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Měsíc nejen mariánský a nejen 
svatodušní
Pro lidovou zbožnost je měsíc květen marián-
ským měsícem májem. Jistě se těšíme, že po celý 
tento měsíc budeme mít možnost prožívat májové 
pobožnosti, které budou navazovat na večerní 
mše sv. Na měsíc květen většinou také připadá 
slavnost Seslání Ducha svatého, letos to bude 24. 5. 
Uprostřed apoštolů je to opět Panna Maria, která 
tento zázrak očekává.
Soustřeďme se však na svátek, který o devět dní 
předchází svatodušní neděli: je jím Nanebe-
vstoupení Páně. Devět dní – to není náhoda, 
protože od události nanebevstoupení církev po-
prvé v dějinách slavila devítidenní pobožnost, 
novénu. Duch svatý sice sestoupil podle Kristova 
předchozího příslibu, byli to však také sami věřící, 

kteří si milost životodárného Ducha směli vyprošovat.
Od neděle zmrtvýchvstání do události nanebevstoupení běží lhůta, po kterou se Ježíš svým 
učedníkům čtyřicet dnů zjevoval. Každá čtyřicetidenní perioda v Písmu sv. je obdobím, kdy se 
děje něco zvlášť důležitého pro vztah Boha k jeho lidu. Čtyřicet let putovali Izraelité na poušti 
a sám Ježíš prošel pokoušením po čtyřiceti dnech samoty na poušti. Po čtyřicet dnů mohl 
také Vzkříšený prokazovat událost svého zmrtvýchvstání, avšak toto privilegium, poskytnuté 
učedníkům, doznalo svého konce právě v momentu události, kterou označujeme jako nanebev-
stoupení. Je spjata rovněž s následným vyzdvižením Krista na čestné místo po pravici otce. Tato 
formulace pochází z mesiánského žalmu 110: Hospodin řekl mému pánu, totiž mesiášskému 
králi: posaď se po mé pravici.
Je zde ještě jedna souvislost. Na jedné straně vyznáváme – jak to definoval Tridentský koncil 
– pravdivou, skutečnou a podstatnou přítomnost Krista v Eucharistii, avšak naše vyznání víry 
zároveň jasně vykazuje Kristovu přítomnost k Otcově pravici. To tvoří paradox tzv. dvojího 
bytování Kristova, jednoho v dimenzích mimo prostor a čas ve společenství trojjediného Boha, 
avšak zároveň jiným způsobem pod podobami, ano: způsobami chleba a vína, kdy Kristus 
tajemně přichází k nám, do prostoru a času, ve kterém žijeme. 
Toto rozdvojení se rozetne teprve při druhém, kosmickém Kristově příchodu, kdy bude – jak 
říká apoštol – Bůh všechno ve všem. Proto, přestože v Kristovu eucharistickou přítomnost 
toužíme pevně věřit, recitujeme ihned po proměňování jako tajemství víry, že na jeho budoucí 
příchod teprve čekáme. 
Zatím na nás shlíží z místa po Otcově pravici a klade naléhavou otázku: Nalezne Syn člověka 
víru, až přijde?                      Stanislav Přibyl
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farář:  P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 / 257 317 652 / gapski@centrum.cz
výpomocný duchovní: P. Stanislav Přibyl : tel. 605 830 201 / 257 317 652 / standa.pribyl@volny.cz
 rektor kostela sv. Gabriela
výpomocný duchovní: P. Jan Gerndt: 739 484 835 / jan.gerndt@centrum.cz
 rektor kostela sv. Jana Nepomuckého (V. Chuchle), rektor kostela P. Marie (M.Chuchle)

Sponzorské dary: Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100. 
 Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.   
Farní www stránky: Adresa: www.farnostsmichov.cz  Vše, co chcete na stránky umístit (pří- 
 spěvky, fotografie, atd.) posílejte na adresu: jakub.suchel@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
Příprava na biřmování - P. Stanislav
pondělí od 18:30 - na faře
Pěvecký sbor - zkoušky
pondělí od 19:00 - u sv. Ignáce, sál č. 24 
Rekreační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál 
Modlitební společenství za obrácení národa
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské 
centrum, kdo se nemůže zúčastnit, může se 
spojit v modlitbě v uvedený čas, nebo každý 
den od 20:00 

Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné 
modlitby a oběd)
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
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 20 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 26.5. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 26.5. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla zahájena 15.9.
Katechumenát dospělých - individuální 
přípravu vedou P. Jerzy a P. Stanislav

Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” hledáme dobro-
volníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené suroviny, 
a po skončení umyjí nádobí a uklidí v sále. Jinými slovy - budou 
“držet služby”. Zároveň připomínáme, že kafe NENÍ placeno ze 
sbírek, takže Váš drobný příspěvek vděčně uvítáme!
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Středeční setkání s Patem Collinsem
Zveme Vás na středeční setkání 20. 5. 2015, tentokrát bez filmu a mod-
litby, protože...
- začínáme eucharistickou adorací s modlitbou chval, díků a proseb, a to 
hned po mši svaté (cca v 18:15 h) v křestní kapli.
- poté se přesuneme do farního sálu, kde od 19:30 nabízíme možnost 
vyslechnutí části záznamu přednášky irského misionáře Patricka Col-

linse, která se uskutečnila letos v březnu v Pastoračním středisku. Vybraný úryvek se dotýká 
5 důvodů/překážek, proč se nám nedaří evangelizovat. P. Collins se ve své přednášce věnuje 
těmto okruhům: univerzalismus, relativismus, skandály/pohoršení, ztráta vědomí hříchu, úlo-
ha Zlého ducha. Po vyslechnutí přednášky následuje prostor pro společné sdílení. Přednáška je 
v angličtině s českým překladem. Přijďte, nebudete litovat! Srdečně zvou Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Nechat to růst
Kolikrát jsme již slyšeli tajemný úryvek Evangelia o pšenici a koukolu. Setkali 
jsme se jistě se spoustou výkladů v kázáních, ale přesto tu skutečnou trpělivost 
nechat růst vedle sebe pšenici a koukol osvědčuje málokdo. Jsou však věci 
(někdy mezi ně patří i politika) ve kterých může být zuřivé prosazování radikál-
ních opatření spíš ke škodě. Podstatné věci totiž rostou pomalu. V dubnu bylo 
zveřejněno programové prohlášení rady.  Mnoho lidí usoudí, že téměř 5 měsíců 

