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A jaký bude ?
Stojíme na prahu roku 2013 a ptáme se tak jako 
každý jiný rok: „Co nám přinese?“ Kdyby tento rok 
mohl promluvit, položil by stejnou otázku nám: „Co 
mě přinášíte?“ Jeho otázka je stejně tak na místě 
jako ta naše, neboť to, co nejvíce naplňuje dění 
každého roku, je především lidské jednání a jeho 
přímé i nepřímé důsledky.
Ačkoliv si ústy navzájem přejeme všechno nejlepší, 
hlavně zdraví, všechna tato slova nejsou s to zaplašit 
starosti a ne právě veselé vyhlídky. Ani velká dávka 

lidského optimismu nemůže potlačit rostoucí pocit nejistoty a s tím spojených obav.
Naše nejistota a starosti mohou mít různé důvody: stále rostoucí ceny, nezaměstnanost nebo 
její neustupující hrozbu, problémy životního prostředí a úrody, stále nové zdravotní problémy 
při stále se zhoršující zdravotní péči, hrozbu nebývale krutého násilí a bezohlednosti.
Ale jsou tu i další vážné obavy: Jednou z nejvážnějších je starost o výchovu a budoucnost dětí. 
Je to oblast, ve které se rub svobodného Západu projevuje obzvláště markantně.
Hladina nežádoucích a z křesťanského hlediska nebezpečných vlivů a lákavých příležitostí je 
tak vysoká, že není v silách rodičů postavit proti nim dostatečnou hráz. Ve výchově k praktick-
ému materialismu byla komunistická škola ve srovnání s dnešní úplným amatérem. Objevují 
se případy, že se rodičům dostává varování, aby nepoškozovali své děti tím, že je vychovávají v 
duchu, který jim bude ztěžovat soužití se zcela jinak smýšlejícími kamarády.
O stavu víry byla již vícekrát řeč. Stačí připomenout, že ztroskotaná manželství a rozvrácené 
rodiny se všemi tragickými přiznanými i nepřiznanými důsledky zdomácňují i ve vysloveně 
katolickém prostředí. Padá na nás tíže podivného jha.
My nejsme jen občané postkomunistického státu, ale katoličtí křesťané. Máme Pána a Otce, 
který není netečný k osudu svých dětí. Když nám dal svého Syna, proč by nám spolu s ním 
nedal i všechno ostatní? Máme všechny důvody, abychom svému Pánu zpívali chvalozpěv i za 
situace, kdy na nás doléhá dočasné soužení. To všechno není nic proti budoucí slávě.
My přece víme, že naši bratři po celém světě musí také tak a ještě mnohem více trpět. Ještě jsme 
nekladli odpor až do krve. Musíme však počítat s tím, že to teprve přijde. Mučednictví není 
něco, co zdobí jen prvotní církev. Apoštolové nám dali příklad, jak se radovat z toho, že jsme 
mohli trpět pro našeho Pána. Naším posláním není zařídit si bezpečný blahobyt na tomto světě. 
To bychom byli jako vládcové, velkoobchodníci a dopravci, kteří budou co nevidět zoufale 
křičet, že se jim hroutí jejich slavný Babylón, ta bezectná nevěstka a nepřítel Božího lidu. Nikdo 
si nemůže stěžovat, že Bůh znásilňuje jeho svobodu. Když si to lidé vytrucují, nechá je, aby si 
žili podle svých nápadů. Výsledek je ten, že doslova na každém kroku zakopáváme o rouhání, 
které není menší a méně do nebe volající jen proto, že už jsme otrnuli a zcela pozbyli schopnost 
rozlišovat. Bůh se však nenechá trvale vysmívat.



