Vánoce
2017

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Bůh z Boha, Světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha,
zrozený, nestvořený…

Vážení a milí farníci,
po adventním kajícím očekávání nám nastává vánoční čas radosti, kdy můžeme mimo jiné pozorovat, že do kostelů přicházejí v hojnějším počtu i nevěřící lidé, aby se podívali na vánoční
výzdobu, a především na betlém a jesličky. Pokud přicházejí ještě před Štědrým večerem, často se
nás ptají, proč v jesličkách chybí Ježíšek, proč jsou prázdné. Stručná a svým způsobem úsměvná
odpověď zní: „Protože se ještě nenarodil.“ Mohli by se ptát dál, ale můžeme se ptát i my sami
sebe, co pro nás, katolické křesťany Božské Dítě a jeho narození znamená.
Pro název tohoto vánočního úvodníku jsem vybral krátký úryvek z Vyznání víry, zmiňující Světlo
(přesněji Světlo ze světla). Připomeňme si celou pasáž: Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze světla, pravý
Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a
stal se člověkem.
Světlo ze světla… zrozený, nestvořený… stal se člověkem. Neboli Ježíškem, Synem Božím,
narozeným v Betlémě. Ve své úvodní úvaze bych se rád krátce zastavil u toho, čím pro nás je a
čím by mělo být světlo, respektive Světlo, které osvěcuje temnoty. V našich krajích si zvlášť před
Vánoci uvědomujeme důležitost Slunce a denního světla, vždyť od léta do Vánoc prožíváme období zkracujících se dnů. Představu, že by se toto zkracování nemělo zastavit, si raději vůbec
nepřipouštíme. I kdybychom funkci slunce redukovali na pouhý zdroj světla, pomyšlení, že bychom se měli bez něho obejít, vyvolává v člověku přímo hrůzu až zoufalství. I bez zvláštních
vědeckých znalostí si každý uvědomuje, že se sluncem by odešel všechen život. Slunce je víc než
jen zdroj světla a tepla, je jedinečnou hnací silou, energií celého koloběhu přírody, na které jsme
beze zbytku závislí. Není divu, že mu pohanské národy přisuzovaly božské vlastnosti. Křesťanství
nevidí v slunci boha, ale zcela logicky spojuje symbol světla se svým Bohem a Pánem. Temnota
znamená naopak stav hříchu, tedy smrti a je úkolem křesťana, aby ve vlastním zájmu povstal z
temnot a oděl se do světla. Svátky Kristova příchodu na svět jsou proto právem zasazeny právě do
období zimního slunovratu.
Člověku jako duchovně-tělesnému tvoru k správnému „vidění“ nestačí jen zdroj vnějšího světla,
potřebuje stejně nezbytně i světlo vnitřní. Toto Světlo podobně jako slunce mu neslouží jen k
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Biblická hodina

Od září pokračujeme v cyklu biblických hodin, nově pod vedením
otce Jozefa. Každý čtvrtek od 18:30 se setkáváme s biblickými texty, jejich významem i interpretací. Přijďte se nezávazně podívat a
uvědomit si souvislosti!

Pravidelný program farnosti

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
Příprava na biřmování - vede P. Jerzy,
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat úterý 18:30 - na faře
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
Mateřské centrum Venoušek
srdečně zváni!
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
Farní káva
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
modlitby a oběd)
Společenství starších rodičů
Biblická hodina pod vedením P. Jozefa
neděle 17:00 - 19:00 - velký sál na faře
čtvrtek od 18:30 - zahájeno 7.9.
Pondělní společenství
Čtvrteční filmové a modlitební večery
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
Příprava na křest dospělých - vede P. Jozef
Modlitba sv. Růžence
pondělí po večerní mši sv. - na faře
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod.
Chrámový sbor IGNIS - zkoušky
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
pondělí od 18:30 - u sv. Ignáce, sál č. 24
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.
Rekreační cvičení pro ženy
Farní pastorační rada
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Nejbližší schůzka bude 28.1. od 19:00 na faře
Modlitební společenství za obrácení národa
Redakční rada Zpravodaje
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské
Nejbližší schůzka 2.1. v 18:30, farní kancelář
centrum, kdo se nemůže zúčastnit, může se
spojit v modlitbě v uvedený čas, nebo každý
Výuka dětí - náboženství
den od 20:00
Pravidelná výuka zahájena 11.9.
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 		
(příspěvky, 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.
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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”.

