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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Vážení a milí farníci,
od prvního srpna, co jsem do naší farnosti nastoupil, uběhlo už několik měsíců a blíží se Vánoce. O Vánocích
toho bylo napsáno už opravdu hodně, ale přesto si myslím, že nikdy není na škodu, si některé skutečnosti
opět připomenout, protože my, věřící lidé, bychom neměli zůstat jen na povrchu, ale jít do hloubky. Možná
si někdo říká, proč opět slavíme Vánoce, proč si pořád připomínat narození Ježíše Krista? Liturgické chápání
času není ani cyklické, ani lineární, tedy že by se vše pořád dokola opakovalo, nebo jen plynulo dál a dál,
ale křesťané by měli čas vnímat spirálovitě, tedy že prožíváme opakovaně určité události, ale nikdy ne stejně.
Prožíváme je do spirály, každým slavením hlouběji a hlouběji.
Teď před Vánoci všude slyšíme kolem sebe koledy, a tak možná ani někdy nevnímáme, co se v nich zpívá. Co
pro mě znamená, že se „Narodil Kristus Pán“? Když se zahledím na malého Ježíška v jesličkách, uchvacuje
mě to, protože přemýšlím, co asi musela prožívat Panna Maria, jako židovka, která byla zvyklá jen na Boha v
pojetí Starého zákona, tedy možná někdy na Boha tvrdého, vzdáleného, neosobního apod. I když to neplatí
ani ve SZ, ani dnes, řada lidí kolem nás Boha bohužel takhle vnímá. To ale není chyba, protože ho zřejmě
takhle vnímala i Panna Maria. Chyba by byla, kdybychom ten pohled nechtěli změnit.
Když se zahledím na malého Ježíška v jesličkách, říkám si, zda by se výše popsaný Bůh takhle narodil. Do
úplné nicoty. Bůh a Pán světa, kterému všechno patří se rodí do jeslí, kde nic nemá. Přicházejí k němu pastýři
– ti nejposlednější z nejposlednějších. Nemá nic. Jen dary, které mu někdo přinesl do jeslí. Nemá nic, a přesto
je bohatší, než všichni lidé dnešního světa, má ohromnou lásku, lásku od Panny Marie, ale i od svatého Josefa. Lásku nejen přijímá, ale i dává dál. A to je právě láska, kterou všechny dodneška fascinuje, láska, která
obměkčuje i někdy tvrdá srdce dnešních lidí. Ježíšek v jesličkách fascinoval láskou tehdy, ale může fascinovat
i nás dnes. Nechat se fascinovat láskou. To jsou jesličky! Maria se touto láskou nechala proměnit. A my?
Když se zahledím na malého Ježíška v jesličkách přemýšlím, co si asi Maria myslela, když Ježíška kojila,
hladila, chovala v náruči, učila chodit, mluvit nebo když ho svatý Josef učil řemeslu, když trávil čas se svými
kamarády. Přemýšlím nad životem do jeho veřejného působení, do zázraku v Káně, co se asi všechno za těch
třicet let stalo. Nevím, protože Písmo o tom víceméně mlčí, možná i záměrně. Jako by nám chtělo dát prostor
k tomu, abychom nad tím sami přemýšleli. Jako by nám dávalo tak velikou svobodu, že můžeme toto období
úplně škrtnout z Ježíšova života (těch přibližně třicet let), ale i našeho, a soustředit se jen na poslední tři roky.
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Biblická hodina

Od 17. září jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme,
nově pod vedením jáhna Václava Revendy. Každý čtvrtek od 18:15 se
setkáváme s biblickými texty, jejich významem i interpretací. Přijďte
se i vy nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti! Václav je dobrý
učitel. A do sálu se vejde víc než pravidelných 8-12 posluchačů.

Pravidelný program farnosti

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Ministrantské schůzky (1x za 14 dní, liché týdny)
neděle na faře od 8:00 se snídaní, od 8:30 bez
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
Příprava na biřmování - vede V. Revenda
neděle od 19:00 - na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře

Příprava na křest dospělých - V. Revenda
středa od 19:30 - na faře
Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
modlitby a oběd)
Biblická hodina
čtvrtek od 18:15 - vede V. Revenda
Čtvrteční filmové a modlitební večery
čtvrtek od 19:45 - velký sál na faře
Modlitba sv. Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod.
Pravidelná páteční adorace

Chrámový sbor IGNIS - zkoušky
pondělí od 18:30 - 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 cca od 18:15 - mateřské centrum, lze se i
připojit k modlitbě v uvedený čas, příp. denně ve 20:00.

Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 11.12. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 27.12. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla zahájena 17.9.

farář u sv. Václava
a rektor u sv. Gabriela:

jáhen u sv. Václava

Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.

P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 // 257 317 652
gapski@centrum.cz
Václav Revenda : tel. 721 487 212 revendavaclav@seznam.cz

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.
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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”.

Anebo si z nich vzít ohromně moc.
Když se zahledím na malého Ježíška v jesličkách, dotýkám se Boha jako dítěte, jako člověk člověka a zároveň
jako člověk Boha a Bůh člověka, dotýká se ho jako Bůh, ale i jako člověk, jako jeden z nás. Pokud Bůh je absolutní pravda, nemůže jednat nějak a být jiný. Proto pokud nám jesličkami něco ukázal, nemůže nám lhát tím,
že by takový nebyl. Když se ve Starém zákoně projevuje „nějak“, tak takový opravdu je. A stejně tak i v zákoně
novém ukazuje nám, kým doopravdy je (Fp2,6-11): je jeden z nás, je nám opravdu nejlepším kamarádem, bratrem, taťkou či mamkou. Je někým, kdo nás má opravdu nesmírně rád, někým, kdo je pořád s námi a pomáhá
nám. A hlavně někým, kdo nás bezpodmínečně a nesobecky miluje. Kdo chce žít náš život s námi, a nejen vedle
nás. Kdo chce vstupovat do našich bolestí i radostí či rozhodnutí.
Když se zahledím na malého Ježíška v jesličkách, vidím ohromnou pokoru, která se ale člověku nenutí: nechává
rozhodnout každého z nás. Zda uvidíme jen starozákonního Boha a odstřihneme těch třicet let od narození
Ježíše. Je na nás, zda pro nás Vánoce jsou jen komerce anebo zda se někdy zkusíme zaposlouchat do koled jiným
pohledem, duchovním. Je na nás, zda v sobě změníme pohled na Ježíška tak, jak to dokázala Panna Maria. Je na
každém z nás, jak letošní Vánoce a s tím i advent prožijeme. Zda jen „cyklicky“, „lineárně“ anebo „spirálovitě“
– tedy že se „zavrtáme“ více do hloubky těchto krásných svátků a uvědomíme si jejich opravdovou hloubku.
Zda uvidíme opravdu to, co nám chtěl Bůh sdělit tím, že se „NÁM, NÁM narodil“!
Václav Revenda

Filmový a modlitební čtvrtek

Srdečně vás zveme na prosincové čtvrteční setkání s modlitbou a
filmem. Film nazvaný „Díky, Thaïs“ nás tentokrát vrátí do roku 2005
do Paříže, kde Anne-Dauphine a Loic prožívají téměř idylické štěstí.
Po skoro čtyřletém synu Gaspardovi a dvouleté dceři Thais očekávají
v červenci narození třetího dítěte. Jejich profesní život je naplňuje,
hluboce se milují. Život jim přeje… až do léta na pláži, kdy se do jejich štěstí vloudí malé zrnko písku. Když vidí v mokrém písku stopy
své dcery Thais, všimnou si, že chodí nějak zvláštně: palec se jí vytáčí
ven. Po sérii vyšetření lékaři sdělují, že děvčátko nemá žádnou naději na uzdravení. Uprostřed
těchto těžkých dnů se objevuje světlo. Během postupného zhoršování svého zdravotního stavu
se Thais stává tajemně tou, která proměňuje srdce, především srdce svých rodičů. Těšíme se na
vás ve čtvrtek 13.12.2018 v 19:45 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

Hudební skupinka

Stejně jako v minulých letech i letos naše hudební skupinka bude doprovázet mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termíny jsou
9.12.2018 a 6.1.2019. Rádi mezi sebou uvítáme nové posily - zpěváky
i hudebníky.

Chrámový pěvecký sbor Ignis

působící při kostelích sv. Ignáce a sv. Václava vystoupí v neděli 2.12. při mši sv. v 18 hod.
Hledáme nové členy do všech hlasů. Kontakt: sbormistryně - Milena Stričević (telefon: 774 052
265, e-mail: stricmil@yahoo.com). Zkoušky každé pondělí 18:30-21:00 u sv. Ignáce.

