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Leden
2012

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Zase o rok starší…

Tak jsme zase o rok starší, mohli jsme si svorně pomyslet při výměně
kalendářů, a to bez ohledu na věk či konkrétní datum narození.
Ještěže nám křesťanům ta přibývající léta vadit nemusí, vždyť náš život
nesměřuje kamsi do neznáma (neschází-li nám důvěra v Boží vedení)
a ani naše minulost neprchá kamsi do nenávratna, naopak se zúročí
hlavně v tím, kolik lásky jsme vložili do všeho, co jsme vykonali, jak kdysi trefně poznamenala Matka Tereza. A jak vypadal ten uplynulý rok v
naší farnosti? Skoro za každý měsíc můžeme opět zmínit alespoň něco:
Leden byl tradičně ve znamení Tříkrálové sbírky. Na rozdíl od toho
letošního mrzlo a na ulicích byly zbytky sněhu. Zima ani ostych z oslovování kolemjdoucích však nezabránili malým či větším koledníkům
(a obětavým maminkám) v účasti na dobrém charitativním díle. V
únoru zavítal ke sv. Gabrielu pan biskup Herbst, aby spolu s farníky oslavil 120. výročí posvěcení toho
krásného kostela. Našim nemocným a dříve narozeným byla také tradičně udělována svátost nemocných. V březnu byl zahájen rok sv. Anežky České a do Hradce Králové byl jmenován nový diecézní
biskup Mons. Jan Vokál. V dubnu jsme se mohli setkat s naším arcibiskupem v kostelíku sv. Vavřince v
Jinonicích a posléze také prožít duchovní obnovu pod vedením jeho sekretáře P. Tomáše Roule. U sv.
Václava byly v dubnu pokřtěny dvě katechumenky a na konci měsíce pohovořil o osudech spisovatelů
za II. republiky PhDr. Jaroslav Med v rámci přednášky ČKA. V květnu jsme vyrazili na farní pouť do
Litomyšle a na Chlumek u Luže. Barokní perla, čerstvě opravená z Norských fondů, jenom zářila a
zakladatelé poutního kostela - hraběnka Marie Maxmiliána i otcové jezuité - by se z toho jistě radovali,
kdyby své dílo v obnovené kráse mohli vidět. V květnu bylo u sv. Václava 7 osob biřmováno a 10
dětí přistoupilo k prvnímu svatému přijímání. Na Noc kostelů přišlo tentokrát asi 1000 návštěvníků.
Na začátku července se pak ujal duchovní správy farnosti Praha-Hlubočepy, spravované po 2 roky
provizorně ze Smíchova, P. Josef Ptáček, a to s nelehkým úkolem vybudovat na Barrandově nový kostel. V létě se pak také skoro 80 farníků (včetně dětí) vypravilo na farní dovolenou do premonstrátského
kláštera Želiv. Děti si užily velkou klášterní zahradu, byl čas na výlety pěšky i na kole, na společné
sdílení i chvíle ztišení. A tak tam letos pojedeme zas, dá-li Bůh. V létě také bylo možno vyrazit na tábor
do vojenského újezdu Boletice s Campamentem nebo s katechetkou Magdou do Skalice u Litoměřic.
Skautský tábor vyrostl po pár letech opět nedaleko Nechvalic na Sedlčansku. V září jsme se vydali na
farní výlet do Ondřejova a kromě hvězdárny jsem potkali i kocoura Mikeše a spoustu dětí, jdoucích v
ten den po jeho stopách. Někteří samozřejmě podpořili svou účastí také svatováclavskou pouť ve Staré
Boleslavi. V říjnu se děti z farnosti sešly na Vypichu v rámci tradiční podzimní drakiády a někteří tatínci pak lezli v oboře Hvězda po stromech, osvobozujíce zatoulané draky. V listopadu se po letech konala
mše sv. za zemřelé v kostele na Malvazinkách (zúčastnilo se asi 80 lidí) a na konci měsíce jsme se opět
v hojném počtu sešli na farním odpoledni v zasedacím sále MČ Prahy 5. V prosinci proběhla adventní
duchovní obnova s P. Janem Houkalem, Th.D., a půlnoční mši o Vánocích sloužil pan biskup Malý.
Když se to tak všechno sečte, nebylo toho zase tak málo. Ale připomeňme si ještě jednou s Matkou
Terezou: „Bůh se nás jednou nebude ptát: Kolik dobrých věcí jsi v životě udělal?, ale zeptá se: Kolik
lásky jsi vložil do toho, co jsi dělal?” 							 pb
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Pravidelný program farnosti

