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Vážení farníci,
na začátku doby postní slyšíme s větší intenzitou výzvy k obrácení a pokání, výzvy k boji s 
hříchem. To vše nás nemá zastrašit a odradit, ale naopak: opět nás přiblížit k Bohu, Jeho lásce a 
milosrdenství.
 „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno.“ zněla z úst proroka Jonáše výzva spojená s 
varovným proroctvím, kterými vyzýval k obrácení. Ninivští Bohem poskytnuté lhůty dokonale 
využili. I před námi stojí lhůta čtyřiceti dnů. Není spojena s výslovnou hrozbou našeho zániku. 
Nikoliv pod nátlakem strachu, ale vedeni úctou a láskou ke svému Pánu máme se i my posadit 
do popela, abychom po čtyřiceti dnech byli shledáni spravedlivými. Záhubu, která měla postih-
nout nás, vzal na sebe sám Boží Syn a na nás nyní je přičinit se ze všech sil, aby nám jeho oběť, 
smrt a slavné zmrtvýchvstání nebyly k pádu, ale k povstání. Čtení z Knihy proroka Joela, které 
uvádí obřad udělování popelce, vyzývá k podobné všeobecné kající akci, jakou nařídil král v 
Ninive. Má to být skutečně společný nástup k pokání a obnově. Prorok Joel nepřišel, aby varoval 
před hrozícím trestem, ale aby pomohl národu vyprosit si Boží milosrdenství ve chvíli těžké 
pohromy, která ho již postihla.
 „Pamatuj, člověče, že jsi jen prach a v prach se obrátíš“ nám na začátku doby postní připomíná 
jedna z formulí při udílení popelce. Jsou to závažná slova, která řekl Stvořitel člověku na samém 
počátku jeho dějin. Jsou to slova, která ho jednou provždy zbavují iluze, že si zde na zemi 
bude moci vybudovat svůj ráj. Všechna přitažlivost, vnější vzhled, se skutečně rozpadne a zt-
rouchniví. Nic člověku nepomůže, ani když se bude snažit oddálit tuto myšlenku a odstranit ze 
svých očí všechny připomínky toho, co ho jednou nenávratně čeká. Připomínka smrti by pro 
žádného křesťana neměla být něčím nepříjemným. Naopak, je to myšlenka na vzácný okamžik, 
ke kterému má směřovat všechno jeho celoživotní snažení. Návrat do Otcova domu je hlavní a 
konečný smysl našeho života.
 Víme, že bez ohledu na to, co zůstává výslovně předepsáno, postní doba má být dobou inten-
zivního pokání a obrácení. Pokání a obrácení je základní výzva evangelia, kterou shodně hlásal 
Předchůdce Páně i sám Pán. Jan Křtitel pokání nejen hlásal, ale také důsledně praktikoval: nosil 
šat z velbloudí srsti a živil se kobylkami a medem divokých včel. S přísnou askezí a pokáním se 
setkáváme v církevních dějinách v životě mnoha světců nikoliv jako s předepsanou praxí, ale 
jako s dobrovolnou kající přísností. Že přísné pokání je stále pro nás naléhavým úkolem, toho se 
dovolávají např. i poselství velkých mariánských zjevení poslední doby.        (pokr. str. 3)
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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
jáhen u sv. Václava Václav Revenda : tel.: 721 487 212  revendavaclav@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. 

Pravidelný program farnosti
Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám 
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat 
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou 
srdečně zváni!
Ministrantské schůzky (1x za 14 dní, liché týdny)
neděle na faře od 8:00 se snídaní, od 8:30 bez
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
Příprava na biřmování - vede V. Revenda 
neděle od 19:00 - na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Chrámový sbor IGNIS - zkoušky
pondělí od 18:30 - 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 cca od 18:15 - mateřské centrum, lze se i 
připojit k modlitbě v uvedený čas, příp. denně ve 20:00. 

Příprava na křest dospělých - V. Revenda
středa od 19:30 - 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 
čtvrtek od 18:15 - vede V. Revenda
Čtvrteční filmové a modlitební večery
čtvrtek od 19:45 - 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 12.3. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 26.3. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla zahájena 17.9.

