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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Absence nároku

Není nic převratného konstatovat, že žijeme v době, kdy má snad
každý pocit, že má na cokoli automatický nárok. Nárokem se rozumí
oprávnění, které si lze na druhých vynutit, a pokud možno nedat ze své
strany náležité protiplnění. Státe, starej se, společnosti, poskytuj mi.
Pokud stát nedává a společnost neposkytuje, následuje frustrace nebo
agrese „oprávněného“. Z tohoto úhlu pohledu se ovšem v církvi nachází
jedna oáza, která jde právě ve věci vznášení nároků zcela proti proudu.
Tou je nevynutitelnost duchovního povolání, zejména povolání ke
kněžství. Zde platí ono: „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já si vyvolil vás.“ (Jan 15,16) Apoštolská
adhortace Jana Pavla II. „Pastores dabo vobis“ k tomu říká: „Jestliže tedy kněžské povolání
zcela jednoznačně zdůrazňuje primát milosti, pak toto svobodné a svrchované rozhodnutí Boží
povolat člověka musí být přijímáno s největší úctou a nemůže být v sebemenší míře vynuceno
žádnou lidskou vůlí, ani nemůže být nahrazeno žádným pouze lidským rozhodnutím.“ Ty tam
jsou doby, kdy byl takový nadbytek zájemců o kněžství, že slovutný kanonista Mörsdorf se cítil
povinován vztyčit ukazovák a varovat: „Kdo se tedy nechce nechat zaměstnat ke službě v církvi,
tj. především v pastoraci, nebo jako přebytečný zaměstnán být nemůže, nesmí být vysvěcen.
Nečinní kněží nejsou žádoucí.“ Dnes jsme na tom s našimi bolestínskými nářky o nedostatku
duchovních povolání zcela opačně. To však neznamená, že kdekterý nábožný mládenec si sám
o sobě usmyslí, že právě on bude tím vhodným kandidátem. Prvním sítem takových tužeb je
zde již na samém počátku zcela nesamozřejmé přijetí do kněžského semináře. Jak praví moudrý Kodex kanonického práva: „Do semináře přijme diecézní biskup pouze ty, které vzhledem
k jejich lidským i mravním, duchovním i rozumovým vlohám, jejich tělesnému i duševnímu
zdraví a opravdovému úmyslu považuje za způsobilé pro trvalou posvátnou službu.“ Takových
filtrů se postaví kandidátovi kněžství do cesty ještě mnoho, nežli bude moci přijmout svátostné
svěcení. A i kdyby nakrásně splnil veškerá požadovaná studijní i seminární kritéria, usoudí-li
biskup, že pro službu vhodný není, nemůže si svěcení a přijetí do kněžského stavu nárokovat,
nemůže nikam podávat žalobu na svoje právo, ba na svůj nárok být za kněze vysvěcen a do
služby v církvi postaven. „Ne vy jste si vyvolili mne…“		
Stanislav Přibyl

Lék na závist

Jedním z moderních zdrojů informací je internet. Můžeme si na něm vyhledat a přečíst různé
užitečné rady i zprávy. Zakladatelé stránek chtějí přitáhnout co nejvíce zvědavců. Proto se
tam objevují také hlouposti. Existuje prý kámen na léčení závisti. Lidé, kteří tyto věci nabízejí,
požadují většinou za ně mnoho peněz. Zneužívají důvěřivé jedince ke svému nečestnému obohacování. Lék na závist skutečně je, ale nemá hmotnou podobu. Jmenuje se pokora. Spočívá
v uvědomění člověka, že touto negativní vlastností trpí a potom ke změně smýšlení. Závist
nikomu neprospívá. Přináší jenom veliké trápení jejím šiřitelům i postiženým osobám.
Kdyby si alespoň část lidí uvědomila tuto skutečnost, byl by to opět krok ke zmírnění zla ve
světě.								
Ilona Bozděchová
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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 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
farář: 			
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
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 16.6. v 19:15 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 28.5. 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

P. Jerzy Gapski : tel: 257 317 652 /724 324 555 /gapski@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.
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Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” hledáme dobrovolníky, 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!

Svatojánské slavnosti NAVALIS 15. a 16. května 2013
Svátek svatého Jana Nepomuckého oslavíme v předvečer jeho svátku ve středu dne 15. května
2013 v 18:00 poutní mší svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Hlavním celebrantem
bude kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. Po mši sv. vyjde z katedrály tradiční
průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě, kde se zastaví k modlitbě. Průvod bude
zakončen krátkou pobožností na Křižovnickém náměstí. Ve 21:00 následuje barokní vodní
koncert na Vltavě.
Dne 16. května 2013, v den samého svátku svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech, bude jako obvykle poutní eucharistie slavena v katedrále v 18:00.
Hlavním celebrantem bude Mons. Michael Slavík, Th.D., generální vikář arcidiecéze pražské. Ve
20:00 následují slavnostní chorální nešpory v kostele sv. Tomáše na Malé Straně. Po nešporách
se koná slavnostní průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě. U sochy budou
litanie ke sv. Janu Nepomuckému.

