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ZASTAVTE SE PŘED DÍTĚTEM KRISTEM!
Tuto výzvu vyslovil papež Jan Pavel II., který připomenul, že „svět je dějinami spásy“ a „Kristus 
je světlo naději.“ Toto Dítě je opravdovým nositelem pokoje a pravého štěstí. Těm, kdo ho přijali, 
nic nechybí. Co je k tomu potřebné? – Nejprve se před ním zastavit a za druhé ho přijmout. Přijmout 
ho ve svém srdci s vírou, přijmout tak, že mu dáme prostor v životě, přijmout ho jako cestu a pravdu, 
vždyť Ono je Život. Jeho přijetí je tajemstvím svobody a radosti v srdci. – A to je tajemství Vánoc.
Jde o dítě a dítě potřebuje lásku. Je odkázané na pomoc druhých, u nichž budí často rozdílné 
emoce. Svou bezmocí u mnohých budí soucit, některým se ho však nedostává a místo něj mají 
v srdci nenávist a po ruce výmluvu i zbraně a dovedou i děti zabíjet. Takoví se ochuzují o tajem-
ství Vánoc. Vánoce jsou především tajemstvím lásky – „Lásky Otce, který poslal na svět svého 
jednorozeného Syna, aby nám darováním svého života přinesl spásu.“ (srov. 1 Jan 4,8-9). Láska 
je vždy svobodná, úžasná a plná radosti i v utrpení. Bůh nás k ní povolává a jsme obdarováni 
už tím, že je nám dovoleno se rozhodnout a On sám se vydává do našich rukou v každém dítěti.
DNES PŘIŠLA NA SVĚT LÁSKA
Evangelium mše svaté slavené za dne nám tuto Lásku ukazuje jako světlo a Slovo, které bylo 
od počátku a skrze něž všechno povstalo. Ev. Jan říká: „V něm byl život, a ten život byl světlem 
lidí. ... Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími 
dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z 
Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od 
Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“(Jan1,4,11-14) – To je skutečnost a význam Vánoc.
Vánocemi je odstartován převratný boj mezi temnotami a světlem, mezi smrtí a životem, mezi 
nenávistí a láskou. A Láska, která tohoto dne přišla na svět, podivuhodně zvítězila na kříži, 
jehož smysl ještě podivuhodněji změnila. Světlo lásky, šířené symbolicky z Betléma*, se mys-
ticky dotýká mnoha srdcí svým světlem i teplem, a je oznamovatelem důvodu k radosti. Musím 
se rozhodnout jaký prostor Ježíši ve svém životě daruji. Obdarování od něj bude mnohem větší. 
Zůstává jen otázkou jak je přijmu? Bože, Tys obdivuhodně stvořil člověka, a s ještě větší láskou 
jsi ho obnovil, vždyť Tvůj Syn se stal jedním z nás a má účast na našem lidském životě; dej, ať 
my máme účast na jeho božství. Neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po 
všechny věky věků. Amen  Požehnané Vánoce, plné nadějí a lásky!   Váš P. Jerzy
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farář u sv. Václava   P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 // 257 317 652 
a rektor u sv. Gabriela:  gapski@centrum.cz
farní vikář:  P. Martin Chleborád : tel. 732 489 544 //  257 317 652 
  martin.chleborad@gmail.com

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 25. v měsíci 
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), i v jednotlivých společenstvích. 

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 - 19:00 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Katechumenát dospělých - individuální 
přípravu vede P. Jerzy, pondělí 18:30
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 

Příprava na biřmování - P. Martin
každou středu po večerní mši sv.
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. Martina
čtvrtek od 18:00 - zahájeno 15.9.
Čtvrteční filmové a 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 10.1. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 10.1. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla zahájena 12.9.

Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” stále hledáme 
dobrovolníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené 
suroviny, a po skončení umyjí nádobí a uklidí v sále. Jinými slovy - 
budou “držet služby”. 

