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Vážení a milí přátelé,
Vánoce jsou za námi, do Velikonoc je ještě daleko, ale církev nás stále provází liturgickým rokem 
a na začátku měsíce února nám nabízí svátek Uvedení Páně do chrámu neboli Očišťování Panny 
Marie (lidově Hromnice). Je to opět jeden ze svátků světla. Denní světlo se nám prodlužuje, jak 
říká lidové přísloví: „Na Hromnice o hodinu více.“ To je jistě povzbuzující, protože - nevím jak 
Vám -, ale mně se naše středoevropské zimy zdají být poněkud dlouhé. Co je ale podstatnější, 
tak to je světlo vnitřní, duchovní, které přišlo s narozením našeho Spasitele („V něm byl 
život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ Jan 1,4-5). Malé Dítě 
je vyznáváno a uctíváno jako Vykupitel mnohými: betlémskými pastýři, mudrci z Východu, 
samozřejmě sv. Josefem a Pannou Marií. Zvláštní duchovní citlivostí byl Bohem obdarován 
spravedlivý Simeon, který žil v Jeruzalémě a očekával Mesiáše (srov. Lk 2,25). Nebylo příliš 
mnoho vnějších znaků nebo znamení, která by upozornila tohoto muže na to, že do Chrámu 
přišla Svatá rodina. Ta se jistě příliš nelišila od ostatních poutníků nebo vděčných rodičů; ti 
přicházeli děkovat za své dítě a obětovat podle Mojžíšova zákona. Bylo to tedy světlo Ducha 
Svatého, jež přivedlo Simeona k Ježíši. A Simeon radostně volá, přímo jásá: „Nyní propouštíš 
v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi 
připravil přede všemi národy – světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“ 
(Lk 2,29-32) Touto chvílí je korunován život starce Simeona. Kéž se můžeme i my připojit k 
jeho chvalozpěvu, protože světlo se tu pomaleji, tu rychleji šíří i mezi „pohany“ a buďme lam-
pami, které jsou naplněny světlem Kristovým šířícím se mezi všemi národy. 
Abychom zářili světlem Božím, tak v tom nám je zvláštní pomocnicí Matka Boží. Tu si v únoru 
připomínáme v souvislosti s podivuhodnými událostmi, které se přihodily v roce 1858 v Lur-
dech. „Que soy era Immaculada Councepciou.“ (Jsem Neposkvrněné početí.), tak se Panna 
Maria představila v místním nářečí malé Bernadettě Soubirousové. K hlubšímu zájmu, ale 
řekl bych především k hlubšímu prožívání odkazu tohoto zjevení, mě přivedla známá kniha 
Franze Werfela Píseň o Bernadettě. Nepřestává mě udivovat, s jakou citlivostí dokázal spiso-
vatel židovského původu popsat jedno z nejznámějších mariánských zjevení katolického světa. 
Lurdy přitahují dodnes, a to z mnoha důvodů. Jako před více než 150 lety by se mezi návštěvníky 
našlo mnoho zvědavců, ale většinu tvoří poutníci, kteří si přijíždějí pro útěchu nebeské Matky 
nebo aby si vyprosili dar zdraví duše i těla. Ano, Lurdy jsou jedním z míst světla. A jistě ne jen 
proto, že je zde zvykem pořádat světelné průvody se svíčkami, snad trochu podobné těm, které 
známe z oslavy Hromnic, ale především proto, že se zde mezi lidmi šíří Boží království, jeho 
světlo a sláva.    Požehnané dny!           P. Martin Chleborád
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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 22.3. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 28.2. 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

Hudební skupinka
Stejně jako v minulých letech i letos naše hudební skupinka doprovází 
mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termíny jsou 26.2. a 
2.4. Rádi mezi sebou uvítáme nové posily - zpěváky i hudebníky. 