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Farní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství starších rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Pěvecký sbor - zkoušky
pondělí 18:30 - 21:00 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 po mši sv., cca od 18:15 - mateřské
centrum, kdo se nemůže zúčastnit, může
se spojit v modlitbě v uvedený čas, nebo
každý den od 20:00
Společenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti
na smichovske.spolco.cz
administrátor: 		
farní vikář: 		
výpomocný duchovní:
rektor kostela sv. Gabriela:

Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
modlitby)
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek od 18:15 - velký sál na faře
Příprava na biřmování pod vedením P. Stanislava
pátek od 18:15 - sakristie sv. Václav
Modlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba
sv. růžence.
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 23 hod.

Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 8.1.v 10:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 10.1. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka zahájena 19.9., rozpis ve vývěsce

Katechumenát dospělých - individuální
příprava pod vedením P. Petra a P. Mariusze

P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 / 608 524 408 petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
P. Bonaventura Josef Rosa OFMConv. / tel. 739 389 247
P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252 / 605 830 201

Sponzorské dary:		
Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100.
			
Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.
			
Farní www stránky:
Adresa je: www.farnostsmichov.cz Své příspěvky, fotografie, 		
			
aktuality a vše, co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu:
vojtech.skacha@seznam.cz
Farní Zpravodaj:		
Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, 		
			
fotografie, zasílejte na: prispevky@volny.cz Uzávěrka je vždy 20.
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). Dále je možné si knihy
			
půjčovat po dohodě s knihovníky i v jednotlivých společenstvích.
			
Díky darům máme již téměř 500 knih a 50 audiokazet, všem 		
			dárcům srdečně děkujeme.
Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a vypůjčit u Jany Durdisové (721 148 091)
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Oblíbené “Farní kafe” bude i nadále každou neděli, dokud se najdou ochotní spolupracovníci, kteří budou “držet služby” Zároveň
hledáme další spolupracovníky na zajištění úklidu kostela.

Arcibiskup Duka byl jmenován kardinálem
V poledne 6. ledna 2012 papež Benedikt XVI. při sváteční promluvě
před modlitbou Anděl Páně ohlásil jmenování pražského arcibiskupa
Dominika Duky OP kardinálem.
„Nyní s velkou radostí ohlašuji, že 18. února se bude konat konzistoř,
během které jmenuji 22 nových členů kardinálského kolegia,“ řekl
na Svatopetrském náměstí papež Benedikt XVI. Poté vyjmenoval
všech 22 nových kardinálů. Mezi nimi také pražského arcibiskupa
Dominika Duku OP.

Pouť snoubenců ke sv. Valentinu na Vyšehradě 11.2.2011
V sobotu 11. února 2012 proběhne v Praze na
Vyšehradě v rámci památky svatého Valentina – patrona zamilovaných Pouť snoubenců. Připomínáme,
že na pražském Vyšehradě je uchováván ostatek sv.
Valentina. Na programu bude celodenní rekolekce
pro předem přihlášené snoubence od 9:00 do 15:00
a poutní mše svatá 15:30 ve vyšehradské bazilice sv.
Petra a Pavla.
Rekolekcí bude snoubenecké páry doprovázet
Mons. Aleš Opatrný, Th.D. kanovník vyšehradský.
Doporučený příspěvek na režii programu 100Kč na
snoubenecký pár se bude vybírat na začátku rekolekce. Na rekolekci se páry snoubenců přihlašují formulářem. Na poutní bohoslužbu srdečně
zveme všechny ty, kteří vážně do budoucna uvažují o vstupu do manželství, tak i ostatní, kteří
se chtějí připojit k modlitbě za budoucí manžele!
Pouť snoubenců časově předchází tradičnímu Národnímu týdnu manželství (www.tydenmanzelstvi.cz), který se uskuteční ve dnech 13. až 19.2.2012 na téma “ Rozumíme si? Cesty k lepší
komunikaci v manželství.”
Sv. Valentin z Terni byl biskupem, který zemřel mučednickou smrtí ve 3. století. V křesťanské tradici je chápán jako patron mládeže a šťastného sňatku. Zvyk milovanému člověku v tento den něco
darovat, se odvozuje ze životopisu tohoto světce. Valentin měl obdarovávat mladé páry pestrými
kyticemi ze své zahrady. Římským mužům přitom údajně radil zůstat raději doma u své ženy než
táhnout do války. 14. února 269 byl proto za císaře Klaudia popraven.
http://cpr.apha.cz/valentin/