Biblická hodina
I v letošním roce se koná každý čtvrtek od 18:15 Biblická hodina - 
nyní pod vedením otce Martina. Po úvodních setkáních, které byly 
věnovány metodice jak číst a jak přistupovat k biblickým textům, 
jsme přešli k výkladu i ke čtení biblí inspirovaných textů. Přijďte se 
nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti!
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Ostatní čtvrtky se ve stejném čase scházíme k modlitbě chval, díků a proseb, doprovázené 
kytarovými chvalozpěvy. Modlitba trvá zhruba hodinu až hodinu a půl. Též srdečně zveme! Na 
setkání se těší a zvou       Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Tříkrálový přechod Brd
Temnotou zimní noci opět zazáří světlo ohně. Zveme všechny dobrodruhy na tradiční 
Tříkrálový noční přechod Brd. Uskuteční se v noci z 6. na 7. ledna 2017. Sraz v 17:35 na autobu-
sové zastávce v Mníšku pod Brdy na náměstí. Trasa pochodu vede po hřebenovce k rozcestí U 
Šraňku, kde bude zastávka u ohně a občerstvení. Dále je možno jít kratšími cestami do Řevnic 
nebo do Dobřichovic, či zvolit delší variantu a jít pěšky až do Zbraslavi.
Návrat do Prahy z kratší cesty je zhruba ve 23 hodin, při cestě až do Zbraslavi se vracíme kolem 
2. hodiny po půlnoci. Těšíme se na vás, 138. oddíl skautek Modrý Klíč a 138. oddíl skautů 
Černý Šíp, Praha 5.             Josef Cuhra

Přejeme Vám
požehnané, láskou a porozuměním naplněné vánoční 

svátky,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2017

Farnost u kostela sv. Václava Praha-Smíchov

Betlémské světlo 2016
Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se 
uskutečnila v sobotu 10. 12. 2016 v kostele syrské pravoslavné církve Mor Ephrem 
na náměstí Stefan-Fadinger-Platz. Pro Betlémské světlo se z Brna vydali skauti, 
kteří jej dopravili do České republiky.
V sobotu 17. 12. 2016 za spolupráce dalších skautů rozvezeme Betlémské světlo 
vlaky po naší vlasti. Dále díky spoustě z Vás bude Betlémské světlo rozdáváno 
při místních akcích. Motto letošního ročníku Betlémského světla zní Odvážně 

vytvářet mír (Mutig und kreativ den Frieden gestalten). Motto je inspirováno Horským 
kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. 
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 
5, 9–10)

Tříkrálová sbírka
V lednu (1.-15.1. 2017) proběhne již osmnáctý ročník Tříkrálové 
sbírky. Díky spolupráci škol, dobrovolníků a zaměstnanců 
Charity ČR vyjdou opět do ulic tisíce kolednických skupinek. I 
Vy se můžete stát dobrovolníkem a pomoci nám podpořit z vy-
braných peněz konkrétní potřebnou osobu, některý z projektů 
Diecézní charity Praha ve vašem okolí. O konkrétním využití 
sbírky se můžete dočíst na www.trikralovasbirka.cz. V naší far-

nosti se uskuteční tradičně jako v předchozích letech pod vedením P. Chvátala, kterému se již 
mohou koledníci hlásit. Farnost sama další sbírku organizovat nebude.      HS

Filmový a modlitební čtvrtek
Srdečně vás zveme na lednové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem. 
Film nás tentokrát zavede do srdce Anglie, do města Coventry, které bylo 
roku 1940 zničeno německým bombardováním. Byla zasažena také ka-
tedrála. V jejích troskách se lidé denně modlí za smíření mezi zeměmi, 
osobami, církvemi, náboženstvími... Vznikly tak litanie smíření z Co-
ventry, které korespondují se sedmi hlavními hříchy. Těšíme se na vás ve 
čtvrtek 12.1.2017 v 19:30 ve farním sále.
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Pořad mší svatých o vánočních svátcích 2016
Kostel sv. Václava Praha 5 - Smíchov 

Adventní vyrábění
V sobotu 3.12. jsme se ve farním sále sešli s rodiči, dětmi 
a manžely Baldínskými k již tradičnímu adventnímu 
vyrábění. Tentokrát jsme se během krátké promluvy 
mohli naučit také jednu africkou písničku a pak už se 
všichni pustili do tvoření. Na několika stanovištích bylo 
možné dělat buď vánoční přáníčka a ozdobné papírové 
stromečky, sešívat srdíčka s medailkami nebo zdobit 
skleněné svícínky. Za necelé tři hodiny se vytrvalým 
šikovným rukám i ručičkám podařilo vyrobit spoustu 

krásných výrobků, které bylo možné zakoupit v našem kostele na 2. a 3. neděli adventní po ranních mších 
svatých. Děkujeme všem, kdo se zúčastnili vyrábění i vám všem, kdo jste přispěli našim africkým bratrům 
a sestrám jakýmkoli obnosem. Těšíme se, až si příští rok připomeneme, k čemu byla tato naše malá, ale 
radostná výpomoc v misijní stanici využita. (P.S. - vybralo se rekordních 19.516,-Kč- Děkujeme!!!)   GS