po volbách je již na nějaká společná prohlášení pozdě. Ale těch 5 měsíců probíhala diskuse, 
která byla vedena také mimo politické strany, s příznivci, občany, farníky. To je věc zcela nová 
a užitečná. Nechat to růst. Po 25 letech vtáhnout lidi do diskuse o prostředí, ve kterém žijí. A 
také se začít v tomto prostředí více orientovat. Přesným opakem tohoto pomalého postupu 
byla radikální reorganizace úřadu, provedená bez konzultací a velmi spěšně. Několik desítek 
výpovědí a také několik desítek nových zaměstnanců, vše bez odpovídajícího odstupu a analýzy 
skutečně nutných změn. Tato úmyslná spěšnost se ovšem vymstila a její následky potrvají ještě 
dlouho, protože odchod zkušených lidí paralyzoval v některých ohledech činnost úřadu. Kde 
by se však větší aktivita bohatě vyplatila, je dokončení privatizace bytů. Mnoho lidí čeká na 
jasné stanovisko radnice a na dokončení přislíbených prodejů. Strach z chyby, která by mohla 
vést k obvinění z nehospodárného nakládání s majetkem, je u mnoha zastupitelů velmi silný, 
a celkem oprávněný. Na druhou stranu, váhat nelze do nekonečna. A přes všechno jednání se 
vzájemná dohoda koaličních stran ne a ne narodit.
Vzpomeňte si někdy v krátké modlitbě na politiky na radnici, aby dovedli čekat tam, kde je 
třeba nechat růst, ale měli rozhodnost ve věcech, ve kterých odklad škodí.      Josef Cuhra

Milí farníci,
možná jste již zaznamenali informaci, že na letošní Noc kostelů bude navazo-
vat týdenní evangelizační akce Dny víry. Rádi bychom vás v této souvislosti poz-
vali a vyzvali k modlitbě za celé území naší farnosti. Ti, kdo se v našem kos-
tele zúčastnili bohoslužeb na 4. neděli velikonoční (26. dubna), si možná domů 
odnesli vylosovaný papírek s názvem ulice, za jejíž obyvatele se budou modlit, 
a možná také korálkové desátky, které pro tuto příležitost vyrobily maminky s 
dětmi ve farním Mateřském centru.

Vstupujeme do mariánského měsíce května. Pojďme se podle svých osobních možností vydat 
do ulic a v modlitbě růžence (ale v jakékoli jiné modlitbě) svěřme Ježíši na přímluvu Panny 
Marie ty, kdo s námi žijí v jedné čtvrti. Vyprošujme jim Boží požehnání, obrácení srdce a milost 
víry. Neumíme-li svědčit o svojí víře v moc zmrtvýchvstalého Krista tak jako apoštolové a první 
křesťané, o nichž čteme v liturgických čteních velikonoční doby, pojďme tak učinit alespoň 
tímto tichým způsobem. Máte-li zájem se připojit, informujte se v sakristii kostela sv. Václava, 
zda jsou ještě nějaké ulice k dispozici.        GS
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Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 26. 4. 2015
Přítomni:  P. Gapski, P. Přibyl, T. Lokajíčková, F. Nedbal, J. Macek, 
  P. Chvátal, G. Suchlová, H. Svobodová
Omluven:  J. Durdisová
Body jednání, návrhy, usnesení:

1) Noc kostelů 29.5.2015. Koordinátorem je P.Chvátal. Program je připraven, uveden na we- 
 bových stránkách. Prosíme dobrovolníky o pomoc při zajištění hlídání kostela a ostatních  
 organizačních pracích. V sakristii bude k dispozici přihlašovací seznam.
2) Dny víry - budou probíhat v Praze od 30.5. do 6.6.2015. Noc kostelů bude úvodní akcí k  
 následujícím Dnům víry. Motto navržené v naší farnosti: „Pojďte ke mně všichni, kdo jste  
 obtíženi, a já vás občerstvím“. V programu byly schváleny tyto body:
 a) 2.6. v 18, 30 promítání filmu Opři žebřík o nebe v parku Portheimka (případně při  
  nepřízni počasí v kostele) 
 b) 3.6. v 18,30 večer přímluvné modlitby se zpěvy Taizé v kostele.
 Při všech akcích bude možnost rozhovoru s knězem. 
 Akci zaštiťuje G.Suchlová s P.Chvátalem. 
 Program Noci kostelů i Dnů víry bude uveřejněn v květnovém čísle časopisu Pražská 5.
3) Oslavy 130. výročí posvěcení našeho kostela sv. Václava se budou konat v neděli 27.9.2015.  
 Oslava začne slavnostní bohoslužbou v 9.30, kterou povede pan kardinál D. Duka. Budou  
 pozváni kněží, kteří dříve v naší farnosti působili, dále členové Radnice Prahy 5 a další hosté.
 Odpoledne proběhne setkání všech hostů, věřících a zájemců.
4) Opravy kostela: je třeba pokračovat v opravě střechy a připravit opravu schodů ke kostelu.  
 Opravy zpomaluje nedostatečná technická podpora. O nápravu se pokusí P. Chvátal, příp.  
 otec Gapski.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 26. 5. 2015 od 18:30 Zapsala:   HS

Přednáška a film 
V sobotu 11.4. odpoledne se nás sešlo 21 na setkání s naším bývalým 
farníkem, P. Jakubem Františkem Sadílkem, OFM. který se s námi v rámci 
příprav na plánované Dny víry přišel podělis o zkušenosti s městskými mis-
iemi. Od 16 hodin následovalo promítání filmu Opři žebřík o nebe. Jedná 
se o 1,5 hodinový časosběrný dokument české režisérky Jany Ševčíkové, 
který mapuje zhruba pětileté období činnosti slovenského kněze P. Mariá-
na Kuffy, ale také životní osudy lidí z okraje společnosti, kteří našli útočiště, 
oporu a novou naději v Institutu Krista Velekněze v podtatranské obci 

