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Leden
2016

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Pastýřský list 1. 1. 2016:

Milí spolubratři v kněžské službě, sestry a bratři v
Kristu, milí přátelé,
chci vás všechny i každého zvlášť pozdravit na prahu
nového roku 2016. První den roku je od pradávna
významný svým spojením s nejrůznějšími tradicemi.
I já bych rád dodal několik slov.
První den občanského roku jakoby se narodil z bilancování roku předchozího. Je však obrácen do budoucnosti, je dnem předsevzetí a plánů. Oba pohledy
– ten zpět, který bilancuje, i ten vpřed, který plánuje, k sobě patří. My věřící dobře víme, že správné
předsevzetí a určení směru dalšího života může vzejít
jen z pravdivého, klidného a věcného poznání předchozího jednání.
K ustáleným tradicím patří, že o těchto dvou tématech, tedy bilancování i pohledu vpřed hovoří
lidé v čelních funkcích. Očekáváme tedy zásadní projevy politiků a státníků. Často však právě tato
vystoupení odhalí, že jejich posuzování situace je jen směsí zastírání a planého ujišťování. Čím je
situace vyhrocenější, tím více vystoupí na povrch jejich bezradnost a beznázorovost.
Zároveň s těmito lidmi v čele však hodnotíme a bilancujeme svou osobní situaci každý sám.
Ptáme se: Kam jsme došli? Co můžeme v novém roce čekat? A co můžeme dělat? Tyto otázky
zneklidňují každého, kdo si zachoval zájem, soudnost a lidskou zodpovědnost.
Jako pražský arcibiskup se obracím k vám, věřícím své arcidiecéze nejen jako ten, kdo má vést,
ale i jako člověk, který patří mezi vás, který si je vědom, že tvoříme jeden Boží lid, jednu rodinu. Nechci vám podávat žádnou zprávu o stavu arcidiecéze, skládat účty a shora nadekretovat
prováděcí nařízení. Chci vám předložit výsledek svých úvah a poprosit o podporu, pochopení,
spolupráci, ale i o odpuštění tam, kde jsem se zmýlil. Moje úvahy sahají dál, než k horizontu
jednoho roku. Na stolci svatého Vojtěcha jsem již pět let a budu-li živ a zdráv, ještě několik let
společné práce nás čeká.
Dnešní den je i státním svátkem, který připomíná vyhlášení České republiky. Obracím se
proto k celé naší společnosti. Byl bych rád, kdyby církev nebyla vydělována z tohoto celku, kam
přirozeně patří svým životem. Jen tak můžeme poznat souvislosti a zamýšlet se nad úlohou Církve
v naší společnosti. Již od 19. století byl vztah státu a Církve komplikovaný. V dobách obou totalit
Církev byla zajedno s lidmi, nikoliv s režimem, který panoval. To dalo předpoklad, že po listopadu
1989 byly obsazeny biskupské stolce, obnovila se činnost řádů, církevní školství či charitativní
působení. Navštívili nás papežové, urovnaly se diplomatické styky a v posledních letech se ze
zcizeného majetku jeho část vrátila a část byla nahrazena finančně. Přitom musely být učiněny
kompromisy na obou stranách, namnoze šlo o politická rozhodnutí, nikoli čistě právní. Citlivým
bodem se stalo postavení katedrály a nemovitostí v areálu pražského Hradu. Spolu s prezidenty
Václavem Klausem a Milošem Zemanem považujeme katedrálu za dějinný symbol křesťanské víry
a české státnosti. Katedrála je rovněž tak i symbolem kooperačního modelu spolupráce církve
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a společnosti, která má sekulární charakter. Svým významem je prvním chrámem v naší zemi.
Nechtěl jsem, aby se z katedrály stal jen mrtvý památník, muzeum, nebo aby spadla, proto jsme
došli k dohodě o společné péči o katedrálu a život v ní. V areálu Hradu bychom měli dostat ty
objekty, které budou sloužit provozu Církve a jejích organizací.
Jsem si vědom, že jsem přátelsky i kriticky upozorňován na svůj mediální obraz. Ten ovšem
dělají média, která vidí, že jsem vyjednavačem, diplomatem. Musím se ptát sám sebe, zda jsem v
pokr. str. 3