Tříkrálová sbírka
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal 100 milionů ko-
run. Děkujeme! 
Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky 
2017 je úředně sečten. Výsledná částka koledy činí obdi-
vuhodných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak výnos poprvé 
překročil hodnotu sta milionů korun. To je o téměř 3 mil-
iony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže v České 
republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, 
lidem s postižením či vážně nemocným, seniorům a dalším 
ohroženým skupinám obyvatel. „Výsledek sbírky svědčí o 
veliké štědrosti našich spoluobčanů. Chci proto poděkovat 
každému, kdo do Tříkrálové sbírky přispěl,“ říká Lukáš Cury-

lo, ředitel pořádající organizace Charita Česká republika. „Díky získaným penězům můžeme 
pomoci řadě jednotlivců a rodin, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Současně jsou pro nás 
závazkem, který musíme naplňovat účinným zmírňováním utrpení doma i ve světě.“ Celostátní 
Tříkrálová sbírka se v první polovině ledna konala již posedmnácté. Letošní výnos je současně 
také nejvyšší v historii, k 1. 2. dosáhl 100 422 897 Kč 

Noc kostelů 2017
Blíží se letošní Noc kostelů, bude v pátek 9. června. Jako v minulých letech je třeba, farnost 
přihlásit na centrálním webu Noci kostelů http://www.nockostelu.cz, od 1. 2. do 19. 3. Je zde 
třeba jako každoročně uvést zodpovědnou osobu, se kterou lze řešit detaily akce a která zod-
povídá za průběh v daném kostele. Takže se zamyslete, čím můžete k programu přispět, jak se 
podílet na organizaci a vlastní akci. S náměty kontaktujte naše duchovní a členy pastorační rady. 
24 hodin pro Pána
Svatý Otec František vyhlásil v roce 2014 prostřednictvím Papežské rady pro novou evangeli-
zaci projekt 24 hodin pro Pána, tedy 24hodinový prostor pro svátost smíření spojený s euchari-
stickou adorací. Je to vždy pátek a sobota před čtvrtou nedělí postní, což letos připadá na 24. a 
25. března. Vzhledem ke snadné dostupnosti bude v Praze tento program opět v kostele Panny 
Marie Sněžné. Začne v pátek 24. 3. v 18 hodin mší svatou a bude pokračovat celou noc a celý 
den až opět do 18 hodin 25. 3. Po celou dobu bude dostupná zpovědní služba.
        Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska

Filmový a modlitební čtvrtek
Srdečně vás zveme na únorové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem. 
Tentokrát se v kontextu encykliky papeže Františka “Laudato si” 
přesuneme do Afriky, kolébky lidstva. Před třiceti lety byl zde zahájen 
pilotní projekt “Songhai Centre Benin”, jehož posláním je znovuobno-
vení harmonie se stvořením. Otec Godfrey Nzamujo a jeho tým nám 
přiblíží způsoby jak zajišťují obživu z darů země.
Těšíme se na vás ve čtvrtek 16.2.2017 v 19:30 ve farním sále.
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Primice P. Michalce
Dne 29. ledna se v našem kostele konala další slavnost, primiční mše sv. P. Pavla Michalce, 
rodáka z Holešova, který přijal nedávno kněžské svěcení v Litoměřicích z rukou biskupa Jana 
Baxanta. Otec Pavel začíná své kněžské působení v Liberci, ale má vztah i k naší farnosti, otec 
Stanislav jej připravoval na jáhenské svěcení. Při kázání P. Michalec zdůraznil, že 2. čtení (1 
Kor 1,26-31) patří mezi jeho oblíbené a skutečnost, že Bůh si vyvolil ty, kteří jsou ve světě bez-
mocní, je pro nás zdrojem křesťanské naděje. Z promluvy k evangeliu (Mt 5,1-12a) mě zaujala 
myšlenka, že málokdo dokáže – na rozdíl od desatera - vyjmenovat všechna blahoslavenství. 
Je to způsobeno tím, že je mnohem jednodušší nedělat špatné skutky než aktivně dělat ty do-
bré a následovat Krista v každé chvíli našeho života.  Po mši sv. otec Pavel udělil novokněžské 
požehnání velkému počtu našich farníků.            Jan Macek 

