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Obraťte se a věřte evangeliu
Stojíme opět na počátku postní doby. Latinsky 
se tato doba označuje Quadragesima, čtyřicet 
dní přípravy na Velikonoce. Čtyřicet dní 
určených k tomu, abychom žili v těsném spo-
jení s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Ježíšem. 
Čtyřicet dní k tomu, abychom dali prostor Du-
chu svatému, aby mohl v nás obnovit milost 
křtu, kterým jsme byli ponořeni do Kristovy sm-
rti a spolu s Ním znovuzrozeni k novému životu 
a zmrtvýchvstání.
Zamysleme se vážně nad sebou. Co pro nás 
znamená postní doba? Někde v hloubi duše si 
vzpomínáme, že bychom se měli cvičit v umrt-

vování a „přinést nějakou oběť“, jak se dříve říkalo. Ale celkem vzato má postní doba malý 
vliv na náš osobní a společenský život. S největší pravděpodobností by žádná skrytá kamera 
neobjevila, že evropští katolíci začali prožívat postní dobu.
Ve své podstatě by křesťanská postní doba musela znamenat zřetelné obrácení se k Bohu v 
modlitbě, postu a blíženecké lásce, a to jako příprava na velikonoční slavnost. Jde o to v různých 
rovinách osvobodit se od sebe sama, abychom byli naplněni Boží láskou a pak s radostí darovali 
tuto lásku našim bratřím. Je to především duch chudoby, ve kterém bychom se měli v postní 
době cvičit. Jinak řečeno, Bůh by se měl stát naším jediným bohatstvím tím, že se přestaneme 
uzavírat jen do lidských jistot. Naše důvěra musí náležet především, a dokonce výlučně Jemu, 
našemu Pánu. Zkušenost nás učí: poklady Boží a poklady Církve jsou skutečnou radostí jen pro 
ty, kteří mají srdce pro chudé a kteří se velkodušně otevřeli Kristu. Musíme se opět pokořit před 
Bohem a přestat uctívat sami sebe. 
Naše obrácení se k Bohu by se v prvé řadě mělo projevit a vyjádřit v častější a intenzivnější 
modlitbě, aby náš život prostoupila láska k našemu Pánu a aby tato láska propůjčila našemu 
životu Jeho rytmus. Z osobního hlediska to znamená, že se vynasnažíme vyhradit pro našeho 
Pána více času. Čas věnovaný službě Bohu je vždy také časem prospěšným pro člověka.
Největší nebezpečí, které nás ohrožuje, je ztráta opravdového vnitřního života. Získat jej zpět 
– to je právě smysl křesťanského pokání. Místo toho, abychom nesli Ježíšův kříž, vyhýbáme se 
mu a spokojujeme se s tím, že jen mluvíme o ideálu kříže. I světci si byli vědomi, že láska je 
důležitější než oběti. Ale přesto se nedispenzovali od umrtvování. Našli řešení v tom, že činili 
pokání, a to právě z lásky. Neboť v podstatě jde opravdu o lásku. Jde o to odříci si něco z lásky. 
Především z lásky k Bohu a k Ježíši Kristu. Pokání je prostředek, jak se osvobodit od svých 
egoistických sklonů, přiklonit se k Pánu a ukázat, že mu ve všem dáváme přednost. »Chci ti dát 
přednost, Pane, a proto si dnes odepřu to nebo ono, k čemu jsem velmi přivázán, abych ti tak 
dal najevo, že mi na Tobě záleží víc než na čemkoliv jiném. Stačíš mi jen Ty!«



