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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Milí farníci a přátelé naší farnosti,

opět se nacházíme v čase covidových opatření a omezujících nařízení, které samozřejmě ovlivňují nejen nás a naši psychiku, ale i dění kolem nás, včetně náboženských akcí. Na jaře jsme
prožívali „jiné“ Velikonoce, nyní prožíváme „jinou“ Vzpomínku na všechny věrné zemřelé. Ta
se tentokrát koná bez pobožnosti na hřbitově, beze mší svatých a se ztíženou možností získat
plnomocné odpustky pro duše v očistci.
Přesto bychom neměli propadat smutku, skepsi, nebo snad beznaději. Dobře víme, že církev
od svých počátků prochází zkouškami, někdy více, někdy méně citelnými. A také víme, že tyto
zkoušky Bůh dopouští proto, že nás tím chce něčemu naučit, že chce nějak nasměrovat naši mysl,
chce, abychom si hlouběji uvědomili, že bez Boha nic nezmůžeme.
My, katolíci, máme i v této době ohromnou výhodu, neboť se můžeme při návštěvě kostela setkávat s naším Pánem přítomným ve svatostánku. A modlitbou můžeme dokázat hodně!
Nezapomínejme na Něho, nebojme se prosit za odvrácení pandemie, za nemocné, ale rovněž
za morální uzdravení světa, za obrácení hříšníků… Využijme této doby i k našemu obrácení, k
důkladnějšímu zpytování svědomí a k dobré zpovědi.
Nezapomínejme ani na Pannu Marii, kterou jsme si v minulých měsících intenzivněji připomínali při různých svátcích, při modlitbě růžence, a samozřejmě v souvislosti s obnovou Mariánského
sloupu. V době nebezpečí a strádání se naši předkové obraceli k Panně Marii i touto, dnes méně
známou, modlitbou:
Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš nás hlas. V nebezpečí a strádání, přímluva tvá
nás ochrání. Lidská kde síla bezmocná, tvá kyne ruka pomocná. Neoslyš proseb dítek svých, k
tobě tak vroucně lkajících. Matkou se ukaž laskavou, v nouzi nám sešli pomoc svou,
Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš nás hlas. Amen.
										
P. Jerzy
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Svátostný život ve farnosti u kostela sv. Václava

V souvislosti s aktuálními vládními opatřeními upozorňujeme, že bohoslužby v bazilice sv.
Václava a v kostele sv. Gabriela budou slouženy na úmysly zadaných intencí v obvyklých hodinách, ovšem bez účasti lidu!
V bazilice sv. Václava je možné přistoupit ke svatému přijímání:
- ve všední dny v 8:00 a v 18:00.
- v neděli 8:45, 10:15 a v 18:45.
Ke svátosti smíření je možné přistoupit poté, když kněz dokončí vysluhování Eucharistie.
- ve všední dny po 8:00 a po 18:00. - v neděli po 8:45, po 10:15 a po 18:45.
V kostele sv. Gabriela je možné přistoupit ke svatému přijímání v neděli ve 12:00. Ke svátosti
smíření je možné přistoupit poté, když kněz dokončí vysluhování Eucharistie.
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

Mše sv. v televizi a na internetu

Televize Noe vysílá pravidelné mše sv. z kaple Telepace, v neděli i dopolední mše “z terénu”.
Sledujte 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 aktualizované a funkční nastavení vašich zařízení dříve, než začne přenos ...			
FN

Neseďte jenom doma, jděte do muzea - virtuálně

Vídeň - Albertina		
https://artsandculture.google.com/partner/albertina-vienna
Paříž - Louvre		
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs
Berlín - Pergamon
https://artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en
Florencie - galerie Uffizi https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en
Madrid - Prado		
https://www.museodelprado.es/en/the-collection
New York - Metropolitní m. https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art?hl
Taipei - Národní palác
https://en.dpm.org.cn/multimedia/virutual/