tomu, aby mu umožnilo vidění, ale je rovněž tak životodárným motorem celé oné vnitřní, duchovní přírody, která je součástí našeho lidství. Jedná se zde o světlo, o kterém mluví Evangelista:
Světlo, které osvěcuje každého člověka. Bohužel, lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich
skutky jsou zlé. Kdo páchá zlo, nejde ke světlu. Bůh je Světlo, a kdo ho následuje, nechodí ve tmách.
Tak jako bychom bez slunečního světla při svíčce nepoznávali svět jako celek, tak také jedině
v Bohu – Světle – můžeme poznávat konečné souvislosti a smysl všech věcí i svého vlastního
bytí a života. Veškeré jiné pokusy o interpretaci jsou zavádějící náhražky. Všechny těžké problémy současného světa, ať už se týkají jednotlivců nebo společnosti, mají na svém konci jednu
společnou příčinu: odklon od Boha, Slunce a Života. V Prologu evangelia sv. Jana dále čteme,
že Ježíš na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do vlastního, ale vlastní ho
nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
Aby mohl člověk prosperovat a zdravě se rozvíjet do podoby a funkce, pro kterou byl stvořen, je
třeba pro něho vytvořit ono prostředí, ze kterého pochází: pochází z Boha, který je Láska. Mimo
toto originální, božským sluncem ozařované prostředí jen živoří a zakrňuje.
Nechme se tedy osvěcovat a prostupovat tímto životodárným a spásonosným Světlem, které z
jesliček v Betlémě prozářilo všechny končiny země a nedejme se odradit současnými světskými
a multikulturními tlaky, které si zamilovaly více tmu než světlo. Nedejme si vzít Božské Dítě, aby
jesličky nezůstaly prázdné a neponořily se do tmy… Choďme ve světle!
			
Požehnané svátky Božího narození vám všem vyprošuje a přeje
P. Jerzy

Přejeme Vám
požehnané, láskou a porozuměním naplněné vánoční
svátky,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2018
Farnost u kostela sv. Václava Praha-Smíchov

Betlémské světlo 2017

Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se
uskuteční v sobotu 16. 12. 2017. Pro Betlémské světlo se z Brna vydají skauti,
kteří jej dopraví do České republiky. V neděli 17. 12. 2017 za spolupráce dalších
skautů rozvezeme Betlémské světlo vlaky po naší vlasti.
Letošní moto “Dívejme se srdcem” je inspirováno úžasným specifikem - letos
je totiž možné získat a mít Betlémské světlo České republice již od 17. 12. 2017, tedy nádherných 7 dní před Vánocemi. To dává neuvěřitelně bohaté možnosti, jak Betlémské světlo
využít. Kam s ním zajít, kde všude se dá předat (i třeba s doprovodným programem) a hlavně
tímto získáváme víc než 7 dní na to, jak udělat s Betlémským světlem radost jiným. Abychom
ovšem mohli tento potenciál využít, je potřeba „dívat se srdcem“.
Betlémské světlo bude tento rok uvítáno v České republice na třech místech najednou, v Praze v
katedrále sv. Víta na Pražském hradě v 10:00 bude předáno Betlémské světlo biskupu Malému.
Ze všech míst je tentokrát možné si Betlémské světlo přímo odnést, takže lucernu s sebou.

