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Bůh se stal člověkem, 
abychom se mohli stát Jeho dětmi
Tři slovesa popisují postoj pastýřů, ubírajících se za Ježíšem: 
objevit, nazírat, hlásat.
„Je důležité opětovně objevit narození Božího Syna jako nej-
větší událost dějin, předpovídanou proroky již staletí před je-
jím uskutečněním. O této události se hovoří ještě dnes, existuje 
snad jiná historická osobnost, o níž by se mluvilo tolik jako o 
Ježíši? Uběhlo dvacet století a Ježíš je živější než kdykoli dříve. 
A též častokrát nejvíce pronásledovaný a špiněný nedostateč-
ným svědectvím mnoha křesťanů. Lidé, kteří se od něj vzdálili, 
o něm svým chováním vydávají další svědectví, protože bez 

Něj se člověk propadá do zla, hříchu, neřesti, egoismu, násilí a nenávisti. Slovo se stalo tělem a přebý-
valo mezi námi: toto je událost, již máme opětovně odhalit“.
Nazárání spočívá v kontemplaci, pokračoval Svatý otec. Pastýři se vydávají do Betléma, aby se podí-
vali, co se tam stalo, a setrvávají v rozjímání, kontemplaci, modlitbě. Nejkrásnějším vzorem kontem-
plativního postoje je Ježíšova Matka, Maria, která vše uchovávala ve svém srdci a rozjímala o tom. Co 
odkrýváme při meditaci?, ptal se František a nabídl odpověď slovy apoštola Pavla: „Projevila se dob-
rota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem: ne (snad proto), že my jsme vykonali něco dobrého, 
ale ze svého milosrdenství nás spasil v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým“ (Tit 3,4-5). 
Spása spočívá v tom, že vstupujeme do Božího života, stáváme se prostřednictvím křtu jeho adoptiv-
ními dětmi. Toto je největší význam Vánoc: Bůh se stal člověkem, abychom se mohli stát Jeho dětmi.
“Druhá osoba Nejsvětější Trojice se stává člověkem, aby se stala starším bratrem, prvorozeným ze 
zástupu bratrů. Bůh nás spasil skrze křest a činí z nás všech bratry. Kontemplujme toto tajemství, 
kontemplujme Dítě. Velice krásnou katechezi nám udílejí jesličky, které ukazují něžné Dítě, zvěs-
tující Boží milosrdenství. Zastavme se v kontemplaci před jesličkami. Když jsem před několika dny 
požehnal figurkám Ježíše z jesliček, byla to kontemplace. Jedná se o figurku, která ale přivádí mysl k 
velikému milosrdenství Boha, který se stal člověkem.”
Nelze upustit od hlásání této skutečnosti, dodal František v souvislosti s třetím postojem, jako pas-
týři, kteří “se vrátili, velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli” (Lk 2,20). Také my se po 
Vánocích vracíme k běžnému životu v rodině a na pracovišti, avšak tento návrat by měla poznamenat 
určitá proměna.
“Máme přinášet světu radostnou zvěst: Ježíš je náš Spasitel. Je to naše povinnost. Proč mám naději? 
Protože mne Pán spasil. Když Pán přichází, vzpomeňme na Dítě, pamatujme na to, co kontempluje-
me, a nadále to hlásejme. Zvěstujme slovem a svědectvím svého života. Nesnáze a útrapy nemohou 
zatemnit světlo Vánoc, které podněcuje niternou radost, již nám nic a nikdo nemůže vzít.”
                   Z promluvy papeže Františka při předvánoční audienci 21.12. 2020 

Přejeme Vám požehnané, láskou a porozuměním 
naplněné vánoční svátky,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2021
Farnost u kostela sv. Václava Praha-Smíchov
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farář u sv. Václava  P. Jerzy Gapski                       tel.:  724 324 555      gapski@centrum.cz
a rektor u sv. Gabriela:  257 317 652
farní vikář P. Robert Benno Štěpánek   tel.: 605 926 094    rbstepanek@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   
 (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 

Svátostný život ve farnosti u kostela sv. Václava
V souvislosti s aktuálními vládními opatřeními upozorňuje-
me, že bohoslužby v bazilice sv. Václava a v kostele sv. Gab-
riela budou slouženy na úmysly zadaných intencí v obvyklých 
hodinách, za účasti lidu, dle aktuálního stupně PES.
To znamená, že při dosažení předepsaného počtu návštěvníků 
bohoslužeb kostelní služba uzamkne hlavní dveře kostela, kte-
ré zůstanou uzamknuté po celou dobu bohoslužby. Po ukon-
čení bohoslužby v bazilice sv. Václava a odemknutí dveří je 
možné individuálně přistoupit ke svatému přijímání: 
- ve všední dny v 8:00 a v 18:00.    
- v neděli 8:50, 10:20 a v 18:50.

