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Leden
2019

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Vážení farníci!

Vstupujeme do roku 2019 a přejeme si všechno dobré,
hojnost Božího požehnání, zdraví a mnoho dalšího,
máme různá očekávání, předsevzetí a úmysly. Jak je chceme realizovat? S čí pomocí? Ve vánočním čase máme
před očima především malého Ježíška, jeho matku Pannu Marii a svatého Josefa. Ve vánočním oktávu jsme si
připomněli svátek svaté Rodiny – všechno je prostoupeno mateřstvím, přesněji mateřstvím Panny Marie. A v
tomto duchu nás církev nechává vstoupit i do nového
občanského roku, když nám 1. ledna svátkem Panny
Marie, Matky Církve zdůrazňuje toto: Jestliže nám náš
Pán dává za Matku tu, která ho v Betlémě porodila,
pak to neznamená, že to máme chápat jako gesto určité
symbolické adopce, nýbrž jako potvrzení, že vděčíme
jeho Matce za své skutečné duchovní zrození. Maria je s
naším pravým životem v Bohu spojena stejně bytostně,
jako je naše přirozená matka spojena s naším pozemským životem.
Žijeme v době, kdy lidé před Vykupitelovým křížem
utíkají. Jak pak mohou slyšet ona poslední slova, která Ježíš, přibitý na kříži, pronesl k Marii,
své Matce a ke svému milovanému učedníkovi Janovi několik okamžiků před tím, než vydechl
naposled: Ženo, to je tvůj syn! – To je tvá Matka (Jan 19,26–27) Tím je řečeno všechno. Když
pak Jan přijal Marii k sobě jako svou matku, pak je to proto, abychom tak učinili i my. Jan je
očitý svědek. On viděl, jak Ježíši probodli bok a otevřeli Srdce (srov. Jan 19,31–37), ze kterého se
zrodila svátost Církve. Když mu Ježíš odevzdal svou Matku, dal ve své smrti z lásky vznik Církvi.
Dovolme tedy Panně Marii, aby byla v našich srdcích, v našich společenstvích tou, která nás
vede a řídí, aby mohla být naší Matkou, aby nás mohla vzít do své náruče, aby nás přenesla přes
naše těžkosti i přes onen práh až k okamžiku, kdy s jejím Synem vstaneme z mrtvých.
Záleží na nás, nakolik tyto skutečnosti bereme opravdu vážně, opravdově a důsledně. Proto
vám chci v těchto novoročních řádcích popřát, aby vám Duch Svatý skrze svou snoubenku Pannu Marii dopomohl k hluboké opravdovosti vašeho duchovního života a k opravdové důvěře v
nebeského Otce a jeho svatou vůli. I kdybychom měli jít údolím stínu smrti, nezalekneme se,
vždyť On je s námi.							
P. Jerzy

probuď se, člověče!

pro tebe se bůh stal člověkem… Věčně bys byl mrtev, kdyby se nebyl narodil, nikdy bys nebyl vysvobozen z hříšného těla, kdyby na sebe nebyl přijal tělo, jako mají hříšní lidé. Byl bys
věčným ubožákem, kdyby ti nebyl prokázal toto milosrdenství. Nebyl bys znovu ožil, kdyby
nebyl vyšel vstříc tvé smrti. Byl bys klesl, kdyby ti nebyl oporou. Byl bys zahynul, kdyby nebyl
přišel. Jeho nám Bůh poslal jako dárce spravedlnosti, posvěcení a vykoupení. Slavme radostně
příchod naší spásy a našeho vykoupení. Vždyť jaká nám od Boha mohla zasvitnout větší milost
než ta, že svého jednorozeného Syna učinil Synem člověka a naopak, zase syna člověka učinil
Synem Božím? 							
(Z kázání sv. Augustina)
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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.

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

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

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.

Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 22.1. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 22.1. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla zahájena 17.9.

farář u sv. Václava
a rektor u sv. Gabriela:

jáhen u sv. Václava

Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.

P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 // 257 317 652
gapski@centrum.cz
Václav Revenda : tel. 721 487 212 revendavaclav@seznam.cz

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.
Sponzorské dary:
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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”.