Naším posláním je spolupracovat s naším Pánem, stát se prostředníky jeho nanejvýš solidární 
lásky a otcovské pozornosti k nám lidem. On vydal nezištně sám sebe za nás, úplně a bez 
výhrad. Obrátíme-li svou pozornost od sebe k druhým a věnujeme jim svůj čas i svou pomoc, 
náš život dostane zcela novou perspektivu a kvalitu. Skutečné společenství křesťanské obce 
se neprojevuje jen tím, že se jednou týdně sejde na liturgickém shromáždění, ale tím, s jakou 
pozorností vnímá materiální i duchovní potřeby svých bližních a dělí se o svůj chléb s tím, 
který má nouzi, s takovou láskou, důsledností a radostí, že je to nevěřícím nápadné a přímo do 
očí bijící. Tak to dělala a dělá i naše Matka, v jejímž jménu vstupujeme do nového občanského 
roku. Ona svého Syna upozorňuje, že nemáme dost lásky, obětavosti a solidarity. Teď záleží na 
nás, abychom ji uposlechli i my a začali dělat důsledně a vytrvale všechno, co nám řekne.
 Vánoční svátky nepatří k pohyblivým svátkům církevního roku, ale „pohyblivý“ je 
alespoň konec vánoční doby. Neděle po slavnosti Zjevení Páně může připadnout na 7. nebo 
také až na 13. leden, a tak prodlužuje nebo zkracuje vánoční dobu až o šest dnů. Ti starší věřící 
si tak o tomto svátku s určitou nostalgií vzpomenou na své mládí, kdy se koledy zpívaly až do 
Hromnic, a neubrání se pocitu, že radost z Vánoc končí nějak brzy.
Křesťanská radost se však nemusí vázat jen na liturgické období. Svátkem Křtu Páně končí 
oslava Božího narození, ale tento závěr vánočního období nám také připomíná naše radostné 
duchovní narození. Většinou si na svůj křest nepamatujeme, protože jsme ho přijímali jako 
malé děti, ale to by nemělo být důvodem, abychom na něho zcela zapomínali. Byl to den našich 
velkých duchovních Vánoc, kdy jsme se znovu narodili do rodiny Božích dětí. Z duchovního 
hlediska, a tedy v žebříčku skutečných hodnot je to nejvýznamnější den našeho života, neboť 
v žádný jiný den se nám v životě nemůže dostat většího vyznamenání než toho, že jsme byli 
přijati za Boží děti. Není tomu nakonec tak, že právě své největší a nepřekročitelné důstojnosti 
věnujeme nejmenší pozornost? Oslavujeme své narozeniny a jmeniny a výročí svatby, ale 
největší oslavy si zaslouží právě výroční den našeho křtu. Nebyly naše ‚křtiny‘ první a poslední 
oslavou tohoto významného dne?
Vědomí důstojnosti, které se nám dostalo díky daru křtu svatého, je pro nás tím důležitější, 
čím více nás obklopuje svět, který své hodnoty a svou důstojnost hledá úplně jinde. Ocitáme 
se stále více v podobném pohanském obklíčení jako první křesťané. Ti si tak cenili vyzna-
menání, kterého se jim dostalo ve křtu svatém, že se nevzdali své křesťanské identity, ani když 
je to stálo život. Mnozí z nich prožívali své křestní zasvěcení tak hluboce, že se zcela odevzdali 
Bohu v různých formách zasvěceného života. Stali jsme se Božím majetkem. Může být větší 
čest než patřit Bohu, Nejvyššímu, Nejsvětějšímu, nejlaskavějšímu Otci? Bez živého vědomí 
této nezasloužené důstojnosti nemůžeme žít životem hodným toho povolání, kterého se nám 
dostalo.                     P. Jerzy

Vidět dobro
„Vy všichni jste strašlivě fascinováni zlem, proto nedokážete dát na úzkostné obavy dnešních 
lidí uspokojivou odpověď. „Tuto burcující větu napsal Pierre Teilhard de Chardin před zhruba 
80 lety. Jak přesně vystihl častý katolický postoj vůči světu. Křesťanova cesta životem v tomto 
podání vypadá jako neustálý boj a vymezování se vůči někomu a něčemu. Kam zmizela radost a 
inspirace, ty jiskry od kterých mohou vzplanout další ohně?
„Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i 
radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by 
nenašlo v jejich srdci odezvu.“ (Gaudium et spes, předmluva).
Není tohle to nejlepší předsevzetí na rok 2013?          Josef Cuhra
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farář:    P. Jerzy Gapski : tel: 257 317 652 /724 324 555 /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.