Adventní duchovní obnova

V sobotu 8. 12. 2018 od 9,00 na faře pod vedením P. Radka Tichého (farnost Stodůlky). Bude
zakončena mší svatou.

Pozvánka na roráty

V adventní době budou roráty každý den (Po-So) jako dosud. Letos chceme vyjít vstříc i těm,
pro které je v 7:30 již pozdě. Proto každou adventní středu a sobotu budou roráty od 6:00 ráno,
v ostatní dny od 7:30.

Kající bohoslužba

Rozšířená možnost přijmout svátost smíření bude 17.12.2017 od 17 hodin (následně se mší
svatou). Využijte prosím tuto nabídku před vánočními svátky!
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Radio Proglas hledá redaktora pro studio Kristián v Praze

Přijmeme redaktora pro pražskou redakci s působností v Praze, Středočeském,
Plzeňském a Karlovarském kraji. Předpokládáme vysokoškolské vzdělání nejlépe
humanitního typu, všeobecný rozhled, komunikativnost, výbornou orientaci v
křesťanském prostředí, organizační schopnosti, znalost práce na počítači, řidičské
oprávnění sk. B. Zkušenosti s prací v mediální sféře jsou výhodou. Nástup je možný ihned.
Náplní práce je tvorba krátkých reportáží, zpráv a publicistických pořadů. V případě zájmu
nám pošlete svůj životopis s motivačním dopisem (příp. fotografií) elektronicky na adresu personalie@proglas.cz a připojte, prosím, prohlášení, jež najdete na webu Proglasu, záložka Kontakty a info/ Pracovní příležitosti.

Adventní sobota s beuronským uměním

Nadační fond MALAKIM srdečně zve
dne 15. prosince 2018
na prohlídku kostela Zvěstování Panně Marii při klášteře sv. Gabriela,
Praha 5-Smíchov, Holečkova 10.
Program:

14.30 Komentovaná prohlídka kostela a chodby spojující sakristii s chórem sester
15.30 Vztah beuronského umění k Egyptu
Autobus 176, zastávka Holečkova. Parkování je možné přímo před kostelem. www.malakim.cz

Vyjádření úcty

Už v nejstarších civilizacích lidé projevovali úctu různým bohům, vládcům, ale také svým
zemřelým. Vyjadřovali ji mnoha obřady. Tyto zprávy jsou zapsané ve starých knihách.
Během staletí se měnily předměty úcty i jejich znázornění. Nástup křesťanství přinesl nový
pohled na svět. Projevovaná láska zmírňuje nenávist a zlo. Svatý Pavel nás vybízí k modlitbám
za naše představitele, abychom mohli vést pokojný život. Tato výzva stále platí!
My sice žijeme v moderní době, ale respekt a určitá autorita do ní neodmyslitelně patří, protože svědčí
o vyspělosti společnosti. Někteří lidé si myslí ve své pýše a zneužívání daru svobody, že už to tak
vůbec není. Uměle vyvolávají zmatek a strach. Ničí památníky, náhrobky, narušují nedůstojným chováním pietní akty i náboženská shromáždění. Zpravidla nejsou potrestáni za tyto vážné výtržnosti.
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Většina z nás však vyjadřuje úctu věcem i lidem, kterým bez debaty a právem náleží. Pocta státním symbolům, respekt ke zvoleným zástupcům a umění vážit si trvalých a ušlechtilých hodnot,
jsou předpokladem souladu a spokojeného života. 			
Ilona Bozděchová

Pořad mší svatých o vánočních svátcích 2017

Pondělí 24. 12. 2018 – Štědrý den
8:00 rorátní mše sv.
16:00 mše sv. pro rodiny s dětmi
24:00 půlnoční s Českou vánoční mší
J.J. Ryby – kostel sv. Václava
24:00 půlnoční s koledami – kostel sv.
Gabriela
Úterý 25.12.2018 – Boží hod vánoční
8:00 mše sv.
9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
11:15 mše sv. – kostel sv. Gabriela
15:00 mše sv. – Palata
16:00 Koncert Česká Vánoční mše –
Jan Jakub Ryba
18:00 mše sv.
Středa 26.12.2018 – svátek sv. Štěpána
8:00 mše sv.
9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
18:00 mše sv.
Neděle 30.12.2018 – svátek Svaté rodiny
8:00 mše sv. s obnovou manželského slibu
9:30 mše sv. s obnovou manželského slibu

