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Jen utrpení lásky překoná 
zlo
U dnešního člověka, ve srovnání s Lu-
therovou dobou a vzhledem ke klasické 
perspektivě křesťanské víry, došlo k 
určitému převratu, neboť už to není člověk, 
který věří, že potřebuje být před Bohem 
ospravedlněn, nýbrž domnívá se, že Bůh 
by se měl ospravedlnit za všechny hrůzy, 
které ve světě jsou, za bídu lidské bytosti a 
za všechno, co v posledku závisí na něm.
Kdysi typická starost o spásu se vytratila. 
Nadále ovšem trvá pocit, že potřebujeme 
milost a odpuštění. Pro mne je “znamením 
času” skutečnost, že pojem Božího mi-
losrdenství se stále více stává ústředním a 
dominantním, počínaje sestrou Faustynou. 

Její vize různými způsoby hluboce odrážejí Boží obraz, který je vlastní dnešnímu člověku, i lid-
skou touhu po božské dobrotě. Papež Jan Pavel II. byl hluboce prodchnut tímto podnětem, ačkoli 
se to ne vždy výslovně projevovalo. Určitě ale není náhodou, že jeho poslední kniha, která vyšla 
před jeho smr-tí, mluví o Božím milostdenství. Na základě zkušeností, ve kterých už od prvních 
let svého života vnímal veškerou krutost lidí, prohlašuje, že milosrdenství je jedinou pravou a pos-
lední účinnou reakcí na moc zla. Jedině tam, kde je milosrdenství, končí zlo a násilí.
Papež František se nachází plně v této linii. Jeho pastorační praxe se vyjadřuje právě tím, že k nám 
nepřetržitě promlouvá o Božím milosrdenství. Milosrdenství je tím, co nás žene k Bohu, zatímco 
jeho spravedlnost nás děsí. Podle mého mínění tím vychází najevo, že pod patinou sebejistoty a 
sebeospravedlněnískrývá dnešní člověk hluboké poznání svých ran a svoji nehodnost před Bo-
hem. Člověk očekává milosrdenství.
Určitě není náhoda, že podobenství o milosrdném Samaritánovi je pro současníky obvzláště 
přitažlivé. A nejenom tím, že je v něm silně zdůrazněna sociální složka křesťanské existence, ani 
tím, že se v něm Samaritán, nenáboženský člověk, jeví ve srovnání s náboženskými představiteli 
jako ten, kdo jedná opravdu v souladu s Bohem, zatímco oficiální náboženští představitelé jsou 
vůči Bohu takříkajíc imunní. Je zřejmé, že modernímu člověku se to líbí. Zdá se mi však stejně 
důležité, že lidé v hloubi srdce očekávají, že jim Samaritán přijde na pomoc, že se k nim skloní, 
nalije olej do jejich ran, postará se o ně a uzdraví je. Nakonec totiž vědí, že potřebují Boží mi-
losrdenství a jemnocit. Uprostřed tvrdosti technizovaného světa, kde se na city už nebere zřetel, 
roste naopak očekávání spásonosné lásky, která bude zdarma. Domnívám se, že z hlediska Božího 
milosrdenství, které všichni hledají, je možné také dnes interpretovat základní jádro nauky o  
ospravedlnění a nechat vyjít najevo plnost jeho významu.     Benedikt XVI.

(z rozhovoru B16 poskytnutého belgickému jezuitovi P. Servaisovi, který byl otištěn v deníku L’ Os-
servatorre Romano 17.3. 2016)
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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 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 - 18:30 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Příprava na biřmování - P. Stanislav
zahájení bude oznámeno v ohláškách
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 18:00 - velký sál na faře
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 26.4. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 26.4. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla zahájena 14.9.
Katechumenát dospělých - individuální 
přípravu vedou P. Jerzy a P. Stanislav

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”. 