Ke svátosti smíření je možné přistoupit 30 min před každou mší sv.
- ve všední dny 7:30-7:55 a 17:00-17:25 - v neděli 7:30-7:55, 9:00-9:25 a 17:30-17:55.
V kostele sv. Gabriela je mše sv. v neděli v 11:15. Před mší sv. je možné přistoupit ke svátosti 
smíření. Individuální duchovní péče a služba bude k dispozici i během týdne, podle možností 
aktuálního vládního nařízení.
Kněží naší farnosti jsou v naléhavých případech k dispozici na telefonu nebo na e-mailu.    JG

Vánoční mše sv. v televizi a na internetu
Přenosy bohoslužeb z katedrály (25.12. v 10:00, 26.12. v 10:00, 31.12. v 16:00, 1.1. v 10:00) mů-
žete sledovat na televizi Katedrala.TV
Televize Noe vysílá pravidelné mše sv. z kaple Telepace, v neděli i dopolední mše “z terénu”. Sle-
dujte změny programu, není v našich silách aktualizovat je ve Zpravodaji. Česká televize vysílá 
na ČT2 o nedělích v 10 hod. mše sv. z Komunitního centra Matky Terezy. 
Velký výběr přenosů z farností přes internet najdete na: https://mseonline.cz/. Doporučujeme 
ale vyzkoušet si předem připravenost vašich počítačů, tabletů a mobilů, abyste měli aktualizo-
vané a funkční nastavení vašich zařízení dříve, než začne přenos ...     FN

Neseďte jenom doma, jděte do muzea - virtuálně
Obsáhlý rozcestník pro virtuální návštěvu muzeí, výstav, uměleckých sbírek (domácích i za- 
hraničních) najdete na emuzeum.cz
Katolický týdeník v karanténě - darujte předplatné!
Po dobu mimořádných vládních opatření, kdy volná distribuce Katolického týdeníku na mno-
ha místech vázne, zpřístupnilo vedení KT zdarma na webových stránkách (předplatitelé dostá-
vají výtisky nadále v pořádku do schránek).
Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického 
týdeníku ke stažení ve formátu PDF. Noviny v této formě nebo link na web můžete rozesílat 
libovolně svým přátelům. 
Zároveň Vás prosíme o podporu, protože Katolický týdeník je financován pouze z předplatné-
ho a inzerce. Předplaťte si prosím Katolický týdeník, případně darujte předplatné svým blíz-
kým! Výtisk dostanete do schránky už každou středu (protože ho už neroznáší pošta).   FN
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Pořad mší svatých o vánočních svátcích 2020
Kostel sv. Václava Praha 5 - Smíchov 

Ostatní dny platí pravidelný pořad bohoslužeb.
Kostel bude otevřen 25. 12. 2020 a 26. 12. 2020 po celý den.

Ve všední dny 7:15 – 11:00 a 17:00 – 18:30.
Prohlídka kostela a betlému je možná mimo čas bohoslužeb.

Uvedený pořad mší je plánovaný. Pokud se zásadně změní epidemiologická situace, může 
dojít i ke změnám tohoto plánu!

Vánoce v Půlnočním království
Čas se nezastavil, za několik dní budeme opět slavit vánoční svátky. 
Mnozí lidé často sledují v tomto období pohádky v televizi. Jedna 
známá vypráví o Půlnočním království. Panovník zakázal lidem zpívat. 
Poslušnost dodržování tohoto nesmyslného nařízení si vynutil hrozbou 
krutého trestu pro každého, kdo je poruší. My se už od jara můžeme 
cítit stejně, jako obyvatelé vymyšlené země. Vlády celého světa se snaží 

zabránit šíření nákazy neviditelným virem. Nařizují obrovské množství zákazů, které omezují 
život v jeho základních důležitých činnostech. Přesně stanovené číslo určuje, kolik osob se 
může spolu setkat na bohoslužbách i běžně. Blízcí nemohou navštěvovat své přátele v nemoc-
nicích a různých ústavech. Nekonají se žádné kulturní akce. Už tři měsíce platí zákaz zpívání 
na veřejnosti. Velice vtíravým způsobem je nám vnucováno, že stačí sledování přenosů pomocí 
počítače, nebo jiného podobného zařízení. Žádný stroj nedokáže nahradit přímý kontakt, který 
už mnohým lidem schází, protože jsme zůstali i v této divné době společenskými tvory.
Tuto důležitou skutečnost nám opět připomene poselství Vánoc, které je stále stejné po celá 
staletí bez ohledu na okolnosti. Historické prameny nám dokládají, že se lidé přestali na chvíli 
zabíjet, i když byla válka.
Také my křesťané i nevěřící v Boha v těchto zvláštních poměrech budeme zpívat v krásných 
koledách o tom, že se narodil Kristus Pán. On nám přišel ukázat pravý smysl našeho života. 
Přinesl na svět lidskost, radost, pokoj, víru, lásku a naději. Nenechme si tyto hodnoty nikým a 
ničím vzít. Přejme si vzájemně, ať z nich čerpáme sílu nejenom o Vánocích, ale i v nastávajícím 
roce a ve všech dalších obdobích.                 Ilona Bozděchová