Tříkrálový přechod Brd

Temnotou zimní noci opět zazáří světlo ohně. Zveme všechny dobrodruhy na tradiční
Tříkrálový noční přechod Brd. Uskuteční se v noci z 5. na 6. ledna 2018. Sraz v 17:45 na autobusové zastávce v Mníšku pod Brdy na náměstí. Trasa pochodu vede po hřebenovce k rozcestí U
Šraňku, kde bude zastávka u ohně a občerstvení. Dále je možno jít kratšími cestami do Řevnic
nebo do Dobřichovic, či zvolit delší variantu a jít pěšky až do Zbraslavi.
Návrat do Prahy z kratší cesty je zhruba ve 23 hodin, při cestě až do Zbraslavi se vracíme kolem
2. hodiny po půlnoci. Těšíme se na vás, 138. oddíl skautek Modrý Klíč a 138. oddíl skautů
Černý Šíp, Praha 5. 							
Josef Cuhra
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Tříkrálová sbírka

V lednu (1.-15.1. 2018) proběhne již devatenáctý ročník
Tříkrálové sbírky. Díky spolupráci škol, dobrovolníků a
zaměstnanců Charity ČR vyjdou opět do ulic tisíce kolednických skupinek. I Vy se můžete stát dobrovolníkem a pomoci
nám podpořit z vybraných peněz konkrétní potřebnou osobu,
některý z projektů Diecézní charity Praha ve vašem okolí. O
konkrétním využití sbírky se můžete dočíst na www.trikralovasbirka.cz. V naší farnosti se uskuteční pod vedením R. Habánové, které se již mohou koledníci hlásit. Farnost sama další sbírku organizovat nebude. 				
HS

Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 13. 12. 2017

Přítomni: P. J. Gapski, J. Durdisová, T. Lokajíčková, G. Suchlová,
		
P. Chvátal, F. Nedbal, J. Macek, H. Svobodová
Omluveni: P. J. Sudor

Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Personální situace ve farnosti: diskuse o stávajícím stavu a možných řešeních.
2) Opravy kostela: práce na renovaci fasády a opravě podstavce kostela opět pokračují, další
žádosti o dotace budou podány.
3) Výuka náboženství: katechetka paní Keclíková se učí novou metodu výuky náboženství pro
nejmenší děti, kterou zavede v naší farnosti. K tomu účelu se zakoupí skříňky do farního sálu
pro potřebné pomůcky.
4) Vyúčtování daru Radnice Prahy 5: provede pan farář s panem Chvátalem.
5) Nové vybavení: byl zakoupen nový projektor (již instalován ve farním sále) a mikrofon.
6) Osvětlení kostela: pan farář osloví specializovanou firmu, která poradí, případně provede
úpravy osvětlení kostela.
7) Stavební úprava na faře: bude vybudován sprchový kout ve sklepních prostorách.
8) Vánoční pořad bohoslužeb: uveden podrobně ve Zpravodaji.
9) Tříkrálová sbírka: proběhne od 1. do 15. 1.2018, koordinuje paní Lisá a pan Chvátal.
10)Tabulky s nápisy do bočních lodí: zajistí rodina Tomkových.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 28. 1. 2018 od 19,00 hod. Zapsala: HS

Deset století architektury: Kostel sv. Václava na Smíchově

Hlavní smíchovský svatostánek vystavený v neobvyklém stylu novorenesanční baziliky.
Připravili Z. Lukeš a S. Radun
V druhé polovině devatenáctého století se středočeská obec Smíchov začala rychle měnit v jedno z nejprůmyslovějších měst českých zemí. Jeho panorama tvořily desítky továrních komínů
a přízvisko “český Manchester” tak rozhodně nebylo nadnesené. Překotně se rozvíjející sídlo
nicméně postrádalo svatostánek hodný jeho významu. O vybudování nového chrámu, jenž by
vystřídal maličký a dnes již zbořený farní kostel sv. Filipa a Jakuba, se rozhodnulo již roku 1866.
Základní kámen však byl položen až o 15 let později a výstavba trvala do roku 1885. Autorem
stavby je architekt Antonín Barvitius, významný představitel historismu. Ten se v návrhu exteriéru inspiroval vrcholnou středoitalskou renesancí a interiér pojal ve stylu starokřesťanské
sloupové baziliky. Vnitřek kostela je plný pozoruhodných výtvarných děl zahrnujících sochy,
fresky, mozaiky či vitráže s vyobrazením apoštolů. Působivý mramorový oltář se sousoším
oplakávaného Krista je dílem domácích umělců Suchardy, Šimka a Vosmíka.
			
