
Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

2
Únor
2019

1

Vážení a milí farníci,
pomalu končí leden, a tak když jsem přemýšlel, o 
čem bych psal tento úvodník, prolistoval jsem si 
liturgický kalendář na únor a podnětů k zamyšlení 
jsem našel celou řadu. Mezi ty hlavní určitě patří 
například svátek Uvedení Páně do chrámu (2. 2.), 
Panna Maria Lourdská (11. 2.), sv. Valentin (14. 
2.) a svátek Stolce sv. Petra (22. 2.). Všechny výše 
jmenované svátky jsou hodně důležité, známé a 
plné inspirace do našeho života. Ale ještě se v únoru 
skovává jeden svátek, který zde nebyl jmenovaný, 
možná trochu u nás opomíjený (oproti např. Pol-
sku) a to nejen tím, že letos připadá na neděli. Je to 
svátek sv. Blažeje, který si připomínáme 3. února. 
Teď by si někdo mohl říci, proč tu jmenuji právě to-
hoto světce, vždyť každý den má nějaký svatý svátek. 
Ale sv. Blažej se přeci jen trochu vymyká, vymyká 
se požehnáním, které se uděluje na jeho přímluvu 
věřícím v kostele pomocí dvou zkřížených svíček. A 
tak bych rád alespoň pár slov řekl o tomto požehnání 
a vysvětlil tento symbol, zrovna tak i to, proč se zrov-
na sv. Blažej vzývá proti krčním problémům.
Svatý Blažej žil na přelomu třetího a čtvrtého století. 

Na začátku čtvrtého století se stává biskupem v dnešním Turecku. Legendy o něm říkají, že 
byl původně lékařem, ale později přebýval v horské jeskyni, kde se schovával před pronásle-
dováním i přes vydaný Milánský edikt r. 313, který křesťanům zajišťoval svobodu. V jeskyni se 
věnoval modlitbě a vztahu s Bohem, byl velmi laskavý nejen k lidem, ale také ke zvířatům, které 
svojí laskavostí dokázal zkrotit. A to i divokou zvěř. Následně byl vsazen do vězení, protože byl 
ve své skrýši nalezen lovci zvěře, kteří ho udali. Ve vězení byl sv. Blažej týrán, a nakonec byl 
odsouzen k smrti, protože odepřel obětovat bohům. Nejdříve byl rozdrásán železnými hřeby a 
nakonec sťat. 
Z jeho života existuje řada legend. Já bych chtěl zde uvést alespoň dvě. Jedna vypráví, jak jedna 
chudá žena po tom, co se za ní sv. Blažej pomodlil, dostala zpět vepře, kterého jí uchvátil vlk. 
Tato žena pak prý z vděčnosti přinášela tomuto svatému do vězení svíce.
Druhá legenda vypráví o tom, že když šel sv. Blažej na popravu, prosila ho jedna matka o mod-
litbu nad svým synem, který umíral udušením, protože spolkl rybí kost, která nešla vyndat. Po 
modlitbě a požehnání odsouzeného se kost uvolnila a mladík začal opět dýchat. 
Vybral jsem tyto dvě legendy, které jsou evidentní svým poselstvím, tedy proč se na svátek sv. 
Blažeje žehná lidem zkříženými svícemi na krku pod bradou proti krčním problémům. Zkřížené 
svíce nám mají připomínat tzv. Ondřejův kříž. Myslím, že genealogie těchto symbolů je jasná 
z výše uvedených příběhů ze života sv. Blažeje. To ale není všechno. Správně by svíce měly při 
požehnání i hořet. Svíce jsou totiž symbolem Krista, Krista, který se za každého z nás „spaluje“ 
v oběti na kříži, Krista, který je naším světlem v temnotě našich hříchů a zmatků, Krista, který 
člověka nevýslovně miluje láskou, která člověka zahřívá, Krista, ve kterém není nic špatného a 
nečistého, Krista, který nás uzdravuje na těle i na duši.                    (pokr. na str. 4)
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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 26.2. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 12.3. 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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Filmový a modlitební čtvrtek
Srdečně vás zveme na únorové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem. 
Film nazvaný „Tíha oběti“ je dokumentární film o životě a těžké době 
kardinála Štěpána Trochty. “Dnešní člověk trpí v mnohém ohledu víc 
než člověk století minulého. Záměrná lež a lstivé matení pojmů, potoky 
lidské krve - to nepatří ani do dob temna či inkvizice. To jsou vynálezy 
našeho století.” (citát kardinála Štěpána Trochty).
Těšíme se na vás ve čtvrtek 21.2.2019 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 do-
provázet mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termín je 
24.2. 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.

