Římě na Papežském 
institutu arabistiky a islamologie. Bude hovořit ne-
jen o islámu jako výzvě pro křesťany, ale i o prožitých 
zkušenostech z života mezi muslimy, i o tamější 
misionářské práci.
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Významné dny, svátky a farní program
 1.4. sobota od 9 hod. na faře rekolekce s P. Františkem Sadílkem
 2.4. neděle 5. neděle postní, od 17 hod. Křížová cesta
 9.4. neděle Květná neděle
 13.4. čtvrtek Zelený čtvrtek
 14.4. pátek Velký pátek
 15.4. sobota Bílá sobota
 16.4. neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 17.4. pondělí pondělí velikonoční
 23.4. nedělele 2. neděle velikonoční
 24.4. pondělí Sv. Jiří, mučedníka
 25.4. úterý Svátek sv. Marka, evangelisty
 29.4. sobota Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
 30.4. neděle 3. neděle velikonoční
Velikonoce v katedrále
9.4. Květná neděle
10:00  Průvod s ratolestmi a chlapcem na oslíku do katedrály a liturgie Květné neděle
17:00  Nešpory
13.4. Zelený čtvrtek
9:30 Missa chrismatis
18:00  Mše sv. na památku Poslední večeře Páně, na konci eucharistický průvod do Getse- 
  manské zahrady (v kostele Všech svatých)
14.4. Velký pátek
8:00  Zpívané latinské ranní chvály Velkého pátku
15:00  Křížová cesta v kostele Všech svatých
18:00  Památka Umučení Páně v katedrále
15.4. Bílá sobota
8:00  Zpívané latinské ranní chvály Bílé soboty
20:30 Velikonoční vigílie v katedrále
16.4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně
10:00  Mše sv. s připomínkou křtu a apoštolské požehnání
14:30 Zbraslavské pašije (III. nádvoří pražského hradu)
17:00 Zpívané nešpory v katedrále

Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:  8:00    9:30 18:00  sv. Václav  Neděle:  11:15  sv. Gabriel
(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi) Středa: 14:45 DD Klamovka
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.