Vysílání: 2.1., 19.25 hod., ČT2
Opakování: 5.1., ČT2

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 14.1. Rádi mezi sebou uvítáme nové posily - zpěváky i hudebníky.
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Pořad mší svatých o vánočních svátcích 2017
Kostel sv. Václava Praha 5 - Smíchov

Neděle 24. 12. 2017 – Štědrý den
Neděle 31. 12. 2017 – svátek Svaté rodiny
8:00 rorátní mše sv.
8:00 mše sv. s obnovou manželského slibu
11:15 mše sv. – kostel sv. Gabriela
9:30 mše sv. s obnovou manželského slibu
11:15 mše sv. s obnovou manželského
16:00 mše sv. pro rodiny s dětmi
slibu – kostel sv. Gabriela
24:00 půlnoční s Českou vánoční mší
16:00 děkovná mše svatá na závěr roku
J.J. Ryby – kostel sv. Václava
24:00 půlnoční s koledami – kostel sv.
Pondělí 1. 1. 2018 – slavnost Matky
Gabriela
Boží, Panny Marie
Pondělí 25. 12. 2017 – Boží hod vánoční
8:00 mše sv.
8:00 mše sv.
9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
11:15 mše sv. – kostel sv. Gabriela
11:15 mše sv. – kostel sv. Gabriela
18:00 mše sv.
15:00 mše sv. – Palata
Sobota 6. 1. 2018 – slavnost Zjevení
16:00 Koncert Česká Vánoční mše –
Páně
Jan Jakub Ryba
7:30 mše sv. s žehnáním vody, kadidla
18:00 mše sv.
a křídy
Úterý 26. 12. 2017 – svátek sv. Štěpána
17:30 mše sv. s žehnáním vody, kadidla
8:00 mše sv.
a křídy
9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
18:00 mše sv.
Ostatní dny platí pravidelný pořad bohoslužeb.
Kostel bude otevřen 25. 12. 2017 a 26. 12. 2017 po celý den.
Ve všední dny 7:15 – 12:00 a 17:00 – 18:30.
Prohlídka kostela a betlému je možná mimo čas bohoslužeb.

Předbíhání času

Náš způsob života je velmi rychlý. Některé skupiny lidí se o to snaží ještě více tím, že jakoby
uměle předběhnou určité časové úseky. Jsme toho svědky např. teď před Vánocemi. Už od konce
října si můžeme koupit v obchodech ozdoby, cukroví, svíčky a všechno zboží, které k těmto
svátkům neodmyslitelně patří. Atmosféru navíc dotváří pouštění koled a vánočních písní.
Výsledkem tohoto předbíhání je zevšednění těchto svátků a ztráta jejich hlubokého významu.
Naše zamyšlení můžeme ještě rozšířit o dva důležité podněty. Prvním je odpověď na otázku, jaké
závažné důsledky přináší příliš rychlý způsob našeho života? Je to celkové povrchní smýšlení
lidí a ztráta poznání podstaty důležitých událostí. Druhým podnětem je plné uvědomění si a
přijetí pravdy, že délka času zůstala neměnná po celá staletí. Den stále trvá dvacet čtyři hodin.
Předbíháním některých časových úseků během roku nedojde k jeho zkrácení. Proto bychom
měli dobře prožívat přítomné chvíle a často si připomínat moudrou větu, zapsanou v Bibli
IB
dávným kazatelem, která zní: “Všechno má svůj čas.”					

