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„Závěrečný úvodník“
Když jsem před 7 lety četl ve farním 
zpravodaji na tomto místě a zhruba ve 
stejný čas řádky na rozloučenou (právě 
s nadpisem „Závěrečný úvodník“) 
od P. Ondřeje Pávka, který z farnosti 
odcházel na studia po 9 letech služby, 
rozhodně jsem neuvažoval o tom, co 
jednou při podobné příležitosti budu 
psát já. Ostatně bylo by to opravdu 
poněkud předčasné a člověk má žít 
spíše přítomnou chvílí než relativně 
vzdálenou budoucností. Současně si ale 

často uvědomíme, jak rychle čas kvapí a že i ta nejvzdálenější budoucnost se takřka nečekaně 
stane skutečností, a je třeba s ní proto počítat. To se ostatně týká i největší křesťanské naděje, 
naděje na život věčný.
Rád bych tedy v tuto chvíli poděkoval, jistě především Pánu Bohu, ale samozřejmě také Vám 
všem  za sedm společně strávených let ve smíchovské farnosti. Za přátelské vztahy, za pomoc v 
praktických věcech při organizování chodu farnosti a samozřejmě také za veškerou duchovní 
podporu, která bývá často anonymní, neviditelná, ale časem se pozná „po ovoci“.
Děkuji také v neposlední řadě za několik hodnotných hmotných darů, které jsem v uplynulých 
letech, např. k narozeninám, od farnosti dostal a které mě vždycky tak překvapily. Díky tomu 
poslednímu (kterým byl kvalitní fotoaparát na rozloučenou) jsem měl příležitost poctivě zdo-
kumentovat svou nedávnou cestu „po stopách apoštola Pavla“ na území dnešního Turecka. Při 
této cestě jsme navštívili biblický Efez, Milét, Antiochii Pisidskou, Ikónium, Attalii a Perge. 
Projet zhruba 1500 km autobusem bylo snad chvílemi trochu únavné. Co to ale je ve srovnání 
s opakovanými pěšími cestami apoštola Pavla těmito končinami, s překonáváním pohoří Tau-
rus (do výšky 1800 metrů nad mořem), včetně všech útrap, které mu navíc na jeho cestách 
připravili odpůrci evangelia? Pavel se navíc nikde moc nezdržel (nejdéle v Efezu, kde pobyl 3 
roky). Ty mu ale nejspíš utekly stejně rychle, jako nám těch společných 7 tady na Smíchově.
Vzpomínám si, že když mě pan biskup Malý při uvádění do funkce v červnu 2005 předal na 
chvíli při mši svaté slovo, řekl jsem, že snad společně ujdeme aspoň kousek cesty vstříc Božímu 
království. Těžko říct, jestli to byl úsek delší, nebo naopak kratší. To se totiž neměří jen samot-
ným časem, ale i tím, zda člověk nekráčí příliš velkými oklikami. A okliky jsou pro lidský život 
často tak příznačné…
Srdečně přeji všem farníkům a návštěvníkům kostela sv. Václava i sv. Gabriela hezké léto, 
šťastný návrat ze všech prázdninových cest a mnoho Božího požehnání na další cestu životem. 
Přeji Vám, abyste společně s P. Jerzym a dalšími kněžími této farnosti pokojně ušli bez větších 
oklik další úsek na své cestě, vstříc Božímu království.   Srdečně P. Petr Bouška
P.S. (aziz = svatý, kilisesi = kostel)
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farář:    P. Jerzy Gapski / tel: 257 317 652 / gapski@centrum.cz
farní vikář:   P. Mariusz Przygoda / tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
výpomocný duchovní: P. Bonaventura Josef Rosa OFMConv. / tel. 739 389 247
rektor kostela sv. Gabriela:  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)

Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” hledáme dobrovol-
níky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené suroviny, jinými 
slovy budou “držet služby” . Stávající dobrovolníci jsou vyčerpáni! 