Betlémská hvězda zavítala na Klamovku
Možná jste již zaznamenali, že od letošního září dochází naši 
kněží každou středu od 15 hodin slavit mši svatou do nově 
otevřeného domova pro seniory na Klamovce (Senior Rezi-
dence Klamovka). Ve středu 14. 12. jsme se za obyvateli domo-
va vydali také s nejmladšími dětmi ze skupiny náboženství 
pro předškoláky. Děti po mši sv. v kapli zazpívaly písničku 
o betlémské hvězdě a poté, kdo chtěl, mohl se připojit ke 
známé koledě „Byla cesta, byla ušlapaná“. Děti zpívaly s chutí, 
takže naši dospěláckou podporu ani skoro nepotřebovaly, 

a odměněny potleskem odkráčely vedeny hvězdou zpět na faru. Doufáme, že tento malý předvánoční dárek 
všechny přítomné alespoň trochu potěšil a všem přejeme požehnané a radostné prožití Vánoc!     GS

Sobota 24. 12. 2016 – Štědrý den
  7:30 rorátní mše sv.
16:00 pro rodiny s dětmi
24:00 půlnoční – kostel sv. Václava 
24:00 půlnoční – kostel sv. Gabriela
Neděle 25. 12. 2016 – Boží hod vánoční
  8:00 mše sv.
  9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
11:15 mše sv. – kostel sv. Gabriela
15:00 mše sv. – Palata
16:00 Koncert Česká Vánoční mše – Jan 
Jakub Ryba
18:00 mše sv.
Pondělí 26. 12. 2016 – svátek sv. Štěpána
  8:00 mše sv. 
  9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
18:00 mše sv.
Ostatní dny platí pravidelný pořad bohoslužeb. Kostel bude otevřen 25. 12. 2016 a 26. 12. 2016 
po celý den.Ve všední dny 7:15 – 12:00 a 17:00 – 18:30. Prohlídka kostela a betlému je možná 
mimo čas bohoslužeb.

Pátek 30. 12. 2016 – svátek Svaté rodiny
  7:30   mše sv. s obnovou manželského slibu
17:30   mše sv. s obnovou manželského slibu
Sobota 31. 12. 2016
 7:30 mše sv.
16:00 děkovná mše svatá na závěr roku
Neděle 1. 1. 2017 – Slavnost Matky Boží
  8:00 mše sv.
  9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
11:15 mše sv. – kostel sv. Gabriela
18:00 mše sv.
Pátek 6. 1. 2017 – Slavnost Zjevení Páně
  7:30 mše sv. s žehnáním vody, kadidla a 
křídy
17:30 mše sv. s žehnáním vody, kadidla a 
křídy
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Platnost staré moudrosti
Některá pravidla jsou platná a neměnná po celá staletí, protože nám i v dnešní době mohou 
být dobrou jednoduchou pomůckou ke zvládnutí plnohodnotného života. Patří sem také věta 
zapsaná v bibli, že všechno má svůj čas. Záleží na každém z nás, čemu se věnujeme a jak si 
ho dokážeme zorganizovat. Střídání ročních dob, všedních a svátečních dnů i údobí radosti a 
smutku, neodmyslitelně patří k našemu životu. Jeho způsob je však dnes velmi rychlý. Některé 
skupiny lidí se o to snaží ještě více umělým předbíháním určitých časových úseků. Vidíme 
to zvláště před Vánocemi a Velikonocemi. Už nejméně dva měsíce před svátky jsou regály 
obchodů plné dekoračního a dárkového zboží. Hudba násilně navozuje příjemnou náladu. 
Negativním důsledkem tohoto posunu je ztráta pravé podstaty a významu těchto dnů. Mnozí 
lidé zachovávají určité zvyky a tradice, ale o jejich původ se už ani nezajímají.
Dalšími příčinami tohoto přesouvání je neustálý neklid, zmatek a strach, že se nic nestihne. 
Dochází také k narušování mezilidských vztahů, protože na ně nezbývá čas. Proto je velmi 
potřebné zamyšlení nad tím, jak můžeme alespoň trochu zmírnit tyto záporné věci. Domnívám 
se, že by nám pomohlo naplno si uvědomit stálou platnost a pravdivost už jednou citované 
biblické moudrosti, že všechno má svůj čas a pokusit se žít bez jeho násilného přesouvání.   IB