Žakovce. Film bude znovu promítnut v rámci Dnů víry, 2.6. od 18:30 v parku Portheimka.   FN

Vážení a milí,
chci poděkovat za prožité velikonoční triduum 
v kostele sv.Václava. Celá liturgie všech tří dnů 
byla vedena  uměřeně a důstojně, což přispělo  
k tomu, že ji bylo možno hluboce prožít. Zpí-
vané pašije letos byly velmi zdařilé, na Bílou 
sobotu  všichni lektoři četli srozumitelně  a 
ukázněně a já osobně i velmi oceňuji, že 
většinu žalmů a zvlášť litanie ke všem svatým 
(!!) tentokrát  zpívali opravdu dobří kantoři - 
muži. Velmi mě také oslovilo na závěr sobotní 

vigilie svátostné požehnání se závěrečným radostným Te Deum. Jsem ráda, že jsme se opět vrá-
tili k nedělnímu pořadu bohoslužeb na pondělí velikonoční. Ještě jednou díky!    Anna Spitzarová
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náhoda či výchova boží?
Jednoho dne jsem vyšla z kostela se svou dobrou známou, a když 
jsme spatřily dva žebráky, začaly jsme uvažovat na téma, které nám 
bylo o velikonocích připomínáno, tedy o almužně. Shodly jsme se na 
tom, že dáváme většinou jen těm opravdu potřebným (podle našeho 
odhadu), ne těm, u kterých předpokládáme, že přispějeme jen na al-
kohol či drogy.

Za dva dny jsem vycházela z kostela sama a zase tam stáli ti dva s napřaženou rukou. Jeden - ten 
námi vybraný, a druhý – ten nevybraný. Vnořila jsem ruku do kapsy a vytáhla minci. Ta mi ale 
z ruky vypadla a koulela se neuvěřitelně přes celou chodbu k tomu nevybranému, přestože ten, 
kterému jsem ji původně chtěla dát, stál velmi blízko. Dotyčný minci u svých nohou sebral a vra-
cel mi ji. Když jsem řekla, aby si ji nechal, velmi zdvořile a radostně poděkoval. V tu chvíli jsem 
si vzpomněla na naše úvahy a uvědomila jsem si jak nás Bůh mile a kolikrát úsměvně vychovává! 
Tedy ne náhoda, ale výchova Boží! Co my víme?! Možná zrovna ten, kterého odhadujeme pouze 
podle zevnějšku, je třeba právě v této chvíli potřebný. Vždyť víme, že Bůh vidí do srdce, vnímá 
naše potřeby a nehodnotí nás jen podle kabátu. Co k tomu říci? Děkujme Pánu, že využívá i 
drobné události v našem životě, aby nás vychovával a ukazoval, že naše hodnocení nejsou vždy 
správná. A když se nám nějaká taková „náhoda“ stane, nemávněme jen rukou, ale uvažujme, co 
nám asi chtěl Pán říci, nechme se poučit, nepromarněme láskyplnou výchovu Boží! MM

Bloudění
Dnešní moderní doba nám nabízí veliké množství technických 
vymožeností pro usnadnění našeho života, ale má také řadu negativních 
stránek. Lidé se bojí ticha, proto stále poslouchají hlučnou hudbu, te-
lefonují nebo hrají různé počítačové hry. Chvíle samoty jsou však velmi 
prospěšné pro duši. Zamyšlení nad sebou a svým životem vede k sebe-
poznání a ke změně hodnot. Pokud však samota dlouho trvá, má opačný 

účinek. Zakoušejí ho zvláště staří a postižení lidé, ale v těžkých životních situacích ho pocítí 
každý člověk. Smutek se znásobí negativními vzpomínkami z minulosti a katastrofickými zprá-
vami ve sdělovacích prostředcích. Přestaneme vnímat dobro kolem sebe. Můžeme si připadat 
tak, jako bychom zabloudili v hlubokém lese. Avšak není důvod k beznaději, protože z něho 
existuje cesta ven. Záleží na našem svobodném rozhodnutí, jestli budeme chtít změnit směr 
cesty nebo už zůstaneme lhostejní a odmítneme nabídku k návratu. Co nám k němu spolehlivě 
pomůže? Je to křesťanská víra, dobří přátelé a radost z maličkostí. Snažme se správně jít a uka-
zovat tuto cestu také ostatním lidem.        IB

Vliv Ducha svatého na moji práci.
Ve své praxi se velmi často setkávám se situacemi, kdy musím pacientovi sdělit nepříjemnou či 
závažnou diagnózu. Jak ji ale sdělit s citem, aby ji pacient nepovažoval za fatální a přes prvotní 
rozčarování nepřestal vidět naději? Bez Ducha svatého to nejde!
Pokud žádám od Ducha svatého pomoc a obdarování jeho dary, abych já sám mohl dále ob-
darovávat a pomáhat, musím ho prosit a učit se být vnímavý. Vím, že Duch svatý vane, kam 
chce, ale když ho chci slyšet a nechat působit na svou duši, pak musím vypnout rádio, televizi, 
internet, zapomenout na tělo a na svět. Objevit ticho a být připraven slyšet hlas Boží, hlas Du-
cha svatého. Je to běh na dlouhou trať, nejde o jednu prosbu, o jeden večer. Prosím-li o pomoc 
opakovaně, pak opakovaně přicházím k modlitbě. Je to čas, který se ale mnohonásobně zúročí. 
Vliv Ducha svatého se v mnohých situacích nemusí projevit a až po nějakém čase poznám, 
z dalších okolností a zjištění, že to byl právě Duch svatý, který zapůsobil. A lze to poznat 
především díky radosti a pokoji, které pociťuji.
Když se daří, ať už v jakékoliv profesní či osobní situaci a přináší to okamžitou radost, je snazší 
obracet se a věřit Duchu svatému. Co když ale nastane chvíle, kdy necítím pomoc Ducha sva-
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tého? Co když cítím opuštěnost? Pak mi zbývá víra. Věřím, že právě v těžkých chvílích je moc 
Ducha svatého nejsilnější, i když ji nemohu pociťovat. A to mi dává naději. Díky tomu mohu 
čerpat sílu, abych se snažil dál být oporou těm, kteří na mne spoléhají a s důvěrou se svěřují do 
mé péče. Přijď, Duchu svatý!      MUDr. Martin Pehr, praktický lékař