Milí farníci,
hned na samém počátku nového roku oslavil P. Bonaventura 45. narozeniny. Zakončili jsme tak, i když tedy až 1.1., rok plný významných
životních výročí našich duchovních otců.
Otci Bonaventurovi jsme za celou naší farnost poblahopřáli v sobotu,
po raní mši sv. a „oslavu“ zakončili krátkým příjemným posezením v
sakristii.
Modleme se tedy všichni za to, abychom se i nadále mohli ve zdraví
všichni scházet pod záštitou sv. Václava.
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Zápis ze zasedání pastorační rady 8.1.2012
Přítomni:
P. Bouška, J. Macek, J. Durdisová, K. Voleková,
			A. Zelinková
Body jednání, návrhy a usnesení:
1) Časový plán některých akcí
12.2. v 18 hod. udělování svátosti nemocných u sv. Václava
13.5. Biřmování (Mons. Václav Malý, v 9.30)
16.5. Noc literatury na Smíchově (možná se bude týkat i kostela sv. Václava)
19.5. Arcidiecézní pouť rodin (Skalka u Mníšku) – připojíme se v rámci tradiční květnové
farní pouti
20.5. První svaté přijímání dětí (9.30)
1.6. Noc kostelů
28.7. – 4.8. Farní dovolená (opět v areálu želivského kláštera)
15.9. Farní výlet
2) Bude pořízena brožurka pro malé ministranty a obnoveny nácviky liturgie, cca jednou
měsíčně po nedělní mši sv.
3) Ředitel Farní charity P. Chvátal přednesl pastorační radě návrh zřídit v prostorách
mateřského centra fary veřejnou službu hlídání dětí v pracovní dny. Návrh bude zvážen.
K dalšímu jednání se sejde PR 19.2.2012 v 10.30 v kanceláři fary		
Zapsal: pb

Farní dovolená 2012
Letošní farní dovolená se po dobrých zkušenostech
z loňska uskuteční opět v areálu premonstrátského
kláštera Želiv v termínu 28.7.-4.8.2012 (informace
o objektu a jeho okolí získáte na internetových
stránkách http://zeliv.eu). Podrobný program pobytu předem plánován není, vše bude opět záležet
na zájmu a iniciativě účastníků. Nicméně vyrazíme
během pobytu asi alespoň na jeden společný výlet
do okolí a některý večer můžeme věnovat společné
diskuzi nad nějakým tématem či přednášce. Pro
děti bývá v rámci pobytu obvykle připravena hra.
Každý den bývá také možnost účasti na mši svaté. Všichni farníci či jejich přátelé jsou srdečně
zváni!
Ceny za ubytování s POLOPENZÍ jsou následující (dospělý / dítě od 3 do 15-ti let) vč.
rekreačního poplatku obci:
apartmán - včetně soc.zařízení: 477,- Kč / 314,- Kč
dvoulůžkový - společné soc. zařízení: 427,- Kč / 314,- Kč
vícelůžkový - společné soc. zařízení: 357,- Kč / 314,- Kč.
Rodiny s více dětmi (3 a více) platí za každé dítě 294,-Kč
Děti do 3 let jsou zdarma - bez nároku na lůžko a stravu.
Zájemce o farní dovolenou prosíme o přihlášení v sakristii kostela do konce března a zaplacení
zálohy (1000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě). Zde budou také podrobnější informace.
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Betlémské světlo
V předvečer štědrého dne 2011 vyrazila
skupina smíchovských farníků na pražský
hrad s úlohou dopravit do kostela i rodinám Betlémské světlo, pocházející z Jeskyně
Narození Páně v Betlémě. Letos byla cílem
vrátnice pražského Arcibiskupství, protože
tradiční místo předání světla - katedrála,
nebylo ještě po státním pohřbu Václava Havla přístupné. Předvánoční, i když deštivou a
skonem bývalého prezidenta poznamenanou
atmosféru, jsme zakusili převážně pěší cestou Nerudovou ulicí a Petřínskými sady, kdy se děti
vybavené lucerničkami a zásobami svíček staraly, aby světlo nevyhaslo a mohlo přinést do
domovů pokoj a požehnání.							PZ