Pozvánka na Světový den mládeže v Krakově 
2016 
Zveme mládež z naší farnosti na Světový den mládeže v Krakově, zájemci 
ať se hlásí u osoby, odpovědné za přípravu účasti naší farnosti, kterou je: 
Sebastian Buczakowski (email: buczakowski@seznam.cz , tel.: 722 258 343)
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Filmový a modlitební čtvrtek
Srdečně vás zveme na dubnové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem. 
Film nás tentokrát zavede do srdce amazonského pralesa v Brazílii, 
kde bojovala celý svůj život řeholnice Dorothy Stangová za obranu 
nejchudšího obyvatelstva a za úctu ke stvoření. Dar jejího života dodnes 
nese ovoce, vede totiž mnohé místní aktivity k zodpovědné těžbě, která 
chrání biologickou diverzitu. Jde o autentické svědectví snahy o “ce-
lostní ekologii”, kterou tolik chválil papež František ve své encyklice 

Laudato Si. (Amazonie, boj Dorothy Stagové, únor 2016)
Těšíme se na vás ve čtvrtek 14.4.2016 v 19:30 ve farním sále. Ostatní čtvrtky se ve stejném čase 
scházíme k modlitbě chval, díků a proseb, doprovázené kytarovými chvalozpěvy. Modlitba trvá zhru-
ba hodinu až hodinu a půl. Též srdečně zveme! Na setkání se těší a zvou Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Letní farní tábor 2016 
objev i ty svojí superschopnost a staň se s námi superhrdinou Letošní farní tábor pro děti 
a mládež od 7 do 18 let se uskuteční v termínu 31. července - 13. srpna na tábořišti Nedra-
hovice u Sedlčan. Bydlet budeme v podsadových stanech. Program pro děti bude rozdělený 
na dvě skupiny podle věku. Skupinka mládeže (15 až 18 let) bude mít program úplně zvlášť. 
První týden tábora bude mít puťák mimo tábořiště. Cena tábora je 2 800 Kč (v individuál-
ních případech je možná domluva). Děti přihlašujte do konce května na email: stodulecky.
tabor@gmail.com nebo na tel. 721 230 922 (Kristýna), 608 373 611 (Vašek) – upřednostňujeme 
přihlašování emailem. Na uvedené kontakty se nebojte obracet i v případě dotazů. Za všechny 
vedoucí se na vás těší Václav Šeferna a Kristýna Hanzlová

Farní dovolená 2016 (ceny a přihlašování)
Jak již bylo avizováno v minulém čísle, letošní farní dovolená se uskuteční v termínu 30.7.-
6.8.2016, ubytování včetně stravování je zajištěno v klášteře sester Congregatio Jesu ve Štěkni . 
Ceny jsou pro nás následující:
    Nocleh  Snídaně Oběd Večeře Polopenze
Dospělí (rodiče)    300Kč/noc 45 Kč 90 Kč 65 Kč 110 Kč
v pokojích s vlastním příslušenstvím
Dospělí (rodiče)    220Kč/noc 45 Kč 90 Kč 65 Kč 110 Kč
se společným příslušenstvím na chodbě
Studenti    220 Kč/noc 40 Kč 85 Kč 60 Kč 100 Kč
Děti do 10-ti let   180 Kč  30 Kč 65 Kč 50 Kč 80 Kč
Děti do 3 let bez nároku na stravu 50 Kč  - - - -
Pro početnější rodiny platí navíc: každé 3. a další dítě platí za ubytování včetně stravy 50,- Kč. 
Případné požadavky na větší slevu je možno řešit individuálně. Pro rodiny předpokládáme uby-
tování v rodinných pokojích s příslušenstvím (1. patro). Platí zejména pro včasně přihlášené. 
Pro všechny účastníky bude objednána polopenze (snídaně + večeře) s možností doobjed-
nání obědů. Pro dospělé (bez dětí) je cena za ubytování 350,- Kč (s příslušenstvím) a 250,- bez 
příslušenství. V sakristii jsou připraveny přihlašovací archy, prosíme každého zájemce, aby se 
včas zapsal. Uzávěrka přihlášek bude k 30.3. 2016. Všem přihlášeným rodinám budou následně 
zaslány přímo od sester zálohové faktury.
V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat buď osobně nebo na       tomkovi@centrum.cz