Informace o výuce náboženství 
na faře u Sv. Václava ve školním roce 2012 - 2013
1. skupina:  4 – 6 let – úterý 16:00-16:45 (Magda Vlčková) 
2. skupina:  příprava k 1. sv. přijímání – úterý 15:00-15:45 (P. Mariusz Przygoda)
3. skupina:  7 - 9 let – pondělí 16:00-17:00 nebo středa 13:45-14:45 (Radka Habánová)
  → uveďte, který termín vám lépe vyhovuje!
4. skupina:  10 - 12 let – středa 15:00-16:00 (Radka Habánová)
5. skupina:  13 - 14 let – středa 16:15-17:15 (Radka Habánová)
6. skupina:  15 let a více – čtvrtek 16:00-16:45 (P. Stanislav Přibyl) 
  → v případě malého počtu zájemců bude sloučena s biblickou hodinou
Minimální počet pro skupiny 1.-5. je 6 dětí (při menším počtu přihlášených nebude skupina 
otevřena). Rozvrh v uvedené podobě nemusí být zcela definitivní a lze se k němu vyjádřit. 
Případné změny v rozvrhu však budou závislé na časových možnostech vyučujících a většiny 
přihlášených dětí. V případě 3.–5 .skupiny můžete se svými náměty a přáními kontaktovat 
přímo Radku Habánovou (603872524; radkahab@gmail.com). V případě většího počtu dětí 
bude některá skupina rozdělena do 2 termínů. 
Vyplněné přihlášky  je možno odevzdávat v kostele nebo na faře. Formuláře budou k dispozici 
v kostele a na faře, resp. na www.farnostsmichov.cz. Pravidelná výuka bude zahájena 17. září.
Komu nevyhovují termíny výuky v naší farnosti, může se přihlásit i v sousední farnosti 
Praha-Hlubočepy:
1. skupina: příprava k 1. sv. přijímání –  čtvrtek  15:45-16:45 (Radka Habánová)
2. skupina: mladší školní věk  –  čtvrtek  14:30-15:30 (Radka Habánová)   
3. skupina: starší školní věk  –  čtvrtek  17:00-18:00 (Radka Habánová)
Výuka probíhá na Barrandově v azylovém domě Gloria, jehož zřizovatelem je Arcidiecézní 
charita, adresa: Renoirova 7, asi 5 min. pěšky od stanice tramvaje K Barrandovu.
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Nový duchovní správce pro Smíchovskou farnost
Od 1.7.2012 byl jmenován farářem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha-
Smíchov P. ThMgr. Jerzy Gapski, který byl předchozích 9 let farářem v Modřanech. Uvedení 
do úřadu za účasti pana biskupa Václava Malého se koná v neděli 1.7.2012 při mši sv. v 8.30.
P. Petr Bouška byl k témuž datu ustanoven administrátorem v Berouně.

Bohoslužby v létě
Připomínáme, že od 1.7. do 31.8. bude opět platit prázdninový pořad bohoslužeb. Nedělní mše 
svaté budou tedy pouze u sv. Václava, a to v 8.30 a v 18.00 hod., ostatní dny v týdnu pak: po, st, 
pá v 17.30 a út, čt, so v 7.30.

Farní dovolená 2012
Letošní farní dovolená se po dobrých zkušenostech z loňska uskuteční opět v areálu premon-
strátského kláštera Želiv v termínu 28.7. – 4.8.2012 (informace o objektu a jeho okolí naleznete 
na internetových stránkách http://zeliv.eu). Podrobný program pobytu předem plánován není, 
vše bude opět záležet na zájmu a iniciativě účastníků.
Ceny za ubytování s POLOPENZÍ jsou následující (dospělý / dítě od 3 do 15-ti let) včetně 
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.
Vzhledem k tomu, že se uvolnily některé pokoje, je možno se ještě připojit! Je však třeba kon-
taktovat přímo recepci Želiv na tel. 565381259, mob. 731598985 nebo e-mailu recepce@zeliv.
eu. (paní Lenka Vacková).
Další informace jsou také na internetových stránkách farnosti www.farnostsmichov.cz.

Připomínka 20. výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška
V sobotu 4. srpna 2012, tedy ve výroční den úmrtí pražského arcibiskupa kardinála Františka 
Tomáška na něho vzpomeneme a za vše, co vykonal, poděkujeme při bohoslužbě v katedrále sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha v 18.00 hod.