Přijď Pane Ježíši,
tak zněl název Adventní obnovy, kterou opět vedl P. K. Sa-
toria. Byla plná myšlenek, z nichž některé bych se pokusila 
zaznamenat.
- Výzvu „přijď Pane Ježíši“ často slyšíme, čteme, ale možná méně 
často ji vyslovujeme. Věříme, že Ježíš přijde někdy, ale bojíme 
se ji v některých životních situacích vyslovit, aby Pán náhodou 

nerozhodl jinak, než bychom si představovali, tedy že by přišel, když ho zrovna nečekáme. Ale 
On je nám stále nablízku, „vše je (podle P. Satoria) zabydleno stále Boží přítomností.“
- Doba Adventní není jen přípravou na příchod Ježíše o Vánocích, ale je to příprava na celý 
další rok našeho života. Máme prosit o to, abychom Ježíšovu přítomnost stále vnímali. „Buďte 
připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete“ (Mat. 24)
- Důležité je přijmout sám sebe - Ježíš  mi přináší radostnou zvěst o mém životě, který nekončí 
zmarem. „Nechtějte od Boha méně, než Vám chce dát!“
- Uměním života je žít přítomnost v jednotě s Bohem. „Skrze Tebe žiji, pohybuji a jsem“.
- Víra je společná akce s Bohem. Je to participace (účast) na Ježíšově vidění světa (kard. Ratz-
inger). Tedy, chci vidět svůj život Tvýma očima, Bože. Bůh spolupracuje s tím, co stvořil, ale 
dal nám svobodu!
- Maria je patronkou Adventu, máme být připraveni na duchovní obdarování.
- Naše mysl je nastavena k „těšení“ (na zítřek, až vyhraji, až ...). Dříve bylo často zdůrazňováno 
(hlavně v klášterech), raději radostně prožívat přítomnost, protože každý okamžik je plný Boha 
a tím můžeme být připraveni k nepřetržitému obdarovávání.
- „Dělej, co děláš, tehdy žiješ“ (sv. Augustin), tedy dávej tomu, co děláš vše. Miluj.
- Láska je vůle orientovaná k dobru. Vzít Boží věc za svou znamená, abychom se nebáli investo-
vat lásku do světa. Je nutné zbavit lásku komerčního charakteru, tedy ne „něco za něco…!“ 
Investovat dobro do světa ať je jakýkoliv, tak víra dostává charakter něčeho živého.
- Člověk často identifikuje Boha jen v tom, co se daří, ale když přijímáme dobré, proč nepřijímat 
i zlé? Být připraveni na chvíle pochyb, nezdarů a křížů, kdy se nám Bůh vzdaluje. „Těm, kdo 
Boha milují, vše napomáhá k dobru.“ Není nic, v čem by se Bůh nemohl nalézt. „Bože, tys mě 
nestvořil pro utrpení, ale pro blaženost“ (Jeremiáš).



- Byli jsme pokřtěni, ale jsme stále tvořeni. Stále čím dál hlouběji jsme nořeni do jistoty, že 
dobré i zlé je pro mne požehnáním. Advent nás povzbuzuje, abychom dovedli slíbit: „Chci tě, 
Pane, vidět tam, kde jsem Tě dosud neviděl!“
Kdosi moudrý řekl: „Lidé se rádi informují, ale neradi formují!“   MM