Připravujeme se o Boží slitování?
„Opravdová víra si všímá toho, kdo potřebuje naši pomoc. V něm totiž klepe na dveře našeho 
srdce Ježíš“, říká papež František k podobenství o bohatém muži, který si nevšímal chudáka La-
zara před jeho dveřmi (Lk 16, 19-31).
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Ten bohatý muž byl uzavřený do sebe ve svém malém světě blahobytu, obleků, marnivosti a přátel, 
a nevšímal si co se děje kolem a třeba právě před jeho dveřmi. Myslel na sebe, svoje bohatství a 
dobré bydlo. Nepřemýšlel vůbec o potřebách mnohých jiných lidí. Evangelium neuvádí ani jeho 
jméno, říká jen, že byl bohatý! Copak Bůh neklepal na Jeho srdce? Ale ano, byl přece u jeho dveří 
v osobě Lazara a chtěl otevřít jeho srdce. On však neviděl, neslyšel, nechtěl vnímat, byl uzavřený.
Nepřipomíná nám to náhodou dnešní svět? Označují –li si nás lidé jen adjektivem, např. ten moc-
ný, chytrý, bohatý, kariérista, znamená, že jsme bez podstaty. To a to číslo konta v té a té bance, 
majetek, nemovitosti. Věci, které vlastníme, se stávají modlami. V co důvěřuji? V Pána, nebo ve 
věci a idoly? Mám ještě jméno anebo ho už ztrácím a nazývám se „já“, pro mne, jenom já? Ale „já“, 
to nás nespasí!
Ptejme se tedy: „Kolik uzavřenosti je v mém srdci? Střežím si úzkostlivě to, co mám, jsem zcela 
uzavřený, že neslyším a nechci vidět Lazary u svých dveří? Nebo naopak - vycházím vstříc s velko-
rysostí a milosrdenstvím, aby milosrdenství a slitování mohlo vejít ke mně?“
(Podle slov sv. Otce Františka)       MM

Veliký dar
Láska je veliký dar, který nás uschopňuje k uskutečňování do-
bra. Její podoby jsou velice rozmanité. Mluvíme o lásce mateřské, 
sourozenecké, milenecké i manželské. Můžeme ji mít také k 
různým věcem a činnostem např. k vlasti, přírodě, umění apod. 
Vnímání lásky je také velice odlišné. Velikou roli hrají životní hod-
noty každého člověka a názor většiny společnosti. Dnes je často 
povrchně chápána jako sex, nestálý cit nebo libozvučné prázdné 
slovo. 

Některé skupiny lidí se snaží prosadit názor, že bychom si měli najít určité dny v roce k viditel-
nému projevení lásky. Je to především svátek či narozeniny blízkého člověka, ale také vánoce, 
první máj nebo nově svatý Valentýn. Tyto příležitosti můžeme velice dobře využít. 
Vážná skutečnost nás však přivádí k zamyšlení nad otázkou, proč na tento veliký dar zapomínáme 
ve všedních dnech? Příčin je mnoho. Patří sem uspěchanost, pohodlnost, únava, lenost aj. Pár dnů 
v roce nestačí k tomu, abychom mohli být šťastní. Pravá láska nezná čas. Všichni po ní toužíme. 
Když ji spojíme ještě se dvěma dalšími dary, kterými jsou víra a naděje, tehdy budeme prožívat pl-
nohodnotný život.                Ilona Bozděchová

Kolbeovský rok - 75 let od mučednické smrti sv. Maxmiliána Kolbeho
Mezinárodní rada Rytířstva Neposkvrněné (M.I.) v Římě 
vyhlásila u příležitosti 75. výročí mučednické smrti sv. 
Maxmiliána Kolbeho od 14. srpna 2015 do 14. srpna 2016 
Kolbeovský rok.
Vím, že Kolbeovský rok je tak trochu ve stínu Roku Mi-
losrdenství. Rovněž je ale třeba zdůraznit, že v naší far-
nosti je hodně mariánských ctitelů, duchovních i laiků. Je 
tedy jistě potřebné si vysvětlit podstatu a některé záměry 
Rytířstva Neposkvrněné.
Sv. Maxmilián Kolbe založil  hnutí Rytířů Neposkvrněné. 
Co je jeho posláním? Především apoštolát – přicházet s 
dobrou zprávou o Boží lásce, o spasení ke všem lidem bez 
výjimky. A to vše pod vedením Panny Marie Neposkvrněné. 
Ona byla od Boha obdařena mnohými výsadami, ale také 
na Boží milosti odpověděla dokonalým způsobem. My ch-
ceme milovat Boha jako ona. Sv. Maxmilián by řekl: mi-
lovat Jejím srdcem. Proto základní podmínkou Rytířstva 
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je zcela se zasvětit Neposkvrněné, tj. být nástrojem v jejích ru-
kou. Podstatou Rytířstva Neposkvrněné, je úplné odevzdání se 
Neposkvrněné. “Duše, která se Jí takto odevzdává, působí na 
své okolí, prozařuje je a k následování jiné přitahuje.”
Další podmínkou je nosit medailku Panny Marie, které se také 
říká „zázračná“…. A asi jen to jediné již mnozí děláme. Na 
medailce je vyražena kratičká modlitba: „O Maria, bez hříchu 
počatá, oroduj za nás!“