Katolický týdeník opět v karanténě

Po dobu mimořádných vládních opatření, která mají omezit šíření nákazy koronavirem, kdy
volná distribuce Katolického týdeníku v různých místech poněkud vázne, se rozhodlo vydavatelství opět zpřístupnit KT zdarma prostřednictvím internetu na webových stránkách
(Předplatitelé dostávají 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 předplatného a inzerce. Předplaťte si prosím Katolický týdeník! Dostanete ho do
schránky už každou středu (protože ho neroznáší pošta).				
FN
farář u sv. Václava
P. Jerzy Gapski
tel.: 724 324 555
a rektor u sv. Gabriela:		
257 317 652
farní vikář
P. Robert Benno Štěpánek tel.: 605 926 094

gapski@centrum.cz

rbstepanek@gmail.com
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
Sponzorské dary:
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Prosebný moleben

za uzdravení nemocných v době ohrožení smrtelnou nákazou

K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.
K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.
L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce
života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.
K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi,
tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim
viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.
Tropár, hl. 2:
Nekárej nás, Pane, ve svém hněvu, * ale na své milosrdenství se rozpomeň. * Vždyť jsme jen prach a
pouhý popel, * duch, jež odejde, a již se nenavrátí. * Netrestej nás proto ve svém rozhořčení, Bože, *
abychom nezahynuli, * ale smiluj se nad námi, * neboť ty jediný člověka miluješ .
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Bohorodičen, hl. 2:
Zastánkyně křesťanů, * Matko Boha Nejvyššího, * u svého Syna se přimlouvej za své děti, * které se
utíkají pod tvůj ochranný plášť. * Zastaň se nás, Paní, Královno a Vládkyně, * neboť jsme pro své hříchy
stiženi mnohými bolestmi. * A proto s duší zkroušenou a srdcem pokorným * předstupujeme před trůn
tvé milosti, * vkládáme do tvých rukou svou naději a voláme: * vypros nám vše, co je potřebné ke spáse.
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Velebení
Velebíme tě, * Spasiteli lidského pokolení, * neboť hříšníka nepřehlížíš, * ale dáváš mu možnost pokání.
1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky.
2. V soužení jsem volal Hospodina, * Hospodin mě vyslyšel a vysvobodil.
3. Odevšad mě obklíčili, * avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
4. Nezemřu, ale budu žít * a vypravovat o Hospodinových činech.
5. Hospodine, dej spásu, * Hospodine, popřej zdaru!
6. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!
Prokimen:
Nekárej mě, Hospodine, ve svém rozlícení, * netrestej mě ve svém rozhořčení.
Verš: Neboť na mě dopadly tvé šípy, * těžce na mě dopadla tvá ruka.
K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.
K: Čtení ze svatého evangelia podle Lukáše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!
Evangelium podle Lukáše 4,38-44
Ježíš vstoupil do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla stižena vysokou horečkou; i prosili ho za ni.
On se nad ní sklonil, pohrozil horečce, a ta přestala. (Nemocná) hned vstala a obsluhovala je. Když
zapadlo slunce, všichni, kdo měli nemocné nejrůznějšími neduhy, přiváděli je k němu a on vkládal
ruce na každého z nich a uzdravoval je. Z mnohých také vycházeli zlí duchové a křičeli: „Ty jsi Boží
syn!“ Přísně jim to zakazoval a nenechával je mluvit, protože věděli, že je Mesiáš. Jakmile se rozednilo, vyšel ven a zašel na opuštěné místo. Zástupy ho však hledaly. Přišly až za ním a chtěly ho zadržet,
aby od nich neodcházel. On však jim řekl: „Také jiným městům musím hlásat radostnou zvěst o Božím království, protože k tomu jsem byl poslán.“ A kázal v judských synagógách.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
Stichiry chval, hl. 2
Zhřešili jsme před tebou, Pane, * a činili bezpočet nepravostí. * Za to se na nás snesl spravedlivý tvůj
hněv * a stíny smrti nás obklíčily. * V pokoře však vzýváme tvé milosrdenství a úpěnlivě voláme: *
Smiluj se nad svým lidem, abychom nezahynuli.
Verš: Nade mnou se smiluj, Pane, * chřadnu, uzdrav mě.
Nepřipomínej si, Pane, naše nepravosti * a nevcházej v soud se svými služebníky, Bože. * Vždyť před
tvým zákonem nikdo z živých neobstojí, * ale smiluj se nad námi, * neboť ty jediný člověka miluješ.
Verš: Šťasten je ten, komu byla odpuštěna nepravost * a už je přikryt jeho hřích.
Nepřeješ si, Pane, smrt hříšníka, * ale chceš, aby se obrátil a povstal k životu. * Proto milostivě shlédni
na své služebníky * a vyveď je z údolí šeré smrti. * Vždyť ty jsi Pramen věčného života, * jež vládne
nad živými i mrtvými.
Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Shlédni milostivě na utrpení svého lidu, Pane, * a vysvoboď nás z rukou anděla Zhoubce. * Vždyť se
slzami pokání vyznáváme svá mnohá provinění * a doufáme ve tvé milosrdenství. * Proto s bázní a
chvěním prosíme: * Neotálej a pospěš nám pomoc, * Bože, naše spáso.
Prosebná modlitba
K: V pokoře skloňme svá kolena a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
K: Pane, náš Bože, shlédni ze své nebeské slávy na modlitby svých hříšných a nedůstojných služebníků, kteří svými nepravostmi rozhněvali tvou dobrotivost, neboť se slzami pokání a se srdcem
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zkroušeným padáme před tebou, milosrdným Bohem, jenž nám v dobách pokoje bez zásluh prokazoval tolikerá dobrodiní a prosíme: Nevcházej v soud s naším nehodným pokolením, ale odvrať svůj
strašný hněv, který jsi na nás spravedlivě seslal. Uhas plameny hrozby, jež nás tolik sužují a nedovol
smrti, aby nad námi panovala. Vždyť tys dobrý Bůh a miluješ lidi a my ti vzdáváme chválu, Otci i
Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.
Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa
(jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny
bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
K: Padáme před tebou se srdcem zkroušeným a pokorným, lékaři duše i těla, sténáme a voláme k
tobě: Uzdrav neduhy duše i těla svých služebníků a odpusť jim ve své dobrotě všechny jejich dobrovolné i nedobrovolné prohřešky a brzy je pozvedni z lůžka bolesti, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
K: Ty nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil, proto se smiluj nad svými služebníky, milostivě
zhoj jejich bolesti, zbav je všeho utrpení a neduhů, uhas zimnici a horečku, vztáhni k nim svou mocnou ruku a pozvedni je z lůžka bolesti jako Jairovu dceru a uzdrav je, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj
se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
K: Tys uzdravil svým dotekem z horečky Petrovu tchyni, proto i nyní uzdrav ve své milosti své trpící
služebníky a daruj jim brzké zdraví, vroucně tě prosíme jako pramen uzdravení: Vyslyš nás a smiluj
se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
K: Prosíme tě, Pane a Bože náš, abys vyslyšel sténání, slzy a povzdechy trpících a ve svém milosrdenství se nad nimi smiloval.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
K: Smiluj se i nad svými služebníky, kteří přichází do tohoto svatého chrámu. Vyslyš laskavě jejich
modlitby a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
K: Pro milost, štědré slitování a lásku k lidem tvého jednorozeného Syna, neboť s ním jsi blahoslavený, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.
Závěr
K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha
Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane,
smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.
K: Kristus, který pro naši spásu uzdravuje neduhy našeho těla a duše, pravý Bůh náš, na přímluvu
své přečisté Matky, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.
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Psychická válka