Pane, dej ať záříme tvým pokojem
Minulý měsíc jsme vzpomínali na všechny zemřelé. Věříme, že jsou s naším Pánem, že nás 
ochraňují a snaží se vést správnými cestami. Přesto je pro nás bolestné smířit se s jejich smrtí. 
Pravděpodobně každý tento pocit již zažil. Někdo možná dokonce kolem období „dušiček“. 
Bolestný to čas. A teď v prosinci budeme prožívat to samé. Období Vánoc, kdy již nemůžeme 
být se všemi našimi blízkými. Konec roku, a tak bolestný, mohlo by se zdát. Jak tedy tuto bolest 
zvládnout? Vytrvalou modlitbou, prosbou, pevnou vírou. Náš Pán ví, co dělá a proč. A ví, kdy 
přesně. S jeho pomocí a naším otevřeným srdcem bolest dokážeme překonat. Musíme se však 
také smířit s tím, že to chce čas. Avšak nezapomeňme, že my žijeme dál. Musíme fungovat, jsme 
potřební, jsme zaúkolováni. Nedávno jsem se dostala k jedné písni. A myslím si, že zrovna i do 
,,tohoto období“ se hodí. Je od Rebeccy St. James, křesťanské zpěvačky pocházející z Austrálie. 
Je známá spíše u mladých lidí. Přesto se chci o píseň s Vámi se všemi podělit. Jmenuje se You 
make everything beautiful (Ty děláš vše krásné). Zde stručný překlad:
Zahrň mě pokojem, Pane, abych přijala věci, které nemohu změnit. Dej mi odvahu změnit 
to, co mohu. Moudrost, abych poznala, že v mé slabosti Ty můžeš zářit a v Tvé síle já mohu 
vzlétnout. Zahrň mě trpělivostí pro věci, které ještě potřebují čas. Zahrň mě svobodou, abych 
kráčela novou cestou a nech mě pocítit Tvou lásku. Pozvedám otevřené dlaně k Tobě, můj Spa-
siteli, zkrášli mou duši. S vědomím, že Tys vykoupil mou bolest a selhání. Očisti mou duši. 
Všechno děláš krásné v tomto čase, ve Tvém čase.
Přeji nám všem mnoho sil, abychom překonali „odchody“ našich blízkých. A aby naše srdce 
byla zaplavena Božím pokojem.          JE