Modlitba nás podnítí i k druhému postnímu cvičení, a to je podíl na soukromých nebo 
společných iniciativách na podporu potřebných. Měli bychom být štědří nejen z nadbytku, 
ale i z toho, co získáme tím, že si vědomě něco odepřeme. Je přímo nápadné, s jakou naléhav-
ostí Maria při svých zjeveních vyzývá celý svět k pokání a k postu. Toto volání přijímají staré 
křesťanské země nerady, protože v důsledku přejídání ztratily zdravý smysl pro náboženskou 
askezi. V povolání a v hospodářském životě se všechno soustřeďuje na aktivitu, kariéru a 
úspěch. Zdrženlivost, pokora, odříkání jsou pokládány za slabost. 
Ale umrtvujeme se také z lásky k lidem. Tváří v tvář hrozbám, které tíží svět, tváří v tvář nou-
zovým situacím, které kolem sebe vidíme a které jsou odporučovány našim modlitbám, tváří 
v tvář materiálním i duchovním potřebám lidstva je zcela jasné, že k tomu málu, co můžeme a 
musíme sami udělat, musíme připojit dvojnásobek naléhavých proseb a obětí pro spásu všech, 
a to ve spojení s ukřižovaným Ježíšem.
Byli to opět svatí, kteří si takto počínali. Aby pro své bratry vyprosili milost obrácení, osvícení 
a posvěcení, modlili se, konali přímluvy a přinášeli oběti, a to často až za hranice lidských 
možností.
Nejjednoznačnější výzva k obrácení a pokání zazněla přímo z úst Ježíše Krista: Obraťte se a věřte 
evangeliu (Mk 1,15). Chce-li mě kdo následovat, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne 
(Mk 8,35). Anebo: Tento druh démonů je možno vyhnat jen modlitbou a postem (Mt 17,21).
Kéž v této postní době prožijeme onen hluboký náboženský význam: Bůh, k němuž se chceme 
obrátit, je Bohem, který přišel na tento svět a sám se stal člověkem. Je to ukřižovaný Bůh, který 
na sebe bere bídu celého lidstva, aby je svým zmrtvýchvstáním znovu obnovil.       JG

Zápis ze zasedání pastorační rady 7. 1. 2013 

Přítomni:  P. Gapski, J. Macek, F. Nedbal, A. Zelinková, 
  T. Lokajíčková, J. Durdisová, V. Škácha

Body jednání, návrhy a usnesení:

1) Návrh na pouť do polské Lichně  v termínu 8. – 11. 5.
2) Úklid kostela – pořízení úklidového stroje
3) Návrh na přemístění koberců v kostele 
4) Informace o výši podílu na správních poplatcích za faru 
5) Diskutována organizace farní kávy
6) Návrh na uspořádání pouti ke sv. Cyrilu a Metodu
7) Postní rekolekce s P. A. Opatrným naplánována na 23. 3.
8) Návrh na doplnění webu - historie farnosti 