Milí rodiče,
pokud máte zájem, zveme vás na společnou návštěvu divadla s vašimi dětmi na dětské
představení. Tentokrát bude výběr ze dvou možností a termínu. Prosím, všechny zájemce, aby
mi dali vědět, co nejdřív na mail bet-el@seznam.cz, ať stihnu včas objednat lístky.
A teď ty možnosti:
Balet - Popelka - 29. dubna (neděle) od 15h - ceny lístků jsou v rozsahu 320 - 470,-Kč (tj.
přízemí, I. a II. balkón), kdyby chtěl někdo levnější musí to v mailové odpovědi upřesnit.
Opera - Čarokraj - 23. června (sobota) od 14h - ceny lístků jsou v rozsahu 370 - 530,-Kč (tj.
přízemí, I. a II. balkón), kdyby chtěl někdo levnější musí to v mailové odpovědi upřesnit. Těším
se na setkání a zdravím. 						
1
Magda (Bét-el)

Jdi za světlem
Tak nějak ty Vánoce utekly, a máme o rok více. Dny se nám prodlužují, tmy ubývá a světla
přibývá. Mnoho lidí sice hubuje na nedostatek sněhu, pořádného mrazu a s tím spojené nadbytky nemocí. Ale to jarní počasí v nás přece jen vzbuzuje naděje. No, my lidé nejsme nikdy
moc spokojení! Ale po jednom stále toužíme - po světle. Ty nedávné silvestrovské detonace se
záblesky světel možná také v lidech ukrývají tyto touhy.
Název tohoto článku mi připomíná jeden nádherný film, kde matka svému těžce nemocnému
dítěti pomáhá nebát se smrti. Ten název mi zůstal v srdci a promítám si ho do různých situací
svého života. Vždyť ty krásné svátky, které jsme nedávno prožili, jsou právě o tom světle. Už
ve Starém zákoně se mluví o světle a v encyklice „Lumen gentium“ se říká: „Kristus je světlo
národů!“ Betlémská hvězda, která svítila a vedla mudrce neznámou, ale správnou cestou, svítí
do života a vede nás křesťany spolehlivě přes všechny překážky celým naším životem. Tak nám
všem přeji, aby ta naše Betlémská hvězda nikdy nevyhasla, abychom ji měli stále v hledáčku
své duše.
K zamyšlení na cestu novým rokem stojí i myšlenka biskupa V. Cikrleho:
„Každý z nás je Božím nástrojem, vzácnější než nejdražší stradivárky. A Pán každý den utahuje nebo povoluje struny a ladí nás - a nám se to nelíbí. Ale když s důvěrou přijmeme láskyplnou Mistrovu péči, svěříme se do jeho rukou a dovolíme mu, aby nás denně jako tento vzácný
nástroj ladil, potom na něj s naším přispěním může hrát ty nejkrásnější melodie života.“ MM
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Tříkrálová sbírka
Když jsme letos koledovali se 3 králi (či spíše v
našem případě „královnami“) Míšou, Barčou,
Verunkou, „pomocníky“ Matějem, Frantou a jejich maminkami, měli jsme možnost pozorovat
rozličné reakce lidí, se kterými jsme přišli do styku.
Některé byly typické, některé neutrální a některé
zcela nečekané. Posuďte sami:
„Každý rok dáváme na tříkrálovou sbírku, známe jí
dobře, je to dobrá věc.“
„Nemám čas!“
„No jasně, počkejte, tady něco máte.“
„Nemám drobné.“ (my jsme se neptali na drobné)
„Tady máte, ale dělám to JEN kvůli těm dětem,