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 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 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

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
Čtvrteční modlitební večery
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
Příprava na biřmování pod vedením P. Stanislava
Bude oznámeno v ohláškách
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 23 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 13.1. v 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 8.1. v 18:30, farní kancel.
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka zahájena 17.9., rozpis ve vývěsce
Katechumenát dospělých - individuální 
přípravu vedou P. Jerzy a P. Mariusz

Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” hledáme dobro-
volníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené suroviny, 
jinými slovy budou “držet služby” . Stávající dobrovolníci jsou 
vyčerpáni! Zároveň připomínáme, že kafe NENÍ placeno ze sbírek, 
takže Váš drobný příspěvek vděčně uvítáme!
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Slavnostní bohoslužba na Vyšehradě
Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 
zve na slavnostní bohoslužbu ve výroční den úmrtí prvního českého krále 
a zakladatele kapituly Vratislava
v pondělí, dne 14. 1. 2013 v 18.00 hod., do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 
které bude předsedat probošt kapituly Mons. Anton Otte.

O postavení církve v demokratické společnosti
Polský institut v Praze pořádá 16. ledna 2013 od 18.00 hodin diskusní večer na téma “Církev a stát 
po komunismu”. Hosty večera budou v budově Polského institutu na Malém náměstí 1 (vchod z 
Karlovy 27) kromě jiných kardinál Dominik Duka OP a lublinský arcibiskup Stanislaw Budzik
Debata o západní Evropě a pravoslaví
Nakladatelství Paulínky zve na večer s názvem “Olivier Clément: Západní Evropa a pravoslaví” u 
příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Setkání se koná 16. ledna 2013 od 19.15 hodin v 
knihkupectví Paulínky při kostelu Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám. 18
Poselství II. vatikánského koncilu
V rámci cykluVečery pod Hvězdou přednese ve čtvrtek 24. ledna 2013 v 19.30 P. Jaroslav Brož, 
Th.D. S.S.L. přednášku z volného cyklu k věroučné konstituci 2. vatikánského koncilu Dei Ver-
bum. Pořádá římskokatolická farnost sv. Fabiána a Šebestiána, Praha 6-Liboc, ve farním centru 
Malejov, Libocká 41, Praha 6.
Čtvrteční modlitební večery 
Čtvrteční modlitební večery probíhají ve farním sále na smíchovské faře při kostele sv. Václa-
va. Scházet se začínáme od 19:15, v 19:30 začíná modlitba.  Setkáváme se téměř každý čtvrtek 
kromě třetího čtvrtka v měsíci, kdy se naše skupinka přesouvá do kostela sv. Vojtěcha v De-
jvicích, kde se spolupodílíme na přípravě mše chval pod vedením P. Michala Němečka. Jsme 
otevřené společenství, a proto zveme každého, kdo se chce přijít s námi modlit, chválit a přebývat 
v přítomnosti Pána. Více informací o nás lze najít na www.vecerychval.cz                Martin Janoušek

Farní káva v neděli po půl desáté
Milí účastníci farních káv, provozovat tato setkání vyžaduje i určitou přípravu a organizaci 
předem, v průběhu i potom. S ohledem na počty lidí, které docházejí, není možné improvizovat. 
Pokud tedy nebude nejpozději ve čtvrtek před příslušnou nedělí jmenovitě zapsaná služba, káva 
nebude. Zapisujte se v předstihu a střídejte se ve službách!
Poděkování Misijní banky za sbírku pro Tanzánii.

