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Květen
2016

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Blahoslavená, která jsi uvěřila,
že se splní to, co ti bylo řečeno
od Pána ...
Tato slova jsou rovnocenná k oslovení “milostiplná”
v andělově pozdravu. V obou textech se projevuje
základní obsah mariologický, tj. základní pravda
o Marii, která byla v Kristově tajemství skutečně
přítomna právě proto, že uvěřila. Plnost milosti,
kterou anděl oznamuje, znamená darování samotného Boha. Mariina víra, kterou velebí Alžběta při
návštěvě, ukazuje, jak odpověděla nazaretská Panna
na tento dar. (RM 12).

Čemu všemu lidé věří! Věcem pošetilým i rozumným,
lidem pravdivým i podvodníkům. Věřit, že je Bůh,
věřit Kristu, věřit ve spásu, to je něco jiného. Na této
víře stojí můj život, má naděje, budoucnost. Abych
ale mohl Bohu věřit, musím ho znát a musím mu také
přiměřeně rozumět. Jak znala nazaretská dívka Marie
Boha? Především z historie svého lidu - Izraele. Znala Boha “Abrahámova, Izákova, Jákobova”,
Boha, který se ujal praotců jejího národa. Boha, který se setkal s Mojžíšem u keře, Boha, který
vyvedl národ z Egypta, který s ním uzavřel smlouvu, Boha, který smlouvu dodržoval, i když byl
Izrael nevěrný. Boha, o kterém jí svědčily dějiny jejího lidu a svatá kniha jejího lidu - Starý Zákon
- že je to Bůh, kterému se dá věřit. Bůh Marii obdaroval svým vyvolením, a ona mu odpověděla
vírou. Tak je to vždy, Bůh oslovil Abrahama a on mu uvěřil. Bůh v Ježíši oslovil Šavla a on mu
uvěřil. A Bůh si těchto uvěření vždy velmi cenil a cení. Co Bůh slíbil, to dodrží. Co slíbil Bůh tobě?
K čemu tě vyvolil? Věříš mu, že dodrží, co slíbil, co řekl? Plodnost, výsledek Mariina života, stojí
na tom, že uvěřila. Že dala Bohu možnost, aby v jejím životě naplnil své sliby. S námi je to podobné. Víra není v životě malou věcí, víra rozhodně není méně než naše práce, snaha, naše hromada
dobrých skutků. Naše práce, to je výsledek můj, výsledek člověka. Ale naše víra umožňuje, aby se
do lidských dějin dostal výsledek Boží práce. Když uvěřím Bohu to, co on nám slíbil, přinese to
plody nejen lidské, ale i Boží. Maria uvěřila, že se jí splní to, co jí bylo řečeno od Pána - že se splní
Jeho slib. Výsledkem je plod jejího života - Ježíš, původce naší spásy. Je to nekonečně víc, než co by
mohla Maria udělat vlastními silami. Rozpoznat ve víře v Boží zaslíbení nejmocnější sílu v našem
životě, to je úkol, který máme vůči Bohu i světu. Světu víc nemůžeme dát, než to, co mu dá Bůh
skrze naši víru.			
Májové úvahy - Výběr z encykliky Redemptoris Mater (Jan Pavel II.)

Nelehký, zato požehnaný život

Rodině nazaretské nebyl přisouzen lehký život, ale zato požehnaný: už samotná Maria chválí Boha
za jeho divy a velké milosti v Magnifikat. A právě toto vědomí Boží blízkosti jim dodávalo sílu
přestát všechny nepříjemnosti. V těch těžkostech se jim Bůh osvědčil jako “Bůh s námi”, jako
Bůh, který nenechává tonout “v bahně” problémů, ale podává svoji pomocnou ruku. A tento Bůh
“Emanuel” je stejný pro ně tak jako pro nás: včera jako dnes.			
Angelo Scarano
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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)

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 21.6. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 24.5. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla zahájena 14.9.
Katechumenát dospělých - individuální
přípravu vedou P. Jerzy a P. Stanislav
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 (příspěvky, 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.
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”.
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Filmový a modlitební čtvrtek

Srdečně vás zveme na květnové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem.
Film nás tentokrát zavede do jižní Afriky, odkud pochází termín
“Ubuntu”. V tomto filmu kráčíme ve stopách Nelsona Mandely, který
se pokoušel uskutečňovat toto Ubuntu v praxi ve svém vlastním životě,
aby v jižní Africe umožnil smíření mezi černými a bílými po aparteidu.
Těšíme se na vás ve čtvrtek 12.5.2016 v 19:30 ve farním sále.
Ostatní čtvrtky se ve stejném čase scházíme k modlitbě chval, díků a proseb,
doprovázené kytarovými chvalozpěvy. Modlitba trvá zhruba 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 Nedrahovice 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 individuálních 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