Primiční kázání otce Pavla Michalce u sv Václava
4. neděle v mezidobí cyklus A - Sof 2,3, 3,12-13  1Kor 1,26-31 Mt 5,1-12a
Sestry a bratři,
Musím se přiznat, že druhé čtení, které jsme slyšeli, patří k mým oblíbeným úryvkům Písma: 
„Jen se podívejte, bratři, komu se u vás dostalo povolání! Není tu mnoho moudrých podle lid-
ských měřítek, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. A přece: ty, které svět pokládá za 
pošetilé, kteří jsou ve světě bezmocní, které svět má za neurozené a méněcenné, dokonce i ty, 
kteří nejsou vůbec nic, vyvolil si Bůh.“
Možná že se najde někdo, kdo by se urazil, kdyby měl tento text vztáhnout na sebe. Ale pro mě 
je tento text textem naděje. Nejsem dokonalý, nikdo z nás není, a přece nás všechny Bůh vyvolil 
a povolal, přes všechny naše slabosti a pády – nebo možná právě pro ně – s námi Bůh každý den 
počítá při práci na šíření Božího království.
A návod, jak to máme dělat, nám dává Pán Ježíš v blahoslavenstvích. Někdy si stěžujeme, že 
někteří křesťané ani neumějí vyjmenovat desatero. Ale dokážeme odříkat blahoslavenství? Ještě 
jsem se nesetkal s nikým, kdo by je dokázal vyjmenovat stejně tak jako přikázání. Naneštěstí se 
totiž cítíme víc doma v tom, co bychom dělat neměli, než v tom, co bychom dělat měli a jakými 
bychom měli být. Vyvarovat se nějakého jednání je poměrně jednoduché, ale mnohem těžší je 
žít v každém okamžiku jistým způsobem.
Blahoslavenství neprozradil Pán Ježíš jen apoštolům někde stranou, ale hlásal je 
všem shromážděným, kteří si ho přišli poslechnout. Říká je všem, protože to není nic 
neuskutečnitelného, nic co bychom nedokázali žít my všichni. Nejsou určena pro jakousi elitu 
dokonalých. Nikdo takový mezi námi není, jak jsme slyšeli ve druhém čtení. 
Můžete mi namítnout, že žít podle těchto pravidel není vůbec jednoduché. Ano, není, ale Pán 
Ježíš nám nepřišel slíbit procházku růžovým sadem.
Blahoslavenství jsou přísliby štěstí, bohužel se na nás každý den tlačí jiné přísliby falešné a 
pomíjivé blaženosti a štěstí, které se snaží tvářit podobně a zlákat nás. Nabízí nám nenasytné 
užívání každého dne: kupte si tento výrobek a budete šťastní, pijte tento nápoj a budete šťastní, 
jeďte na exotickou dovolenou a budete šťastní, kupte si nové auto a budete šťastní.
Ježíš moc dobře ví, že lidé vždy toužili a vždy budou toužit po tom, aby byli blahoslavení, šťastní 
a tak se tomuto tématu nevyhýbá. Jeho návod je na první pohled nelogický a nesmyslný. Ale 
on říká to, co žije. Mluví z vlastní zkušenosti. Nenabízí jen nějaký teoretický plán – nabízí nám 
život. Ten, kdo se nazývá křesťanem, nemůže chtít žít podle jiného návodu. Blahoslavenství 
jsou cestou pro nás pro všechny. Amen.
K zamyšlení
„Jsme stvořeni k větším věcem, než jen k tomu, abychom byli pouhým číslem ve světě. Ne-
jsme tu pro diplomy a tituly, byli jsme stvořeni, abychom milovali a byli milováni. Konečným 
měřítkem hodnoty života nebude to, co jsme vykonali, ale jen láska, případně to, co jsme vy-
konali v lásce.“ (anonym)
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Bůh - nebeský “Tatínek”
Přiznám se, že toto spojení nemám ráda, protože je trošku ošidné. Chceme-li malému dítěti 
přiblížit Boha, je toto spojení na místě. Tatínek (pokud v dnešní rodině správně existuje a ne 
nahodilí „strýčkové“) je pro dítě postava, která všechno umí, všemu rozumí, všechno může, je 
nejsilnější, neubližuje, miluje.
S rozvojem rozumu ale dítě zjišťuje, že si různými způsoby může prosadit svou, že se dá tatínek 
trochu obalamutit, že na nějaké lumpárny nepřijde, že si ho může omotat kolem prstu. Tady už 
paralela s nebeským tatínkem hodně pokulhává.
V období puberty by toto slovní spojení snad už bylo i hříchem. Otec v rodině (a všichni 
dospělí) je v očích teenagerů nemožný, zaostalý, nepřející, nechápající, omezující rozlet, je pro 
ně tyranem a despotou. Nebeský tatínek? Tak ještě nebeský kamarád – ale kamarády si mohu 
libovolně vybírat, vyměňovat podle nálady, nebo nemít žádného „kámoše“.
Na prahu dospělosti a zralosti, někdy už sám ve funkci rodiče, si člověk uvědomí, co vlastní 
otec zcela neokázale pro rodinu dělal, jak ji chránil, zabezpečoval, odpouštěl, miloval. Tady je 
porovnání hodně blízko pravému smyslu slova.
Opusťme laciné barvotiskové představy Boha Otce jako nějakého „taťky“ nebo „kámoše“. Ve-
likost Boha Otce nemůžeme svými lidskými schopnostmi pochopit, ale denně zakoušíme, že 
jsme jeho milované děti a on je naším Otcem.     HK



Bůh nám drží palce...