Rodiny se vydají na pouť do Hrusic

Arcibiskupství pražské pořádá v sobotu 1. června ve spolupráci s dalšími institucemi pouť rodin do Hrusic. Hlavním celebrantem mše svaté od 11:00 v kostele sv. Václava bude Mons. Aleš
Opatrný, Th.D., kanovník vyšehradský.
Jedenáctá pouť rodin nabídne kromě bohoslužby také další zajímavý program. Mši bude
předcházet katecheze pro rodiny, kterou povedou manželé Poláčkovi.
Děti i dospělí se mohou těšit na rodinné autorské divadlo zaměřené na pohádkovou tvorbu
„Fígl“, výtvarné dílny, besedu s Mons. Opatrným i paralelní dětský den pořádaný obcí Hrusice
včetně volného vstupu do Památníku Josefa Lady. Poutníky z Prahy dopraví do místa konání
poutě zvláštní historický vlak, který pojede po trase Praha-Smíchov – Mnichovice u Prahy.
Místa ve vlaku je třeba si zamluvit předem. Více: cpr.apha.cz/pout/

Pozvánka
O 6. neděli velikonoční - 5.května 2013 - zazní při večerné mši svaté v provedení smíšeného
sboru Notre Dame při chrámu Matky Boží před Týnem Dvořákova mše D dur „Lužanská“.
Diriguje Leona Saláková, varhany Václav Vála. Všichni jste srdečně zváni.

Životní jubileum
Začátkem května oslaví smíchovský varhaník p. Antonín Lecián významné životní jubileum
– 70. narozeniny. Rodák z Frýdecko-Místecka pochází z rozvětvené hudebnické rodiny, další
dva bratři také působí jako varhaníci. S hudbou se seznámil v juvenátu na Sv. Hoře. Po absolutoriu varhanní třídy Pražské konzervatoře u prof. Kubáně byl povolán na vojnu do AUSu
VN (armádní umělecký soubor Víta Nejedlého), jako zpěvák. Po návratu působil v Pražském
mužském sboru FOK. Zároveň byl varhaníkem u Maltézů a u sv. Tomáše. Od r. 1968 usedal
jako výpomocný varhaník za nástroj při bohoslužbách také zde, u sv. Václava na Smíchově. V
osmdesátých letech přebírá po úmrtí prof. Kuhna post ředitele kůru, ve kterém setrval až do
r. 2000. V období po Sametové revoluci souběžně s varhanickou funkcí vykonával svobodné
zaměstnání – jako korepetitor, hudební pedagog, varhaník v obřadní síni, člen sboru Státní
opery Praha. Nyní “na penzi“ vypomáhá jako varhaník zde u sv. Václava a také svému bratrovi
(též varhaníkovi) na Vyšehradské kapitule.
K jeho narozeninám přejí smíchovští varhanící a farníci hodně zdraví a Božího požehnání do
dalších let. A velké poděkování patří i za jeho dlouholetou obětavou varhanickou službu.
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Zápis ze zasedání pastorační rady 14. 4. 2013
Přítomni:
		
Omluveni:
Host: 		

P. Gapski, P. Przygoda, J. Macek, F. Nedbal,
A. Zelinková, T. Lokajíčková
V. Škácha, J. Durdisová
P. Chvátal

Body jednání, návrhy a usnesení:
1)
Organizace Noci kostelů
Program začíná mší svatou v 17.30, následuje adorace, koncert žáků ZUŠ Štefánikova,
komentovaná prohlídka, pozdní nešpory, prohlídka varhan (po skupinách). Program
je již na internetu. Tiskoviny z Pastoračního střediska objednané., případně se dokoupí
další (P. Chvátal). Pověšení baneru zajistí P. Chvátal zhruba 2 týdny před konáním.
Služby pořadatelů budou po 2,5 hod, vždy nejlépe 6 lidí. První služba začíná už v 17
hod. Prosíme dobrovolníky, aby se hlásili v sakristii. Sv. Gabriel se NK též zúčastní.
2)
Mše sv. v Radlicích v kapli sv. Jana Nepomuckého bude 16.5. v 18 hod.
3)
30. 5. Slavnost Božího Těla – bude průvod kostelem ke čtyřem oltářům.
4)
Májové pobožnosti budou ve všední dny po večerní mši sv.
5)
Závora na vjezdu k faře nebyla povolena.
6)
Na faře stále častěji dochází k nešetrnému zacházení s nábytkem atd. Hladina hluku
při některých akcích stoupá nad přijatelnou míru. Proto prosíme návštěvníky fary o
ukáznění a ztišení.
K dalšímu jednání se sejde PR 16. 6. 2013 v 19.15 na faře			
Zapsala: tl