70. výročí konce 2. světové války
V květnu letošního roku si naše vlast i celý evropský kontinent připomene 70. výročí od konce 
2. světové války. Veden touhou poděkovat Bohu za sedmdesát let míru a vzpomenou ty, kteří 
za naši svobodu obětovali své životy i na ty, jejichž životy byly zmařeny, zve pražský arcibiskup 
Dominik kardinál Duka OP všechen klérus, Boží lid a zejména všechny, jejichž předci se 
podíleli na domácím i zahraničním odboji, ke společnému díkůvzdání – slavení Eucharistie. 
Slavnostní bohoslužbě za mír v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude v úterý 5. května 
2015 od 17.30 hodin předsedat pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP. Slavnostním 
kazatelem bude Mons. Leonard William Kenney, C.P., pomocný biskup Birminghamu. Při 
bohoslužbě zazní: Antonín Janda (1891-1961) – Missa pro Pace, dále skladby Sergeje Rach-
maninova – Těbje pajem blagoslovim a Priiditě, poklonimsja. Po svatém přijímání zazní: Ro-
bert W. Parker – O sacrum convivium a Benjamin Britten (1913-1976) – Te Deum. Bohoslužbu 
zprostředkuje přímým přenosem Česká televize.
Poutě na Svatou Horu
u příležitosti Roku zasvěceného života. Kardinál Dominik Duka OP vyzval jednotlivé větší 
řeholní rodiny, aby v rámci probíhajícího Roku zasvěceného života uspořádaly pouť na Svatou 
Horu a pozvaly k účasti věřící a sympatizanty. První takováto pouť se uskuteční dne 8. – 9. 
května 2015 a bude ji pořádat karmelská řeholní rodina. 
Svátek svatého Jana Nepomuckého

oslavíme v předvečer jeho svátku v pátek dne 15. května 2015 v 18.00 hod. 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. 
Je přáním pana kardinála, aby svátek sv. Jana Nepomuckého byl vnímán jako 
poutní slavnost kněží i všeho lidu Hlavního města Prahy i celého českého náro-
da. Proto srdečně zve všechny.

Přijetí do katechumenátu
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o velikonocích r. 2016 (nebo i později), 
budou přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se bude konat v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha v sobotu 23. května 2015 v 16.30 hod. Uchazeči se svými ručiteli se dostaví 
do katedrály nejpozději 15 minut před začátkem bohoslužby. Každý uchazeč bude mít s sebou 
vyplněný a duchovním správcem potvrzený katechumenátní lístek, který zde při přijetí do kat-
echumenátu odevzdá. Potvrzené lístky se zašlou zpět farnostem, aby se mohl provést zápis do 
Knihy katechumenů. Po skončení bohoslužby slova pan kardinál srdečně zve katechumeny i 
jejich ručitele k přátelskému setkání do Sálu kardinála Berana v Arcibiskupském paláci.
Program Noci kostelů u sv. Václava 29. května 2015

17:30 18:00 Mše svatá 
18:00 18:35 Adorace Nejsvětější svátosti
19:00 20:00 Koncert ZUŠ Štefánikova, Praha 5
20:30 21:30 Komentovaná prohlídka kostela
22:00 22:30 IGNIS koncert pěveckého sboru
23:00 23:30 meditativní četba Bible
23:55 24:00 Modlitba - uzavření kostela
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Naše Matka a Prostřednice
To, že se Maria i dnes tak obzvláštním způsobem věnuje lidstvu, má 
svůj důvod v tom, že jí byla Bohem určena role Prostřednice. Mari-
ino „ano“ k andělovu poselství (Lk 1,38), početí a zrození Božího 
Syna (Lk 2,6) i její postoj pod křížem jejího Syna (Jan 19,25–27), 
to všechno jsou pro spásu velice významné činnosti, kterými Pan-
na a Matka spolupomáhala uskutečnit spásu lidstva, lidstvu spásu 
přinést. Dokonala tak sjednocení lidstva s Vykupitelem, a to na všech 
zastaveních vykupitelské cesty, počínaje jeslemi až ke kříži. Proto byla 
od prvních křesťanských dob uznávána za Prostřednici.
 Již v době koncilu v Efezu (431) napsal o ní církevní spisovatel: „Ona 
je Prostřednicí mezi nebem a zemí; neboť ona uskutečnila spojení 
obou.“ Toto přesvědčení přijal za své Druhý vatikánský koncil, který 
uznal „vznešenou Matku božského Vykupitele“ za jeho „velkodušnou 
společnici“, aniž by tím něco ubírala na důstojnosti jediného 