Poslední člověk, který byl na Měsíci - astronaut Eugene Cernan - zemřel 16.1.2017. Byl po 
matce českého a po otci slovenského a původu.
Bývalý americký kosmonaut byl známý i tím, že veřejně vyznával svou víru v Boha. Jak 
sám říkal: “... Tento svět plný nepokojů, válek, politických represí vypadá z Měsíce velmi 
mírumilovně, úchvatně. Odtud nejsou vidět žádné hranice - náboženské, politické, rasové. Jed-
iné rozpoznatelné hranice jsou ty, které stvořil Bůh - řeky, jezera, pohoří, mořské pobřeží. Až 
na Měsíci jsem si uvědomil, že všichni žijeme na jediné nedělitelné planetě. Hovoříme různými 
jazyky, máme různé bohy, ale všichni stejně cítíme bolest, štěstí, hlad, uspokojení z dobře vyko-
nané práce. V tom podstatném jsme si všichni podobní...”
“Dodnes nevíme, jak vlastně Země vznikla, netušíme, jaký je další osud vesmíru. Naše mysl 
je příliš limitovaná, tato tajemství dokážeme předběžně řešit jen díky náboženství. Jsem však 
optimista a pragmatik, nevěřím, že lidstvo zahyne v katastrofě, kterou samo vyvolá. Nejsme 
však ani fatalista a věřím, že jsme se do tohoto světa dostali pomocí Boha, abychom tu na Zemi 
uskutečňovali to, po čem toužíme. Zatím se nám to příliš nedaří. Jsme slabí, nejistí, chybějí nám 
duchovní nástroje na dosažení našich tužeb. Bůh nám však drží palce, a proto nás vybavil čímsi 
úžasným: je to mozek a duše, tedy lidský duch. Pozorujeme, že se vyvíjejí nesmírně výkonné 
počítače, tvoří se umělá inteligence. Čím dál víc částí lidského organismu se dá nahradit. To je 
skvělé! Jsem nadšen vědeckým pokrokem, ale vím a pevně věřím, že jednu část člověka nenah-
radíme nikdy. Je to právě duch. My sami bychom neuměli vybudovat vesmír, v kterém bychom 
mohli žít. Bůh je doopravdy skvělý inženýr...” 
Americký astronaut Eugene Andrew Cernan se narodil v r. 1934 v Chicagu. Po dědečkovi 
(Štefanovi Čerňanovi) pochází z Kysúc na Slovensku a po babičce z jižních Čech od Tábora. 
Od malička se připravoval na svůj budoucí úkol např. i svým aktivním členstvím ve skautingu 
(jako většina amerických kosmonautů). Cernan byl druhým Američanem, který při letu kos-
mické lodi Gemini 9 v r. 1966 vystoupil do volného kosmického prostoru. V programu Apollo 
obletěl Měsíc v r. 1969 a nakonec se stal velitelem poslední americké výpravy na Měsíc v r. 1972 
(let Apolla 17). V říjnu 1974 poprvé navštívil vlast svých předků. 

Motto
Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť,
všechno pomíjí, Bůh se ale nemění.
Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí. (Terezie z Avily)
6
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Cestovní kancelář PALOMINO, Irena HENDRYCHOVÁ
V Rohu 725 / 12, 142 00 Praha 4
Tel./Fax: +420 244 404 239 Mob.: +420 728 361 728,  +420 728 327 282
E - m a i l :  p a l o m i n o @ v o l n y . c z ,  h t t p : / / w w w . p a l o m i n o . c z