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 22.1. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 8.1. 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 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), 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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té správné míře duchovní či morální autoritou, zda nejsem příliš zdrženlivý v otázkách, kterými
společnost žije. Nemohu odložit svou funkci a mluvit jen z osobní či duchovní autority. Mým
biskupským heslem je „V Duchu Pravdy“. Nejsem člověkem, který by chtěl rozdmýchávat spory,
přilévat oleje do ohně. Takových je v této společnosti dost. Nechci nahrazovat roli politických stran
či sdělovacích prostředků. Bude-li situace zralá, nebojím se promluvit jasně a nekompromisně.
Pak bude na každém z vás, zda mne budete vnímat jako autoritu.
V prosinci minulého roku papež František otevřel první Svatou bránu roku milosrdenství. V
dějinách katolické církve tak je tento celý rok věnovaný milosrdenství pro všechny bez rozdílu.
Do této brány, která je symbolem vstupu do rajského pokoje, není možné vstoupit bez usmíření
se s druhými lidmi. Toto milosrdenství máme nést do svých rodin, do farních společenství a šířit
ho do celé společnosti. Bez vzájemného odpuštění nedosáhneme smíření. Bez smíření nebude
jednoty. A bez jednoty naši civilizaci odvane vichr nového věku jako opadané listí.
První leden se stal na přání blahoslaveného papeže Pavla VI. také dnem světového míru. Tento pokoj je ohrožován nejen na Předním východě, v severní Africe, ale i teroristickými útoky
v evropských zemích. Uprchlická krize je pouze důsledkem neřešených problémů sužujících
především tyto oblasti. Není možné jen léčit následky, ale je třeba usilovat na místě o nastolení
míru a spravedlnosti. Současné přijímání uprchlíků vyžaduje na základě historických zkušeností
nikoliv multikulturní přístup, ale takový způsob inkulturace, která respektuje lidskou důstojnost
a zároveň i práva a tradice zemí, které nabízejí pohostinství. O této otázce jsem hovořil při
nejrůznějších příležitostech, je možné se seznámit i se stanoviskem České biskupské konference či
s prohlášením evropských biskupských konferencí.
Na tomto místě chci také promluvit ke svým spolupracovníkům, kněžím a dalším. Vím o
vašem nasazení, únavě i starostech. I mé dny dělené po půlhodinách mají jen 24 hodin. Často
nemohu být tam, kde bych chtěl a měl být, nechválím, nepovzbuzuji, nenapomínám. Za to, že se
vám nemohu věnovat víc, se omlouvám. Aspoň takto ze srdce všem děkuji a zůstávám s vámi v
modlitbě. Prosím o totéž.
Mění se generace, starší žádají klidnější místa a přicházejí noví mladí lidé. I v této souvislosti se
musíme učit lepší komunikaci. Za klíčové považuji bourání zdi mezi kleriky a laiky, zdi, která je
často vystavěna předsudky obou stran. Je třeba si vzájemně důvěřovat. Za minulého režimu byly
narušeny církevní vztahy, dodnes je to vidět na osamělých kněžích, kteří jsou sami sobě papežem
i kostelníkem. Kněz žije samotu pro druhé, ale nemá být opuštěn. Připravili jsme již i novou formaci seminaristů, která by měla být zčásti ve farních společenstvích, aby se budoucí kněží lépe
seznámili s běžným životem a problémy, které je čekají.
V oblasti pastorace se udělalo mnohé a já velice děkuji všem, kdo přispěli k takovým akcím, jako
bylo mezinárodní setkání mládeže pořádané komunitou z Taizé, které hostila Praha, každoroční
Noc kostelů, či Dny víry. Otevřeli jsme se veřejnosti a mnohdy získali nečekané spolupracovníky.
Chceme více aktivizovat laiky ve farnostech, zaměřit se na evangelizaci a katechezi dětí ve školách.
Chceme víc dělat pro jejich rodiče, pro církevní školky a školy, to vše také z výnosů navráceného
majetku. Musíme se věnovat více i starým lidem, kteří jsou opuštění a nemocní. Ale nesmíme
zanedbávat i sebe samotné – musíme umět odpočívat, scházet se, navzájem si pomáhat z pocitů
osamění a opouzdření do ghetta jedné farnosti. Velkorysým projektem celé arcidiecéze je obnova
poutního místa Svaté hory u Příbrami a budování duchovního centra ve Staré Boleslavi.
Dnešní svátek Panny Marie připomíná, že je Matkou jednoty křesťanů, Královnou míru,
Prostřednicí všech milostí. Po celý rok se k ní budeme obracet jako k Panně mocné a útočišti
hříšníků. Jsme pod její ochranou a jde s námi její Syn Ježíš, který se za nás obětoval. Je s námi Bůh
Otec a spojuje nás Svatý Duch. Označme se Kristovým křížem a vyjděme v pokoji.
K tomu vám všem i celé naší zemi žehnám 			