Letní tábor pro děti od 6 do 12 let

Letní tábor se uskuteční v termínu 3. – 10. 8., v objektu TJ Lbín ve Skalici u Litoměřic. (Bereme i
předškoláky.) Děti se můžou těšit na dobré jídlo, na hry, výlety, celotáborovou hru a na příjemné
vedoucí. Děti je možné přihlásit na mailu bet-el@seznam.cz (uveďte jméno dítěte, datum narození, kontaktní adresu na vás a telefon). Na www.bet-el.signaly.cz je ke stažení přihláška. Cena je
letos 2150,-Kč (z toho 50,-Kč je na úrazové pojištění). Je možné platit na účet o.s. Bét-el (prosíme,
ne dřív než v květnu a nejpozději do 15.7. 2013) nebo hotově na schůzce s rodiči. Pro ty rodiče,
kterým přispívá zaměstnavatel, můžeme připravit fakturu nebo potvrzení. V případě odhlášení
je nevratné storno 150,-Kč.
Předtáborová schůzka pro rodiče proběhne v úterý 18.června 2013 v 18h. na faře u kostela sv. Václava na Smíchově, (informace na www.bet-el.signaly.cz). Přihlašovat děti je možné do 30. června
			Magda Vlčková
2013 nebo do naplnění kapacity (18 osob).		

Letní tábor Camapamento

Sdružení Campamento ‘99 pořádá ve dnech 13.-27. července letní tábor DO HLUBIN
NOVÉHO SVĚTA pro děti ve věku 5-14 let. Pro nejmladší děti existuje rovněž možnost jet
pouze na první týden.
Tábor se koná v krásné krajině šumavských lesů, u jednoho z nejstarších rybníků v Čechách
a kousek od vodní nádrže Lipno. Na všechny čeká bohatý program a samozřejmě zajímavá
celotáborová hra. Cena tábora pro jednoho účastníka činí 4190 Kč (na 14 dní), respektive 2150
Kč (na týden).
Program: http://www.campamento99.cz/docs/letak2013.jpg
Kontakt: http://tabor.campamento99.cz, tabor@campamento99.cz
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K zamyšlení (z velikonoční duchovní obnovy – pokračování)