Děkujeme všem dětem i dospělým, kteří se svojí organizační i 
rukodělnou účastí podíleli na přípravě letošní adventní sbírky. 
Při 2. a 3. neděli adventní jsme nabídli všem zájemcům - za 
dobrovolný příspěvek na práci Misijní banky ubožáků v Tan-
zánii - pohlednice, zvonky, barevné anděly aj. Celkový výnos 
sbírky tentokrát činil 16.460,- Kč, které máme v plánu využít 
na zhotovení školních lavic základní školy v Kamsamba i další 
adresnou pomoc lidem v okolních vesnicích naší misijní stan-
ice Allamano Agape. Těšíme se na příští dětskou tvořivost i 
společnou farní akci, která formuje srdce nás všech. Děkujeme 
za naše společné africké přátele.    Vaši Pavel a Mirjam Baldínských
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Kluzké cesty našeho života? 
Před Vánocemi, jako každý rok, jsme se těšili na krátkou duchovní obnovu s P. Alešem 
Opatrným. Naše představy (v sobotu dojít na faru do deváté hodiny) byly docela jednoduché. 
Jenže, naše lidské plány (jako mnohdy) moc nevyšly! Počasí nám připravilo místo schůdných 
chodníků jednolitou ledovku. Nebylo kam šlápnout, všude led. Kostičky, kterými vylepšily naše 
úřady některé chodníky, byly zradou. A tak co dělat, zůstat doma? Přece jen se však našlo asi 
30 hrdinů, kteří, ač neobuli brusle, pustili se do boje. A tak s několikerým setkáním s matičkou 
zemí se dostali na faru. A stálo to zato!
 P. A. Opatrný mluvil na téma „Život a víra“. Známe kolem sebe mnoho lidí, kteří 
říkají: „Ano věřím v Boha,…něco je nad námi….“ Mnohdy tím někým či něčím je Ten, který 
má splňovat jejich přání, jejich plány, hlídat a trestat a když to nevyjde, zanevřou a ptají se 
proč, přece takhle si nepředstavujeme jednání Boží! A co my, kteří se cítíme být křesťany, kteří 
se snažíme plnit své křesťanské povinnosti, nesmýšlíme podobně? Jak se snažíme žít víru? 
Přicházíme do chrámu, účastníme se mše svaté, někdy se na chvíli stavíme v  kostele, pok-
loníme se před svatostánkem, pak odcházíme, a tím vše končí. Za dveřmi kostela už nemáme 
na Pána čas, musíme přece řešit tolik důležitých i všedních věcí života, a jsou to jen naše prob-
lémy! Naše víra má být však jiná, nemá končit u dveří kostela. Ježíš přece chodil s apoštoly, 
nečekal je v chrámu, aby se mu přišli poklonit! Naše víra by měla tedy spočívat v chození 
s Bohem, máme mít víru přítomnou i v obyčejných záležitostech svého života. Naše plány i 
problémy bychom měli řešit s Ním. Jeho se ptát, Jemu děkovat, Jemu důvěřovat! Mnozí z nás 
řeknou, přece se Bůh nebude zabývat drobnými záležitostmi mého života, kam by přišel! Tak to 
je náš lidský pohled. I když se Bůh stal člověkem, nepřestal být Bohem, nemá jen naše omezené 
lidské možnosti a vlastnosti! A jemu na každém z nás záleží, každého z nás má nekonečně rád 
a chce jít s námi naším životem, ačkoliv je to neuvěřitelné a náš lidský mozek to nepochopí. Má 
„čas“ na každého z nás! Naše víra má být odpovědí na Boží oslovení, víra dialogická. O všech 
věcech našeho života máme s Ním mluvit. A On nás v tomto vztahu dotuje svou láskou, kterou 
pak můžeme předávat dál. Sami si uvědomujeme, jak ji máme málo a jak moc ji svět potřebuje!
 Vzorem je nám P. Maria – nerozuměla, ale řekla ano a šla…aniž věděla. Maria 
důvěřovala, i my máme důvěřovat, i když často nerozumíme mnoha věcem, které se dějí v 
našem životě. Důvěřovat není moc jednoduché, zvláště když se dějí věci pro nás nepocho-
pitelné, které se nám moc nelíbí a které nás směřují jinam, než jsme si představovali. K důvěře 
se musí člověk propracovávat, je to taková cesta poslepu. Ale přesto, když se nám mnoho věcí 
nezdá, když nás kříže omezují a kříží naše plány, máme Bohu říci ano. Nechat se Bohem vést a 
důvěřovat, že o všem ví a že mě nikdy neopustí. V řešení svých záležitostí nemáme tedy Bohu 
dávat termíny, nevnucovat mu své představy a svá řešení situací. Sv. Augustin napsal: „Všem, 
kteří Boha milují, slouží vše k dobrému i hřích“, (myslel tím naše častá selhání, ze kterých se 
můžeme zpětně poučit).
 Víra jako soubor pouček je tedy málo, pokud nám nepřináší radost a pokoj do srdce, 
je nemocná. Víra má být odpovědí na Boží oslovení, tedy jak bylo řečeno, víra dialogická, 
která je zdrojem radosti. A z  vlastní zkušenosti mohu říci, že Bůh stále odpovídá a pomáhá 
až neuvěřitelně, i ve zdánlivě málo významných věcech života, když mu svěřujeme své cesty a 
svá konání. Na začátku tohoto článku jsem mluvila o náledí. I já jsem se rozhodovala, zda tu 
cestu na faru vzdát z našich „hor“, také jsem položila otázku, Bože, co mám dělat? V tu chvíli 
mi přišla zpráva do mobilu (biblický citát, který mi chodí každý den). A v té zprávě stálo: „Já 
ti pomohu!“ (Iz 41,13), a bylo rozhodnuto, vydala jsem se na cestu a má kostra neutrpěla ani 
jeden pád.
 Tak nám všem přeji do nového roku, abychom si zvolili pro své další životní cesty toho 
milujícího průvodce a důvěřovali Mu, protože On má všechno ve svých rukou a ví co je pro nás 
dobré.          MM
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Tříkrálový přechod Brd je za námi.
Zimní romantiku 
tentokrát nahradi-
lo všudypřítomné 
mokro a vytrvalý 
déšť. Poutníků se 
letos sešlo méně 
než v jiných letech, 
ale vzhledem k 
hroznému počasí 
je 28 odvážlivců 
pořád ještě slušný 
počet. Po obvy-
klém fotografo-
vání u kostela na 
Skalce následoval 