+ Dominik kardinál Duka OP
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Filmový a modlitební čtvrtek

Srdečně vás zveme na lednové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem.
V návaznosti na prosincové zahájení Roku milosrdenství budeme
promítat film Svědkové milosrdenství - sestra Faustyna a otec Maxmilián Kolbe. Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. 1. 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

Jarní prázdniny 2016

Vážení rodiče, rád bych Vás tímto povzbudil k přihlašování dětí na farní lyžařský pobyt o
jarních prázdninách. Na tuto zimu se po dvou letech vracíme do Mikulova v Krušných horách,
lyžovat se bude v nedalekém areálu Bouřňák. Ubytováni budeme opět v pensionu Mikuláš, kde
máme k dispozici 50 míst. Jarní prázdniny pro Prahu 1 – 5 jsou v termínu 27.2 – 5.3.2016. Pobyt je určen pro děti od 7 let a mládež. Cena je 4.500,- Kč. Dále je tu možnost čistě běžkového
pobytu, v takovém případě činí cena 3900,- Kč. Vše je včetně dopravy, vleků, stravy a vstupů.
Pobyt je určen pro děti lyžaře, tj. pro děti, které již stály na lyžích, umí jezdit na vleku a je
možno je zařadit do skupiny. Děti a mládež přihlašujte na email stodulecky.lyzak@gmail.com
nebo na tel. 608373611. Schůzka rodičů přihlášených dětí bude po Vánocích a bude včas oznámena. Platit je možno na číslo účtu: 127 380 389 / 0800 ČS a.s. variabilní symbol: 2122016 a
v poznámce uveďte jméno dítěte. Vzhledem k tomu, že je nutno zaplatit zálohovou fakturu,
prosím všechny přihlášené o zaplacení co nejdříve. 		
za vedoucí
Václav Šeferna

Potřeba věrnosti

V dnešní době si mnoho lidí myslí, že se určité dobré vlastnosti už nehodí do naší moderní doby.
Považují je za přežitek. Patří k nim např. věrnost a s ní spojená zodpovědnost. Je ovšem třeba
začít s jejich pěstováním už od dětských let. Vyžaduje to veliké úsilí, ale často i odříkání. Když se
dítě naučí dodržovat slovo, pečovat o své hračky nebo knížky a později ve škole věrně plnit své
povinnosti, nebude mít potíže např. s navracením vypůjčených věcí či peněz… Tyto zdánlivé
maličkosti vedou k vytrvalosti a spolehlivosti. Věrný a zodpovědný člověk dokáže navazovat
dlouhodobá přátelství a je i schopný se rozhodnout také např. pro manželství nebo kněžství.
Všichni víme kolik bolesti, smutku a zklamání působí nedodržování věrnosti, nezachovávání smluv, nestálé mezilidské vztahy či nevracení obrovských dluhů. Jsou to důsledky jednání, která pramení z nepochopení daru svobody a špatných vzorů. Jediným řešením je začít s
pěstováním této důležité vlastnosti, protože bez věrnosti a zodpovědnosti nemůže žádný člověk
prožít šťastný život.								 IB