Filmový a modlitební čtvrtek

Srdečně vás zveme na lednové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem.
Film nazvaný „Svědkové největší lásky“ nás tentokrát zavede do
Alžírska, na místa, kde žilo 19 blahořečených mučedníků. Film přináší
35 interview se svědky, kteří mučedníky osobně znali a s těmi, kdo dnes
vdechují život Církvi v Alžírsku. Těšíme se na vás ve čtvrtek 10.1.2019
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

Hudební skupinka

Stejně jako v minulých letech i letos naše hudební skupinka bude doprovázet mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termín je
6.1.2019. 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 (e-mail: stricmil@yahoo.com, telefon: 774 052
265). Zkoušky každé pondělí 18:30-21:00 u sv. Ignáce.

Tříkrálový přechod Brd

Tradiční Tříkrálový noční přechod Brd se uskuteční v noci ze 4. na 5. ledna 2018. Sraz v 17:45
na autobu-sové 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

Tříkrálová sbírka na Smíchově

Milé děti a rodiče,
na začátku ledna bude ve farnosti probíhat Tříkrálová sbírka. Začíná se a končí na smíchovské faře. Koleduje se v okolí
Anděla. Děti potřebují jen teplé oblečení. Hledají se také dobrovolníci starší 15 let, kteří mohou doprovázet tři krále. Vykoledované peníze pomohou potřebným lidem z našeho okolí.
Předem děkujeme za pomoc.

Termíny:
čt 3.1. 14-15:30, 15:45-17:15
pá 4.1. 15:30-17, 17:15-18:00
po 7.1. 14-15:30, 15:45-17:15
út 8.1. 14-15:30, 15:45-17:15
st 9.1. 14-15:30, 15:45-17:15
čt 10.1. 14-15:30, 15:45-17:15
Zájemci se mohou hlásit u katechetky R. Habánové - (habanova@centrumbarrandov.cz)

Jak pomůže Tříkrálová sbírka 2019?

Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi
žijící v naší zemi. V pražské arcidiecézi to bude zejména:
materiální a potravinová pomoc nejchudším lidem, poradna Magdala – pomoc obětem násilí,
vybudování centra sociálních služeb Farní charity Vlašim, ozdravný pobyt sociálně potřebných
běloruských dětí v Praze, podpora nemocnic v Ugandě.
Až potkáte naše koledníky, otevřete jim svá srdce a své peněženky. Kdo to nestihne na ulici,
může poslat dárek z pohodlí domova na účet Charity. Sbírkový účet 66008822/0800 u České
spořitelny - Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1 Variabilní symbol: 777
Konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 558 (bezhotovostní převod).
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Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 11. 12. 2018
Přítomni: P. J. Gapski, V. Revenda, T. Lokajíčková, P. Chvátal,
		
H. Svobodová
Omluveni: J. Durdisová, G. Suchlová, F. Nedbal, J. Macek
Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Úprava suterénu fary: zástupce odborné firmy na odvlhčování zaslal návrhy možných řešení.
Po jejich prostudování se rozhodne o dalším postupu.
2) Stavební práce: práce za rok 2018 byly ukončeny, dotace byly obdrženy a využity. Další práce
(na věži) budou pokračovat v příštím roce.
3) Brožura o kostele: návrh je připraven. Po konečné kontrole textu budou provedeny překlady
do němčiny a angličtiny a bude zadán tisk.
4) Postní duchovní obnova: je plánována na 6. 4. 2019.
5) Úklid kostela v postní době: je plánován na 13. 4. 2019.
6) Pořad bohoslužeb o Velikonocích: bude podrobně uveden ve Zpravodaji a na webových
stránkách.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 22. 1. 2019 od 18,30 hod.
Zapsala: HS

Poděkování

Děkuji všem, kteří se podíleli v uplynulém roce na řádném fungování farnosti, ať
už stálou službou, příležitostnými pracemi, pořádáním výuky, vedením společenství,
hudbou, ministrováním, úklidem, atd., atd. ... Děkuji, děkuji pěkně!
P. Jerzy