Co je smyslem Kolbeovského roku? 
I dnes potřebujeme ryzí vzory čestného jednání, statečnosti a 
cílevědomosti, které nesměřují k sobeckému oslavování sebe, 
ale k naplnění lidství ve službě lásky. Sv. Maxmilián to všechno 
v sobě dokonale spojil. Kdo se s jeho životem blíž seznámí, jistě 
si světce z Niepokalanowa zamiluje. Zvlášť mladí lidé potřebují 
mít před očima podobné vzory, jinak se mohou ztratit ve víru 
současného konzumního způsobu života, který jim rozhodně 

nedá trvalé štěstí. Přáli bychom si, aby život sv. Maxmiliána byl pro ně povzbuzením na cestě 
hledání pravdy, Bůh sám je přece pravda.

Jak se stát Rytířem Neposkvrněné?
Napsat do Centra Rytířstva Neposkvrněné v Brně a vyžádat si přihlášku. Zde Vás rádi zapíší do 
knihy MI, pošlou Vám Diplom MI a Zázračnou medailku. Po obdržení medailky a diplomu, 
nejlépe ve svátek Matky Boží, přistoupíte ke sv. zpovědi, přijmete Tělo Páně a poté se Jí zcela 
odevzdáte, zasvětíte podle formule, která je uvedena v diplomu. Pak si zavěsíte na krk Zázračnou 
medailku.
Svatý Otec Jan Pavel II. nás povzbuzuje takto: „Nejmilejší! Buďte silní ve víře a s nadšením plňte 
úkoly Rytířstva Neposkvrněné, ke kterému patříte, následujíce učení a příklad o. Maxmiliána 
Kolbeho... Kéž Vás vždy provází mé apoštolské požehnání, které dávám s velkou láskou Vám a 
všem členům Rytířstva Neposkvrněné.“ (Řím 18. 10. 1991)

Plnomocné odpustky pro členy Rytířstva Neposkvrněné 
1. V den odevzdání se Neposkvrněné a vstupu do Rytířstva Neposkvrněné.
2. Na slavnost Neposkvrněného Početí - 8. prosince.
3. Na slavnost Zvěstování Páně - 25. března.
4. Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie - 15. srpna.
5. Ve výročí zjevení Panny Marie v Lurdech - 11. února.
6. Ve výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě - 13. května.
7. Na svátek sv. Františka z Assisi - 4. října.
8. Ve výročí založení Rytířstva Neposkvrněné - 16. října.
9. Ve výročí zjevení Zázračné medailky - 27. listopadu

Za všechny členy MI jsou v Centru Rytířstva slouženy Mše svaté:
- Každou první sobotu v měsíci.
- Na slavnost Matky Boží Panny Marie - 1. ledna.
- Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
- Na slavnost Neposkvrněného Početí - 8. prosince.
- Na slavnost Božího Narození 25. prosince (pastýřská).

Na úmysl zemřelých členů MI se slouží jedna mše svatá každý měsíc a také v den Dušiček. 