Pozvánka na pouť rodin
Jednodenní pouť rodin z celé ČR, která je spojena s Celostátním setkáním mládeže, se koná v 
sobotu 18. 8. ve Žďáru nad Sázavou. Dopolední program proběhne u zimního stadionu a vy-
vrcholí mší svatou v 11.00  hod., kterou bude celebrovat Mons. Vojtěch Cikrle. Po obědě za do-
brovolný příspěvek bude následovat bohatá nabídka poutních katechezí pro rodiny, manžele, 
děti a mladé. Hlídání dětí od 3 do 14 let bude zajištěno v areálu kláštera. 
Pouť rodin zakončí v 15.30 hod. v areálu kláštera biskup Vojtěch Cikrle. 
Organizátoři prosí o vyplnění předběžné nezávazné přihlášky na webových stránkách https://
zdar2012.signaly.cz/ v rubrice Pouť rodin.

Farní výlet
Letošní farní výlet se uskuteční v sobotu 15. září. Tentokrát se vydáme do křivoklátských lesů, 
trasa pěšího putování bude dlouhá asi 15 km, na závěr navštívíme i hrad Křivoklát. Pozname-
nejte si termín výletu již teď do svých diářů, bližší podrobnosti budou uvedeny v záříjovém 
zpravodaji a v ohláškách. Pokud jste ještě nikdy na farním výletu nebyli, přijďte letos poprvé a 
poznejte v jiném prostředí farníky, se kterými se setkáváte v kostele.
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Zápis ze zasedání pastorační rady 19. 6. 2012
 
Přítomni:  P. Bouška, P. Gapski, J. Macek, T. Lokajíčková  
  A. Zelinková, J. Durdisová, F. Nedbal

Body jednání, návrhy a usnesení:

1) Seznámení PR s nastupujícím farářem
2) Informace o farnosti a představy o dalším vývoji
3) Domluva na “předávací mši” v pátek 30.6. v 17:30
4) Schválení místa farního výletu v září
5) Poděkování P. Bouškovi za 7 let služby farnosti

K dalšímu jednání se sejde PR 26.8.2012 v 19:15  na faře   Zapsal:   FN

Úspěšná Noc kostelů
V pátek 1. června byl v rámci Noci kostelů přístupný až do půlnoci opět i kostel sv. Václava, 
Noc kostelů se stala nejen příležitostí k tomu, aby se lidé seznámili s kulturními památkami, ale 
také nabídla možnost setkání, sdílení a zastavení na cestě životem pro hledání jeho smyslu. Do 
pražských kostelů přišlo přes 100 tis. návštěvníků, z toho ke sv. Václavu 1014 . Další informace 
o akci lze nalézt na stránkách www.nockostelu.cz. 

5. Celostátní setkání mládeže
Biskupové Čech a Moravy zvou mladé lidi na celostátní setkání mládeže, které se bude konat 
od 14. do 19. srpna 2012 ve Žďáru nad Sázavou. Poslední setkání tohoto charakteru se ko-
nalo v roce 2007 v Táboře. Zvaní jsou mladí od 14 let. Program bude obsahovat nabídku i pro 
vysokoškoláky a již pracující.
V rámci setkání se bude v sobotu 18. srpna konat tzv. Den rodin, během kterého bude připraven 
program speciálně pro manželské páry a nebudou chybět ani zajímavé akce pro děti.
Setkání je součástí příprav na oslavu cyrilometodějského jubilea v roce 2013 a jeho tématem 
bude Duch svatý a svátost biřmování. Informace a přihlášky: http://zdar2012.signaly.cz.

Dar pro otce Petra
Dárek na rozloučenou za naši farnost jsme otci Petrovi předali již na mši sv. 10. června. Vybrali 
jsme totiž zrcadlový fotoaparát a chtěli jsme, aby jej mohl použít již při své pouti do Turecka 
“Po stopách apoštola Pavla”, na kterou odjel hned v následujícím týdnu.
Přejeme Vám, otče, ať Vám fotoaparát dobře slouží alespoň tak dlouho, jako jste sloužil Vy naší 
farnosti. A příležitostně nás zásobujte fotografiemi z Vaší nové “menší” farnosti. Určitě bude co 