Poselství vánočních koled

Rok uběhl jako voda. Jsou tady opět Vánoce. Znovu zpíváme koledy. Všechny nám různými
obrazy popisují narození Ježíška v Betlémě a cestu chudých pastýřů i bohatých mudrců za
Ním. První zastupovali nejchudší vrstvu tehdejšího obyvatelstva. Druzí reprezentovali bohaté
představitele různých národů. Pastýři darovali Jezulátku svá prostá srdce, mudrci mu přinesli
vzácné dary, zlato, kadidlo a myrhu, kterými mu projevili upřímnou úctu.
Někteří lidé měli možnost navštívit Betlém. Většina z nás se tam nedostane kvůli veliké vzdálenosti i značným finančním nákladům na cestu. Tuto návštěvu však můžeme pomyslně vykonat
při zastavení u jesliček v kostelích. Chvilkou spočinutí před nimi nebo klaněním vyjádříme
úctu pro nás narozenému spasiteli. Jsme lidé různého věku, vzdělání i postavení ve společnosti.
Když otevřeme svá srdce, budeme schopni přijmout hlubokou pravdu a uvěřit, že nám Ježíš
ukazuje správný směr našeho života. 				
Ilona Bozděchová

Vánoční láska

Slovo láska se před Vánocemi, a brzy po nich, až do nového roku, skloňuje ve všech pádech.
Lidé si udělají čas na činnosti, kterým se jindy nevěnují. Chtějí udělat radost dárky nejenom
svým blízkým, ale také úplně neznámým. Dávají finanční částky na obědy či večeře pro osamělé
a často se zúčastňují i obsluhy při těchto akcích. Také se v tomto zvláštním čase probudí touha po nadpřirozených skutečnostech. Lidé si do svých domácností přinášejí z různých míst
betlémské světlo, chodí si do kostelů, kam jejich kroky během roku nezamíří, prohlížet jesličky,
zajdou na půlnoční mši, zpívají koledy, navštěvují vánoční koncerty.
Jakmile však přijdou všední dny, všechno se promění jako mávnutím kouzelného proutku.
Vždyť pravá láska není jenom nestálý cit posílený určitou atmosférou. Den trvá stále dvacet
čtyři hodin. Jistě by každému z nás prospělo, kdybychom se na chvíli zamysleli nad otázkou, jak
a k čemu dokážeme využít čas. Přiznejme si, že ho často promarníme zbytečnostmi. Potom už
nezbývají okamžiky ke společným setkáním. Změna v organizování dne by určitě vedla k vyhrazení místa pro tuto dobrou činnost, proto, že je člověk i přes všechny technické vymoženosti
stále společenský tvor.						
Ilona Bozděchová
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Pastýřský list kardinála Dominika Duky k novému roku 2019