Tříkrálová sbírka
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I letos se vydaly skupiny koledníků z farnosti vybírat na potřeby Arcidiecézní charity. Děkujeme
všem, kteří přispěli i všem, kteří mrzli v ulicích při vybírání. Celková vybraná částka bude
známa po sečtení obsahu pokladniček, uvedeme v příštím čísle.
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním
postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a adresně konkrétním sociálně slabým rodinám
a jednotlivcům. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku. V pražské diecézi navíc podpoříme stacionář a charitní centrum v Příbrami, Českou nemocnici v Ugandě a
sociálně potřebné rodiny v Bělorusku.

Manželství je víc než kus papíru

Národní týden manželství, který letos proběhne 8.–14. února je
zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity, které
připomínají, že manželství nemusí být nudné a nikdy není pozdě na to,
udělat něco zajímavého. Motem letošního ročníku je konstatování, že
“Manželství je víc, než kus papíru”.
Myšlenka uspořádat v týdnu kolem svátku sv. Valentina velkou kampaň,
která by nejen manželským párům, ale i celé společnosti připomněla, že manželství je vzácnou hodnotou a je třeba o něj pečovat, se zrodila v roce 1996 ve Velké Británii. Zakladatel a zároveň ředitel
Národního týdne manželství – Richard Kane – prý byl ohlasem velmi překvapen. V současné
době kampaň probíhá v dalších osmnácti zemích světa. Česká republika se k iniciativě připojila
v roce 2007. . Aktivity probíhající v rámci Týdne manželství jsou každoročně zveřejňovány na
stránkách www.tydenmanzelstvi.cz. Tradičně mezi nimi nechybí ani Pouť ke sv. Valentinu, kterou
pořádá Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
Pouti na Vyšehradě
K založení valentinské poutní tradice na Vyšehradě byl opravdu mimořádný důvod. Na podzim
roku 2002 při prohlídce starého depozitáře kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla byly nalezeny
čtyři barokní monstrancové relikviáře. Patrně pocházejí z původní barokní výzdoby kostela. Do
Čech je z Itálie s velkou pravděpodobností přivezl Karel IV. Relikviáře byly nepoškozené, jen trochu poznamenané neodbornými opravami. Při jejich restaurování se přišlo na to, že jeden z nich
ukrývá cenný poklad – skoro celou lopatkovou kost sv. Valentina. Na lopatce byla totiž restaurátory objevena tzv. autentika, to je malý proužek se jménem světce. Podle odborníků je vyšehradský
ostatek asi největším z těch, které se dostaly za hranice Itálie. Vyšehradská kapitula se rozhodla
navázat na barokní tradici, a tak se od roku 2003 v bazilice sv. Petra a Pavla okolo svátku sv. Valentina pořádá poutní bohoslužba. Při ní jsou vystavovány ostatky světce, jehož památku si zatím
připomínali víc v zahraničí. Od roku 2009 je pouť ke sv. Valentinu spojená s duchovní obnovou
pro zamilované.
Sv. Valentin
Svatý Valentin podle legendy podporoval mladé dvojice, které chtěly založit rodinu, a vyzýval
mladé muže, aby neopouštěli své ženy a neodcházeli do války. Mučednickou smrt si vysloužil také
tím, že odmítl klanět se pohanským bohům. Byl popraven 14. února 269. Někdy bývá ztotožňován
s biskupem v Terni, významným misionářem. Na jeho přímluvu docházelo k nevysvětlitelným
uzdravením. Za Aureliova pronásledování byl uvězněn a mučen. Byl sťat tajně pravděpodobně
roku 268. Uvádí se, že oba muži byli pohřbeni u cesty Via Flaminia vedoucí z Říma. Podle
křesťanské tradice je Svatý Valentin patronem zasnoubených dvojic, šťastného sňatku, lásky, zamilovaných, mladých lidí, ale i výrobců pohlednic a blahopřání.
Dnes je Valentin spíš synonymem romantiky, ale i ta se musí ve vztahu pěstovat, stejně jako
přátelství, komunikace, odpuštění a radost. A tak, ať už se do manželství teprve chystáte, anebo
už jste svoji, nebojte se zkusit ve valentinském týdnu zvláštním způsobem investovat do svého
vztahu, který si to určitě zaslouží. (jš)
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PŘEDNÁŠKA O SOUČASNÉ UPRCHLICKÉ KRIZI
V KONTEXTU PŘEDSUDKŮ VŮČI ISLÁMU
Uprchlická krize
Předsudky vůči nepoznanému, generalizace, splývání pojmů
Osobním setkáním proti nenávisti
přednáška// debata