Číslo zájezdu 61703

LURDY - LA SALETTE
                                     Poutní zájezd
              

Program zájezdu:
1.den – Odjezd v odpoledních hodinách, průjezd SRN, noční jízda
2.den - Ars - návštěva baziliky sv. Jana Maria Vianney  v roce 1929 jmenován 

           patronem farářů,
           Nevers – klášter Saint Gildard spjatý s životem sv. Bernadety,   

   prohlídka historické části města, katedrála, nocleh
3.den - Le Puy – jedno z nejpůvabnějších míst v zemi, poutní bazilika Panny 
           Marie, kaple St. Michel, překrásný výhled do okolí, noční jízda
4.den –Lurdy – mše svatá, návštěva míst spjatých s životem sv. Bernadety,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

         eucharistický průvod s požehnáním, účast na modlitbě růžence, 
              světelný průvod
5.den –Lurdy – Mezinárodní mše svatá v podzemní Bazilice Pia X, 

              eucharistický průvod s požehnáním, účast na modlitbě růžence, 
              světelný průvod
6.den –Lurdy – mše svatá, návštěva koupelí, odpoledne výlet do Gavarnie -

              srdce Pyrenejí, pro zdatné výstup pod ledovec, pro méně zdatné návštěva
              poutního kostela sv. Jana Křtitele, prohlídka horské vesničky, 
             návrat do Lurd, účast na modlitbě růžence, světelný průvod
7.den –Lurdy – mše svatá, Křížová cesta, eucharistický průvod s požehnáním,

              účast na modlitbě růžence, světelný průvod, odjezd do La Salette,
              noční jízda
8.den –La Salette – mariánské poutní místo v Savojských Alpách, 
            mše svatá, Křížová cesta, odjezd, noční jízda
9.den –příjezd v odpoledních hodinách.

             Termín: 03.05. – 11.05.2017                    Cena: 10.900,- Kč

      Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 3x ubytování v Lurdech 
              ve 2-3 lůžkových pokojích, 4x polopenze, 1x ubytování v hotelu 
              ve 2-3 lůžkových pokojích včetně snídaně, kompletní pojištění E1122220,
           zákonné pojištění CK 159/1999 Sb., služby průvodce

Cena nezahrnuje: vstupy v rámci programu
              Pojištění storna zájezdu lze sjednat při podepsání smlouvy

Pokud by někdo měl o poutní zájezd zájem, ať se přihlásí přímo otci 
Jiřímu. Už dlouho v Lurdech nebyl, takže určitě pojede! 
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vydává: Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově,  Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
redakční rada: P. J. Gapski, P. M. Chleborád, 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
 2.2. čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu
 6.2. pondělí Památka sv. Pavla Mikiho a druhů
 10.2. pátek Památka sv. Scholastiky
 19.2. neděle sbírka Haléř sv. Petra
 22.2. středa Svátek Stolce sv. Petra
 23.2. čtvrtek Pam. sv. Polykarpa
 1.3. středa Popeleční středa
 5.3. neděle 1. neděle postní
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!

Sbírka „Haléř sv. Petra“
Při bohoslužbách v neděli 19. února 2017 se bude konat sbírka „Svatopetrský haléř“.
V roce 2016 bylo celkem vybráno 902 604,- Kč. 

Zřízení Římskokatolické farnosti pro neslyšící 
Vzhledem k potřebě samostatné pastorační péče o neslyšící a nedoslýchavé zřídil po projed-
nání v kněžské radě kardinál Dominik Duka OP. od 1. ledna 2017 Římskokatolickou farnost pro 
neslyšící. Farním kostelem farnosti je kostel sv. Prokopa Praha-Stodůlky, Sluneční nám., Praha 13, 
který současně nadále zůstává též filiálním kostelem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba 
Staršího Praha-Stodůlky. Administrátorem farnosti byl jmenován a ustanoven Stanisław Góra.
Pouť ke sv. Valentinu 18.2.
Valentinské zastavení “Podej mi ruku...” s P. Jakubem Berkou, O. Praem. se uskuteční v Praze na 
Vyšehradě. Pouť má dvě části: - dopolední rekolekce, na kterou je třeba se přihlásit na http://www.
apha.cz/cpr-nov-pout-ke-sv-valentinu-2017 - odpolední poutní mše svatá v bazilice sv. Petra a 
Pavla v 15:30 hod. Jsou zváni nejen snoubenci a manželé, ale i ti, kterým leží na srdci budoucí 
život jejich dětí a vnoučat.
Varhanní nešpory maltézských rytířů 20.2.
20. února od 17.00 hodin se koná druhý koncert duchovní hudby z cyklu Pocta chrámovým 
kůrům Prahy 1. Na programu jsou díla z repertoáru katedrály sv. Víta. 
Účinkují: Josef Zámečník – křídlovka, Josef Kšica – varhany.

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.