P. M. Kuzniar se s námi před Velikonocemi zamýšlel nad Božím povoláním každého člověka. Jako vzory pro
život a službu křesťana vybral několik
starozákonních postav, na nichž
ukázal, že Bůh jako první vyhledává
člověka, každého má rád a každého
osobně povolává. Pokud člověk odpoví
a pevně důvěřuje Bohu i v neúspěších
a krizích života, vždy je připraven
se svou pomocí a požehnáním. V minulém článku jsme mluvili o Abrahamovi a Mojžíši. Dnes
budeme uvažovat o proroku Eliášovi a Davidovi.
Eliáš –je velikánem víry ve SZ. Hlásá a životem obhajuje víru v jednoho Boha. Uvědomuje si,
že je Božím vyvoleným a hlásá, že Bůh je živý, zasahuje do života lidí, kteří mu důvěřují. (Základ
našeho vyvolení spočívá v našem křtu, jsme také Jeho vyvolené děti! Uvědomujeme si to? Je Bůh
centrem našeho života? Nebo jsou to různé modly, např. majetek, světská sláva….?) Eliáš postupně
dozrával v Boží moudrosti také na poušti (jako Ježíš). Zde postupně v nejistotě získával důvěru,
že Bůh se o něho postará (Jaká je naše důvěra v těžkých chvílích? Bůh dává vždy člověku milost
na nejbližší krok.) Eliáš je poslán do pohanského kraje do Sarepty k chudé vdově, je to zkouška
poslušnosti, protože to také není žádná zvláštní vyhlídka- ale Bůh opět nezklame a zasahuje,
pro Něho není problémem bída – dává hojnost pokrmu vdově i Eliášovi. (Mám i já zkušenost,
že mě Bůh překvapil v mé důvěře? Kdy je těžké Bohu důvěřovat? Bůh často může odpovídat i přes
nevěřící). Eliáš je empatický, vnitřně vyzrálý, soucítí s potřebnými, snaží se pomáhat a hlavně
hájit svou víru. Je pronásledován, je mu vyhrožováno až má pocit, že zůstal ve věrnosti Bohu
sám. Klesá na mysli a přeje si umřít, odevzdán do Božích rukou. Ale Bůh se nad ním opět sklání
a pověřuje ho dalšími úkoly na jeho životní cestě. (Co pro mne znamená soucit, pomoc druhým
– odumřít sobě? Důvěřuji Bohu i v těžkých krizích života? Odevzdávám se do Jeho rukou?) Prorok
Eliáš je nám „vyvoleným ve křtu“ velkým vzorem! (1Král 17, 3-16; 17-24; 1Král 19, 1-11; Sir 48,
1-4).
David - velmi známá osobnost ze Starého zákona, o níž často vědí i ti, co Písmo nečtou. Na
počátku je David zdánlivě bezvýznamná osoba – nejmladší ze synů Jíšaje, neznámý pastýř. Bůh
si ho však vyvolil, protože si často volí slabé, aby zahanbil silné; vidí do jejich srdce. Dotekem
Boží milosti se pak stávají silnými, jako nakonec byl statečný David. „Člověk se dívá na to, co má
před očima, Hospodin však hledí na srdce.“(1 Sam 16,7).(Co znamená pro mne, že mne Bůh zná?
Existuje něco, o čem s Bohem nechci mluvit? Bůh přece vidí do mého srdce!) David však není člověk
bez chyb, je opojen svou velikostí a pýchou když porazil lidskými silami nepřemožitelného obra
Goliáše, aniž by použil nabízenou zbroj! Později si však uvědomuje své selhání, ví, že jeho jediné
útočiště, pomoc a síla pramení od Boha. (Co je mým Goliášem v životě, kdy spoléhám na brnění
- své síly víc než na pomoc Boží? Ovládá mé srdce pýcha na to, co jsem vykonal? Přijímám Boží napomenutí?) I do Davidova života zasahují nebezpečí, krize, úmrtí dítěte, zrada vlastního syna…,
je na útěku, neví jak dál. Důvěřuje ale v Boží pomoc, všechny problémy pokorně přijímá, vědom
si svých častých provinění. Z jeho osobnosti vyzařuje klid a velká důvěra. (Co moje pokora, když
na mne doléhají zkoušky? Beru je z Božích rukou a důvěřuji v pomoc Boží?). David ve své písni
zpívá: „Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě zachránce můj. (2Sam 22,3). Kéž bychom se i my
MM
dovedli s pokorou a důvěrou obracet k Bohu. (1 a 2 Sam; Žalm 3).			
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Jak přijímat

O tom, že nejdůležitější při přijímání Nejsvětější svátosti je vnitřní příprava není pochyb. Být ve
stavu Boží milosti posvěcující, bez těžkého, chcete-li smrtelného hříchu, je základní podmínka.
Zaměřme se tedy na vnějšek. Nebudu rozebírat, co je „lepší“, jestli přijímat vkleče, ve stoje, na
ruku, do úst …V tom je poměrná svoboda. Zaměřím se na to, co děláme s rukami (tedy pokud
nedržíme dítě, nevedeme či nejsme vedeni jinou osobou, nebo nepoužíváme hůlku.
Mnohdy žasnu, jak dokážou být přijímající vynalézaví. Ruce v kapsách, ruce založené dozadu,
dopředu, zaháknuté za opasek, ruce jak u vojína stojícího před velitelem. Jako kdyby sepjaté
dlaně byly něčím nevkusným, už překonaným. Vlastně ještě čekám, kdy uvidím postoj Napoleona.
Je to rozhodně zajímavé, ale ne radostné. Čekáme přeci na setkání se skutečným Kristem, za
chvíli se nás dotkne svátost, vznešenost, před kterou andělé padají na tvář. Možná, že zrovna
před chvílí jsme přijali svátost smíření.
Nezapomínejme, že se modlí „celý“ člověk – jak duše, tak tělo, přítomnost Krista nezasahuje
jen náš vnitřek. A možná vnější je vyjádřením vnitřního.
Použijte způsob, který je vám nejbližší a při kterém nejvíce vnímáte Boží přítomnost. Nezapomínejte ale na vnější postoj, který zaujímáte při setkání s eucharistickým Ježíšem. Mohl by
P. Przygoda
být při setkání s člověkem označen za nekorektní, nebo neuctivý. 		