Prostředníka Krista (srov. 1 Tim 2,5). Ale koncil vyzvedl také zvláštní nadčasový charakter Mariina 
prostřednictví, neboť „Mariino prostřednictví v řádu milosti trvá neustále od okamžiku souhlasu, 
který vyjádřila při zvěstování a bez váhání zachovala pod křížem až do věčného dovršení spásy 
všech vyvolených.“ Jako všechno Vykupitelovo působení překračuje čas a má věčnou platnost, tak 
podobně je tomu i při Mariině spolupráci na vykoupení: ona má nad-dějinný význam a neomezené 
trvání.
Proto Maria i dnes, kdy žije oslavena u Boha po boku svého Syna, vykonává svou mateřskou 
službu lidstvu. Křesťanská víra a zbožnost vyjádřila toto živé a trvalé prostřednictví Matky našeho 
Pána nejrůznějšími tituly, které jsou v průběhu dějin stále hojnější. Tak byla Maria uctívána jako 
„Matka živých“ (jako protipól Evy), jako „Matka lidí“ a jako „Matka Církve“, byla vzývána jako 
„Zachránkyně“, jako „Pomocnice křesťanů“, a to nejen v pozemské nouzi, ale i ve starostech o věčnou 
spásu, v nebezpečích pro duchovní život a při ohroženích Církve. To vyplývá i z hluboce objeveného 
a živě ověřeného přesvědčení, že Žena, která již jednou zprostředkovala v Ježíši Kristu spásu a plnost 
milosti, bude tuto službu trvale a bez omezení nadále vykonávat. I když se toto poznání v průběhu 
dějin rozvíjelo, jeho jádro bylo k dispozici již v nejranějších křesťanských dobách. 
Nejstarší mariánská modlitba Pod ochranu tvou z konce 3. století nabízí velmi přesvědčující důkaz 
o Mariině prostřednictví ve službách spásy lidstva. Oslovení Paní naše, Prostřednice naše, Oro-
dovnice naše stejně jako prosba se Synem svým nás smiř, Synu svému nás doporuč, k Synu svému 
nás doprovoď, nám jasně dokazují, že Maria se mimořádným způsobem podílí na přiznání spásy a 
že tak jako Prostřednice spojuje Krista s lidmi, tak také naopak lidi sjednocuje s Kristem. Proto již 
tato stará mariánská modlitba vyvrací námitku namířenou proti mariánské úctě, jako by Mariino 
prostřednictví přerušovalo přímé spojení člověka s Kristem, bránilo bezprostřednímu kontaktu s 
Pánem. Opak je pravdou. Tak jako v přírodě jsou látky, které substancím dávají výstavbu a výživu, a 
jiné látky, které tyto životní procesy urychlují a zintenzivňují, tak je tomu i se silou Panny Marie: ona 
lidi od Krista neodděluje, nýbrž spojuje jeho s námi a nás s ním. Ona nám dále předává všechno to, 
co Kristus dal jí. Ona spojení nebrzdí, nýbrž prohlubuje, zvnitřňuje a posiluje. Teprve skrze mateřské 
prostřednictví získává naše spojení s Kristem onu Bohem chtěnou vnitřnost, intimitu a plnost. 
A naskýtá se otázka: Má taková intenzivní mateřská starostlivost a náklonnost Prostřednice k lidstvu 
zůstat nakonec neviditelná a skrytá? To je po poznání dějin spásy, ve kterých působí Bůh a dává to 
najevo znameními a zjeveními, zcela nepřijatelné. Víra a zbožnost natolik rozšířily pravdu o Mariině 
prostřednictví, že oslovují Marii jako „Prostřednici všech milostí“.
Církev v hlásání papežů nejnovější doby toto chápání přejala (zatím ještě nikoliv jako formální ob-
sah víry), když říká: Maria se svou přímluvou podílí na udílení všech milostí, kterých se od Boha 
dostává lidem. Svojí starostlivostí, svojí láskou a přímluvou spojuje všechno spásné Boží působení, a 
to na základě svého postavení, které Maria má jako Matka Vykupitele, Matka Církve a Matka všech 
lidí. Památku Panny Marie Prostřednice všech milostí slaví Církev 8. května. Máme tak jedinečnou 
příležitost využít sváteční den k oslavě naší Orodovnice.        JG
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Přijď, Duchu Svatý! Přijď, Boží Sílo i Boží Něho!
O Duchu Svatém hovoříme jako o třetí božské Osobě, i ve 
znamení kříže a ve vyznání víry ho jmenujeme až na pos-
ledním místě. Snad proto, abychom ho nestavěli na poslední 
místo i ve své úctě, připojuje nicejsko-konstantinopolské vy-
znání víry prohlášení, že je s Otcem i Synem „stejně uctíván 
a oslavován“.
Zamyslíme-li se upřímně sami nad sebou, musíme si přiznat, 
že naše úcta k třetí božské Osobě tomu často neodpovídá. 
S Duchem Svatým jsme se nesblížili, snad proto, že naše 
lidská představivost se u něho nemá o co opřít. Překrásný 
latinský hymnus a sekvence o Duchu Svatém jako oficiální 
liturgické modlitby začínají oba výčtem krásných básnických 
charakteristik Ducha Svatého: Duch Tvůrce, Utěšitel, Dar 
nejvyššího Boha, živý Pramen, Oheň, Láska, Duchovní po-
mazání, sedmerý Dar, Prst Otcovy pravice, Otcův Slib. Dárce 