Bližší informace naleznete na webu:
http://immaculata.minorite.cz./                                                            sestavil           Jan May, člen MI 



Poděkování 
Milí přátelé,
Rádi bychom ještě osobně poděkovali vám všem, kdo jste 
se s námi zúčastnili sobotní oslavy Vaškových šedesátých 
narozenin.
Byla to sice na přípravu náročná akce, ale ve finále nám 
přinesla obrovskou radost. Radost z mnoha přátel, které 
jsme třeba dlouho neviděli, ale jsou našim srdcím stále 
blízcí a milí.
Byla to příležitost zavzpomínat na mnohé události z 
mládí, na společně strávenou minulost a radovat se z 
požehnané přítomnosti.
Ačkoli jsme to vůbec nečekali, Vašek byl obdarován tolika 
rozmanitými dary, že jsme přemýšleli, že bude potřeba 

pronajmout náklaďák, abychom to odvezli domů. Rádi bychom vám všem mooóc poděkovali, 
že jste přišli, pogratulovali, s námi se radovali a Vaška potěšili.
V neděli po obědě se Vašek dal do vybalování dárků. A strávil tím přes tři hodiny. Asi v životě 
nikdy nedostal tolik krásných a báječných věcí. Krásná a milá přáníčka, finanční dary, jedna la-
hev dobrého moku za druhou, krásná přáníčka, sýry - italské, španělské, sušená rajčata, sušené 
maso, klobásky, salámky, čokoládovou kameru, čokoládové nářadí, čokolády, oříšky, obrázky, 
devocionálie, mnoho skvělých knih, CDčka, ponožky, poukazy na relax, květiny a mnoho 
dalších milých věcí.
 Speciální poděkování patří těm, kdo jste přispěli na společný dárek, vlastně DAR. Řekla jsem 
sice, že je to hračka, ale myslela jsem to samozřejmě s nadsázkou.  O téhle kameře Vašek pouze 
snil. Všichni víte, jakou lásku má k filmování, mnozí jste měli možnost podívat se na některé 
z jeho filmů přímo v sobotu a možná jste pochopili, jak je pro jeho práci na dokumentech o 
architektuře důležitá. S tou novou kamerou se najednou dostává do úplně jiného prostorového 
levelu. Díky vám.
Další veliký dík patří vám všem , kdo jste nám jakýmkoli způsobem pomáhali při organizaci, 
úklidu, s pečením a vařením. Díky vám.
Rádi bychom se také omluvili za to, že jsme neměli tolik času s každým z vás osobně si popo-
vídat, posdílet se a přiťuknout. Však se vás také ve finále za celé odpoledne vystřídalo přes 200!
Avšak největší radost jsme měli z toho, že máme kolem sebe tolik krásných, milých a hodných 
lidí. Tolik bratrů a sester v Kristu. Tolik požehnání skrze ně. Jsme i za vás moc vděční, máme 
vás rádi a děkujeme, že nás Pán takto propojil. A věříme, že jednou se budeme takto trvale 
společně radovat v Božím království.
Kéž vám Hospodin žehná, dává vám radostné srdce a rozjasňuje nad vámi svou tvář.
Šalom.            Renata a Vašek Hronovi

Noc kostelů
Letošní noc kostelů se uskuteční v jiném termínu, než v uplynulých letech. Většina stálých 
organizátorů bude mít už jiný program. Uvítáme proto nové pomocníky!        P. Chvátal

Letošní program:
od  do název programu    
17:30 18:20 Mše svatá      
19:00 20:00 Koncert ZUŠ Štefánikova, Praha 5 
20:15 21:00 Přednáška- O vzniku kostela sv.Václava
22:00 22:30 Varhaní nocturno    
22:50 23:50 Komentovaná prohlídka kostela  
23:55 0:05 Modlitba - uzavření kostela  
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Velikonoce v katedrále
Při svěcení olejů na 
Zelený čtvrtek se sešla 
většina kněží z pražské 
arcidiecéze v katedrále 
a obnovila své sliby o 
kněžské službě. Mezi 
nimi také kněží, kteří 
prošli naší farností.
Všichni vás moc poz-
dravují a vzpomínají 

na Smíchov. Jiří Zeman se má v Roudnici výborně a chystá se na zakončení studií.