K dalšímu jednání se sejde PR 24.2.2013 v 19.15 na faře   Zapsal:     vš

Průběžné plnění úkolů
- na pouť do Polska je možné se přihlašovat v sakristii
- úklidový stroj vyzkoušen a již pořízen, probíhá zkušební provoz a zaškolení obsluhy, chce-li  
   kdo přispět na zakoupení nebo na provoz stroje, ať se obrátí na P. Jerzyho 
- koberec z hlavní lodi darován farnosti Zbraslav
- farní kávy již podle nových pravidel pro službu
2
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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 24.2. v 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 26.2. 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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Pozvání na křížové cesty
Pobožnost křížové cesty se bude v postní době tradičně konat každou postní neděli od 17 hodin 
v kostele sv. Václava
Pozvání na postní rekolekci
V sobotu 23. března od 9 hod. je na faře plánována postní duchovní obnova pod vedením P. Aleše 
Opatrného. Na programu budou jako obvykle dvě přednášky, příležitost k osobnímu ztišení a k 
přijetí svátosti smíření. Mše sv. v 11:30. Všichni jsou srdečně zváni.
Pozvání na koncert 19.2.
V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád 
sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části 
Praha 1 19.2. od 17.00 hodin v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v 
Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby „Salmi e concerti“ (nešporní hudba 17. a 18. stol. 
skladatelů A. Mazak, G. A. Rigati, Adam Michna z Otradovic a další).  Účinkuje Capella Regia
Kostelní lavice jsou vytápěné, vstup na koncert volný.
Historie naší farnosti 
Naše farnost má poměrně bohatou historii sahající až do 14. století. Na webových stránkách far-
nosti je popsána starší historie včetně výstavby kostela sv. Václava, dějiny farnosti od roku 1900 
do dnešní doby však popsány nejsou. Znalost místní historie má přitom velký význam pro to, 
abychom si uvědomovali, na co navazujeme a v čem chceme pokračovat. Rovněž by bylo dobré 
připomenutím všech kněží, kteří na Smíchově působili, i dalších významných osobností ocenit 
jejich práci pro naši farnost. Jelikož se sepsání historie farnosti doposud nikdo neujal a pastorační 
rada se k této myšlence postavila kladně, rád bych se pokusil dát dostupné informace dohromady 
a vzniklý text umístit jednak na webové stránky farnosti, jednak by mohl vycházet na pokračování 
ve farním Zpravodaji. Života farnosti se však účastním jen posledních asi 20 let, proto bych chtěl 
poprosit všechny pamětníky nebo ty, kteří mají jakékoliv vhodné prameny, o spolupráci. Pokud 
můžete, uvítal bych Vaše vzpomínky na naše kněze a další osobnosti působící ve farnosti, na to, 
čím farnost v dřívějších letech žila, na změny ve vybavení našich kostelů, atd. nejraději v písemné 
podobě, ale můžeme se domluvit i na osobním rozhovoru, který bych písemně zpracoval. Můžete 
se se mnou spojit telefonicky (777 823 519), e-mailem (jan.macek@atlas.cz), osobně nebo zane-
chat vzkaz či rovnou Váš příspěvěk v sakristii. Nemusí jít o žádná velká literární díla, stačí pár vět 
- vzpomínek na konkrétního člověka nebo událost z dějin farnosti. Sám nemám žádné historické 
ani literární vzdělání a nadání, chtěl-li by se tedy někdo povolanější této práce ujmout, velmi bych 
to přivítal. Děkuji předem všem, kteří pomohou se zpracováním historie naší farnosti.   Jan Macek

Nebojme se vděčnosti
Naši předkové si velice vážili věcí, které měli. Stále si uvědomovali, že není samozřejmé mít střechu 
nad hlavou, dobrou úrodu,na polích, jídlo a podobně. Proto za všechno děkovali, především 
Bohu. Dnes ho však mnozí lidé znají pouze ve vypjatých situacích, při kterých mohou ztratit 
nejen majetek, ale dokonce také život. Tehdy slyšíme vyslovovat Boží jméno. Jakmile se dostanou 
do vyjetých kolejí, většina lidí si opět v pýše začne myslet, že si vystačí sama. Proto se tak často 
bojíme před druhými vděčnost, aby se nám nevysmáli, že se vracíme ke starým praktikám, které 
se nehodí do naší moderní doby. Avšak i v tomto případě není strach na místě. Když totiž do-
vedeme poděkovat i za ten nejmenší dar, stáváme se přemýšlivějšími a pozornými. Dokážeme 
dobře rozlišovat hodnotu všeh věcí. Je to cesta k radosti a spokojenosti. Tak můžeme i beze slov 
podávat další důkaz o Boží existenci.                 Ilona Bozděchová 
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Pouť do Polska – Licheň - Hnězdno
Poutní zájezd farnosti sv. Václava Praha - Smíchov
Duchovní doprovod: P. Jerzy Gapski
Program:
1. den –  odjezd ze Smíchova od kostela sv. Václava v 6.00 hod., 
 Kalisz – mše svatá, poutní místo Svaté Rodiny, 
 Licheň – poutní místo, ubytování, večeře, nocleh
2. den – snídaně - Hnězdno – katedrála, hrob sv. Vojtěcha, mše svatá, 
 Kazimierz Biskupi – kostel sv. Jana a kostel sv. Martina, 
 večeře, nocleh
3. den – Licheň – snídaně, prohlídka poutního místa, mše svatá, oběd, 
 křížová cesta, prohlídka místa zjevení Panny Marie – les Grombliński, 
 večeře, mariánská pobožnost „Apel Mariin“;
4. den – mše svatá, po snídani odjezd, příjezd do Prahy ve večerních hodinách 
Termín: 8. 5. – 11. 5. 2013  Cena: 3.200,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3x ubytování ve dvoulůžkových poko-
jích, 2x polopenze, 1x plná penze, vstupy. Pojištění na cestu do zahraničí si zajišťuje každý 
sám! Zájemci se již mohou přihlásit v sakristii.