11:15 mše sv. s obnovou manželského
slibu – kostel sv. Gabriela
18:00 mše sv. s obnovou manželského slibu
Pondělí 31.12.2018
7:30 mše sv.
16:00 děkovná mše svatá na závěr roku
Úterý 1.1.2019 – slavnost Matky Boží,
Panny Marie
8:00 mše sv.
9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
11:15 mše sv. – kostel sv. Gabriela
18:00 mše sv.
Neděle 6.1.2019– slavnost Zjevení Páně
8:00 mše sv. s žehnáním vody, kadidla
a křídy
9:30 mše sv. s žehnáním vody, kadidla
a křídy
11:15 mše sv. s žehnáním vody, kadidla
a křídy - sv. Gabriel
16:00 Koncert Česká Vánoční mše – Jan
Jakub Ryba
18:00 mše sv. s žeh. vody, kadidla a křídy

Kostel sv. Václava Praha 5 - Smíchov
Ostatní dny platí pravidelný pořad bohoslužeb.
Kostel bude otevřen 25. 12. 2017 a 26. 12. 2017 po celý den.
Ve všední dny 7:15 – 11:00 a 17:00 – 18:30.
Prohlídka kostela a betlému je možná mimo čas bohoslužeb.

Boží přikázání nejsou dopravní předpisy

Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“
Ježíš odpověděl: „První je toto: ‘Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána,
svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.’ Druhé je toto:
‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“ (Mk 12,28-31)

Mnoho lidí si představuje Boží přikázání jako dopravní předpisy. U nich se většinou dá
jednoduše zkontrolovat, zda jsme je dodrželi, nebo porušili. Rádi si odškrtávají, že se pomodlili
ráno a večer, v neděli byli na mši, nikoho nezabili, ani neokradli... Boha pak vnímají jako policajta, který dodržování předpisů kontroluje a případné překročení pokutuje. Jednoduše zkontrolovatelný seznam předpisů jim pak slouží k získání jistoty, že jim Bůh nemá co vytknout.
Ono to tak ostatně nefunguje ani s těmi dopravními předpisy. Dá se změřit rychlost, zkontrolovat, zda jsme nejeli na červenou nebo v protisměru, jestli neparkuji tam, kde to je zakázané.
Hůře už se ověřuje, že jsme věnovali řízení dostatečnou pozornost po celou dobu jízdy nebo
přizpůsobili rychlost a styl jízdy stavu vozovky atd.
Ježíš svým největším přikázáním toto chápání úplně boří. Nejde o neosobní předpisy, ale o
pozvání k láskyplnému vztahu. Bůh není policajt, ale někdo, kdo nám svou lásku projevil do
krajnosti a touží, abychom k němu přilnuli svojí láskou. Ježíšovo shrnutí zákona do citovaného
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dvojpřikázání lásky přímo znemožňuje jednoduchou kontrolu, že jsme ho splnili. Jak ověřit, že
miluji své bližní jako sám sebe? A co teprve Boha celým svým srdcem, celou svou myslí a celou
svou silou? Spíš se dá říct, že s tím nikdy nebudeme hotovi.
K čemu takové přikázání je? Dokud si ponecháme mentalitu toho, kdo se chce před Bohem
zaštiťovat svou bezúhonností, tak patrně k ničemu. Ale pro toho, kdo poznal lásku, jakou má
Bůh k nám, a chce na ni odpovědět, otevírá toto přikázání novou perspektivu.
Bohu můžeš dopřát stále větší prostor ve svém nitru a životě, můžeš se s ním stále více sjednocovat, můžeš se mu víc a víc podobat. Ježíšovo přikázání je pozváním k trvalému růstu v lásce k
Bohu i k bližním. Nikdy s tím nebudeme hotovi, a to je dobře.		
Pavel Semela

Malvazinky 2018

V sobotu 3.11. jsme se sešli v hojném počtu na hřbitově Malvazinky. Po mši sv. v tamním kostele jsme obešli hroby bývalých smíchovských farářů a pomodlili se růženec na hřbitově.