řeči, Otec chudým, Dárce darů, Světlo srdcí, nejlepší Těšitel, sladký Host duše, libé Spočinutí, 
Odpočinek v práci, Chlad v žáru, Potěšení v pláči, nejblaženější Světlo.
Teprve po tomto výčtu vznešených oslovení následují prosby, které stejně krásně naznačují, 
co všechno pro nás Duch Svatý znamená. (Je třeba říci, že český překlad těchto skvostných 
zpěvů nevystihuje krásu latinské- ho originálu.) I tyto symboly Ducha Svatého jsou však ab-
straktní a i přes svou četnost a výmluvnost nejsou s to postihnout vnitřní osobní podstatu třetí 
Božské osoby. Nejkonkrétněji se nám Bůh zjevil ve svém Synu, protože se stal jedním z nás. Pro 
představu Otce si vypomáháme antropomorfickou projekcí moudrého a dobrotivého starce, ale 
pro Ducha Svatého máme jen nepřímé opisy a alegorie. 
Paradoxně právě tomuto Pánu a Oživovateli, který je s námi v trvalém nejbezprostřednějším 
životodárném styku a působí v nás nejvíce a nejúčinněji, dostává se v našem vědomí nejméně 
místa. On sám však jako by přímo zosobňoval Boží nezištnost a velkodušnost, i přes naši 
opomíjející neuvědomělost, nevděčnost a zcela nedostačující úctu trpělivě a vytrvale „všechno 
ve všech působí“. Boží Syn nám však jeho existenci i jeho působnost zjevuje a důrazně 
opakovaně připomíná. Má totiž s Duchem Svatým nejen ono věčné božské soužití v tajemství 
Nejsvětější Trojice, ale i svou „lidskou zkušenost“, protože to byl právě Duch Svatý, který byl 
autorem a zdrojem jeho lidství, z něho byl nejen počat, ale Duch ho také celý jeho pozemský 
život ustavičně vedl a sílil až do posledního vydechnutí na kříži a po třech dnech ho vyvedl 
oslaveného z hrobu. Dříve než se Ježíš vrátil k Otci, ujistil své učedníky, že je pro ně dobré, aby 
odešel. Nezanechává je jako opuštěné sirotky, ale zajistí jim stejnou životodárnou společnost, 
která jeho provázela v pozemském životě: na jeho místo přijde Utěšitel. Všemu je naučí, 
všechno jim připomene. 
A skutečně, styk prvotní Církve s Duchem Svatým, počínaje zázračnými Letnicemi, byl trvalý, 
velice živý a bezprostřední a Církev pod jeho vedením i uprostřed nemalých protivenství 
obdivuhodně rostla, tak- že během tří staletí opanovala hlavní světovou mocnost. Tento Duch 
nebyl slíben jen prvotní církvi, jakoby pro začátek, než se sami zapracují. Byl Církvi dán, aby 
s ní zůstal navždy. Ježíš ho označil jako Ducha pravdy a života, kterého svět nemůže přijmout, 
protože ho nevidí a nezná. Není to udivující, že lidé tohoto světa se vyznačují tak pronikavým 
bystrozrakem, pokud jde o vědeckotechnický rozvoj, a takovou doslova zaslepeností v du-
chovní a mravní oblasti? Tvrdošíjnost zla není vysvětlitelná pouze po prarodičích zděděnou 
hříšnou náklonností, ale je zde nutno připustit záměrné působení jiného ducha, ducha lži a 
smrti. I o jeho působení nás Spasitel informoval, že bude působit tak dovedně a úspěšně a 
přímo oslnivě, že by přivedl do záhuby i vyvolené. Bude dělat veliké divy, svádět a přemlouvat, 
aby se všichni klaněli nikoliv Bohu, ale jemu. Za div ducha lži a smrti můžeme pokládat plným 



právem skutečnost, že rovněž jemu se během tří století podařilo přeměnit křesťanský Západ na 
Západ pohanský. Tato opětovná repaganizace (opětné zpohanštění) musela tedy začít uvnitř 
Církve.
Jak je to možné? Bylo by rouháním, kdybychom chtěli tvrdit, že to byl Duch Svatý, kdo nás 
opustil a nechal sirotky. Nikoliv on nám, ale my mu náležitě nenasloucháme. Jak je možné, že 
se křesťané, i vysoce postavení, nechají oklamat? Odpad od pravdy nenastává najednou, je to 
proces postupných krůčků, které vypadají tak nevinně, jako by se stále ještě nedělo nic zlého, 
a přece si už našel do srdce a do mysli cestu duch lži a smrti, aby umrtvoval postupnými „in-
jekcemi“ vnímavost k Duchu pravdy a života. Tyto skryté dávky lži sledují jediný cíl: na místo 
kultu nejvyššího Boha postupně nastolit kult člověka. Jako živým štítem se zastínil samotným 
člověkem („humanismus“ a „pokrok“), opanoval kulturu a jejím prostřednictvím si vytváří 
půdu pro obrodu pohanství. Jak se přitom prosazuje také jakožto duch smrti, dokazují nám 
výmluvně dějiny i současnost.
Ale zaslíbení božského Spasitele týkající se Utěšitele a Pomocníka a maličkého stáda, kterému 
Bůh dává království, nepřestávají platit. I uprostřed zpohanštělého světa vyrůstají obdivuhod-
né květy svatosti jako úplné protiklady zobecnělých ideálů. Na čele Církve se střídají právě 
v této době velké osobnosti vynikající osobní svatostí. Kromě Ježíše Krista je tu ještě jedena 
osoba, která má ze všech tvorů největší celoživotní zkušenosti s Duchem Svatým, a to je jeho 
snoubenka Panna Maria. Ji uchránil již při početí od každičkého hříchu, když ji doslova na-
plnil svou milostí, s ní spolupracoval při vtělení a zrození Božího Syna i při zrození jeho my-
stického těla – Církve. To on ji oděl sluncem a hvězdami. S ní spolupracuje i v této kritické 
době rozhodující konfrontace s duchem lži a smrti. Na základě této spřízněnosti a zkušenosti 
se svým Snoubencem nás Maria již celé století volá do Večeřadla a připravuje nás systema-
ticky na nové Letnice. Uchýlit se do Neposkvrněného Srdce Panny Marie znamená odebrat se 
do nejvznešenějšího Stánku Ducha Svatého. Mariino prostřednictví je pro nás tou nejkratší a 
nejkonkrétnější cestou k „abstraktnímu“ a nepředstavitelnému Duchu. Prosme svou nebeskou 
Matku, aby nás naučila opravdové úctě, vnímavosti a dětské oddanosti ke svému Snoubenci 
a naučila nás jasně rozeznávat, co je jeho dílo a co je dílo jeho Odpůrce, kterému ona z jeho 
pověření drtí hlavu. 
Asi až na věčnosti pochopíme tajemství, jak Duch Svatý koná, že nás vede, aniž by v nejmenším 
omezil naši svobodu. Abychom mu dovolili maximum, musíme se mu zcela svěřit a odevzdat, 
otevřít se jeho působení a vedení. Neproviňujeme se proti Duchu Svatému, jestliže na jedné 
straně nasloucháme více sobě než jemu a na druhé straně mu připisujeme, co přímo odporuje 
jeho působení jako Ducha Ježíše Krista, Ducha pravdy a života?     JG