Už od pradávna zakoušeli lidé ve svém životě střídání radostných i bolestných období. Dříve
všechno nebrali jako samozřejmost. Uměli se těšit z maličkostí a projevovat za ně vděčnost.
Oddělovali všední dny od svátků, které vždycky slavili. Často však také museli snášet utrpení
způsobené válkami a epidemiemi nakažlivých nemocí. Měli veliký strach, ale dokázali ho překonat vírou v Boha a vzájemnou pomocí. Více se znali, do rodin patřili i příbuzní.
My teď prožíváme zvláštní náročnou dobu. Nezabíjíme se vzájemně, ale můžeme ji nazvat psychickou válkou. Skoro ve všech sdělovacích prostředcích mají zprávy, kromě počasí, jenom další dva body, čísla počtu
osob nakažených covidem a stále nové zákazy omezení soukromého života lidí, ale z úst politiků neslyšíme ani jediné slovo povzbuzení a naděje. Obyvatelstvo země se rozdělilo do tří skupin. První podléhá
panickému strachu, druhá nedodržuje nařízená omezení, do třetí patříme my, kteří si chceme uchovat
zdravý rozum. Předpisy neporušujeme, ale hledáme možnosti zpříjemnění života ostatním lidem i sobě.
Vnímáním a ukazováním krásy posilujeme duševní odolnost. Existuje mnoho způsobů. Patří sem poslech
pěkné hudby, prohlížení fotografií nebo obrazů, procházky, ale také posezení s přáteli v povoleném počtu
a rozhovor s nimi. Když jsme křesťané, je to ještě společná modlitba či bohoslužba v rozhlase nebo televizi. Upřímná touha po normálním způsobu života, naděje a víra v její splnění, nám i druhým dodává sílu
k vytrvalosti. Ta nám ukazuje správný směr k vítězství v této psychické válce proti neviditelnému viru.
Určitě si všichni bez rozdílu přejeme, abychom se mohli brzy zase zúčastňovat bohoslužeb v kostelích, navštěvovat koncerty, divadla, kina, posedět si v oblíbené restauraci, a při setkání se beze strachu přivítat
podáním ruky a upřímným úsměvem s odkrytým obličejem.			
Ilona Bozděchová