Den otevřených dveří v křesťanské ZŠ Parentes Praha
ZŠ Parentes Praha, křesťansky zaměřená základní škola s nad-
standardním vzděláváním a rozšířenou výukou angličtiny (Ra-
dlická 138, Praha 5), srdečně zve na Den otevřených dveří ve 
čtvrtek 21. 2. 2019 od 15:30. Škola nabízí přátelské prostřední, 
individuální přístup a intenzivní spolupráci s rodiči. Koncept 

školy stojí na budování hodnotového systému dětí zahrnující hodinu etiky i náboženství. Škola 
zajišťuje také rozsáhlou výuku angličtiny, výuku němčiny, španělštiny, široké spektrum kroužků 
a akcí pro rodiče. Více na www.parentes.cz

Česká Křesťanská akademie a spolek ZaPět zvou na panelovou diskusi
Vltavské břehy - projekt Šemíkův břeh v kontextu rozvoje 

pražských nábřeží.
Řeka je páteří metropole. S poklesem významu Vltavy jako dopravní ces-
ty roste 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 
sv. Václava na Smíchově.         Josef Cuhra
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Úvodník - pokračování
... A tak ať jsou legendy plně pravdivé nebo jen částečně, myslím si, že církev nám tohoto světce 
předkládá právě proto, abychom se nezapomínali modlit za naše potřeby i za naše zdraví. A také, 
abychom si uvědomili, že tak jako žijeme v tomto světě, kde máme řadu krásných a hlubokých přátel, 
kteří nám pomáhají, tak to samé je v nebi – i to je plné přátel, kteří nám pomáhají svojí přímluvou. 
 A není to pak sv. Blažej, který by nás uzdravoval, ale je to Kristus, který léčí naše bolesti, nemoci 
a trápení, protože on je Láska, nejen že nás miluje, ale je Láskou! To je nevyšší forma lásky, jakou 
můžeme mít. A lásce přeci na milovaném záleží, záleží mu na tom, aby byl šťastný a zdraví. A když 
nás Bůh tvoří do vzájemných vztahů a přeje si, abychom víru prožívali společně, a tak si vzájemně 
pomáhali, byli tu jeden pro druhého s dobrým a utěšujícím slovem, ale i s napomenutím, je-li třeba, 
pak tuto vztahovost zachovává i vůči našim nebeským přátelům – svatým, kteří se za nás přimlouvají. 
 A tak se nebojme prosit svaté, třeba sv. Blažeje. Prosme ho např. o zdraví v den jeho svátku, 
protože i když naše prosby může splnit jen Bůh, jeho přímluva není zanedbatelná. A právě to si 
vyprošujeme při tzv. svatoblažejském požehnání, ke kterému jsou všichni zváni.   Václav Revenda

Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 22. 1. 2019
Přítomni:  P. J. Gapski, V. Revenda, F. Nedbal, J. Macek, J. Durdisová,  
  P. Chvátal, H. Svobodová
Omluveni:  G. Suchlová, T. Lokajíčková 
Body jednání, návrhy, usnesení:

1) Úprava suterénu fary: zástupce odborné firmy na odvlhčování zaslal návrhy možných řešení.
  V současné době se zvažuje další postup.
2) Stavební práce: práce (na portálu, nátěr kostela) budou v letošním roce pokračovat.
3) Brožura o kostele: návrh je připraven. Probíhá finální kontrola a úprava textu, po níž bude
 následovat překlad do němčiny a angličtiny a pak 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.
7) Svěcení diákona V. Revendy: uskuteční se 22. 6. 2019, poté v sobotu dne 29. 6. bude novokněz
  sloužit primiční mši. svatou v našem kostele. Po ní se uskuteční oslava a setkání farníků v sále
  Městského úřadu Prahy 5.
8) Farní dovolená: je plánována na 4. 8. – 10. 8. 2019 v Itálii.
9) Farní pouť: je plánována na 18. 5. 2019. Podrobnosti budou uvedeny ve Zpravodaji.
10)Noc kostelů: proběhne dne 24. 5. 2019. Organizaci zajišťuje P. Chvátal.
11)První svaté přijímání: dne 26. 5. 2019 při mši sv. v 9, 30.
12)Biřmování: dne 2. 6. 2019 při mši sv. v 9, 30.
13)Volby do pastorační rady: proběhnou dne 7. 4. 2019. Prosím, posílejte své přihlášky k rukám
  pana faráře do konce února.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 12. 3. 2019 od 18,30 hod.       Zapsala: HS