Pokoj se rodí rozjímáním Boží tváře v Ježíši Kristu 
Homilie Benedikta XVI. z mše sv., baz. sv. Petra
Drazí bratři a sestry,
„Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář“ – recitovali jsme slova Žalmu 
66 po vyslechnutí prvního čtení, které podává starozákonní kněžské požehnání lidu smlouvy. Je 
obzvláště významné, že na počátku nového roku osvěcuje Bůh svůj lid, tedy nás, Svým svatým 
Jménem, které se třikrát objevuje ve slavnostní formuli biblického požehnání. A neméně 
příznačné je, že Boží Slovo, které „se stalo tělem a přebývalo mezi námi“ jako „pravé světlo, 
které osvěcuje každého člověka“ (Jan 1,9.14), dostává osm dní po svém narození jméno Ježíš, 
jak uvádí dnešní evangelium (srov. Lk 2,21).
V tomto jménu jsme se zde shromáždili. Srdečně zdravím všechny přítomné, počínaje velvy-
slanci diplomatického sboru při Svatém stolci. Srdečně zdravím kardinála Bertoneho, svého 
státního sekretáře, a kardinála Turksona a všechny členy Papežské rady Iustitia et Pax, kterým 
jsem zvláště vděčný za jejich úsilí při šíření Poselství ke Světovému dni míru, jehož letošní téma 
zní „Blahoslavení tvůrci pokoje“.
Třebaže svět je bohužel poznamenán „ohnisky napětí a kontrasty působenými rostoucí nerovností 
mezi bohatými a chudými, převažující egoistickou a individualistickou mentalitou, která se mimo 
jiné projevuje nezřízeným finančním kapitalismem a různými formami terorismu a mezinárodní 
kriminality,“ (Poselství ke Světovému dni míru 2013, č.1) jsem přesvědčen, že „mnohé mírové 
iniciativy ve světě dosvědčují vrozené povolání lidstva k míru. Každý člověk touží po míru. Tato 
touha jako jeho základní aspirace určitým způsobem splývá s přáním naplněného, šťastného a 
plně realizovaného lidského života. … Člověk je stvořen pro mír, který je Božím darem. To vše mi 
vnuklo myšlenku, abych se pro toto poselství inspiroval slovy Ježíše Krista: «Blahoslavení tvůrci 
6
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pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny» (Mt 5, 9)“. Toto blahoslavenství říká, že „mír je 
mesiánským darem i lidským dílem zároveň… Je to mír s Bohem skrze život podle Jeho vůle. Je 
to vnitřní mír se sebou a vnější mír s bližním i s celým stvořením“ (ibid. 2 a 3). Ano, mír je do-
brem po výtce. Je třeba prosit Boha o něj jako o dar a zároveň jej všemi silami vytvářet.
Můžeme se ptát: co je základem, původem a kořenem tohoto míru? Jak můžeme pocítit pokoj v sobě, 
navzdory problémům, temnotám a úzkostem? Odpověď nám dávají čtení z dnešní li-turgie. Biblické 
texty, zejména ten z Lukášova evangelia, který jsme právě vyslechli, nás vybízí, abychom rozjímali 
o vnitřním pokoji Ježíšovy Matky, Panny Marie. Ji potkaly v těch dnech, „kdy porodila svého pr-
vorozeného syna“ (Lk 2,7), mnohé nevídané události. Nejenom narození Syna, ale ještě před tím 
namáhavá cesta z Nazareta do Betléma, potíže s nalezením příbytku a hledání útočiště během noci, 
potom zpěv andělů, nečekaná návštěva pastýřů. Marii však nic nevyvede z míry. Neznepokojí se, ani 
se nezalekne událostí, které ji přesahují; jednoduše mlčky rozjímá o všem, co se děje, uchovává to v 
paměti a v srdci, nerušeně a klidně uvažuje. Toto je vnitřní pokoj, který bychom chtěli mít uprostřed 
někdy bouřlivých a zmatených dějinných událostí, jejichž smysl často nechápeme a které nás děsí.
Evangelní úryvek končí zmínkou o Ježíšově obřízce. Podle Mojžíšského předpisu mělo dítě po 
osmi dnech od narození přijmout obřízku a zároveň dostat jméno. Bůh sám prostřednictvím 
svého posla řekl Marii i Josefovi, že se Dítě má jmenovat „Ježíš“ (srov. Mt 1,21; Lk 1,31), a tak se 
také stalo. Toto jméno, které Bůh stanovil ještě před tím, než bylo Dítě počato, je mu nyní ve ch-
víli obřízky oficiálně dáno. Navždy to také označuje Marinu identitu. Ona je „Ježíšovou matkou“, 
to znamená matkou Spasitele, Krista, Pána. Ježíš není člověk jako každý jiný, ale je Slovem Božím, 
jednou z božských Osob, Synem Božím, a proto byl Marii dán titul Theotokos, tedy Matka Boží.
První čtení nám připomíná, že pokoj je darem Božím a pojí se k jasu Boží tváře, podle textu 
z knihy Numeri, která podává požehnání užívané kněžími Izraelského lidu při liturgických 
shromážděních. Požehnání, které třikrát opakuje svaté, nevyslovitelné jméno Boží, a pokaždé 
je spojuje s dvěma slovesy označující určité konání ve prospěch člověka: „Ať tobě Hospodin 
požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hos-
podin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!“ (Nm 6, 24-26). Pokoj je tedy vrcholem těchto 