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Přinášíme vám výzvu předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, ohledně dodržování aktuálních nařízení Vlády ČR.
Publikováno: 27. 10. 2020 12:30
Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,
v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.
Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření Ústavního
soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se
účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za
Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým
je zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením
kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné
toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární,
ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení.
Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concilium o různých podobách
Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby,
jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné situace. Buďme
ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlitbu stejně jako na dobré skutky. Znovu si připomeňme, že modlitba růžence je mocným duchovním prostředkem, který je
vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby.
Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v
rodinách. Další možností je modlitba liturgie hodin nebo duchovní četba Písma svatého.
Upozorňujeme na zvláštní papežské rozhodnutí ohledně mimořádných možností získávat odpustky pro zemřelé v měsíci listopadu, které je přílohou této výzvy.
Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!
Za Českou biskupskou konferenci
Olomouc, 27. října 2020
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda
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APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE
DEKRET

V probíhajícím roce budou plnomocné odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým vzhledem
k pandemii nemoci covid-19 prodlouženy na celý měsíc listopad; mění se podmínky a zbožné
skutky, aby byl křesťanský lid v bezpečí.
K této Apoštolské penitenciárii došlo v nedávné době velmi mnoho žádostí duchovních pastýřů, aby byly v probíhajícím roce vzhledem k epidemii nemoci covid-19 změněny zbožné
skutky k dosažení plnomocných odpustků přivlastnitelných jen duším v očistci podle Enchiridion indulgentiarum, conc. 29 § 1 [Enchiridion odpustků, ustanovení 29 § 1]. Táž Apoštolská
penitenciárie z toho důvodu na zvláštní pokyn Svatého otce Františka ráda stanovila a rozhodla
(s úmyslem vyhnout se shromážděním lidí, která byla u některých národů a na některých územích zakázána nebo se aspoň nedoporučují), že v probíhajícím roce:
a. — plnomocný odpustek v případě těch, kdo zbožně navštíví hřbitov a pomodlí se, byť jen
vnitřně, za zesnulé, spojený obvykle jen s jednotlivými osmi dny od 1. do 8. listopadu, může být
pro užitek věřících přenesen na dalších až osm dnů v rámci měsíce listopadu, které nemusejí
následovat bezprostředně za sebou — jednotliví věřící si mohou tyto dny svobodně vybrat.
b. — plnomocný odpustek spojený se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé 2. listopadu
může být v případě těch, kdo zbožně navštíví kostel nebo kapli a tam se pomodlí Otče náš a Věřím, přenesen nejen na předcházející či následující neděli nebo na slavnost Všech svatých, ale
i na jiný den v rámci měsíce listopadu — jednotliví věřící si mohou tento den svobodně vybrat.
Lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, např. na
základě zákazů, aby se věřící na posvátných místech neshromažďovali ve větším počtu, budou
plnomocného odpustku moci dosáhnout — za podmínky, že se v duchu připojí k těm, kteří
výše zmíněné zbožné návštěvy vykonají, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit,
jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátostné vyznání hříchů, přijetí eucharistie a
modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) —, když se před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána
Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé (např. ranní
chvály a nešpory oficia za zemřelé, růženec, korunku Božího milosrdenství a další modlitby za
zemřelé, které jsou věřícím velmi drahé), nebo budou číst evangelní úryvek z liturgie za zemřelé
jako duchovní četbu, nebo vykonají skutek milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu
bolesti nebo nesnáze svého života.
Aby se přístup k získání Božího odpuštění, otvíraného klíči církve, při laskavém pastýřském
přístupu usnadnil, žádá tato penitenciárie snažně, aby se legitimně pověření kněží ochotně a
velkoryse věnovali slavení svátosti pokání a nemocným sloužili svatým přijímáním.
Nicméně, co se týče duchovních podmínek pro plné získání odpustku, stále platí poznámka
této Apoštolské penitenciárie o slavení svátosti smíření v době pandemie nemoci covid-19.
A konečně, protože duším v očistci se pomáhá přímluvami věřících, nejmocněji pak oltářní
svátostí, hodnou Božího zalíbení (srov. Conc. Tr., Sess. XXV, decr. De Purgatorio [tridentský
koncil, zasedání 25, dekret o očistci]), všichni kněží jsou snažně žádáni, aby v den Vzpomínky
na všechny věrné zemřelé sloužili mši svatou třikrát, podle apoštolské konstituce Incruentum
altaris papeže Benedikta XV. z 10. srpna 1915.
Tento dekret bude platit po celý měsíc listopad. Jakákoliv ustanovení, která jsou s tímto v rozporu, nejsou na překážku.
Dáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie dne 22. října, o památce sv. Jana Pavla II., papeže.
MAURO KARDINÁL PIACENZA, velký penitenciář
Krzysztof Nykiel, regent
[N. 791/20/I] Překlad připravila v říjnu 2020 liturgická komise České biskupské konference.
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Příležitost k individuálnímu přijetí Eucharistie ve Smíchovské farnosti
Neděle:
Po-So:

8:45 10:15 18:45
8:00		
18:00

sv. Václav
sv. Václav

Neděle: 12:00

sv. Gabriel

Předsíň kostela je otevřena pro individuální modlitby:			
Po-So: 7:00 - 17:00 			
Neděle: 7:15 - 18:00 			

Příležitost k individuálnímu přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle: 		
Všední dny:
Jindy: 		

- po 8:45, po 10:15 a po 18:45
- po 8:00 a po 18:00
- po individuální dohodě.

Významné dny, svátky a farní program

Vzhledem k opatřením vlády nelze zatím závazně plánovat farní akce a pravidelné bohoslužby
1.11. neděle Slavnost Všech svatých
2.11. pondělí Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
9.11. pondělí Svátek Posvěcení lateránské baziliky
10.11. úterý
Památka sv. Lva Velikého
12.11. čtvrtek Památka sv. Josafata
13.11. pátek
Památka sv. Anežky České
17.11. úterý
Památka sv. Alžběty Uherské
22.11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále
29.11. neděle 1. neděle adventní
30.11. pondělí Svátek sv. Ondřeje
6.12. neděle 2. neděle adventní
Následující 2 akce pro děti jsou naplánované, jejich uskutečnění bude závislé na aktuální epidemiologické situaci.

Vánoční vyrábění

Vážení rodiče,
jako každý rok zveme Vás i Vaše děti k adventnímu vyrábění. Letos v
neděli 29.11.2020 od 15:00-17:00 hod ve farní budově kostela sv. Václava.
Výrobky dětí budou následně nabízeny 1. adventní neděli po každé mši
v tomtéž kostele za dobrovolný příspěvek. Získané finanční prostředky
budou použity pro chudé rodiny i jedince v Tanzánii. Děkujeme předem
za Vaši spolupráci.			
Mirjam a Pavel Baldínských
					

Misijní banka ubožáků (MBU o.s.)

Zveme děti na mikulášskou s divadýlkem.

Začínáme v 17:00 hod v sobotu 5. prosince ve farním sále.
Loutkové divadelní představení „Sůl nad zlato“ bude v podání
divadla Rybka.
Zájemce prosíme, aby se přihlásili do neděle 29. listopadu na
tel. č.: 776 465 696.
Mikulášská proběhne v případě, že to vládní opatření dovolí.
Těšíme se na vás.
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. R.B. Štěpánek, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz) náklad tohoto čísla: 0 ks, pouze el. distribuce neprodejné