Jarní pouť na Makovou horu
Na pěší pouť ze Svaté hory na Makovou horu jsme sice vyra-
zili už “na jaře”, na pondělí velikonoční, ale přesto nás zaskočila 
cestou sněhová bouře. Nebýt toho, byla by to velmi příjemná 
procházka o celkové délce 19 km, prakticky bez výškových 
rozdílů. Naštěstí v cíli se o slunce postarala P. Maria a o nás 
místní duchovní správce, který na nás počkal a více než hodinu 
nás provázel kostelem (praktické určování svatých i církevních 
dějin). Děkujeme!             za starší rodiče FN
zajímavosi z průvodce:
Z vrchu nad Smolotely na pozadí vltavských lesů svítí do kraje „barokní 
perla“ celého středního povltaví kostel Maková.
Na Makové hoře (545 m.n.m.) nechal kostel postavit v letech 1719 – 

1722 Jan Felix Chanovský z Dlouhé vsi a jeho stavitelem byl C.A.Cannevalle. Kostel je zasvěcen sv. Janu 
Křtiteli a Panně Marii Karmelské. Vysvětil ho roku 1723 biskup hrabě Jan Rudolf Špork a tehdy přišli na 
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Makovou i karmelitáni, kteří sem přinesli milostnou sošku Panny Marie Škapulířské (dochovala se dodnes 
a na oltáři můžeme vidět její kopii). Po smrti Jana Felixe Chanovského přišel kostel o potřebný přísun 
peněz a nemohl tak být dostaven podle původních plánů s obvodními ambity. V této době opouští Ma-
kovou i řeholníci jejichž klášter, podle některých zmínek, vyhořel. Od roku 1836 je vedena farní kronika, 
která dobře mapuje další období, jakožto i likvidaci Bratrstva svatého škapulíře a karmelské Matky Boží v 
době josefínských reforem. Bratrstvo obnovuje v letech 1853 – 1856 páter Jan Šrámek a zřizuje zde i faru.
V září roku 1909 na Makové nastupuje páter Vincenc Bosáček a s ním zde dlouhá léta žije také jeho bratr 
Josef Bosáček, akademický malíř (zhotovil malbu nad presbytářem) a spolupracovník Mikoláše Alše.
Významně zasáhla Makovou první světová válka, kdy byly pro válečné účely odebrány kostelu zvony 
(zbyl tu pouze jediný nejmenší) a jen o kousek unikly stejnému osudu varhany, které byly ušetřeny pro 
svou historicko-uměleckou hodnotu.
V následujících letech se stav kostela horšil (drobná rekonstrukce byla provedena v 30. letech 20.stol), 
éra komunismu také stavu kostelu nijak neprospěla. Po roce 89 utrpěl kostel další velké rány v podobě 
krádeží a vandalismu. Až v polovině 90. let minulého století byla udělána generální oprava fasády, insta-
lace zabezpečovacího zařízení, obnova schodišť. Následně pak oprava příjezdové silnice, osazení kostela 
novými dveřmi, vybudování přípojky elektrické energie. V této době (1996) přišel na Makovou řeholník 
– františkán František Angelo Homola, který se plně věnoval všem příchozím návštěvníkům a hlavně 
kostelu, v němž bydlel a jehož okolí zveleboval. Rekonstrukce se dočkaly i historické varhany a také bylo 
nainstalováno venkovní osvětlení kostela. I díky těmto opravám a úpravám se zvyšoval počet příchozích 
věřících, poutníků a návštěvníků na Makovou horu. V roce 2000 byly do věží kostela vráceny 2 nové 
zvony. Dále pak byly opraveny kamenné kříže před kostelem, do průčelí kostela byla vrácena rekonstruo-
vaná socha Panny Marie Immaculaty. Poslední větší opravou bylo znovuposkládání obvodového tarasu.
Mše svatá na Makové se slouží každou neděli ve 12:00. Mariánské soboty jsou od měsíce května do listo-
padu vždy první sobotu v měsíci od 10:00 pobožnost a od 11:00 mše svatá. Pouť je 19.7. (P. Maria Karmel.)

Pozvání na poutě do Klokot
13. 6. Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie

Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovické diecéze
16.00 Klokotské hodinky, 
16.30 modlitba růžence, 
17.00 mše svatá, 
18.00 táborák na farní zahradě
14. 8. Vigilie slavnosti Nanebevzetí P. Marie, mše sv. v 17.00 
hod. P. Václav Hes, farář v Sušici
15. 8. Hlavní pouť ke Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

8.00 první mše sv., P. Dr. theol. Tomáš C. Havel CFSsS, šéfredaktor časopisu Duha
10.00 hlavní mše sv., Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký
14.00 beseda s hostem, 15.00 Klokotské hodinky se svátostným požehnáním
16. 8. Nedělní mše sv. 
10.00 hod. - P. Bogdan Sikora, OFM Conv., provinciál minoritů v České republice 
15.00 Klokotské hodinky se svátostným požehnáním
Varhanní absolventský koncert

Srdečně vás zvu na svůj varhanní absolventský koncert u příležitosti 
dokončení studia  na Pražské konzervatoři, který se uskuteční v pondělí 
18.5. v 19h v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí, Praha 2. Na programu 
zazní skladby: 
   J.S.Bach - Fantasia super: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, BWV 651
   P. Eben - Suita liturgica
   L. Vierne - Symfonie č.1 d moll, op. 14
Spoluúčinkuje mužská schola pod vedením Jiřího Hodiny. Vstup volný.
Děkuji vám za podporu a těším se na setkání s vámi!        Veronika Zemanová
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Okénko sv. Gabriela
Rektor kostela: 
P. Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D, JC.D, tel.: 605 830 201; 
e-mail: standa.pribyl@volny.cz
číslo účtu Duchovní správy u sv. Gabriela:  0120797309 / 0800
Společnost přátel beuronského umění a Nadační fond MALAKIM: 
Mgr. Monica Bubna-Litic (Šebová), tel: 777 221 950; 
e-mail: sebova@orlice.cz,  www.beuron.cz
číslo účtu Společnosti přátel beuronského umění:  6668718001 / 5500
číslo účtu Nadačního fondu MALAKIM:   7452142001 / 5500
Zástupce pro tradiční liturgii:
Robert Školoud, tel.: 728 753 021; e-mail: robert.skoloud@gmail.com