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 17. září jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme, 
nově pod vedením jáhna Václava Revendy. Každý čtvrtek od 18:15 se 
setkáváme s biblickými texty, jejich významem i interpretací. Přijďte 
se i vy nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti! Václav je dobrý 
učitel. A do sálu se vejde víc než pravidelných 8 -12 posluchačů.
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 Hřích není jen osobní urážkou Nejvyššího a Nejsvětějšího, hřích objektivně bourá a maří Boží 
řád. Hříšník nemá ani tušení, komu a čemu všemu svým zlým jednání ubližuje. Následky hříchu 
trvají i po jeho odpuštění. Jedním z nejhorších následků je existence pekla, které nestvořil Bůh, 
ani si nevymyslel jeho muka, je to plod hříchu a dílo ďábla. To všechno však vůbec nechápe, kdo 
ztratil spolu s pojmem ďábla i představu o hříchu. Hřích vybledl, staly se z něho jen poklesky a 
slabosti a psychologické problémy, ale s tím současně blednou i všechny ostatní závažné hod-
noty: na jedné straně vědomí Boží velikosti, vznešenosti a svatosti, a s tím i naše úcta ke všemu, 
co je svaté, a na druhé straně se vytratilo vědomí a přesvědčení o naší hříšnosti, slabosti a ne-
hodnosti a o naléhavé potřebě pokání. Namnoze se zcela vytratilo přesvědčení o reálné osobě 
původce všeho hříchu a zla, Satana. Když nevidíme nepřítele, necítíme potřebu bojovat.
 Jestliže se však necítíme nehodnými hříšníky, nepřicházíme ani do chrámu jako celník, který 
sotva vstoupil, bil se pokorně v prsa a prosil: „Bože, smiluj se nade mnou, neboť jsem člověk hříšný.“ 
Je třeba začít znovu mluvit o hříchu, je třeba podrobně rozebrat, co všechno se v současném 
způsobu života neshoduje s Božím zákonem, je třeba v jasném světle poukázat na novodobé 
bludy, které Boží zákon zkreslují a deformují, je třeba zřetelně upozornit na současná pokušení, 
nebezpečí a nástrahy, kterých je třeba se varovat, protože nevarovat se příležitosti k hříchu se už 
samo sebou stává hříchem. Kdo si zvykne přimhuřovat oko nad zdánlivými maličkostmi, riskuje, 
že nakonec zcela ztratí všechnu rozlišovací schopnost a bude pokládat trámy za třísku.
 Nebojme se tedy vlastní nedokonalosti a hříšnosti, vždyť i žalmista (žalm 31.) vyznává:
„Konečně jsem se Ti přiznal k špatnosti, * své zbloudění jsem nesmlčel.
 Řekl jsem si: “Vyznám před Pánem svůj hřích!” * A Tys mi vinu odpustil.
      Proto ať se každý, kdo Tě vyznává, * jen k Tobě modlí v soužení.           P. Jerzy 

Filmový a modlitební čtvrtek
Srdečně vás zveme na březnové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem. 
Film nazvaný „Radost milovat“ nám přibližuje v čem spočívá tajemství 
lásky. Víc radosti je v dávání než v dostávání. Přesto ale, jak vidíme 
kolem nás i v našich vlastních životech, vytrvat v lásce je těžké, vydržet 
navzdory obtížím, naslouchat si, mluvit spolu, odpouštět si. Svatý Otec 
povzbuzuje mladé lid, kteří často mají strach ze závazku. Dobrodružství 
lásky za to stojí. Je to mystické dobrodružství, které člověk prožívá v 

drobných každodenních gestech. Těšíme se na vás ve čtvrtek 14.3.2019 v 19:45 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

Česká Křesťanská akademie a spolek ZaPět zvou na panelovou diskusi
Projekt Šemíkův břeh v kontextu rozvoje pražských nábřeží