roztomilým koledníkům.“
„Co za to dostanu? … Cukr a kalendářík? No…., tak teda tady vám něco dám.“
„Nevěřím, že se ty peníze dostanou, tam kam mají.“
„A vy mi přispějete na auto?“ (ukazuje na vysklené sklo u svého auta, ale vzápětí se usměje):
„Ne, počkejte, tady máte!“
„Chcete něco vědět o křesťanech, co jsou zač? Mohu
vám dát přednášku…“ (s díky odmítáme)
Mnozí lidé nás míjejí, jako bychom tam vůbec nebyli.
„Jistě, samozřejmě, jsou tady tři králové, tak dám
každému do kasičky.“
A na závěr prodejce Nového Prostoru, který beze
slova, aniž bychom ho přímo oslovili, dal ne úplně
malou částku do každé ze tří kasiček…
A tak mne jen napadá – jak reagujeme v podobných
situacích my? A jaký je asi motiv lidí, kteří přispěli?
						K.Š.
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Ještě ke Zpravodaji

Milí čtenáři! Na výzvu v říjnovém a listopadovém čísle jsme dostali několik podnětů písemných i ústních. Zdá se, že menší zájem o Zpravodaj vyplývá kromě jiného i z postupného
vylidňování Smíchova. Abychom rozptýlili obavy čtenářů opakuji, že rozhodně nechystáme
ukončit vydávání v papírové podobě. Naopak, toto číslo bylo připraveno do tisku na základě
vašich připomínek k přehlednosti a čitelnosti. Jediné, co v danou chvíli změníme bude výše
nákladu (500 - 600 ks), podle potřeby bude případně zase zvýšen. 			
FN
Vážená redakce Zpravodaje!
Již mnohokrát jsem Vám chtěla poděkovat za Vaši práci a nasazení, s jakým se věnujete vydávání Zpravodaje. Z pohodlnosti nebo nedostatku času jsem tak dosud neučinila, proto až
nyní. Každý měsíc se těším na nové číslo Zpravodaje a netrpělivě očekávám jeho vydání. Také
jsem si všiml, že během posledního roku zůstává Zpravodaj koncem měsíce nerozebraný. Napadlo mě, že bych mohla několik výtisků vhodit do schránky mým sousedům. Dělám to tak
už zhruba rok. Někteří sousedé mi děkují, jiní možná ani neví, jak se u nich Zpravodaj ocitl. Možná, že by i další farníci mohli Zpravodaj dávat do schránek svým sousedům. Možná,
že ne všichni budou souhlasit s mým způsobem distribuce, ale já jsem přesvědčena o jeho
správnosti. Nesmírně mě potěšilo, když mi jedna ze sousedek řekla: „Už dávno jsem nebyla na
mši sv.. Při čtení Zpravodaje jsem zjistila, jak mi Boží slovo chybí. Teď vím, jaký je časový rozpis
bohoslužeb a přijdu.“ Ještě jednou celé redakci a všem přispěvatelům děkuji za jejich práci.
Není pravda, že by se Zpravodaj nedal číst. Naopak, jeho úroveň je stále lepší. K další práci přeji
mnoho zdaru a hlavně nepřestávejte.Vaše věrná čtenářka				
IN
K otázce Zpravodaje
O tom, že by „náš“ Zpravodaj byl nezajímavý, snad nemůže být řeč. Doufám pevně, že Zpravodaj i přesto, že zůstává nerozebrán, bude i nadále existovat v klasické podobě, i když v menším
nákladu. Staří lidé většinou nemají počítač a ani internet, Stále více informací běžného života se
vyskytuje jen na internetu a nikoho nezajímá, jak se mají staří občané dostat ke zprávám. Tak
snad aspoň naše farnost nás nenechá nevědomé.					
LD