mlčenlivý pochod lesem k rozcestí Na Trojáku. Skauti naštěstí nezaváhali a bylo možno ohřát se 
a povečeřet u pěkného ohně. Po večeři se zde cesty poutníků rozdělily a část vyrazila na vlak do 
Řevnic. Zbytek pokračoval po hřebenovce přes Černolice a Jíloviště do Zbraslavi. Vlivem neu-
tuchajícího deště se zřejmě podařilo ustavit traťový rekord, protože dvacet minut po jedenácté 
hodině již všichni seděli v autobuse na Smíchov. Tak díky organizátorům i účastníkům a za rok 
zase na shledanou v zimních Brdech.           Josef Cuhra

Stálá dotace
Země, města nebo organizace si mohou požádat o finanční příspěvky na různé stavby či projekty. 
Jejich přijetí předchází vyřízení velikého množství dokumentů a nakonec rozhodnutí úředníků 
pověřených vlastním přidělováním. Často slyšíme, že se peníze ztratily nebo byly použity na 
zbytečnosti. Proto se neuskuteční řada užitečných věcí. To je škoda.
Existuje však také stálá dotace, o které nerozhoduje nikdo na zemi. Je to dar Boží Lásky. Jeho 
přijetí záleží na svobodné úvaze každého člověka. Přesto, že ho mnozí odmítají, je jim dávaný 
bez dlouhého vyřizování. Kdyby to tak nebylo, svět už by neexistoval. Silní jedinci by zničili 
slabé, zlobou a nenávistí, naštěstí většina lidí chce dobro. Boží Láska nám umožňuje čerpání 
naděje a síly ke spořádanému životu. Když se denně snažíme jít správným směrem, jsme scho-
pni plnit náš úkol. Máme se dělit o dar Boží Lásky s ostatními lidmi, aby nezvítězilo zlo, ale víra 
a naděje.                     Ilona Bozděchová

Víkendovka v Nazaretě
Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému... (Kol 3, 13-15). To je téma 
víkendovky pro mládež od 12 do 19 let, která proběhne v termínu od 25. do 27. 1. 2013.
Máš problémy se vztahy s kamarády, potíže někomu odpustit a nevíš si rady co s tím? Přijď nebo 
přijeď k nám společně se zamyslet nad tím, jakým způsobem tyto problémy řešit. Kromě zajíma-
vých témat na tebe čekají i různé hry. Začátek v pátek 25. 1. v 18:00 v kostele sv. Jakuba v Kun-
raticích, ukončení v neděli obědem v cca 13:30. Účastnický poplatek je 300 Kč. S sebou: Bibli, 
spacák, přezůvky, vhodné oblečení a obuv na venkovní hry i dovnitř. Doprava: ze stanice metra 
„C“ Budějovická autobusem č. 193 do zastávky Kunratická škola. Nazaret je žlutá budova za 
kostelem. Přihlášky do 20. 1. 2013 na tel.: 244 910 469, 733 161 614 nebo mail nazaret@apha.cz
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Koleda tříkrálová 2013
Jako každý rok se i letos koná „Tříkrálová sbírka“. 
Účel letošní tříkrálové sbírky je stejný jako koled 
v minulosti - pomoci tam kde se nedostává. 
Letos je to hlavně Domov seniorů -Mukařov 
a Azylový dům pro seniory – Praha 8 Karlín. 
Mukařovské charitní dílo má svůj počátek již 
v r. 1905, když nezapomenutelný biskup Pod-
laha buduje původní sirotčinec pro mrzáčky. V 
pražské arcidiecézi probíhá Tříkrálová sbírka od 
středy 2. ledna do neděle 13. ledna. Věříme, že s 
Vaší pomocí bude sbírka ještě úspěšnější, než ty, 