Poutní místo Stará Licheň
Už mnoho let na světové mapě marián-
ských poutních míst zvláštní místo zaujímá 
mariánské poutní místo ve Staré Lichni.
Nachází se zde poměrně malý obraz Mat-
ky Boží, který je poutníky často nazýván  
Bolestnou královnou Polska. Jméno, které 
obdržela od poutníků Licheňská Ma-
donna souvisí s jejím vzhledem: na hlavě 
má korunu, na hrudi objímá bilého orla a 
na plášti jsou umístěny atributy umučení 
Páně. Panna Maria se na tomto obrazu 
uctívá od 19.století.

Panna Maria se poprvé  zjevila polskému vojákovi na bojišti u Lipska, po bitvě v roce 1813. Této 
krvavé bitvy se zúčastnily mimo jiné i polské legie,  které měly velké ztráty. Jeden z vojáků - 
Tomáš Klossowski, v této bitvě  těžce raněný -  začal prosit Matku Boží o záchranu. V obrovské 
bolesti, která pronikala celé jeho tělo, spatřil najednou  postavu Panny Marie, a ta  mu slíbila po-
moc pod podmínkou, že nalezne její  zobrazeni. Zázračně záchráněný leginář  po mnoha letech 
hledání našel obraz zobrazující Marii tak, jak ji kdysi viděl na bojišti u Lipska. Obraz našel poblíž 
Czestochowy, přinesl ho do svého domu v Izabelinie a zahrnul ho zvláštní úctou. Několik let nato 
Tomáš Klossowski přenesl obraz do lesa v Grablinu, který był vzdálen asi tři kilometry od jeho 
domu. Obraz umístil v malinké kapličce na borovici u lesní cesty.
V roce 1850 proslulo místo, kde był obraz umístěn, zjeveními Panny Marie. Ta se zjevila pastýři 
Mikuláši Sikatkovi třikrát a svým vzhledem se podobala postavě z obrazu v kapličce v lese. Ve 
svém poselství vyzývala k pokání, modlitbě a obrácení. Skutečnost, že obraz je zázračný, se pot-
vrdila a rozšířila o dva roky později během epidemie cholery, která způsobila smrt množství lidí 
nejen z okolí. Události spojené s epidemií Panna Maria předpověděla prostřednictvím Mikuláše 
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Sikatka v roce 1850. Těžce nemocní lidé a všichni ohrožení nemocí se začali shromažďovat na 
místě zjevení u obrazu umístěného v malé kapličce grablinského lesa. Víra, vroucí modlitba a 
úcta vzdávaná Matce Boží přinesly nakonec modlícímu se lidu vytoužené zdraví a potřebné 
milosti. Obraz był zahrnut ještě větší úctou a ta se rozšiřila po všech okolních městech a obcích. 
Vzhledem k takové úctě obrazu a kvůlí jeho bezpečí, był obraz  v roce 1852 přenesen do farního 
kostela v Lichni. Od té doby sem začali  proudit poutníci, aby na přímluvu Panny Marie vy-
prosli sobě a svým blízkým potřebné milosti.
Účinnost přímluvy Panny Marie Licheňské stále povzbuzovala věřící k víře a vděčnosti. Byli 
přesvědčeni, že toto místo je posvátné a zázračné, proto se  na ně často vraceli. Poutníci, kteří 
naslouchali poselství Matky Boží výzývající k pokání a obrácení, začinali svůj pobyt na tomto 
poutním místě svátostí smíření. Zakoušeli tak očištění své duše, které se nejednou uskutečnilo 
po dlouhé osobní modlitbě se slzami v očích. U nohou Panny Marie vylévali  nejhlubší 
touhy svého srdce. Bůh toto místo vyvolil, aby rukama v Lichni uctívané Matky Boží a jejím 
prostřednictvím rozdával milosti svým dětem.
V rámci oslav Milénia křtu Polska dne 15. srpna r. 1967 byl obraz Panny Marie Lichenské  ko-