zaznamenávat. A ještě 
jednou Vám děkujeme  
za vše dobré, co jste 
pro naši farnost vyko-
nal!   
  Vděční smíchovští farníci
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K zamyšlení na dovolenou
Blíží se doba prázdnin, pro mnohé vytoužená doba odpočinku. A odpočívat se má, vždyť i 
Ježíš odcházel na tichá místa si odpočinout. Tělesný i duševní odpočinek je nutný, abychom 
zase mohli existovat dál. Myslím ale, že k tomu patří i trochu duchovního zamyšlení, na které 
nemáme v té honičce života mnoho času.  Bude jistě dobré, vzít Písmo a objevovat nádherné 
věci, které k nám promlouvají i v dnešní době. Nemáme však vždycky Písmo u sebe, a tak nám 
k přemýšlení mohou pomoci i krátká „moudra“ (tedy citáty a myšlenky), která nás povedou 
správným směrem.        MM 
Ranní pozdrav: „Nevím, můj Bože co mě dnes potká. Vše co vím je, že se nepřihodí nic, co bys 
nepředvídal celou věčnost. To mi stačí, můj Bože, abych byl(a) klidný(á)…chci vše přijímat a 
obětovat Ti. Spojuji tuto oběť s obětí Tvého Syna…uděl mi trpělivost v utrpeních a naprostou 
odevzdanost do Tvé vůle… (Franc. král. Alžběta)

„Když se modlíš, mluvíš s Bohem, když čteš Písmo, mluví Bůh k Tobě.“ (Sv.Augustin)

„Nejsem tu náhodou, každý člověk je Božím poselstvím. Jsem milován, ať jsem dobrý či špatný, 
známý či nevýznamný, nadaný či nechápavý, zdravý či postižený, černý či bílý, věřící či nevěřící. 
Skutečnost, že existuji, je dokladem toho, že mě Stvořitel miluje, že mě chtěl a chce. Jeho mi-
lující vůle mne nese, ale bez mé odpovědi Boží láska přijít nemůže.(J Mauderer: „Porozumět Božímu 
volání“)

„Vím, že máte mnoho nesnází a pokušení. Radujte se z toho, protože čím obtížnější bude cesta 
vaší víry, tím více poroste vaše vytrvalost. Když ve všem obstojíte, stanete se skutečně zralými 
křesťany. (Jak 1,2-4)

Julian z Norwiche píše o Kristu: 
On přece neřekl: Nebudete zmítáni bouřemi, nebudete unaveni námahou, nedotkne se Vás 
nepokoj. Řekl: „Nebudete přemoženi!“ Bůh chce, abychom měli tato slova na mysli a byli vždy 
pevní ve víře jak ve smutku, tak v radosti.
„Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna.“ (Žid 12,6)

„Štěstí není mimo nás, ani v nás, ale u Boha. Když je v Něm najdeme, pak je všude.“(B.Pascal)

Často říkáš, chci být dobrý! Je to krásné, ale není to moudré. Dobrý je jedině Bůh. Důležité 
je, abychom byli lepší, každý den o kousíček. Den za dnem a krůček po krůčku se tak budeme 
blížit k cíli. 
Klíčem k lidským srdcím nikdy nebude naše chytrost, ale vždy naše láska.
„Chceš-li změnit svět, změň sebe, ostatní tě budou následovat.“ (P.Pacovský)

„Podstatným prvkem v lásce není dělat něco pro druhého, ale existovat pro druhého.“(M.Quoist)

„Hory se svou rozmanitostí podobají lidské přirozenosti, asi jako moře svou nesmírností odráží 
přirozenost Boží… Hory říkají mnoho věcí naší duši a jsou často jejím obrazem.“ (P.Hobizal: 
„Cesta k nebi.“)

„Nehledej velké bohatství, ale takové, které můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele 
a opustit se spokojeností.“ (F.Bacon)

„Pole, jakkoliv úrodné, přece bez obdělávání úrodu dát nemůže.“ (Cicero)

Každý z nás je Bohem obdarován nějakými schopnostmi. Užívejte jich moudře k vzájemně 
službě a k dalšímu rozvoji. (1.Petr 4,10)

Každý se podívej kriticky sám na sebe. Objevíš-li u sebe nějaké přednosti, nech si to pro sebe a 



nevytahuj se nad druhé. Nakonec se stejně každý bude před Bohem zodpovídat za svoje činy.
„Hlupák nesnáší oponenta, opilec abstinenta.“ (Irské přísloví)