Cesta

Vrcholem Boží vůle je spása každého člověka. Cesta k vrcholu je ale kamenitá, plná výmolů,
zkratek a oklik. Máme však podrobnou navigaci, kterou je Desatero, máme laskavého průvodce –
Ježíše, který stále ukazuje správný směr. Pečuje o nás Matka Boží a anděl strážný, Duch svatý nabízí správné myšlení a rozlišování, máme svůj rozum a vůli. A co my? Škobrtáme po cestě a díky
svým pyšným rozhodnutím padáme, někdy si natlučeme. A protože Otec zná své neposlušné
a nepoučitelné děti, přichází nás znovu postavit zpět na cestu a trpělivě s láskou sleduje naše
další počínání. Přejeme si dojít do cíle, nezůstávejme tedy stát uprostřed cesty nebo se dokonce
nevracejme. Nikdo z nás neví, jak dlouho bude ještě moci v cestě pokračovat. Poprosme o sílu,
vytrvalost a odpuštění, že jsme kvůli své pýše, domýšlivosti a neposlušnosti na cestě zabloudili.
Prosme o novou chuť pokračovat dál.						
HK
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Urbi et orbi - Vánoce 2002 (JP II.)

1. “Dítě se nám narodí, bude nám dán syn” (Iz 9,5). Dnes se obnovuje tajemství Vánoc: toto Dítě,
které přináší světu spásu, se rodí i pro lidi naší doby, rodí se a přináší radost a pokoj pro všechny.
V pohnutí se blížíme k jeslím, abychom se setkali spolu s Marií, s Tím, na kterého čekají národy,
s Vykupitelem člověka. S Marií kontemplujme Kristovu tvář: v tom Dítěti, zavinutém do plének a
položeném do jeslí (Lk 2,7). Je to Bůh, který nás přichází navštívit, aby vedl naše kroky po cestách
pokoje (Lk 2,79). Maria ho kontempluje, hladí ho a zahřívá, a ptá se na smysl divů, které obklopují
vánoční tajemství.
2. Tajemství radosti - to jsou Vánoce! Andělé zpívali v noci: “Sláva na výsostech Bohu a na
zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení” (Lk 2,14). Popsali pastýřům událost jako “velkou
radost pro všechen lid” (Lk 2, 10). Radost navzdory vzdálenosti od domova, chudoby stáje,
lhostejnosti obyvatel, nepřátelství moci. Tajemství radosti navzdory všemu, protože v Davidově
městě se dnes narodil Spasitel (Lk 2,11). Na téže radosti se podílí církev, dnes zalitá světlem
Božího Syna: temnoty ji nikdy nemohou zatemnit. Je slávou věčného Slova, které se z lásky
stalo jedním z nás.
3. Tajemství lásky - to jsou Vánoce! Láska Otce, který poslal na svět svého jednorozeného Syna, aby
nám daroval sám svůj život (1 Jan 4,8-9). Láska “Boha s námi”, Emanuele, který přišel na zem, aby
zemřel na kříži. V chladné chatrči ponořené do ticha Panna Matka s předtuchou v srdci už ochutnává
krvavé drama Kalvárie. Bude to převratný boj mezi temnotami a světlem, mezi smrtí a životem, mezi
nenávistí a láskou. Kníže pokoje, dnes narozený v Betlémě, dá svůj život na Golgotě, aby vládla na
zemi láska.
4. Tajemství míru - to jsou Vánoce! Z betlémské jeskyně se dnes zvedá naléhavá výzva, aby
svět nepropadl nedůvěře, podezření, malomyslnosti, i když tragický jev terorismu zesiluje nejistoty a obavy. Věřící všech náboženství spolu s lidmi dobré vůle, tím, že vyhostí jakoukoliv formu netolerance a diskriminace, jsou povoláni, budovat mír: ve Svaté zemi především,
aby konečně zabrzdili neužitečnou spirálu slepého násilí. Na Středním východě, aby uhasili
zhoubné záblesky konfliktu, který s nasazením všech může být zažehnán. V Africe pak, kde
ničivý nedostatek potravin a vody a tragické vnitřní boje ztěžují už tak bídné poměry celých
národů, i když nechybějí záblesky optimismu; v Latinské Americe, v Asii, v jiných částech světa,
kde politické, hospodářské a sociální krize narušují klid nemalého počtu rodin i národů. Kéž
lidstvo přijme vánoční poselství míru.
5. Klanění hodné tajemství vtěleného Slova! Spolu s Tebou, Panna Matko, stojíme v zamyšlení
před jeslemi, v nichž leží Dítě, abychom se podíleli na Tvém úžasu na nesmírnou blahovůlí
Boha. Dej nám své oči, Maria, abychom rozluštili tajemství, které se skrývá v křehkých údech
Syna. Nauč nás poznávat Jeho tvář v dětech každé rasy a kultury. Pomáhej nám, abychom byli
věrohodnými svědky tvého poselství míru a lásky, aby také mužové i ženy této naší doby, poznamenané silnými kontrasty a neslýchaným násilím, dokázali poznat v Dítěti, které spočívá v Tvé
náruči, jediného Spasitele světa, nevyčerpatelný pramen opravdového míru, po kterém v hloubi
touží každé srdce