runován papežskou korunkou kardinálem Stefanem Wyszynskim, primasem Polska. Kardinál 
v Lichni  pracoval ještě jako bohoslovec diecézního semináře ve Wloclawku a byl zde zázračně 
uzdraven z tehdy nevyléčitelné nemoci.
V roce 1999 toto poutní místo navštívil papež Jan Pavel II, jenž požehnal nově začatou stav-
bu lichenského chrámu. Petrův nástupce zde strávil dvě noci. Po celou tu dobu byl zázračný 
obraz Panny Marie byl umístěn v soukromé kapli v prostorách zvlášť pro papežskou návštěvu 
připravených. V souvislosti s budovaným chrámem Svatý Otec řekl: Bratří a sestry, děkuji Boží 
Prozřetelnosti, že na stezkách mého putování po vlasti se nachází právě toto poutní místo, 
že se můžu setkat s vámi na tomto malebném pahorku obklopen nádhernou jarní přirodou, 
uprostřed polí a lesů, abych posvětil nový chrám ke cti Bohorodičky. Obdivuji tu obrovskou 
stavbu, která je ve své architektonické velkorysosti výrazem víry a lásky k Panně Marii a jejímu 
Synu. Vzdávám  Bohu díky za tento chrám. Lichenský chrám zasvěcený Panně Marii Lichen-
ské, ve kterém se nachází zázračný obraz, je největší v Polsku a kvůli svému velkému významu 
v životě církve byl v roce 2005 papežem Janem Pavlem II označen titulem bazilika minor.
Rychlý rozvoj tohoto poutního místa a přítomnost poutníků v Lichni jsou bez pochyby Božím 
dílem. Panna Maria, již si Bůh vyvolil za Matku svého Syna a za Matku všech věřících, je zde 
svým dětem průvodkyní a neustále se za ně přimlouvá. Její mocná přímluva na tomto místě 
přináší ovoce nejen v duších a životě jednotlivců, ale můžeme ji pozorovat v viditelném zna-
mení této obrovské svatyně, jež vznikla na šírém poli malé vesnice.
Pro Boha nic není nemožné. Vyprosit si Boží požehnání na přímluvu Panny Marie je cílem 
mnoha milionů poutníku, kteří se zde o ně velmi usilně modlí. Matka Boží neustále připomíná 
potníkům, že „bez Božího požehnání marné lidské namáhání”. Boží láska a jeho nekonečné mi-
losrdenství zde mnohým pomáhají zakusit pravou radost a otevírají perspektivu radosti věčné. 
V nádherném Božím plánu spásy, který neustále objevujeme a snažíme se podle něj žít, nás  do-
provází  Panna Maria. Na její mocnou přímluvu plnou důvěry a odevzdanosti Bohu, si mohou 
poutníci u Boha vyprosit potřebné milosti pro sebe, své bizké a známé.
Toto poutní místo spravuje Kongregace kněží mariánů založená blahoslaveným o. Stanislavem 
Papczynskim v roce 1673. Je to nejstarší řeholní komunita, která má polského zakladatele a 
která existuje od svého vzniku až dodnes. Kongregace kněží mariánů je mariánským řádem. 
Jako cíl svého působení si ukládá: šíření úcty Neposkvrněného Početí Panny Marie, apoštolát a 
modlitbu za zemřelé.           JG
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Ekumenické shromáždění v rámci Týdne modliteb
V pondělí 21. ledna se ve Sboru 
Církve bratrské v Praze 1 kon-
alo ekumenické shromáždění 
v rámci Týdne modliteb za 
jednotu křesťanů. Zúčastnili 
se ho představitelé prakticky 
všech našich křesťanských 
církví. Římskokatolickou cír-
kev reprezentovali otcové 
kardinálové Duka a Vlk a dále 
otec biskup Radkovský, který 
přednesl kázání.