Řeka je páteří metropole. S poklesem významu Vltavy jako dopravní cesty ros-
te její význam městotvorný a rekreační. Nábřeží řeky jedinečným způsobem 
propojují kultivované lidské dílo s živou přírodou.  Jsou přirozeným prostorem 
pro setkávání, odpočinek a sport. Koncepce uceleného řešení vltavských břehů 
byla Institutem plánování a rozvoje vypracována již v roce 2014. Usilujeme o to, 
aby i nábřeží v Praze 5 se rozvíjela v souladu s touto koncepcí.
Na diskusním večeru s tématem vltavských břehů vystoupí:
zástupce investora projektu Šemíkův břeh, odborníci z institutu plánování a 
rozvoje, představitelé samosprávy Prahy 5, spolek Za lepší Smíchov z Prahy 5
Břehy Vltavy přirozeně propojují minulost s přítomností a budoucností. 
I dnes je možno dát svůj hlas smysluplnému rozvoji náplavek.
Diskusní večer se koná dne 5. 3. 2019 od 18:00 ve farním sále u kostela   Josef Cuhra
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Hudební skupinka
Stejně jako v minulých letech i letos naše hudební skupinka bude do-
provázet mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termín je 
24.3. Rádi mezi sebou uvítáme nové posily - zpěváky i hudebníky.
Chrámový pěvecký sbor Ignis 
působící při kostelích sv. Ignáce a sv. Václava hledá nové členy do všech 
hlasů. Kontakt: sbormistryně - Milena Stričević (stricmil@yahoo.com, 
telefon: 730 778 440). Zkoušky každé pondělí 18:30-21:00 u sv. Ignáce.

Poděkování Misijní banky ubožáků za sbírku pro Tanzánii
Děkujeme všem rodičům i dětem, kteří se svojí 
rukodělnou účastí podíleli na přípravě letošní advent-
ní sbírky. Děkujeme i všem farníkům, že naši misijní 
rozvojovou práci v Tanzánii touto cestou každoročně 
štědře podporují. Výnosem sbírky, který v roce 2018 
činil 17.900,- Kč tzn. o 300,- Kč vyšším než předminulý 
rok, nám tak pomáháte udržovat nejen několik desítek 
dětí na základních a středních školách v oblasti Tabora 
a vesnicích Nanga, ale i konkrétně řešíte neutěšenou so-
ciální a zdravotní situaci domorodých sirotků a starých 
lidí ve vesnicích Kamsamba a Veyula. Na stránkách 

internetu http://online.fliphtml5.com/lejfv/fuvx/ nebo naskenováním zde sho-
ra otištěného QR kódu pomocí aplikace vašeho mobilního telefonu, případně 
otevřením stránek našeho sdružení www.agapembu.eu , naleznete všechny 
potřebné informace jak o aktuálně podporovaných dětech, tak i celé historii 
vzniku Allamano Agape misijní rozvojové stanici v kraji Momba. Dokonce ne-
chybí ani tři krátká videa z naší africké terénní činnosti: http://online.fliphtml5.

com/lejfv/fuvx/#p=79 Těšíme se na příští dětskou tvořivost i farní spolupráci. Děkujeme za naše 
společné africké přátele.   Vaši  Pavel a Mirjam Baldínských (agapembu@gmail.com)

Smíchovská mládež na horách
V termínu od 15. 2. do 18. 2. jsme vyrazili s mládeží z farnosti lyžovat do 
Krkonoš. Po úspěšném srazu na hlavním nádraží jsme přijeli (včas!) vlakem 
do Trutnova. Tam jsme bleskově nakoupili v nedalekém obchodě, protože 
nám za 30 min. jel autobus do Horního Maršova. 
Po ubytování v chalupě jsme vyrazili na krásný výlet, kde nechyběla ani 
pořádná koulovačka. V sobotu a v neděli jsme nezaháleli a už jsme jeli v 8:20 

skibusem na Černou horu, kde jsme lyžovali a pak se rolbou a na lyžích přesunuli do areálu Pec 
pod Sněžkou. Při tom jsme viděli krásnou krajinu s čerstvým sněhem, kterého bylo až metr a půl.
Nezaháleli jsme ani duchovně. V sobotu jsme navštívili tamější kostel, kde byla nedělní mše 
svatá, do které se každý aktivně zapojil dle svých možností. Po ní jsme prozkoumali půdu a věž 
kostela. Byl to krásný a požehnaný výlet a za rok znovu?                  Václav Revenda
fotky: https://drive.google.com/drive/folders/1TrxWF6oTbhncXkPOdD3u6nrBHU3fFKvD?usp=sharing