Ohlédnutí za seminářem k léčbě neplodnosti 
V sobotu 5.3. se v Brně konal akreditovaný seminář “NAPROHELP, úspěšná cesta k dítěti”.
NAPROHELP je metoda, která pomáhá řešit nechtěnou neplodnost bez poškozování zdraví, v sou-
ladu s morálním učením katolické církve, a při tom velice úspěšně. Postupně byla vypracovaná MUDr. 
Lázničkovou na základě zahraničních zkušeností i vlastních zkušeností jak z poradenské praxe, 
tak především z ambulantní gynekologické praxe. Při využití NAPROHELP dochází k úspěšným 
otěhotněním i tam, kde se dříve nepodařilo otěhotnět cestou přes umělé oplodnění. Při respektování 
námi doporučených rad a postupů takto otěhotní a porodí 80% žen. 
Je potěšující, že metoda si získává stále větší pozornost i mezi dalšími gynekology. A to jak v České re-
publice, tak i na Slovensku.  To potvrzuje i skutečnost, že přednášející byli nejen z České republiky, ale 
i lékařky ze Slovenska. A jako účastníci přijeli lidé, které problematik opravdu zajímala, z různých částí 
republik - od Karlových Varů, z Jižních Čech, od Olomouce i z Frýdku- Místku.
Tímto seminářem se rozšířily řady těch, kdo chtějí pomáhat, a mají nejen empatii, poradenské 
dovednosti, ale především měli možnost získat znalosti nezmanipulované tlakem farmaceu-
tických firem či nějakými osobními zájmy. Tento seminář se v CENAP plánuje opět na podzim- 
více na stránkách www.cenap.cz

KRAKOW - LAGIEWNIKI
Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství
Program:
Pátek 27.05. odjezd z farnosti v ranních hodinách,
Krakow – město zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO, 
prohlídka města, návštěva hradu Wawel a Královské katedrály s ostatky 
sv. Stanislawa, biskupa a mučedníka jednoho z hlavních patronů Polska, 
ubytování, nocleh
Sobota 28.05. Krakow - Lagiewniki, svatyně Božího milosrdenství
09.00 hod. – zpěvy, texty, úvahy
10.30 hod. – mše svatá v kapli Sanktuária
13.30 hod. – 14.30 hod. – koncert SBM, přednáška, adorace
15.00 hod. -  Korunka k Božímu milosrdenství
15.30 hod. -  putování do chrámu svatého Jana Pavla II a zakončení
Návrat do farnosti ve večerních hodinách.
Termín 27.05. - 28.05.2016                                Cena: 2.500,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování včetně snídaně, 
duchovní doprovod, služby průvodce, kompletní pojištění, zákonné 
pojištění CK č. 159/1999 Sb., balíček poutníka v částce 200,- Kč.

CK PALOMINO - www.palomino.cz Tel./Fax: 244 404 239 Mob.: 728 361 728, 728 327 282



8

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: 450 ks     neprodejné

Významné dny, svátky a farní program
 3.4. neděle 2. neděle velikonoční, Neděle Božího milosrdenství
 10.4. neděle 3. neděle velikonoční
 17.4. neděle 4. neděle velikonoční
 23.4. sobota Svátek sv. Vojtěcha
 24.4. neděle 5. neděle velikonoční
 25.4. pondělí  památka sv. Atanáše
 1.5. neděle 6. neděle velikonoční
 3.5. úterý Svátek sv. Filipa a Jakuba
 5.5. čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně
 8.5. neděle 7. neděle velikonoční
 15.5. neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého

O lásce a milosrdenství - sv. Tomáš Akvinský
středa 13. dubna 2016 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 7a)
Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón
Host: Karel Šprunk, moderuje Benedikt Mohelník OP
Příspěvek Tomáše Akvinského k roku milosrdenství není vůbec bezvýznamný. Jeho Teologická 
suma nás vybízí, abychom si nejprve ujasnili, co se vlastně pod pojmem lásky a milosrdenství 
skrývá. O to účinněji je budeme moci nejen přijímat, ale i rozdávat.

Vtělení nebo převtělování?
čtvrtek 14. dubna 2016 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)
Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů
Hosté: David Bouma, Jan Houkal
Reinkarnace je jednou z možných odpovědí na odvěkou otázku, co se s námi děje po smrti. 
Stále větší echo nachází i v křesťanském prostředí. Je ale reinkarnace slučitelná s křesťanským 
pohledem na poslední věci člověka? Je možné současně věřit ve vtělení Slova a v převtělování?

Noc kostelů
Letošní noc kostelů se uskuteční v jiném termínu, než v uplynulých letech. Většina stálých 
organizátorů bude mít už jiný program. Uvítáme proto nové pomocníky!        P. Chvátal

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.