Na bohoslužbě se podíleli i husitský patriarcha Tomáš Butta, synodní senior Českobratrské církve 
evangelické Joel Ruml a řada zástupců menších protestantských denominací, včetně hostitelů - 
předsedy Rady Církve bratrské Daniela Fajfra a místního kazatele Pavla Černého. Při bohoslužbě 
se vycházelo z textu starozákonní prorocké knihy Micheáš.
V loňském roce slavilo své sté výročí Indické hnutí křesťanských studentů (Student Christian 
Movement of India, SCMI) a právě ono bylo proto požádáno, aby připravilo texty modliteb za 
jednotu pro letošní rok. Některé prvky bohoslužby tak byly přímo převzaty z dalitského prostředí, 
jako například zvuk bubnů a tzv. bhadžan, což je způsob zpěvu modlitebních textů, vyjadřujících 
víru v Boha. Proto i v Soukenické byl společný večer doprovázen službou chválící skupinky s 
bubeníkem. Tradiční termín Týdne modliteb za jednotu křesťanů navrhl v roce 1908 Paul Wattson, 
aby spojil svátky sv. Petra a sv. Pavla, a tato doba tak má symbolický význam. Není bez zajímavosti, 
že touto ekumenickou bohoslužbou bylo současně zahájeno 92. plenární zasedání České biskup-
ské konference, které tentokrát hostí augustiniánský klášter u sv. Tomáše v Praze. Jakub Holeček

Na Silvestra na půlnoční mši svatou? Proč ne…
Na prahu nového roku sloužil 31. prosince 2012 od 24.00 hodin pražský arcibiskup kardinál 
Dominik Duka OP v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově 
o půlnoci sloužil mši svatou. Protože se jedná o kostel, do kterého se řadový věřící obvykle ne-
dostane, neváhal jsem. Za doprovodu rachejtlí a silvestrovského veselí jsem vyrazil městskou 
dopravou do centra, což je jistě zážitek sám o sobě. Důstojnou pontifikální liturgii v kruhu asi 
padesáti věřících podtrhovaly bujaré (i když u většiny zúčastněných asi nepodložené) oslavy a 
doslovné erupce entuziasmu.
Samotný klášter zvaný „Na Karlově“ s chrámem zasvěceným Karlu Velikému a Panně Marii 
založil roku 1350 na návrší při hradbách Nového města Karel IV. Ostatky (tři zuby) svého pa-
trona, římského císaře Karla Velikého nechal uložit do hlavního oltáře. Kostel byl postaven po 
vzoru oktogonální centrální pohřební kaple Karla Velikého v Cáchách a vysvěcen ještě před 
dokončením arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi roku 1377. V letech 1708 – 1709 byla snad 
podle projektu Jana Blažeje Santiniho-Aichla do chrámu přistavěna kaple Svatých schodů s 
trojitým schodištěm z chrámové lodě na balkón. Jedná se o kopii připomínající schody o 28 
stupních, po kterých vystoupil Kristus do Pilátova domu. V loňském roce si pražská arcidiecéze 
připomínala 300 let od vybudování těchto Svatých schodů. Fotogalerie ze slavnosti je dostupná 
na stránkách arcibiskupství: http://www.apha.cz/fotogalerie/?galleryID=411   Jakub Holeček
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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
 1.2.  pátek 1. pátek v měsíci, po večerní mši sv. adorace v křestní kapli, do 23 hod
 2.2.  sobota Svátek Uvedení Páně do chrámu
 3.2.  neděle 4. neděle v mezidobí
 5.2.  úterý Památka. sv. Agáty
 6.2.  středa Památka sv. Pavla Mikiho a druhů
 10.2.  neděle 5. neděle v mezidobí
 13.2.  středa Popeleční středa
 17.2.  neděle 1. neděle postní
 22.2.  pátek Svátek Stolce sv. Petra
 23.2.  sobota Památka sv. Polykarpa
 24.2.  neděle 2. neděle postní, sbírka”Svatopetrský haléř”, v 19:15 schůzka pastorační rady 
 26.2.  úterý V 18:30 schůzka redakční rady Zpravodaje na faře
 3.3.  neděle 3. neděle postní
 23.3.  sobota Postní rekolekce s P. A. Opatrným

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 
Národnímu týdnu manželství (http://tydenmanzelstvi.cz), který proběhne ve dnech 11. až 17. února 2013 
na téma „Manželství je umění“.

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.