Svědectví bez frází

Všichni se někdy v životě dostaneme do situací, při kterých si uvědomíme, že na jejich řešení
sami nestačíme. Tehdy hledáme oporu a útěchu. Víra a naděje jsou velkými pomocníky.
Porozumění přátel je ještě posílí. My křesťané máme také v dnešní době vydávat svědectví o
lásce a pochopení. Přístup některých lidí je však úplně opačný. Když se jim svěříte se svými
problémy, zahrnou vás množstvím frází a obviní z nedostatku víry. Chtějí za každou cenu vyvolat dojem, že se jich žádné starosti netýkají. Zapomínají však na velice důležitou skutečnost.
přijetím křesťanských zásad nepřestáváme být normálními lidmi, kteří žijí pozemský život, i
když má určitý směr. Místo zbožných formulí stačí přece upřímně a prostě říci: rozumímti,
chápu tě, uvidíš, že to zvládneme, a pokusit se společně najít východisko. Takovým svědectvím
Ilona Bozděchová
bez prázdných slov můžeme mnohým ukázat správnou cestu.		
Dominikánská 8 - místo vzdělávání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze
Zájemce o kvalitní přednášky, diskuzní večery, literární i hudební večery zveme do refektáře
dominikánského kláštera (vchod z Jilské ul. č. 8). Akce jsou členěny do přednáškových a kulturních cyklů, vedle nich jsou i samostatné debatní večery, konference a setkání se vzácnými
hosty. Dominikánská 8 svou činností usiluje o šíření a rozvoj kulturních, duchovních a morálních hodnot, jak je chápe křesťanská tradice. Program i přehledný sumář již uskutečněných
akcí najdete na: http://www.dominikanska8.cz

Oslava narozenin pana kardinála

V úterý 23. dubna byla sloužena v katedrále k svátku svatého Vojtěcha slavnostní mše sv., za
přítomnosti televizních i rozhlasových štábů, představitelů politického i kulturního života,
velvyslanců, zahraničních hostů, kněží, řeholních řádů a božího lidu. S ohledem na množství
gratulantů bylo na závěr povoleno promluvit pouze pěti gratulantům. Pak pan kardinál oslavné řeči utnul a pozval všechny přítomné do zahrady Arcibiskupského paláce, kde již byla
připravena zahradní slavnost, se spoustou občerstvení. Takovové množství hostů zahrada ještě
nezažila. Oslava skončila až v pozdních hodinách. Za Smíchov se dostavilo více než 20 farníků.
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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

Pátek

Palata		

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

Po-So:

7:30		

17:30

sv. Václav

Kontakt s knězem 			

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

15:00

Úřední hodiny

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 12:00

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
1.5. středa
2.5. čtvrtek
3.5. pátek
4.5. sobota
5.5. neděle
6.5. pondělí
8. 5. středa
		 8.-11.5.
9.5. čtvrtek
		
10.–18. 5.
12.5. neděle
13.5. pondělí
14.5. úterý
16.5. čtvrtek
19.5. neděle
24.5. pátek
26.5. neděle
30.5. čtvrtek
31.5. pátek
1.6. sobota
5.6. středa
7.6. pátek
8.6. sobota

sv. Josefa, Dělníka
Památka sv. Atanáše
Svátek sv. Filipa a Jakuba
Arcidiecézní pouť za duchovní povolání - Svatá Hora
6. neděle velikonoční
sv. Jana Sarkandra
Panny Marie, Prostřednice všech milostí
farní pouť do Polska
Slavnost Nanebevstoupení Páně
novéna k Duchu svatému
7. neděle velikonoční, Den matek
Výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Svátek sv. Matěje
Svátek sv. Jana Nepomuckého, v 18 hod mše sv. v kapli v Radlicích
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Noc kostelů
Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a krve Páně
Svátek Navštívení Panny Marie
Památka sv. Justina
Památka sv. Bonifáce
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
sv. Medarda
Májové pobožnosti v měsíci květnu - vždy po večerní mši sv.

Noc kostelů

při které bude v pátek 24.5. přístupný až do půlnoci opět i náš kostel. Jako v minulých třech
letech prosíme ochotné farníky o pomoc s organizačním zajištěním akce a dozorem na její
průběh. Osvědčilo se, když bylo k dispozici vždy 6 osob na dobu 2,5 hod (tedy 17-19:30,
19:30-22, 22-24). Uvítali bychom tedy, kdyby se nám na tuto službu opět přihlásilo alespoň 18
dobrovolníků (nejlépe v sakristii kostela).
Další informace o akci lze nalézt na stránkách www.nockostelu.cz.
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. J. Gapski, P. S. Přibyl, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 550 ks
neprodejné