Poděkování za adventní přípravy
Děkujeme všem, kteří letos pilně chodili na ranní roráty a pilně zpívali, i když hudeb-
ní doprovod nebyl vždy k dispozici. Zejména děkujeme panu kaplanovi za zpěvy při 
mších! A také děkujeme všem, kteří kostel uklidili, vyzdobili a připravili na svátky.   FN

Čtvrtek 24. 12. 2020 – Štědrý den
  7:30 rorátní mše sv.
16:00 mše sv. pro rodiny s dětmi
21:00 půlnoční s koledami – sv. Gabriel
24:00 půlnoční s koledami – sv. Václav
Pátek 25.12.2020 – Boží hod vánoční
  8:00 mše sv.
  9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
11:15 mše sv. – kostel sv. Gabriela
18:00 mše sv.
Sobota 26.12.2020 – svátek sv. Štěpána
   7:30 mše sv.
 17:30 mše sv.
Neděle 27.12.2020 – svátek Svaté rodiny
  8:00 mše sv. s obnovou manželského slibu
  9:30 mše sv. s obnovou manželského slibu

11:15 mše sv. s obnovou manželského  
       slibu – kostel sv. Gabriela 
18:00 mše sv. s obnovou manželského slibu
Čtvrtek 31.12.2020
   7:30 mše sv.
16:00 děkovná mše svatá na závěr roku
Pátek 1.1.2021 – slavnost Matky Boží, 
Panny Marie
  8:00 mše sv.
  9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
11:15 mše sv. – kostel sv. Gabriela
18:00 mše sv.
Neděle 3.1.2021
  8:00 mše sv.
  9:30 mše sv. pro rodiny
11:15 mše sv. - kostel sv. Gabriela
18:00 mše sv. 
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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, P. R.B. Štěpánek, M. Muchová, F. Nedbal    
uzávěrka:  25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)    náklad tohoto čísla: 200 ks bar.     neprodejné

Významné dny, svátky a farní program

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) 
Po-So: 7:30  17:30      sv. Václav 

Kostel otevřen:   Úřední hodiny
Po-So:   7:00 - 11:00 / 16:45 - 18:30   (v sakristii kostela nebo farní kanceláři) 
Neděle: 7:15 - 11:00 / 17:15 - 19:00   pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

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.

Vzhledem k opatřením vlády nelze zatím závazně plánovat farní akce a pravidelné bohoslužby 
 24.12. čtvrtek Štědrý den
 25.12. pátek BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
 26.12. sobota Svátek sv. Štěpána
 27.12. neděle Svátek sv. Rodiny
31.12. čtvrtek sv. Silvestr
 1.1. pátek Slavnost Panny Marie, Matky Boží
 2.1. sobota Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
 3.1. neděle 2. neděle vánoční
 6.1. středa Slavnost Zjevení Páně
 10.1. neděle Křest Páně
Vánoce v katedrále
Hod Boží vánoční 25. 12. v 10.00 mše svatá a od 16.00 Setkání u jesliček a nešpory.
Sv. Štěpána   26. 12. v 10.00 mše svatá 
Silvestr    31. 12. v 16.00 mše svatá
Nový rok   1. 1. 2021 v 10.00 mše svatá
Přístup do prostoru Pražského hradu bude pouze z Hradčanského nám. přes IV. nádvoří, a 
to 30 minut před začátkem. Přenosy jednotlivých bohoslužeb (kromě zpívání u jeslí a nešpor 
25.12.) můžete sledovat na televizi Katedrala.TV
Pouť do Staré Boleslavi
Ve čtvrtek 31. 12. ve 13.00 začne u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze pouť 
Via Sancta Mariana. Po starobylé poutní trase půjdeme do Staré Boleslavi, kde bude sloužit půl-
noční mši svatou kardinál Dominik Duka v bazilice Nanebevstoupení Panny Marie u Palladia 
Země České. Více informací na stránkách www.viasanctamariana.cz
Tříkrálový přechod Brd

Tradiční Tříkrálový noční přechod Brd se uskuteční v noci z 8. na 9. ledna 2020. 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