Svátost manželství

Manželství jako vztah mezi mužem a ženou ustanovil Bůh na počátku. Sám Bůh je původcem manželství,
které je vepsáno do přirozenosti muže a ženy. Člověk je Bohem povoláván k lásce, to je základní a vrozené povolání každé lidské bytosti, protože člověk je stvořen k obrazu Božímu, který je láska. Vzájemná
láska mezi mužem a ženou se stává obrazem nepomíjivé lásky Boží vůči člověku. Bůh této vzájemné lásce
žehná a vyzývá k jejímu naplňování a plození. Kvůli hříchu je ale prvotní integrita lásky porušena a toto
porušení se projevuje ve vzájemných vztazích, a proto do té prvotní čisté lásky zamýšlené Bohem přišla
nesvornost, vládychtivost, nevěrnost, žárlivost a spory, které vedou až k nenávisti a rozchodu. Aby řád
stvoření, který byl narušen, se mohl uzdravit je zapotřebí nezištné Boží milosti. Bůh, přestože Adama a
Evu vyhnal z ráje, nikdy jim neodepřel nekonečné Boží milosrdenství.
Mravní vědomí o nerozlučitelnosti manželství vyplývající z knihy Genesis se dál přenášelo a vyvíjelo ve
Starém zákoně. Církev vidí potvrzení důležitosti manželství v evangelním příběhu prvního Kristova zázraku právě na svatbě v Káně.
Kristus ve svých kázáních a podobenstvích učil o původním smyslu mezi spojením muže a ženy jaké chtěl
Hospodin na počátku. Učí, že manželství mezi mužem a ženou je nerozlučitelné, protože uzavřel sám Bůh
a říká, co Bůh spojil člověk nerozlučuj, (Mt.19,6). V listech apoštola Pavla je kladen důraz na rovnost mezi
manželi. Svatý Pavel vyzývá ke vzájemné lásce a oddanosti mezi manželi. Křesťanské manželství se stává
znamením, svátostí mezi Kristem a církví.
V latinském obřadu věřící uzavírají manželství obvykle během mše svaté a svůj souhlas odevzdat se jeden
druhému spojují s Kristovou obětí v oběti eucharistické. Svátost manželství není udělována knězem (ten
u slavení manželství pouze asistuje, přijímá jménem církve souhlas novomanželů a uděluje jim požehnání
církve), ale udělují si jí novomanžele navzájem vyjádřením svého souhlasu před církví. Během této liturgie jsou pro novomanžele vyprošovány od Boha milosti a požehnání.
Ke svátosti manželství jsou nutné podmínky. Svátost manželství si udělují věřící ze svobodné vůle a bez
dalších překážek na základě přirozeného nebo církevního zákona. Nezbytným prvkem je vzájemný souhlas novomanželů. Jde zde o vzájemné vydávání sebe sama a přijímání druhého. Tímto souhlasem se stávají
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jedním tělem. Pokud by některá z nutných podmínek nebyla splněna, manželství by bylo neplatné anebo
by vůbec nenastalo. Tyto situace důkladně prověřuje příslušný církevní soud.
Aby nový život v manželství mohl stavět na pevných a trvalých lidských i křesťanských základech má svou
důležitost i příprava na manželství. Překážkou pro manželství, není rozdílné vyznání manželů. V latinské
církvi je ale nutné výslovné dovolení církevní autority. V případě rozdílnosti kultu se vyžaduje výslovná
dispens od překážky.
Mezi manželi vzniká svazek, trvalý a výlučný a manželé jsou posilováni Boží milostí. Láska manželů ze
své přirozenosti vyžaduje jednotu a nerozlučitelnost po celý život. Tato jednota je utvrzována, očišťována
a vedena k dokonalosti skrze společenství s Ježíšem Kristem.
Neporušitelná věrnost je důsledkem vzájemného darování mezi manželi. Protože láska chce být definitivní
(jako je definitivní v Bohu), nemůže věrnost trvat pouze do „nového rozhodnutí“. Věrnost mezi manželi
má být obrazem věrnosti Boha, který je v nové smlouvě, skrze Ježíše, věrný svému lidu. V obtížných
situacích, do kterých se manželé a jejich manželství mnohdy dostávají, se mají svěřovat nekonečné Boží
milosti.
Protože církev dodržuje věrnost Ježíšovým slovům o nerozlučitelnosti manželství, nemůže uznávat za
platný nový sňatek muže nebo ženy, kteří byli rozvedeni podle občanských zákonů. Protože tento stav
odporuje zákonu Božímu, nemohou lidé v tomto stavu přistupovat ke svatému přijímání a nemohou
vykonávat v církvi zodpovědné funkce. Smíření formou svátosti pokání je uděleno těm, kteří litují, že
porušili znamení smlouvy a věrnosti Kristu, a kteří se zavazují, že budou žít v naprosté zdrženlivosti.
Nicméně celá církev má projevovat starostlivost o ty křesťany, kteří se v takové situaci ocitli, a přitom
si uchovávají víru a chtějí ve víře vychovávat své děti. Je důležité, aby se necítili odděleni do církve, ale
aby se i nadále mohli podílet na životě církve. Manželská láska je z přirozenosti zaměřena na plození a
výchovu dětí. To je vrchol a koruna manželství. I manželé, kterým děti nebyly dopřány, ale vedou smysluplný manželský život, který vyřazuje plodnost lásky, vstřícnosti a oběti. Křesťanská rodina a život v ní
jsou jádrem církve, proto je rodinný domov nazýván „domácí církví“. Má být tedy společenstvím milosti
a modlitby, školou lidských ctností a křesťanské lásky.
MUDr. Martin Pehr, praktický lékař