Noc kostelů

Letošní noc kostelů se uskuteční v jiném termínu než v uplynulých letech. Většina stálých
organizátorů bude mít už jiný program a jinde. 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

Náboženství pro předškoláky

Milí rodiče předškolních dětí,
rádi bychom vaše děti pozvali k účasti na výuce
náboženství v příštím školním roce. Letos se v plném
počtu schází 10 dětí, s nimiž jsme se nejdříve věnovali
tématu stvoření a od adventu pak aktuálním obdobím liturgického roku. Hodinu začínáme tematicky zaměřenou
písničkou, následuje krátká modlitba, 10-15 min. interaktivního výkladu, který následně zpracováváme v jednoduchých výtvarných aktivitách. Výrobky si děti buď berou domů, nebo je
nechávají na nástěnce v MC Venoušek, kde si je můžete v případě zájmu prohlédnout. Hodinu
končíme opět krátkou modlitbou a zpěvem písničky ze začátku hodiny, kterou děti pro změnu
doprovázejí oblíbenými Orffovými nástroji. Z každé hodiny si děti také odnášejí jednoduchý
úkol na doma. Výuka je určena dětem v rozmezí 4-6 let a probíhá ve středu odpoledne. Rádi
bychom případné zájemce o výuku v příštím roce požádali o časové preference, a to buď 15-16
h, 15:30-16:30 nebo 16-17 h. Časové preference, ale i další dotazy můžete posílat na e-mail:
gabesuch@gmail.com			
Na děti se těší Gabriela Suchlová a Vendulka Keclíková
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Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 26. 4. 2016
Přítomni: P. J. Gapski, J. Durdisová, T. Lokajíčková, H. Svobodová,
		
F. Nedbal, J. Macek, P. Chvátal
Omluveni: G. Suchlová, P. S. Přibyl
Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Opravy kostela: bude realizována oprava podstavce kostela na jižní straně.
2) Personální situace kněží: P. J. Gerndt je administrátorem na Zbraslavi, v našem kostele již
vypomáhat nebude.
3) Úprava fary: bude pokračovat úprava sklepních prostor.
4) Rok milosrdenství: možnosti aktivního prožití:
- hromadná vikariátní pouť do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z 		
Poděbrad, která se bude konat dne 6.5.2016. Začne tichou adorací v 17, 00, poutní mše sv.
bude v 18, 00. Po ní bude následovat katecheze a adorace do 20,30. Další podrobnosti jsou
ve Zpravodaji.
- poutní zájezd do Říma (San Giovanni Rotondo a další krásná místa) ve dnech 16.-21.5.2016.
Zatím se nikdo nepřihlásil.
- farní pouť – je plánována na 10.9.2016 na Svatou Horu a do Rožmitálu pod Třemšínem.
Bližší podrobnosti budou zveřejněny.
5) Noc kostelů: 10.6.2016, organizuje P.Chvátal. Program je připraven (viz Zpravodaj), brožurky
budou k dispozici. Uvítáme ochotné dobrovolníky na pomoc se zajištěním akce.
6) Hrob P.Homoly: bude objednána oprava.
7) Pomoc: byla schválena jednorázová finanční pomoc rodině v nouzi.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 21. 6. 2016 od 18:30
Zapsala: HS