27. ledna 2016
18:30, Farní sál
Náměstí 14. října 17/642
150 00 Praha 5
Přednášku a následnou debatu povede Barbora Matysová, Sociologie FF UK

Brdy pokaždé jinak

Tentokrát
na sněhovém poprašku,
při teplotě
lehce pod
nulou a
pod jasnou oblohou plnou zimních hvězd. Řeč je o
tříkrálovém přechodu Brd, který se uskutečnil
v noci z 8. na 9.1. 2016. Noc jako stvořená pro
potulku, mlčení i hovor s přáteli. Poutníků prý
bylo šedesát a věřím, že noční Brdy si všichni
opravdu užili. Z Mníšku pod Brdy vedla cesta
na Skalku a pak dál k planoucímu ohni v lesích Na Trojáku. Zde se jako obvykle cesty
poutníků rozdělily a část sestoupila do Řevnic,
část vyrazila do Černošic a zbytek pokračoval po
hřebenovce do Černolic, Jíloviště a ukončil svou
pouť na konečné městského autobusu ZbraslavBaně. Závěr pochodu byl trochu zrychlený,
protože hrozilo, že nám poslední autobus ujede,
ale nakonec jsme dorazili s pětiminutovou rezervou. Po těch pošmourných dnech na začátku
ledna děkujeme za krásnou chladnou noc, která
zahnala únavnou všednost a rozproudila krev do
Josef Cuhra
nového roku.			

Brány Svatého roku milosrdenství

V rámci Svatého roku milosrdenství jsou na několika místech pražské arcidiecéze otevřeny Svaté
brány milosrdenství. Podle okolností, které umožňuje režim daného chrámu, je třeba přizpůsobit
pouť k dané bráně.
Katedrála sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha
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Svatá brána milosrdenství byla v pražské
katedrále otevřela 12. prosince 2015. Jde
o prostřední vchod v západním průčelí
chrámu. Protože má katedrála zvláštní
režim vzhledem k ochraně této památky
a také obrovskému turistickému ruchu,
bude tato brána otevřena vždy v neděli
přede mší svatou od 9:40 do 10:00 a při
některých zvláštních příležitostech v soboty dopoledne. Z tohoto důvodu byly
otevřeny ještě další dvě svaté brány v
Praze. Příležitost ke svátosti smíření je
vždy v pátek 17:30-17:55 a v neděli 9:309:55. Program bohoslužeb naleznete na
http://www.katedralasvatehovita.cz