Poděkování

V sobotu 2.12. proběhl předvánoční úklid kostela. Vzhledem k tomu, že dorazilo 21 lidí, byli
jsme hotovi v 11 hod. Všem dobrovolníkům děkujeme za zkrášlení prostor před svátky.

Duchovní obnova - sobota 9.12.

Na adventní duchovní obnově se nás sešlo 37. Pozvaným hostem byl opět P. Karel Satoria. Ve
dvou hodinových blocích jsme dostali vrchovatě myšlenek a rad, na co se zaměřit v Adventu.
Radostná nálada je snad patrná i na následujících fotografiích. Přijďte příště také!
Setkání jsme pak ukončili společnou mší sv. Děkujeme, otče Karle!
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)

8:00

Neděle: 11:15
Středa: 14:45
Pátek 15:00

Po-So:

7:30		

Kontakt s knězem 			

Úřední hodiny

9:30

18:00

sv. Václav

17:30

sv. Václav

úterý: 8:00 - 11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.		

sv. Gabriel
DD Klamovka
Palata

(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.

17.12.
18.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
31.12.
1.1.
2.1.
6.1.
7.1.
17.1.
18.1.

3. neděle adventní
od 17 hod. kající bohoslužba
4. neděle adventní
Boží hod vánoční
Svátek sv. Štěpána
Svátek sv. Jana apoštola
Svátek sv. Mláďátek
sv. Silvestr
Oktáv Narození Páně, Slavnost Panny Marie, Matky Boží, Nový rok
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Slavnost Zjevení Páně
Křest Páně
Památka sv. Antonína, opata
Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů

Významné dny, svátky a farní program
neděle
pondělí
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
neděle
pondělí
úterý
sobota
neděle
středa
čtvrtek

Pozvánka na staročeské roráty u sv. Václava

Při ranních bohoslužbách 7:30 ve všední dny a v soboty zpíváme již mnoho let staročeské roráty. Mše sv. jsou u bočního, mariánského oltáře. Přijďte!

Kající bohoslužba

Rozšířená možnost přijmout svátost smíření bude 18.12.2017 od 17 hodin (následně se mší
svatou). Využijte prosím tuto nabídku před vánočními svátky!

J.J.Ryba: Česká mše vánoční “Hej,
mistře...”
25.12.2017 16:00 - v kostele sv. Václava na Smíchově
Tradiční “Rybovka” na Boží hod vánoční.
Účinkují:
Soprán Stanislava Mihalcová, Alt Kamila Mazalová,
Tenor Jaroslav Kovacs, Bas Radek Krejčí
Komorní sbor a orchestr Bach-Collegia Praha
Varhany Linda Sitková, Dirigent Jiří Mátl
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. J. Sudor, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 450 ks
neprodejné