pá 1. 5.
17.00 mše sv. (v tridentském tradičním ritu) 
ze sv. Josefa – dělníka s výstavem NSO
so 2. 5. 
17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Athanasia
ne 3. 4.
11:15 mše sv. (latinská s gregoriánským 
chorálem) z 5. neděle velikonoční
17:00 mše sv. (trid.) ze 4. neděle po Ve-
likonocích
pá 8. 5.
17:00 mše sv. (trid.) z férie
ne 10. 5.
11.15 mše sv. (česky) ze 6. neděle velikonoční 
17.00 mše sv. (trid.) z 5. neděle po Velikonocích
čt 14. 5.
17:00 mše sv. (trid.) z Nanebevstoupení Páně

pá 15. 5.
17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Jana Křtitele de la Salle
ne 17. 5.
11.15 mše sv. (česky) ze 7. neděle velikonoční
17.00 mše sv. (trid.) z neděle po Nanebevstou-
pení Páně
pá 22. 5.
17.00 mše sv. (trid.) z férie
ne 24. 5.
11.15 mše sv. (česky) ze slavnosti Seslání Ducha svatého
17.00 mše sv. (trid.) z Hodu Božího Svatodušního
pá. 29. 5.
17.00 mše sv. (trid.) z pátku suchých dnů 
Svatodušních
ne 31. 5.
11.15 mše sv. (česky) ze slavnosti Nejsvětější Trojice
17.00 mše sv. (trid.) ze svátku Nejsvětější Trojice

Květen 2015

Farní dovolená
Zveme vás na farní dovolenou, letos do poských Wambierzyc, v termínu 8. - 15. 8. 2015. 
Vambeřice jsou staré poutní místo z 13. století, kolonizované Přemyslem Otakarem II. v r. 1253.
Z původního dřevěného kostelíka postupem času vznikla monumentální bazilika minor, do r.  
1945 ve správě pražského arcibiskupa(resp. de iure až do r. 1972). Dne 17. srpna 1980 došlo k 
největší a nejvýznamnější události v dlouhé historii vambeřické svatyně – soška Matky Boží byla 
korunována na vambeřickou Královnu rodin. Ta je i patronkou Kladska. Krásné okolí zahrnuje 
stará lázeňská městečka, chráněnou krajinnou oblast, a hlavně Kladsko, město založené r. 981 jako 
pevnost na ochranu stezky Praha - Krakow. Více na: http://www.wambierzyce.pl  
http://www.rapotin.cz/informace-o-obci-2/historie/poutni-misto-vamberice/
Ubytování je zajištěno ve dvou poutnických domech (Nazaret a Nad sklepikem), celkem 61 
míst. Stravování polopenze s možností dokoupení oběda dle potřeby.
Ceny ubytování za 1 noc:
dům Nazaret - dospělý 27 zl. = cca 180 Kč, dítě do 12 let 50%, dítě do 3 let zdarma
dům Nad sklepikiem - dospělý 20 zl. = cca 135 Kč, dítě do 12 let 50%, dítě do 3 let zdarma
Zájemce prosíme, aby se zapsali do přihlašovacího archu v sakristii a složili zálohu 3000 Kč.
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vydává: Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově,  Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
redakční rada: P. J. Gapski, P. S. Přibyl, P. J. Gerndt, M. Muchová, F. Nedbal    
uzávěrka:  25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)    náklad tohoto čísla: 500 ks     neprodejné

Významné dny, svátky a farní program
 1.5. pátek svátek sv. Josefa, dělníka
 2.5.  sobota památka sv. Atanáše
 3.5. neděle 5. neděle velikonoční
 5.5. úterý od 17:30 v katedrále mše na poděkování za 70 let od konce 2. svět. války
 6.5. středa sv. Jana Sarkandra
 8.5. pátek Panny Marie, prostřednice všech milostí
 14.5. čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně
 15.5. pátek Svatojánské slavnosti Navalis, od 18 hod. mše sv. v katedrále, násl. průvod
 16.5. sobota svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech, 
   od 15 hod. mše sv. v kapli sv. Jana v Radlicích
 17.5. neděle 6. neděle velikonoční
 20.5. středa sv. Klementa Maria Hofbauera
 23.5. sobota v 16:30 v katedrále přijetí kandidátů do katechumenátu
 24.5. neděle Slavnost Seslání Ducha sv.
 26.5. úterý pam. sv. Filipa Neriho
 29.5. pátek Noc kostelů, program začne po mši sv. v 17:30
 30.5. sobota sv. Zdislavy
 31.5. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice, od 9:30 u sv. Václava biřmování (s.bisk. Herbst)
 1.6. pondělí pam. sv. Justina
 2.6. úterý v 18, 30 promítání filmu Opři žebřík o nebe v parku Portheimka (případně  
   při nepřízni počasí v kostele)
 3.6. středa v 18,30 večer přímluvné modlitby se zpěvy Taizé v kostele
 4.6. čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně
Farní dovolená
Prosíme, nezapomeňte se přihlásit v sakristii! (viz str. 11)
Pomoc při Noci kostelů a Dnech víry
Prosíme o organizační pomoc při těchto akcích. Rozpis služeb je v sakristii. Děkujeme!
Hudba
Pro ty, kteří si nestihli poslechnout nastudování Gounodovy Missy Brevis No. 7 v podání 
našeho sboru IGNIS se nabízí opakované provedení 16.5. při mši sv. v 17:30 hod. u Sv. Jana na 
Skalce (vstup vedle Faustova domu na Karlově nám., příp. schodištěm z ulice Vyšehradská). 

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) Pátek:  17:00 sv. Gabriel
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

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.