Představení kandidátů do pastorační rady (v abecedním pořadí)
Karolína Kottová

Karolína Kottová, MA, 42 let, diplomatka, vdaná, 3 děti. Od r. 2014 se účastním 
života farnosti, zejména vánočních a velikonočních aktivit s dětmi, tíhnu k tématům 
přeshraniční spolupráce mezi katolíky, ekumenismu a hledání cest vzájemného 
poznání a spolupráce. Aktuálně pracuji již pátým rokem pro Zastoupení Evropské 
komise v ČR, ale mám pracovní i studijní zkušenosti z Belgie, Francie, Španělska, 

Itálie a Polska. Osobní i pracovní zkušenosti bych ráda uplatnila i v naší farnosti a proto kandiduji.
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Antonín Lisý
Ing. Antonín Lisý, 44 let, strojní inženýr, ženatý. S manželkou Milenou vychovává 
5 dětí. Ve farnosti vypomáhá se svými dětmi především při nedělních mších u 
oltáře. Zapojen do dění ve farnosti, jako čtvrteční modlitby chval, farní filmové 
večery, farní dovolené a společenství rodičů s dětmi. Je si vědom, že životaschopná 
farnost potřebuje čerpat nejen z vlastních sil, ale z  Boží milosti. Bude se snažit být 
dobrým Božím nástrojem pro tuto práci.

Jan Macek
RNDr. Jan Macek, CSc., 57 let, analytický chemik, ženatý, mám 2 děti, 6 vnoučat. 
Ve farnosti působím mnoho let jako ministrant, knihovník, člen pastorační a 
ekonomické rady farnosti a organizuji farní poutě a výlety. Od loňského roku 
zastávám též službu výpomocného kostelníka. V těchto činnostech bych rád 
pokračoval i nadále.

František Nedbal
Ing. František Nedbal, 63 let, chemik a systémový inženýr, ženatý, 4 dcery, 3 
vnoučata. Do farnosti jsem se přistěhoval v r. 1967 a zažil v ní časy špatné i do-
bré. Od r. 1995 nepřetržitě rediguji a vydávám farní Zpravodaj, byl jsem členem 
většiny minulých Farních rad i té současné. Se společenstvím starších rodičů jsme 
iniciovali vznik řady aktivit, které se ujaly a jsou dnes “samozřejmé”. Nadále hod-
lám vynášet “poklady nové i staré” a být oporou a pomocí duchovním ve farnosti.

Ondřej Sobotka
Mgr. Ondřej Sobotka, 25 let, živnostník, svobodný
Chtěl bych pomoci s údržbou a propagací kostela Zvěstování Panně Marii v 
Holečkově ulici, kam chodím pravidelně na mši svatou. Současně bych rád posílil 
kontakt mezi tímto smíchovským kostelem a farním kostelem sv. Václava.

Gabriela Suchlová
Gabriela Suchlová, 40 let, s manželem Jakubem vychováváme 5 dětí, pracuji jako 
zdravotní sestra a katechetka, ve farnosti učím náboženství děti od 1. do 5. třídy a 
podle potřeby se podílím na farních aktivitách všeho druhu. Mým velkým přáním 
a “programem” pro volby do Pastorační rady je liturgicky, svátostně i vzájemně 
vztahově živá farnost.