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 Vinohrady Svatá brána (prostřední vchod
do kostela) byla pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou
slavnostně otevřena v neděli 27. prosince 2015. Nyní je otevřena od 9:00
do 17:00 každý den tak, že lze vstoupit
do zádveří kostela. Kostel se otevírá
45 minut přede mší svatou. Nedělní
mše svaté jsou v 9:00, 11:00 a 18:00. Ve
všední dny se slaví mše svaté v 8:00 a
18:00. Pravidelná příležitost ke svátosti
smíření je vždy půl hodiny přede mší
svatou a během adorací. Více na http://www.srdcepane.cz
Zvláštní poutní program bude po devět prvních pátků v měsíci, počínaje pátkem 5. února a konče
pátkem 7. října 2016. Mše svaté budou jako každý pátek od 8:00 a od 18:00 s tím, že hlavní poutní
mší svatou bude večerní. Po ní bude následovat nejen eucharistická adorace a další příležitost ke
svátosti smíření, ale také krátká katecheze na vybraná témata.
Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)
Karmelitské ul., Praha 1
Svatá brána byla otevřena 27. prosince
2015. Jde o jedinou vstupní bránu do
kostela. Otevřeno je zde denně od 9 do
18:00, kdy začíná večerní bohoslužba.
Pořad bohoslužeb: pondělí - sobota
mše svatá česky v 9:00 a v 18:00. Každý
pátek po večerní mši tichá eucharistická
adorace. V neděle je mše svatá česky v
10:00 a v 19:00. Udílení svátosti smíření,
rozhovory s knězem jsou možné ve
zpovědní kapli u vchodu kostela na
pravé straně pondělí až sobota 8:30-8:55
a 17:00-17:50. V neděle 9:30-9:55 a 18:00-18:50.
Více na http://www.pragjesu.cz
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
Mariánské nám., Stará Boleslav
Svatá brána je zároveň hlavním vchodem
poutního chrámu, je možné přicházet
denně. Jednotliví poutníci mohou vždy
vstoupit do předsíně chrámu. Mají zde
k dispozici texty k rozjímání. Poutnické
skupiny se domlouvají speciálně včetně
svého programu s administrátorem
místa. Pravidelné bohoslužby: neděle
9:00; pondělí 9:00; úterý 18:00; středa
9:00; pátek 18:00; sobota 9:00. Zvláštní
poutní den je vždy poslední sobota v
měsíci - mše v 9:15 za národ. Více informací je ve Farním zpravodaji na farním webu (http://www.staraboleslav.com/zpravodaj.php)
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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

1.1. pátek
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
2.1. sobota
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
3.1. neděle
2. neděle po Narození Páně
6.1. středa
Slavnost Zjevení Páně
10.1. neděle
Svátek Křtu Páně
18.1. pondělí
Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů
25.1. pondělí
Svátek Obrácení sv. Pavla
26.1. úterý
Památka sv. Timoteje a Tita
27.1. středa
od 18:30 přednáška ve farním sále (viz pozvánka na str. 7)
28.1. čtvrtek
Památka sv. Tomáše Akvinského
2.2. úterý
Svátek Uvedení Páně do chrámu
5.2. pátek
Památka sv. Agáty
6.2. sobota
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů
10.2. středa
Popeleční středa
Zimní kurz přípravy na život v manželství
zahájíme 26. 1.–15. 3. v Pastoračním středisku (sál sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha 6, Dejvice.
Další podrobnosti naleznete http://www.apha.cz/cpr-spolecne-pripravy.
Kapacita kurzu byla naplněna, můžete zkusit pozici náhradníka. Zároveň přijímáme přihlášky
do jarního kurzu, který se bude konat od 12. 4.–31. 5. Do kurzu je nutné se předem přihlásit,
viz. elektronická přihláška. Přihlašování neodkládejte, o kurzy bývá velký zájem, jejich kapacita
je omezená. Příprava je určena primárně pro páry, které vstupují do prvního manželství. Pokud
jste v odlišné situaci, účast na programu prosím s námi předem konzultujte.
Pouť zamilovaných ke sv. Valentinu v sobotu 13. února v Praze na Vyšehradě
9.00–15.00 rekolekce pro zamilované, snoubence a manžele, kteří chtějí prohloubit svůj vztah úvahami nad Božím milosrdenstvím ve vzájemných vztazích. Povede Mons. Aleš Opatrný,
ThD. Na dopolední program je potřeba se přihlásit, kapacita je omezená.
15.30
poutní mše v bazilice sv. Petra a Pavla
Prosit o prohloubení milosrdné lásky v rodinách přijďte i vy, kterým leží na srdci budoucí život
vašich dětí a vnoučat v láskou naplněném manželství
Pořádá Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko-Centrum pro rodinu spolu s Kolegiátní
kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě www.apha.cz/cpr; www.manzelstvi.cz; www.kkvys.cz
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. J. Gapski, P. S. Přibyl, P. J. Gerndt, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 400 ks
neprodejné