Ještě vzpomínka

Před více než půl rokem (31. srpna) jsme se v našem kostele sv. Václava
rozloučili s obětavou služebnicí Janou Urbanovou. Rakev pak byla odvezena
na Moravu k pohřbení do rodinného hrobu. Jaké bylo však naše překvapení,
když nám bylo oznámeno, že urna s jejími ostatky byla přivezena zpět do
Prahy. Byla pak uložena 12. dubna do charitního hrobu na Vinohradském
hřbitově. Rozloučit se s ní přišla řada lidí, o které pečovala a také lidé z
farního společenství, které pravidelně navštěvovala. Tento hrob je na Vinohradském hřbitově, má číslo 22, a nejblíže je přístupný od Strašnického
krematoria. Poděkování jistě patří vedoucí Charity ve Stodůlkách, která se o vše vzorně postarala.
Uvažujeme často s obdivem nad Janiným životem, který vůbec nebyl lehký ani v dětství ani
v dospělosti, kdy i ona sama byla nemocná. V dospívání však našla víru a s ní i společenství
lidí, kteří jí byli oporou. Pracovala v Charitě a k nemocným, o které pečovala, byla trpělivá,
pokorná a empatická a jako zdravotnice ráda a ochotně poradila každému. Měli jsme ji moc
rádi. Přicházejí mi na mysl slova Abbé Pierra, který píše: „…je obtížné být dobrým člověkem,
protože existuje záhada zla. Nosíme v sobě dva póly – pól dobra a pól zla a každý z nich má
přitažlivou sílu. Jednou se zdá být silnější ten první, pak zase ten druhý.“ Většinou věřící člověk
najde řešení, oporu a směr života v rozmluvě s Bohem, tedy v modlitbě, adoraci a v Eucharistii…. Myslím, že to bylo tak i u Jany. Určitě nám, které jsme ji znali blíže, chybí. Důvěřujeme
však Bohu, který v Písmu říká: „Jdu, abych vám připravil místo…a vezmu vás k sobě, abyste i
vy byli, kde jsem já“ (Jan 14,2-3). Vždyť smrt se často srovnává se zrozením člověka – nejprve
bolest, po které následuje radost, kterou už ona asi plně prožívá. A my doufáme, že se s ní jednou setkáme a tu radost budeme prožívat s ní i se všemi svými drahými, kteří už byli Pánem
odvoláni.									MM
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Svatý rok milosrdenství

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze-Vinohradech byl vybrán pro pražskou arcidiecézi jako hlavní poutní kostel Svatého
roku milosrdenství vyhlášeného papežem Františkem na dobu
od 8. prosince 2015 do 20. listopadu 2016.
Svatá brána milosrdenství (prostřední vchod do kostela) byla
pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou
slavnostně otevřena v neděli 27. prosince 2015. Po zádveří je
nyní otevřena každý den od 9 do 17 hod., s volným vstupem do
kostela je otevřena vždy cca 45 minut před každou mší svatou.
Zvláštní poutní program v našem kostele probíhá vždy první
pátek v měsíci, počínaje pátkem 5. února a konče pátkem 7. října
2016. Mše svaté jsou jako každý pátek od 8 hod. a od 18 hod. s
tím, že hlavní poutní mší svatou je ta večerní. Po ní následuje nejen eucharistická adorace a další příležitost ke svátosti smíření,
ale také krátká katecheze na vybraná témata.

Podrobný poutní program:
17:00 – 17:50 hod. – tichá adorace
17:50 – 18:00 hod. – litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18:00 hod.
– poutní mše svatá vedená jednotlivými vikariáty arcidiecéze:
6. května – II. pražský vikariát (kam spadá i Smíchovská farnost)
3. června – III. pražský vikariát
po skončení mše svaté – cca do 20:30 hod. – katecheze a následná adorace
Příležitost ke svátosti smíření:
17:00 – 18:00 hod.
19:00 – 20:30 hod.

Kardinál Sarah: svatostánek nás orientuje k Bohu

Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti se chce zaměřit na nápravu nešvarů při slavení
liturgie. Mluvil o tom při prezentaci knihy italského teologa P. Nicoly Buxe nadepsané „Se svátostmi se nežertuje“ (Non si scherza con i sacramenti). S odvoláním na slova Benedikta XVI.
kardinál Robert Sarah poznamenal, že v pokoncilních desetiletích jsme se stali svědky deformací liturgie až na hranici únosnosti. Je to trvalý proces, který se rozmáhá, jako by neměl mít
konce, řekl kardinál Sarah. Připomněl, že na tento problém reagoval už Jan Pavel II. encyklikou
Ecclesia de Eucharistia a instrukcí Redemptionis sacramentum. Benedikt XVI. pak vydal se
stejným úsmyslem exhortaci Sacramentum caritatis a motu proprio Summorum pontificum.
Kardinál Sarah zdůraznil, že do středu liturgie je třeba vrátit Nejsvětější svátost, která byla z
nepochopitelných důvodů odsunuta stranou, aby nedocházelo k údajnému konfliktu mezi znameními. Svatostánek nás však „orientuje k Bohu“. Tato orientace je velmi potřebná v době, kdy
mnoho lidí žije tak, jako by Bůh nebyl. Kardinál Sarah varuje, že dnes dochází ke kulturnímu
a generačnímu přelomu v chápání liturgie, na kterou upozorňují jen nemnozí. Slábne víra v
proměňující moc svátostí, které je nutné znovu vysvětlovat, protože v důsledku svévolných
rozhodnutí některých kněží došlo k velkému zmatku a lidé přestávají svátostem rozumět. Mnoho kněží se chová jako televizní moderátoři a opatřují liturgii dlouhými vysvětlivkami. Přitom
k jejímu porozumění je potřeba spíš zavřít oči, protože ke svátostem se přistupuje očima víry.
Kardinál Sarah informoval, že o návratu k pravé liturgii hovořil před týdnem s papežem
Františkem. Navrhl mu například zavedení zákazu fotografování během liturgie, aby se nestávala jakýmsi představením. 					
(RadioVaticana.cz)
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Jaké je zdravé křesťanské chápání Panny Marie?