„Kritizovat znamená obviňovat druhého, že to nedělá tak, jak bych to dělal já, kdybych to 
uměl.“ (K.Čapek)

Náladu ovládej, pokud neposlouchá, vládne nad tebou!
Chceš-li pocítit co je to radost, jiným radost připravuj.
„Dříve rozbiješ atom než pomluvu“ (A.Einstein)

„To, co způsobuje stárnutí, není věk, ale opouštění ideálů. (K.Světlá)

„Výchova dětí je povoláním, kdy člověk musí umět čas ztrácet, aby ho získal.“ (J.J.Rousseau)

„Dělejme, co můžeme, a Bůh nám dá, že budeme moci každý den více.“ (Sv.Terezie z Avilly)

A nakonec modlitba:
„Bože, nevím den ani hodinu kdy mne zavoláš. Dopřej mi ale, abych dobrým životem, milu-
jícím Tebe, sebe i druhé, byl v té chvíli připraven vstoupit do Tvé šťastné náruče.“ (M.Judge ,kaplan 
NY hasičů)

Rozloučení s otcem Petrem
V neděli 24.6. při ranních bohoslužbách jsme se rozloučili s otcem Petrem. Při následné oslavě 
na faře nám promítl fotografie z poutní cesty po Turecku. Účast byla hojná a slavilo se až do 
poledne. Kdo to nestihl, musí zajet do Berouna, není to zas tak daleko ...
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Z letního kalendáře
Při prohlížení letního kalendáře můžeme zjistit, že se to jen hemží známými svatými, ale že naší 
pozornosti, v rámci oddechového času, nějak unikají. Mou pozornost upoutali svatí manželé -sv. 
Anna a sv. Jáchym. Byli to rodiče Panny Marie a tedy prarodiče Ježíše – babička s dědečkem. Jak-
mile si toto uvědomíme, hned nám vyvstane na mysli dnešní, velmi ceněná instituce prarodičů, 
velká pomoc pracujícím rodičům s jejich potomky. Tato služba je milá, ale někdy velice náročná 
a zodpovědná. O jejich pomoc a přímluvu bychom měli prosit nejen my, kteří jako prarodiče 
pomáháme s vnoučaty, ale také mladí rodiče, kteří nám často předávají své děti do péče.
Co víme z Písma a některých životopisů svatých o těchto manželích? Svatý Jáchym pocházel 
z pokolení Judova a byl potomkem krále Davida. Svatá Anna byla dcerou kněze Matthana, 
z pokolení Lévi, podobně jako velekněz Áron. Její otec Matthan měl tři dcery: Marii, Sofii a 
Annu. Marie se vdala a usadila se v Betlémě, kde porodila Salomé. Rovněž Sofie se provdala do 
Betléma a porodila Alžbětu, matku svatého Jana Křtitele (to známe z Písma, kdy těhotná Maria 
se vydala za Alžbětou, svou příbuznou, a pobyla tam tři měsíce). Anna se provdala do Nazareta 
za Jáchyma, a teprve až zestárla, porodila Pannu Marii. Jméno Jáchym znamená “příprava na 
Pána” a Anna “milostná, laskavá“. Tito manželé byli zřejmě dosti bohatí pastýři, kteří výtěžek 
svého hospodářství spravedlivě dělili po třetinách mezi jeruzalémský chrám, pomoc chudým 
a vlastní potřeby. Problémem bylo to, že neměli děti. Neplodnost u Židů byla považována 
za výraz nepřízně Boží a chrámoví kněží dokonce jednoho dne, z tohoto důvodu, odmítli 
přijmout oběti, které chrámu Jáchym s Annou přinesli. Hluboce ponížený Jáchym odešel do 
pouště, kde se postil a modlil k Bohu. I Anna prosila v modlitbě k Bohu o pomoc. Prosby obou 
manželů byly nakonec vyslyšeny a v jejich zralém věku (snad až po padesáti letech manželství) 
se narodila Maria, samotná matka Ježíše Krista.
Nikde v životopisech svatých či v Písmu se nemluví o tom, jak sv. Anna působila při výchově 
svého vnuka Ježíše. Nevíme, jak dlouho mohla sledovat Ježíšův život, protože, jak je psáno, při 
narození Jeho matky Marie byla již zralého věku. Můžeme však říci, že mu byla jistě dobrým 
příkladem.
I v naší době mohou být prarodiče dobrým příkladem, dobrými ukazateli cesty vnoučatům, 
přáteli a důvěrníky a také zodpovědnými vychovateli. Vyznačují se často duchovní hloubkou, 
kterou je většinou těžké získat v mladším věku. To umožňuje více porozumět smyslu života. 
Moudrost, získaná prožitým životem, je více než inteligence nebo vzdělání. Moudrost je schop-
nost využít inteligenci, vzdělání a životní zkušenosti k jednomu cíli: jak moudře milovat, 
protože láska je na prvním místě v životě. A moudře milovat znamená poskytovat oporu a 
současně klást ve výchově jasné požadavky. Prarodiče totiž vědí, že k dosažení štěstí nestačí být 
mladým, krásným a bohatým .Vědí, že to v životě nejde bez práce na sobě, bez mravních norem 
a bez přátelství s Bohem. Ukazují cestu k Bohu, protože zažili, že Bůh jim často byl jediným 
přítelem a pomocníkem v nesnázích života. Snaží se ukázat dětem pravou tvář Boží, že Bůh 
není tvrdým soudcem, ale tím, kdo chápe, miluje a učí milovat. Dalo by se říci, že kontakt se 
zralými prarodiči by mohl být pro vnoučata dobrou školou života.
Velkým příkladem tito svatí manželé mohou být také pro samotný manželský život. Sv. Anna 
a sv. Jáchym spolu žili věrně dlouhá léta. Netoužili po hromadění bohatství a přepychu. 
Rovnoměrně dělili své výdělky mezi chudé, chrám a své potřeby. Nebyli obdařeni dětmi, teprve 
snad po padesáti letech manželství, věrni Bohu, dostali vymodlený dar od Boha, dceru Marii, 
která se stala vlastně matkou nás všech.
Církev je uctívá jako patrony manželského života, sv. Annu jako ochránkyni matek. Prosme o 
jejich pomoc a přímluvu. Jejich svátek slavíme 26.července.       (Myšlenky ze Životopisů svatých)
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Sv. Václav 
Neděle:  8:30   18:00
Pondělí  17:30  Úterý 7:30
Středa  17:30  Čtvrtek 7:30
Pátek  17:30  Sobota: 7:30
Sv. Gabriel 
V kostele sv. Gabriela se přes léto bohoslužby nebudou konat.
Uvedený pořad bohoslužeb platí od 1.7. do 31.8 včetně, bez ohledu na svátky.