Volby do pastorační rady
Protože v lednu skončilo pětileté funkční období současné pastorační rady farnosti, je třeba 
zvolit radu novou. Volby se uskuteční v neděli 7.4. Nová pastorační rada pak zahájí svou činnost 
v neděli 14. 4. Tak jako v minulých letech budou platit následující pravidla:
1. Kandidáti do pastorační rady se mohou přihlásit sami nebo je může navrhnout někdo jiný
 z farnosti (viz bod č. 6).
2. Pokud farník někoho navrhuje jako kandidáta do pastorační rady, musí si u něj ověřit, zda
 kandidaturu přijímá.
3. Návrhy se podávají písemně k rukám faráře (do sakristie nebo do farní kanceláře).
4. Termín pro podání návrhů je do 28.2.
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5. Pro lepší informovanost farníků o jednotlivých kandidátech bude na nástěnce v kostele   
 sv. Václava a sv. Gabriela v březnu uveřejněna stručná charakteristika jednotlivých kandidátů  
 s jejich fotografiemi.
6. Upřesnění k volebnímu právu:
Aktivní volební právo má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti (prakticky záleží na 
tom, zda se za člena farnosti považuje či nikoli; bydliště není v tomto směru rozhodující).
Pasivní volební právo má každý katolík starší 18 let, který je ochotný plnit úkoly pastorační rady. 
Navrhnout kandidáta může každý, kdo má aktivní volební právo.
Služba v pastorační radě je jednou z možností, jak uplatnit své vlohy ve službě farnosti a jak převzít 
svůj díl zodpovědnosti za utváření farního společenství. Bylo by vhodné, aby mezi kandidáty byli 
zástupci různých věkových skupin a také jednotlivých společenství, která ve farnosti existují.  P. Jerzy

Lyžování v Krkonoších
Zveme starší děti a mládež na hory k lyžování v Krkonoších od 
pátku 15. února dopoledne do pondělí 18. února do večera. Zápis v 
sakristii nebo osobně u diakona Václava Revendy. Podrobnější in-
formace naleznete na našich webových stránkách či v sakristii.
Informace pro rodiče a účastníky
Sraz: v pátek 15. února v 7.45 hod. na Hlavním nádraží u tabulí 
odjezdů vlaků v 1. patře

Způsob dopravy: vlakem. Ubytování: v chatě v Horním Maršově (Malá Ulička 94) u Pece pod 
Sněžkou Stravování: společné. Poplatek: ubytování zdarma, hradí se jen doprava, jídlo a vleky.
Co nezapomenout:  lyže, (hůlky), přezkáče, teplý spací pytel (nemá-li někdo, ať to oznámí při 
přihlášení), dostatek sportovního, turistického a teplého oblečení (včetně rezervního), šála, ne-
promokavé rukavice, toaletní a hygienické potřeby, batůžek, (termosku), pravidelně užívané 
léky, kartičku pojištěnce, občanský průkaz, kapesné (výše dle vlastního uvážení), a především 
dobrou náladu! Na společnou výpravu se těší a Boží požehnání do následujících dnů vyprošuje
                Diákon Václav Revenda (tel.: 721 487 212; e-mail: revendavaclav@seznam.cz)
Síla myšlenek