Helena Svobodová
PharmDr. Helena Svobodová 61 let, farmaceutka, vdaná, 2 dcery, 3 vnoučata. Do 
farnosti jsem se přivdala v r. 1981. Posledních 5 let se v pastorační radě podílím 
na různých aktivitách farnosti (společenství starších rodičů, Noci kostelů, charita-
tivní akce pro děti, farní odpoledne, úklid kostela, farní výlety a další). Aktuálně 
jsem také výpomocná kostelnice. Ráda bych v těchto činnostech pokračovala a 
přispěla tak podle svých možností k dobrému chodu naší farnosti.

Jan Tomek
Ing. Jan Tomek, 48 let, finanční analytik, ženatý, mám tři děti, zdejším farníkem 
jsem od svatby v roce 1998. Ve farnosti spolupůsobím v hudební skupince, podí-
lím se na vedení společenství chval a na organizaci farních dovolených. V případě 
zvolení do farní rady bych rád rozšířil pomoc tam, kde to bude nejvíce potřeba, 
vedle organizačních výpomocí například podporou v ekonomické oblasti. 
Profesně se věnuji především controllingu. 



Poslání dobrého umění
Už od nejstarších dob existence lidstva bylo umění důležitým vyjadřovacím prostředkem. Mal-
by v jeskyních znázorňovaly nejenom zvířata, ale také různé činnosti, kterými se člověk zabýval. 
Způsob života se během staletí rychle měnil. Zvyšovala se úroveň myšlení i vzdělání. Přibývalo 
také možností k projevení cítění lidí i k vytváření náboženských symbolů. Začalo se rozlišovat 
mezi dobrými a špatnými díly. Ušlechtilá byla přijata, protože pomáhala k zamyšlení nad 
trvalými hodnotami, na nekvalitní se úplně zapomnělo. 
Také v dnešní moderní době má ušlechtilé umění stejné poslání radosti z něho a vyvolání touhy 
po dobru. Avšak povrchní myšlení mnoha lidí a celkové zhrubnutí společnosti má na ně nega-
tivní vliv. Knihy, filmy i divadelní hry jsou plné násilí, nahoty a sprostých výrazů. Východiskem 
z této vážné situace je důrazné odmítání tvorby, která podněcuje ke zlu, vzbuzuje strach, bolest, 
smutek, a jiné záporné pocity. Všichni máme dar svobody. Každý se můžeme denně rozho-
dovat pro zodpovědné jednání. Velikou sílu a odvahu k němu dá Bůh, pokud v Něho věříme, 
nebo alespoň čisté svědomí. Správné chování přinese sladké plody. Nadávání na zkažený svět 
vystřídá radost, klid a duševní uzdravení.                Ilona Bozděchová

Jáhen Václav a Plachťák s Hnědulou - naše nedělní magnety 
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Cestovní kancelář PALOMINO, Irena HENDRYCHOVÁ
V Rohu 725 / 12, 142 00 Praha 4
Tel./Fax: +420 244 404 239 Mob.: +420 728 361 728,  +420 728 327 282
E - m a i l :  p a l o m i n o @ v o l n y . c z ,  h t t p : / / w w w . p a l o m i n o . c z

Číslo zájezdu 61905

LURDY - LA SALETTE
Duchovní doprovod: P. ThMgr. Jerzy Gapski

                                                        diakon Mgr. Václav Revenda

Program:
1.den – odjezd v odpoledních hodinách, noční jízda
2.den - La Salette – mariánské poutní místo v savojských Alpách,               
            mše svatá, Křížová cesta, účast na modlitbě Růžence, světelný 
            průvod, ubytování, nocleh
3.den – La Salette – odjezd, Carcassone, prohlídka opevněného cité,      
            příjezd do Lurd, ubytování, nocleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4.den – Lurdy – snídaně, dopoledne účast na Mezinárodní mši svaté
            v podzemní bazilice Pia X, Eucharistický průvod s požehnáním,
            večerní účast na modlitbě Růžence, světelný průvod
5.den - Lurdy–snídaně, prohlídka míst spjatých s životem sv.Bernadety
           odpoledne Gavarnie - srdce Pyrenejí, poutní kostel Svatého Jana
            Křtitele, večerní účast na modlitbě Růžence, světelný průvod
6.den – Lurdy–mše svatá, návštěva koupelí, Křížová cesta,
            Eucharistický průvod, večerní účast na modlitbě Růžence, 
            světelný průvod
7.den – Lurdy - odjezd, Avignon – prohlídka historické části města, 
         Bazilika Notre Dame, Papežský palác, odjezd ve večerních 
          hodinách, noční jízda
8.den – příjezd v odpoledních hodinách.