Místo Panny Marie v životě církve, a tím i v životě každého věřícího, je dáno od samého začátku
Bohem. V evangeliích se o Panně Marii mnoho nepíše, ale všechny zmínky o ní ukazují na její
velmi úzký vztah ke Kristu, na její místo v rodící se církvi a v celém Božím plánu záchrany.
Náš vztah k Panně Marii jednak vychází z toho, že je matkou Božího Syna, našeho Spasitele,
a pak nám ji Pán Ježíš při svém umučení dal jako matku nás všech, když učedníku Janovi stojícímu pod křížem řekl: „Hle, tvá matka.“
Panna Maria také sehrála důležitou úlohu při zrodu církve. Její význam je naznačen mj. tím, že
kromě apoštolů je jedinou osobou, jež je výslovně zmiňována jménem, když spolu s apoštoly
prosila v Jeruzalémě o dar Ducha Svatého. Je tím ukázán začátek její stálé přítomnosti uprostřed
modlící se církve.
Ona jediná z celého společenství měla zkušenost s plností Ducha Svatého a po odchodu Ježíše
k Otci mohla už svou přítomností uvádět jeho učedníky do plnosti nového života v Duchu. Tak
jako Duch Svatý při zvěstování způsobil, že se stala matkou Božího Syna, stala se o Letnicích
jeho působením matkou církve. Po Ježíšově odchodu k Otci se tedy učedníci měli učit od Panny
Marie životu v otevřenosti Duchu Svatému, životu pod vedením Ducha.
Panna Maria má samozřejmě své poslání i v dnešní době. Jestliže Kristus je v nebi na pravici
Boží a přimlouvá se za nás, ona jistě nedělá nic jiného. Je však třeba stále pamatovat, že i když
se stala Matkou Boží, a to je veliká důstojnost, není žádná „bohyně“. Sama se nazvala služebnicí
Páně a byla by první, kdo by odmítl být stavěn na roveň Bohu. V úctě k Panně Marii si musíme
dávat pozor, abychom ji nikdy nedávali do protikladu s Bohem a jeho vůlí.
V. Kodet

Objev gravitačních vln:

Einstein opět potvrzen!

Vážený pane šéfredaktore, naši milovaní farníci!
V listopadu minulého roku jsme v našem Zpravodaji oslavili 100 let obecné teorie relativity,
publikované Albertem Einsteinem. Společně jsme si uvědomili, že počátky této teorie jsou
neoddělitelně spojeny s jeho pobytem u nás, na Smíchově. Pobýval zde od dubna 1911 do
července 1912, v Lesnické ul 7. A právě 158 kroků od naší milované baziliky Svatého Václava se
jeho myšlenky začaly ubírat směrem, který do budoucna ovlivní všechny další generace a vyvrcholí v teorii, která je a patrně dlouho bude považována za nejdůležitější ve fyzikálním popisu
našeho světa. Publikoval zde 11 vědeckých prací, z nichž 6 je věnováno gravitaci a setrvačnosti.
Obrázky ze života vědce /archiv Simony Kolmanové/

A právě skoro jako dárek k tomuto stému výročí byl úspěšně proveden důležitý experiment,
který znovu obecnou teorii relativity potvrdil: na základě Einsteinovy předpovědi z roku 1916
byly objeveny gravitační vlny. Důležitost tohoto objevu je přirovnávána k prvému pohledu
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Galilea na oblohu dalekohledem.
Važme si, prosím, úžasných výsledků lidského poznání, neboť:
„Nebesa vypravují Boží slávu a dílo jeho rukou zvěstuje obloha“ /Žalm 19,2/