šesti úkonů, které Bůh koná pro nás, když nám ukazuje svou jasnou tvář.
Rozjímání Boží tváře je v Písmu svatém vrcholná blaženost: „Oblažils ho radostí před svou tváří“, 
říká Žalmista (Žl 21,7). Rozjímáním Boží tváře se rodí radost, bezpečí a pokoj. Co však konkrétně 
znamená, rozjímat Pánovu tvář v pojetí Nového zákona? Znamená to, poznat ji bezprostředně, 
nakolik je to možné v tomto životě, skrze Ježíše Krista, ve kterém se zjevila. Těšit se z jasu Boží 
tváře, znamená proniknout do tajemství jeho Jména, které nám zjevil Ježíš, porozumět něčemu z 
Jeho niterného života a z Jeho vůle, abychom mohli žít podle Jeho dobrotivého plánu s lidstvem. 
Vyjadřuje to apoštol Pavel ve druhém čtení, vzatém z listu Galaťanům (4,4-7), kde mluví o Du-
chu, jenž v našich srdcích volá: «Abba, Otče!». Toto zvolání pramení v rozjímání pravé Boží tváře, 
ze zjeveného tajemství Jeho Jména. Ježíš praví: „Zjevil jsem tvé jméno lidem“ (Jan17,6). Boží Syn, 
který se stal tělem, nám dal poznat Otce, dal nám ve své viditelné lidské tváři vnímat neviditelnou 
tvář Otcovu; skrze dar Ducha svatého poslaného do našich srdcí, nám dal poznat, že v Něm jsme 
Božími syny také my, jak praví svatý Pavel v úryvku, který jsme slyšeli: „A protože jste synové, 
poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: «Abba, Otče!»“ (Gal 4,6).
Ano, drazí bratři, základem našeho pokoje je jistota, že v Ježíši Kristu rozjímáme jas tváře Boha 
Otce a že jsme syny v Synu, a dostává se nám tak na naší životní cestě téhož bezpečí, které 
zakouší dítě v náručí dobrého a všemohoucího Otce. Jas Pánovy tváře nás obdařuje pokojem 
a je projevem jeho otcovství. Pán k nám obrací svoji tvář, projevuje se jako Otec a dává nám 
pokoj. Tady je počátek onoho hlubokého pokoje – „Božího pokoje“, který se neoddělitelně 
pojí s vírou a milostí, jak píše svatý Pavel římským křesťanům (srov. Řím 5,2). Nic nemůže 
odejmout věřícím tento pokoj, ani soužení a utrpení života. Utrpení, zkoušky a temnoty totiž 
neumenšují, ale zvětšují naši naději, která neklame, protože „Boží láska je nám vylita do srdce 
skrze Ducha svatého, který nám byl dán“ (Řím 5,5).
Panna Maria, kterou dnes ctíme titulem Matky Boží, kéž nám pomůže rozjímat tvář Ježíše, 
Knížete pokoje. Kéž je nám oporou, provází nás v tomto novém roce a vymůže nám a celému 
světu dar pokoje.  Amen
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Významné dny, svátky a farní program
18.12. neděle 4. neděle adventní
24.12. sobota Štědrý den
25.12. neděle Boží Hod vánoční, 16:00 Koncert Česká mše Vánoční – Jan Jakub Ryba
26.12. pondělí Svátek sv. Štěpána
27.12. úterý Svátek sv. Jana apoštola
28.12. středa Svátek sv. Mláďátek
30.12. pátek Svátek sv. Rodiny
31.12. sobota sv. Silvestr
 1.1. neděle Slavnost Panny Marie, Matky Boží
 2.1. pondělí Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
 6.1. pátek Slavnost Zjevení Páně
 8.1. neděle Křest Páně
 17.1. úterý Památka sv. Antonína, opata
 18.1. středa Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů
18. mše sv. v týdnu
Od letošního září jsou pravidelně slouženy mše sv. v Senior Rezidenci Klamovka (zastávka tram-
vaje a autobusu). Každou středu od 15 hod., P. Jerzy a P. Martin se střídají. Účast veřejnosti vítána!
Pozvánka na staročeské roráty u sv. Václava
Při ranních bohoslužbách 7:30 ve všední dny a v soboty zpíváme již mnoho let staročeské roráty.
Mše sv. jsou u bočního, mariánského oltáře. Od 28.11. do 24.12. Přijďte!
Litanie smíření z Coventry
Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. (Řím 3, 23)
* Nenávist, která staví jeden národ proti druhému, jednu rasu proti druhé, jednu třídu proti 
druhé, - Otče, odpusť.
* Chtivost, která tlačí lidi i národy k tomu, aby se zmocnili jmění ostatních, - Otče, odpusť.
* Chamtivost, která zneužívá práci a ničí zemi, - Otče, odpusť.
* Naši závist při pohledu na blaho a štěstí druhých, - Otče, odpusť.
* Naši lhostejnost vůči utrpení vězňů, bezdomovců a utečenců, - Otče, odpusť.
* Žádostivost, která znásilňuje těla mužů, žen a dětí, - Otče, odpusť.
* Pýchu, která nás vede k tomu, abychom spoléhali více na sebe než na Boha, - Otče, odpusť.
Buďte dobří jedni k druhým, mějte soucit, odpouštějte si navzájem, jako Bůh vám odpustil 
skrze Ježíše Krista (Ef 4,32)

Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:  8:00    9:30 18:00  sv. Václav  Neděle:  11:15  sv. Gabriel
(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi) Středa: 15:00 DD Klamovka
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.