O půlnoci, na rozhraní starého a nového roku, jsem sloužil mši sv. v
mariánské poutní svatyni v Petrovicích u Rakovníka. Myslel jsem na
vás, naše diecézány, ale zvlášť na kněze a farníky rakovnického vikariátu, na jeho obyvatele i samosprávu. V uplynulém roce stého výročí
Československé republiky jsem tomuto regionu věnoval vizitační
návštěvy a chtěl bych všem poděkovat za podporu, ale také konstatovat,
že posílili moji důvěru a víru v budoucnost. Ano, rakovnický okres je
nadějí jak naší církve, tak naší země. Ptáte se proč? Pro obětavou práci a
sílu nerezignovat. Podali mi důkaz o možné spolupráci napříč společností
a vydali svědectví o ochotě usilovat o budoucnost, v které víra, láska a
naděje hrají svou roli. Křest, ale také i rané dětství prožívané s prarodiči,
staly se pro mnohé motorem neuvěřitelně obětavé činnosti.
Vstoupili jsme do nového roku 2019 našeho letopočtu, jak znovu
mnozí říkají. Čí je to letopočet? Náš? Pak to tedy znamená, že jsou pro
nás Vánoce, narození Krista, důležitou událostí a tak i rok 2019 bude příležitostí, abychom si
tyto skutečnosti výrazněji připomněli a uvědomili.
První příležitostí bude lednové padesáté výročí sebeoběti studenta Jana Palacha. Ptejme se,
nakolik jsme skutečně uchopili jeho výzvu. Oslovuje nás mladý člověk, který opravdu dokázal
svou lásku k této zemi a našemu národu?
V květnu uplyne také padesát let od úmrtí kardinála Josefa Berana, mého předchůdce na stolci
sv. Vojtěcha. Uplynulý rok, kdy jsem dovršil rozhodující datum 75 let, mně dal pochopit, co
znamená být pražským arcibiskupem, primasem českým na stolci sv. Vojtěcha. V červnu uplyne
sedmdesát let od proskribované události, kterou se stala Slavnost Božího Těla (Těla a Krve Páně),
kterou v katedrále sv. Víta kardinál Beran nemohl dosloužit. Jsou nám již zcela lhostejné urážky
Toho, podle kterého počítáme náš letopočet a dělíme dějiny na dobu před a po Kristu? Pokud
ano, pak by nenávist a lež nad námi zvítězily. Dejme tedy svědectví o našem Pánu při slavnosti,
kdy si připomínáme Boží touhu být s námi, kdy Láska a Pravda se staly Božím zjevením.
Po prázdninách a našich dovolených si připomeneme devadesáté výročí od svatováclavského
milénia, tedy 1090 let od zavraždění sv. Václava, ale též devadesát let od dostavby naší katedrály! Je to výročí našeho panovníka, muže statečného, vzdělaného, majícího soucit s trpícími a
opuštěnými. Je to model a symbol vlády, která je postavena na službě člověku. Dostavba nových
varhan pro naši katedrálu, které zazní po provedené kolaudaci, je naším příspěvkem k veliké
stavbě, kterou je svatovítský velechrám.
Na konci roku je před námi třicáté výročí listopadové sametové revoluce. Musíme konstatovat,
že po tolika letech devastující diktatury, která uvedla společnost do morálního a ekonomického
marasmu, to byli mladí lidé, studenti, kteří nalezli odvahu a s ní také naději a víru v možnou budoucnost, která bude založena na pravdivosti a přátelství, na úctě k druhému a ochotě pomáhat
slabším. Byli to především divadelní umělci, herci, kteří pochopili, co znamená přetvářka, co znamená hrát roli, která se mi příčí a vystavuje mě nebezpečí, abych jí podlehl! Děkuji vám! Mohli
jsme vidět již shrbeného starce kardinála Františka Tomáška, který se tolikrát v životě musel ptát:
„Proč?“ Který mohl klást Bohu otázku: „Proč?“. Tento muž víry a morálního charakteru, který se
formoval v nekonečné řadě zkoušek, mohl říci slova, která platí a která chci opakovat: „Církev je
na straně národa!“, a to i v širším slova smyslu. Každý pokřtěný, každý hledající pravdu, se smyslem
pro čest, může opakovat tato slova, protože to jsou slova přátel Ježíše Krista, který rozdělil běh
dějin, a tak můžeme i my dělit současnou společnost před a po Kristu. Naděje na změnu života má
každý, protože Kristus je ten, který přichází k těm, kteří ztratili směr, kterým nebylo dáno, aby byli
vychováváni a poučováni v pravdě a lásce. Do tohoto roku navrácené svobody nás uvedla křehká
dívka, statečná žena, dcera královská, sv. Anežka Česká. Její svatořečení se stalo signálem, že Bůh
je s námi, Emanuel, to je jméno Toho, podle kterého počítáme náš letopočet.
Je tedy dostatek důvodů, aby zaznělo naše Te Deum. Naše chvála a dík Tomu, který je Pánem
dějin, Stvořitelem kosmu a v Ježíši Kristu naším bratrem a přítelem. To je důvodem, proč v tradici
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této země můžeme oslovovat Boha spolu s Ježíšem Kristem: Otče náš. Na závěr chci i já
poděkovat vám za podporu, pochopení a spolupráci v osmičkovém roce stého výročí vzniku
Československé republiky a poprosit vás o modlitbu a spolupráci v novém roce spásy 2019. Jen
chci dodat slova Václava Havla z listopadu 2011: „Milá Anežko, děkujeme Ti za ochrannou
ruku, kterou jsi nad námi držela 25. listopadu 1989. Prosím, měj ruku i nadále připravenu,
třeba ji ještě budeme potřebovat.“
Spolu s otci biskupy Zdeňkem, Václavem a Karlem s prosbou k našim patronům sv. Václavovi,
sv. Vojtěchovi, sv. Ludmile, sv. Anežce a všem svatým, kteří platili svým životem, mozoly a krví
za život ve svobodě a míru v naší zemi, vyprošujeme vám Boží požehnání:
ve jménu Otce + i Syna + i Ducha Svatého +.
		