Mnozí lidé si neuvědomují velikost síly myšlenek. Mají vliv na 
zdraví naší duše i těla, ale také velmi intenzivně působí na prostředí, 
ve kterém se nacházíme. Všechny tyto skutečnosti hrají velikou roli 
při hledání cesty životem i místa v něm. Každý den se rozhodu-
jeme, jestli budeme přemýšlet převážně pozitivně nebo negativně. 
Svobodným výběrem poslechu zpráv, obsahu knih, sledováním 
filmů i náplně rozhovorů s lidmi, si určujeme tuto volbu. Pokud 
převládají záporné myšlenky, jsme sami ve stresu, který přenášíme 

na své okolí. Proto je v naší společnosti tak smutná atmosféra. Ustavičným nadáváním však 
nezlepšíme poměry.
Kladné myšlenky mají opačný účinek. Můžeme pomoci druhému člověku i bez peněz. Pokud 
věříme v Boha a jsme spojeni modlitbou na společný úmysl, často se objevuje východisko ze 
složitých situací, nebo dokonce dochází k uzdravení z nemocí. Jestliže však v Něho někdo nevěří, 
nemusí se nám ještě vysmívat, protože pozitivní myšlení doporučují jako léčebný prostředek 
proti stresu psychologové i psychiatři. Dobře vědí, že vyvolává radost a vede k naději. Tyto neu-
trální, ale účinné pomůcky můžeme používat všichni bez rozdílu k usnadnění našeho života na 
světě.                     Ilona Bozděchová

Náhražky víry
Mnozí lidé zastávají názor, že do dnešní moderní doby nepatří víra v Boha a její obřady. 
Podvědomě však touží po duchovních skutečnostech, které je přesahují. Láká je tajemství. Chtějí 



vyplnit prázdnotu svého života, ale také zjistit, jak se budou vyvíjet 
přelomové okamžiky v něm. Týká se to nejenom společenských změn, 
ale také rozhodujících důležitých osobních událostí.
Zvýšený zájem o zjišťování výsledků různých životních etap můžeme 
pozorovat na začátku roku, o Vánocích a Velikonocích, a krátce před 
těmito svátky, ale také při svatbě. 
Rychlý způsob života vede k celkovému povrchnímu myšlení. Lidé 
volí snadné cesty k odpovědím na své otázky. Chodí za kartářkami, 
astrology, věří velikému množství pověr, dodržují různé zvyky, které 

přetrvaly ještě z pohanského období. Očekávání splnění touhy po vypátrání výsledků se silně 
ozývá. Když se okolnostmi změní průběh událostí, pochybnosti, zklamání a smutek, jsou reakcí 
na nepředvídanou změnu. 
Kde můžeme hledat ve svém životě naději? Výše uvedené náhražky víry ji nedávají. Přesto, že 
mnozí říkají o křesťanství, že už nemá dnešnímu člověku co nabídnout, jedině ono ukazuje 
hodnoty, které drží svět. Jsou to láska, radost a naděje. Jejich prožívání spojené s vírou v Boha 
udržovalo existenci lidí po celá staletí, a nebude to jiné ani dnes proto, že nikdo nic většího 
neobjevil.                   Ilona Bozděchová

Dobrovolnická služba ve farnosti
V letech 2002 – 2016 probíhal v některých farnostech volontariát. 
Tento typ dobrovolnické služby se stal pro mladé z důvodu roční délky 
přípravy a následné roční služby neatraktivním. Nabízíme novou 
možnost dobrovolnické služby v délce 3 – 12 měsíců a rozsahu 20 až 
40 hod. týdně. Držitelem akreditace je Asociace křesťanských spolků 
mládeže, z.s., spolupracující se Sekcí pro mládež ČBK. Dobrovolník 
má státem hrazeno zdravotní pojištění.