které se konaly v minulých letech. Můžeme tak společně pomoci těm, kteří to potřebují. Naše far-
nost postavila několik vybíracích týmů, o jejich úspěších vás budeme informovat v příštím čísle!

Pouť snoubenců ke sv. Valentinu
V sobotu 16. února 2013 proběhne v Praze na Vyšehradě v rámci památky svatého Valentina 
Arcidiecézní 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 v 15:30 ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla. Na rekolekci, kterou 
povede P. Josef Čunek, SJ, se páry snoubenců přihlašují nejpozději do 13. února telefonicky či 
mailem v Centru pro rodinu nebo přes formulář na webu http://manzelstvi.cz/valentin/, kde je 
možno nalézt též aktuální informace. Pozor, kapacita rekolekce je omezena! Příspěvek účastníků 
obnovy je 100 Kč na pár. Na poutní bohoslužbu pak srdečně zveme všechny ty, kteří vážně do 
budoucna uvažují o vstupu do manželství! Pouť snoubenců časově předchází tradičnímu Národ-
nímu týdnu manželství (http://tydenmanzelstvi.cz), který proběhne ve dnech 11. až 17. února 
2013 na téma „Manželství je umění“.

Přípravy na manželství
Jarní osmidílná společná příprava na život v manželství se uskuteční v Pastoračním středisku, 
Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice v termínu 9. 4. - 28. 5. 2013. Setkání jsou vždy
v úterý od 19:30 do 21:30. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra 
tvořený manželskýmipáry, psychologem, jáhnem a knězem. Snoubenecký pár přispívá na kurz 
částkou 500 Kč.Snoubenci se přihlašují předem mailem, telefonicky
nebo přes formulář na stránkách http://cpr.apha.cz/snoubenci/.
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:  8:00    9:30 18:00  sv. Václav  Neděle:  11:15  17:00 sv. Gabriel 
(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)

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

Významné dny, svátky a farní program
 1.1. úterý Slavnost Panny Marie, Matky Boží, Nový rok
 6.1.  neděle Slavnost Zjevení Páně
 7.1.  pondělí od 18 hod v kostele sv. Václava Tříkrálový koncert ZUŠ Štefánikova

 
13.1.  neděle Svátek Křtu Páně
 18.1. pátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
   18.1.-25.1. Týden modliteb za jednotu křesťanů
 21.1.  pondělí sv. Anežka Římská
 22.1.  úterý sv. Vincenc
 24.1.  čtvrtek sv. František Saleský
 25.1.  pátek Svátek obrácení sv. Pavla
 28.1.  pondělí sv. Tomáš Akvinský
 30.1.  středa sv. Jan Bosko

Týden modliteb za jednotu křesťanů
Každoročně v lednu, v týdnu, který začíná památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, 
a vrcholí svátkem Obrácení svatého Pavla, se věřící v Krista spojují v modlitbách za jednotu 
křesťanů. V rámci tohoto týdne se v řadě kostelů konají také ekumenické bohoslužby.
Tradiční společné ekumenické bohoslužebné shromáždění v rámci Týdne modliteb za jednotu 
křesťanů, bude v pondělí 21. ledna od 18:00 ve sboru Církve bratrské, Soukenická 15, Praha 1.

Nabídka
Milí farníci, ačkoli se toho ve farnosti neděje málo (viz pravidelný program na 3. str., přesto 
může mít někdo pocit, že nám něco schází. S případnými náměty a návrhy se obracejte přímo 
na P. Jerzyho, rád Vás podpoří. Prostory i čas je možné najít a zkombinovat. 

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.