          Termín: 02.05. – 09.05.2019              Cena: 12.500,- Kč

            Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, La Salette –
            1x ubytování včetně snídaně, Lurdy - 4x ubytování včetně 
            polopenze ve 2-3 lůžkových pokojích s příslušenstvím,
            kompletní pojištění, služby průvodce, zákonné pojištění CK
            č. 159/1999 Sb.
            Cena nezahrnuje: vstupy v rámci programu

CK si vyhrazuje právo na změnu programu.
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vydává: Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově,  Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
redakční rada: P. J. Gapski, V. Revenda, M. Muchová, F. Nedbal    
uzávěrka:  25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)    náklad tohoto čísla: 400 ks     neprodejné

Významné dny, svátky a farní program
 28.2. čtvrtek Uzávěrka přihlášek kandidátů do Farní pastorační rady
 6.3. středa Popeleční středa
 10.3. neděle 1. neděle postní
 17.3. neděle 2. neděle postní, při mši sv. v 18 hod. zazpívá sbor Ignis
 19.3. úterý Slavnost sv. Josefa
 24.3. neděle 3. neděle postní
 25.3. pondělí Slavnost Zvěstování Páně
 31.3. neděle 4. neděle postní
 6.4. sobota postní rekolekce od 9 hod. na faře
 7.4. neděle 5. neděle postní - volby do Farní pastorační rady
 13.4. sobota úklid kostela, cca od 8:30
 14.4. neděle Květná neděle
Slovo studující mládeži

Drazí mladí přátelé v našich českých diecézích,
rozhodujete se kam dál po maturitních zkouškách. Nastal čas podávání 
přihlášek na vysoké školy. Katolická teologická fakulta UK je v současnosti 
nejstarší existující teologickou fakultou a také jednou ze zakládajících fakult 
Univerzity Karlovy v době největšího rozkvětu naší vlasti. Prošla bouřlivým 
vývojem, ale přežila a probojovala se do 21. století. Otevírá se vám, mladým 
mužům a ženám, a nabízí studium oborů teologie, aplikované etiky a na Ústavu 

dějin křesťanského umění. Výsledky její práce jsou viditelné jak v publikační činnosti pedagogů, 
tak v řadě sborníkových edicí, v pořádání výstav a exkurzí. Vydává také časopis DOXA.
 Je mnoho studijních oborů na celé řadě univerzit a vysokých škol, Univerzita Karlova je 
však svým položením a rozsáhlostí univerzitou, která nabízí největší možnosti kombinovaného 
studia a poznání. Katolická teologická fakulta UK je především místem usilovného a vědeckého 
hledání smyslu života v pokorném sebepoznání a možnosti žasnout nad krásou makrokosmu i 
mikrokosmu při odhalování Toho, který je a vložil do nás svůj obraz.
 Při Katolické teologické fakultě se nalézá i seminář pro přípravu a studium budoucích kněží 
pro 21. století. I vás mladé studenty volá Ježíš Kristus: „Pojď za mnou!“ To jsou jeho slova, která 
si vám dovolím adresovat jménem biskupů české církevní provincie. Na vás závisí budouc-
nost církve, ale i společnosti. Není to jen potřeba kněží, ale i vzdělaných pracovníků církve v 
současnosti. Církev potřebuje muže i ženy, kteří se výrazně podílejí a budou ještě více podílet 
na jejím životě a rozvoji. Přijměte tedy pozvání ke studiu na Katolické teologické fakultě.
 Váš Dominik kardinál Duka arcibiskup pražský, primas český          Více informací na: www.ktf.cuni.cz

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) Čtvrtek: 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.