Cíl: pěstovat ochotu k dobrovolnictví v mladé generaci; zapojit mladé do služby ve farnosti, v 
pastoračních centrech, případně i v řeholních společenstvích apod.
Přínosy: výchova mladých lidí k obětavosti, nezištnosti, otevřenosti a ochotě udělat něco pro 
druhé, dále jsou přínosem zkušenosti, poznání, dobrý pocit z vykonané práce, rozvoj osob-
nosti, rozvoj dobrého díla, možnost využití a rozvinutí darů či schopností.
Mladí lidé, kteří projdou dobrovolnictvím, v něm pokračují i ve svém dalším životě. Hledej-me 
cesty, jak v mladých rozvíjet ducha služby. Více informací: http://dobrovolnictvi.signaly.cz.  
      Kontaktní osoba: Vojtěch Orlík, email: mladez@cirkev.cz
Maxirybovka na Smíchově
V neděli 6.1. se uskutečnilo netradiční koncertní provedení České mše vánoční pod vedením 
našeho jáhna Václava. Obsazení bylo skutečně “velké” - 133 účinkujících. Zapojte se příští rok i vy!
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Svátek Křtu Páně v naší farnosti a dvojité křtiny
V neděli 13. 1. na svátek Křtu Páně při dětské mši svaté jsme společně prožili velkou slavnost. 
Kristova církev se rozrostla o dvě Boží děti z naší farnosti, když sv. křest přijaly Dora Cecílie 
Uhlíková a Sofie Anna Binarová.
Děkujeme všem, kteří s námi tuto velikou radost přijetí mohli sdílet. Velmi děkujeme všem, kteří 
se podíleli na této slavnosti a jejích přípravách, panu faráři J. Gapskému, p. diakonovi Václavu 
Revendovi, který křest uděloval, ministrantům, akolytům, muzikantům, kteří mši doprovázeli 
krásným zpěvem. Děkujeme rodině, přátelům a známým, kteří neváhali v chladném lednovém 
počasí přijít do našeho kostela, někteří i z velké dálky, a také všem přítomným farníkům.
Byli jsme mile potěšeni, že na slavnost dorazili i blízcí známí, kteří se běžně nedělních 
bohoslužeb nezúčastňují. A tak možná pro povzbuzení, bychom se chtěli podělit i o jejich 
milou zpětnou vazbu, jak se jim obřad líbil a jak silně vnímali Boží přítomnost, příjemné 
společenství a vřelost, na němž měl podíl každý, kdo zde byl přítomen. Ať již osobně nebo na 
dálku. Doufáme, že i drobné zákusky z domácí výroby po slavnosti přišly k chuti a na koho se 
nedostalo, tak se omlouváme.

Přejeme těmto dětem, aby mohly čerpat ze 
studnice darů Ducha svatého, tak aby jim zlo 
neublížilo a naplněny radostí, kráčely životem 
pod ochranou Panny Marie, posílené Boží mi-
lostí a láskou.
Byla to krásná slavnost a velmi doufáme, že 
na toto vřelé přijetí budeme vždy vzpomínat s 
láskou, radostí a vděčností s velkým DÍKY za 
dar a milosti, kterých se nám zde dostalo.

Děkujeme všem!    
             Binarovi a Uhlíkovi
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Významné dny, svátky a farní program
 2.2. sobota Svátek Uvedení Páně do chrámu
 5.2. úterý Památka sv. Agáty
 6.2. středa Památka sv. Pavla Mikiho a druhů
 22.2. pátek Svátek Stolce sv. Petra
 23.2. sobota Památka sv. Polykarpa
 24.2.  neděle Sbírka Svatopetrský haléř
 28.2. čtvrtek Uzávěrka přihlášek kandidátů do Farní pastorační rady
 6.3. středa POPELEČNÍ STŘEDA

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.
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POUŤ KE SV. VALENTINU

Pořádá Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko – Centrum pro rodinu 
spolu s Kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

SOBOTA 16. ÚNORA 2019
V PRAZE NA VYŠEHRADĚ

10.00 –15.00 
 VALENTINSKÉ ZASTAVENÍ

Rekolekce na téma Láska bez milosrdenství? Pro snoubence i pro všechny, 
kdo uvažují o manželství a chtějí navzájem i před Bohem prohloubit svůj vztah. 

Příležitost ke ztišení, vyslechnutí několika úvah, k rozhovorům a k modlitbě.
Povede Mons. Aleš Opatrný, vyšehradský kanovník

Přihláška na www.apha.cz/cpr-novinky.

15.30 
POUTNÍ MŠE 

V BAZILICE SV. PETRA A PAVLA
Děkovat za dar lásky a prosit o prohloubení lásky v rodinách

přijďte i vy, kterým leží na srdci budoucí život vašich dětí a vnoučat.

www.apha.cz/cpr   l   www.manzelstvi.cz   l   www.kkvys.cz

VARIANTY PRO WEB A DALŠÍ APLIKACE

Varianta č. 1

Varianta č. 2

Obě varianty lze použít pro internetové i jiné aplikace, 
 (např. propagační materiály). 

Tyto varianty nelze používat na merkantilních tiskovinách. 
Není povoleno používat jiné varianty logotypu než stanovené 

schválenou verzí Manuálu nebo jeho Přílohou.

příloha č. 1 Manuálu verze II