Tříkrálový přechod Brd

Tradiční Tříkrálový noční přechod Brd se uskuteční v noci ze 4. na 5. ledna 2018. Sraz v 17:45 na autobusové zastávce v Mníšku pod Brdy na náměstí. Trasa pochodu vede po hřebenovce k rozcestí U Šraňku, kde
bude zastávka u ohně a občerstvení. Dále je možno jít kratšími cestami do Řevnic nebo do Dobřichovic,
či zvolit delší variantu a jít pěšky až do Zbraslavi.Návrat do Prahy z kratší cesty je zhruba ve 23 hodin, při
cestě až do Zbraslavi se vracíme kolem 2. hodiny po půlnoci. Těšíme se na vás, 138. oddíl skautek Modrý
Klíč a 138. oddíl skautů Černý Šíp, Praha 5. 					
Josef Cuhra
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

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

8:00

Neděle: 11:15
Čtvrtek: 14:45
Pátek: 15:00

Po-So:

7:30		

Kontakt s knězem 			

Úřední hodiny

9:30

18:00

sv. Václav

17:30

sv. Václav

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

sv. Gabriel
DD Klamovka
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.

1.12.
2.12.
5.12.
6.12.
7.12.
8.12.
9.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
30.12.
31.12.
1.1.
2.1.
6.1.

po ranní mši předvánoční úklid a údržba kostela
1. neděle adventní, adventní vyrábění pro děti na faře od 14:30
od 16:30 Mikulášská besídka na faře
Památka sv. Mikuláše
Památka sv. Ambrože
Slavnost neposkvrněného početí P. Marie, od 9 hod. adventní obnova na faře
2. neděle adventní
Památka sv. Lucie
Památka sv. Jana od Kříže
od 14:30 komentovaná prohlídka kostela Zvěstování Panně Marii (sv. Gabriel)
3. neděle adventní
4. neděle adventní
Štědrý den
Boží Hod vánoční
Svátek sv. Štěpána
Svátek sv. Jana apoštola
Svátek sv. Mláďátek
Svátek sv. Rodiny
Sv. Silvestr, zakončení občanského roku
Slavnost Panny Marie, Matky Boží, Nový rok
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Slavnost Zjevení Páně

Významné dny, svátky a farní program
sobota
neděle
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
neděle
pondělí
pondělí
úterý
středa

Pozvánka na roráty

V adventní době budou roráty každý den (Po-So) jako dosud. Letos chceme vyjít vstříc i těm,
pro které je v 7:30 již pozdě. Proto každou adventní středu a sobotu budou roráty od 6:00 ráno,
v ostatní dny od 7:30.

Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční

Chcete si zahrát nebo zazpívat v “Rybovce”? Nemusíte někde ani pravidelně zpívat či hrát. Jedná se o jednorázovou akci již od roku 2011. Koncerty máme:
- v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech: 20. 12. v 11:00 hod., 21. 12. v 20:00 hod.,
25. 12. v 16:00 hod.
- v kostele sv. Václava na Smíchově: 6. 1. v 16:00 hod.
Zapište se, kdy můžete na zkoušky a koncerty, na: www.rybovka.maweb.eu		
VR
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, V. Revenda, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 400 ks
neprodejné