Jan May

Pohádka o gravitačních vlnách aneb jak se i v našem kostele zavlnil časoprostor
Bylo - nebylo. Za sedmero řekami a devatero horami vzkvétalo za vlády osvíceného panovníka
Jerzyho Smíchovské království. Píše se rok L. P. 2015 a všichni dvořené, konšelé, věštci, státní
úředníci a mágové, hvězdopravci a alchymisté, měšťané, bludaři a podomní kutilové zde žijí v
přepychu a blahobytu. Myslí pouze na své tučné měšce a celé dny přemýšlí o plných tabulích v
četných smíchovských hodovních síních.
Je 14. 9. 2015 a přichází okamžik, ano a už je tu!!!, 09:50:45 UTC, všichni strnou úžasem - hodovní tabule i vše ostatní se vlní mohutnou gravitační vlnou. Na vysvětlenou: tak to pociťují
pouze ti, kteří mají již tento den ráno přebráno. Ve skutečnosti gravitační vlna rozvlnila náš
časoprostor pouze v mikroskopickém měřítku: amplituda vlny činila asi jednu tisícinu průměru
protonu. Gravitační vlnu vyvolala srážka 2 černých děr o obrovských hmotnostech 36 a 29
hmotností Slunce, průměru pouhých 150 a 200 km. Srážka se odehrála v hlubokém Vesmíru
před 1,2 miliardami let a energie vyzářená do gravitační vlny dosáhla hodnoty 5,4 . 1047 J a
předčila celkovou svítivou energii všech hvězd ve viditelném Vesmíru! Schematické znázornění
vzájemného přibližování černých děr, vyzařování gravitačních vln, rozvlnění časoprostoru
kolem Země v důsledku gravitace a pohled na interferometr je na přiložených obrázcích.
Příchod gravitační vlny byl změřen čaroději v Novém Světě na 2 interferometrech s rame-

ny délky 2 x 4 km projektu Advanced LIGO
(Laser Interferometr Gravitational-Wave Observatory), instalovaných v Hanfordu a Livingstonu. Časový rozdíl signálu na interferometrech vzdálených 3 000 km činil pouhých
7 milisekund a potvrzuje světelnou rychlost
šíření gravitační vlny. Vypočtené předpoklady
a provedená měření se výborně shodují s teorií, kterou nám zanechal před 100 lety náš milý
smíchovský velkovezír Albert Einstein…..
a co víc - gravitační vlny mají frekvenci ve
zvukovém pásmu, takže smíchovští mágové
a dobrodruzi, jejichž uši jsou navyklé šustotu
odpočítávaných bankovek (farníci samozřejmě pouze šustotu listů Breviáře), mohli poprvé
slyšet opravdovou „hudbu sfér“, zvuk vzdáleného Vesmíru! A pokud tito svědci neumřeli, žijí
Jan May
dodnes. Na bazilice Svatého Václava zazvonil zvonec a pohádky je konec!
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

9:30

18:00

sv. Václav

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

Po-So:

7:30		

17:30

sv. Václav

Kontakt s knězem 			

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

Neděle: 11:15
Pátek:		
Pátek 		

17:00
17:00
15:00

Úřední hodiny

sv. Gabriel
sv. Gabriel
Palata

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

Příležitost k přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle: 		
		
Všední dny:
Jindy: 		

- ráno
7:30 – 7:55
9:00 – 9:25
- večer 17:30 – 17:55
- večer 17:00 – 17:25
- po individuální dohodě.

Významné dny, svátky a farní program
1.5.
3.5.
5.5.
8.5.
14.5.
15.5.
16.5.
22.5.
26.5.
29.5.
31.5.
1.6.
3.6.
5.6.

neděle
úterý
čtvrtek
neděle
sobota
neděle
pondělí
neděle
čtvrtek
neděle
úterý
středa
pátek
neděle

6. neděle velikonoční
Svátek sv. Filipa a Jakuba
Slavnost Nanebevstoupení Páně
7. neděle velikonoční
Svátek sv. Matěje
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Svátek sv. Jana Nepomuckého
Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a krve Páně
9. neděle v mezidobí
Svátek Navštívení Panny Marie
Památka sv. Justina
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
10. neděle v mezidobí

více na: www.navalis.cz
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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12·00
		
16·00
		
17·15
		
18·00
		
19·15
20·30
		
20·45
		
21·15
		
22·15

Mše svatá v kostele sv. Jana Nepo-		
muckého Na Skalce
Zdobení koní Kunovického banderia
(Hradčanské náměstí)
Žehnání jezdcům, koním a poutníkům
(Hradčanské náměstí)
Slavnostní mše svatá v katedrárále sv.
Víta, Vojtěcha a Václava
Svatojánské procesí na Karlův most
Regata lodí, seskok parašutistů, plavba
otužilců (Karlův most)
Pobožnost v kostele sv. Františka
z Assisi (Křižovnické náměstí)
Světová premiéra koncertu Kryštofa
Marka
Barokní ohňostroj

Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. J. Gapski, P. S. Přibyl, P. J. Gerndt, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 450 ks
neprodejné