Významné dny, svátky a farní program  
  1.7. neděle 13. neděle v mezidobí (mše sv. pouze v 8.30 a v 18.00 – začíná prázdninový  
    režim bohoslužeb)
  3.7. úterý Svátek sv. Tomáše, apoštola
  4.7. středa Památka sv. Prokopa, opata
  5.7. čtvrtek Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
  8.7. neděle 14. neděle v mezidobí 
11.7. středa Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
15.7. neděle 15. neděle v mezidobí
22.7. neděle 16. neděle v mezidobí
23.7. pondělí Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
25.7. středa Svátek sv. Jakuba, apoštola
26.7. čtvrtek Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
29.7. neděle 17. neděle v mezidobí  
  1.8. středa Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
  4.8. sobota Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
  5.8. neděle 18. neděle v mezidobí
  6.8. pondělí Svátek Proměnění Páně
  8.8. středa Památka sv. Dominika, kněze
  9.8. čtvrtek Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
10.8. pátek Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11.8. sobota Památka sv. Kláry, panny
12.8. neděle 19. neděle v mezidobí
14.8. úterý Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
15.8. středa Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
19.8. neděle 20. neděle v mezidobí
20.8. pondělí Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
21.8. úterý Památka sv. Pia X., papeže
22.8. středa Památka Panny Marie Královny
24.8. pátek Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
26.8. neděle 21. neděle v mezidobí
27.8. pondělí Památka sv. Moniky
28.8. úterý Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
29.8. středa Památka Umučení sv. Jana Křtitele  
  2.9. neděle 22. neděle v mezidobí