Váš
Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český

Setkání bohoslovců na Smíchově

Již tradičně se o Vánocích scházíme se spolubratry, se kterými jsme před šesti lety nastupovali do
konviktu v Olomouci. Tehdy nás bylo 21 z celé republiky, dnes je nás ve formaci nebo již v pastorci
13. Každý rok se sjedeme do některého koutu naší vlasti a trávíme spolu ve farnosti někoho z nás
společný večer a dopoledne. Letos se štěstí usmálo na Smíchov, a tak jsme díky pohostinnosti pana
faráře mohli prožít příjemné chvíle vzpomínání na konvikt i popisování příhod v našich formačních
zařízeních, neboť jsme jak v Praze, tak v Olomouci a v Římě. Sešli jsme se v pátek 28. prosince na
večerní mši svaté, kterou sloužil P. Petr Vrbacký, spirituál teologického konviktu, který se za námi
také zastavil. Spolu s ním koncelebroval P. Václav Rylko, který byl z důvodu předchozího studia
teologie vysvěcen na kněze o něco dřív než my ostatní, a proto po mši svaté uděloval novokněžské
požehnání. Celkově se nás sešlo i s otcem spirituálem třináct. Po mši svaté a večeři jsme si šli
prohlédnout kostel sv. Gabriela. Druhý den ráno jsme slavili mši svatou a po vydatné snídani jsme se
přesunuli do chrámu Matky Boží před Týnem, kde jsme si prošli kostel a vystoupali na věž, ze které
je krásný výhled na centrum Prahy. Celou akci jsme zakončili po obědě opět na faře. Václav Šustr
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Adventní vyrábění 2.12.2018

Adventní rekolekce 8.12.2018

Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

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

8:00

Neděle: 11:15
Čtvrtek: 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.

Významné dny, svátky a farní program
1.1.
2.1.
6.1.
13.1.
17.1.
18.1.
24.1.
25.1.
26.1.
28.1.
31.1.
2.2.

pondělí
úterý
středa
neděle
čtvrtek
pátek
čtvrtek
pátek
pátek
pondělí
čtvrtek
sobota

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
Památka sv. Františka Saleského
Svátek Obrácení sv. Pavla
Památka sv. Timoteje a Tita
Památka sv. Tomáše Akvinského
Památka sv. Jana Boska
Svátek Uvedení Páně do chrámu

Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční

Již tradičně se vrací do jedinečného prostoru kostela sv. Václava na Smíchově Česká mše vánoční
J. J. Ryby, jež se s oblibou hrává kolem Štědrého dne. Letos, 6. 1. 2019 v 16 hod. však proběhne
pod vedením Václava Revendy, který ve zdejším kostele zastává funkci diakona. Zváni jsou
opravdu všichni! Vstupné bude dobrovolné formou daru. A tak se pojďte spolu s námi zastavit
ve vánočním shonu a vychutnat si tuto mimořádnou skladbu v umělecky dokonalém prostoru.

Tříkrálový benefiční koncert

Pokud nezastihnete koledníky v ulicích, můžete předat svůj dar na benefičním koncertu,
který pro vás připravili profesionální hudebníci ze Zlíchovské farnosti. Koncert se uskuteční v
pondělí 7. ledna od 19:30 v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově.
Zazní skladby G. F. Händela, A. Vivaldiho, J. J. I. Brentnera, H. I. F. Bibera, W. A. Mozarta.
Účinkují:

Dana Burešová, zpěv
Adéla Štajnochrová, housle
Milan Vavřínek, housle
Ondřej Štajnochr, kontrabas
Petr Habán, varhany
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, V. Revenda, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 350 ks
neprodejné