Přijímání svatého přijímání na ruku

Milí bratři a sestry, před pár lety bylo i v našich zemích dovoleno přijímat sv. přijímání na ruku
a to i s pokyny jakým způsobem tak činit. Čas letí a my pravděpodobně jaksi pozapomínáme.
Jak jinak si vysvětlit situace, kdy přijímající na ruku si sv. přijímání vkládá do úst zády k oltáři,
nebo dokonce za chůze. Napadá mě v této souvislosti následující příměr. Představme si situaci, kdy očekáváme pro nás vzácnou návštěvu, někoho koho milujeme a na kom nám záleží.
Nachystáme občerstvení s tím nejlepším moučníkem, jaký umíme a čekáme. Když konečně
dorazí vytoužená návštěva, tak místo milého posezení onen host popadne kousek toho s láskou
uchystaného moučníku a se slovy: „Tak dík, já si to sním cestou“ zase honem utíká. Co nám po
této návštěvě zůstane v srdci?
Tak tedy pro připomenutí, část ze závazného církevního dokumentu Kongregace pro
bohoslužbu a svátosti: O některých věcech ohledně Nejsvětější eucharistie, které se mají zachovat a kterých je třeba se vyvarovat (Kapitola IV Svaté přijímání)
92. Třebaže každý věřící má vždy právo podle svého rozhodnutí přijímat svaté přijímání do úst, (Srov.
Missale Romanum, Institutio generalis, č. 161.) pokud přijímající v oblastech, kde to biskupská konference se schválením Svatého stolce dovolila, chce přijmout svátost na ruku, ať je mu svatá hostie podána.
Je však třeba se zvláštní pozorností dbát na to, aby přijímající přijal svatou hostii ihned, před posvátným
služebníkem a aby se nikdo nevzdálil s Eucharistií v ruce. Jestliže hrozí nebezpečí znesvěcení, ať svaté
přijímání není věřícím udělováno na ruku. (Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, Dubium: Notitiae 35
(1999) 160-161.) 					Přeji vám všem požehnaný nový rok! J.D.
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

9:30

18:00

sv. Václav

Neděle: 11:15
Pátek 15:00
sv. Václav		

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

Po-So:

7:30		

17:30

Kontakt s knězem 			

úterý: 8:00 - 11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.		

sv. Gabriel
Palata

Úřední hodiny

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

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. neděle
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
2.1. pondělí
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
6.1. pátek
Slavnost Zjevení Páně
		
1. v měsíci, po večerní mši sv. možnost adorace do 23 hod.
8.1. neděle
Svátek Křtu Páně; končí doba vánoční
		
v 10.30 schůzka pastorační rady farnosti
15.1. neděle
2. neděle v mezidobí
17.1. úterý
Památka sv. Antonína, opata
od 18. do 25. ledna – týden modliteb za jednotu křesťanů
18.1. středa
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
21.1. sobota
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
22.1. neděle
3. neděle v mezidobí
24.1. úterý
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25.1. středa
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
26.1. čtvrtek
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
28.1. sobota
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
29.1. neděle
4. neděle v mezidobí
31.1. úterý
Památka sv. Jana Boska, kněze
2.2. čtvrtek
Svátek Uvedení Páně do chrámu
3.2. pátek
1. v měsíci – po večerní mši sv. možnost adorace do 23 hod.
		
(v křestní kapli – vstup z boku přes sakristii)

Co prozradily naše farní matriky o minulém roce

Pokřtěno bylo 78 dětí a 2 dospělí (ti byli současně i biřmováni)
Biřmování z rukou Mons. Karla Herbsta přijalo 8 osob.
K prvnímu svatému přijímání přistoupilo 10 dětí.
Církevní sňatek uzavřelo 15 párů.
Pomazání nemocných bylo uděleno asi 60 krát. Na věčnost jsme doprovodili 36 zesnulých.
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. P. Bouška, P. S. Přibyl, M. Muchová, F. Nedbal
uzávěrka:
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 500 ks neprodejné
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