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Milí farníci,
vstupujeme do měsíce května, ve kterém se již 
tradičně společně snoubí velikonoční tajemství 
a mariánská zbožnost. Na první pohled možná 
tato dvě témata nemusí úplně souviset, ale pokud 
se nad nimi zamyslíme více, zjistíme, že k sobě 
neodmyslitelně patří.
O Velikonocích si připomínáme v první řadě slavné 
vzkříšení našeho Pána a Boha, Ježíše Krista. Kdo 
však zavítá do kostela na mši svatou častěji než jen 
v neděli, zjistí, že při bohoslužbě slova zaznívají v 
prvním čtení úryvky ze Skutků apoštolů. Tyto bib-
lické perikopy, nám přibližují počátky křesťanství 
a vtahují nás do příběhu šíření církevních obcí po 
tehdejším známém světě. Příklad prvotní církve 
nám může být povzbuzením i dnes. Ježíšovy 
učedníci přijali Pannu Marii, na jeho přání, mezi 
sebe. Všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách 
spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho 
příbuznými (Sk 1, 14). Možná až s podivem se dále 
ve Skutcích o Panně Marii nepíše, ale můžeme se 
domnívat, že se o učedníky starala jako o vlastní. Již 

od svého počátku fungovala Kristova církev jako rodina. Prvotní církev nás může fascinovat 
a přitahovat právě svojí prostotou (pro zajímavost – v italštině se prvotní církev řekne „chiesa 
primitiva“), která se zrcadlí i v našich rodinách. Pokud je tedy naší snahou inspirovat se prosto-
tou prvotní církve, znamená to, že bychom měli být kromě jiného také mariánští.
Během dějin křesťanství se tato mariánská úcta různě vyvíjela. Na prvních koncilech se řešila 
mariánská dogmata, v liturgii se objevil bezpočet mariánských svátků a při pohledu do map 
nalezneme velký počet mariánských poutních míst a chrámů, nemluvě o mocné přímluvě 
Bohorodičky v dobách morových epidemií nebo vojenských nebezpečí. Když se řekne květen, 
jistě hodně z nás si vybaví tzv. májové pobožnosti. V naší římské koleji se během tohoto měsíce 
ve všední dny před večeří zaplní kaple i lidmi, kteří tam v ten čas obvykle nechodí, neboť 
máme májové pobožnosti. Možná je důvodem i zvědavost, protože během nich má někdo z 
bohoslovců krátkou promluvu, ale věřím, že větší motivací je právě mariánská úcta. Také v naší 
farnosti na Smíchově je příležitost účastnit se májových pobožností, a to po večerních mších 
svatých ve všední dny, určitě je dobré alespoň párkrát v květnu této hezké příležitosti využít.
V květnu nás čeká řada svátků a slavností, z nichž nejvýznamnější je Nanebevstoupení Páně. 
Nezapomeňme ani na svátek svatého Jana Nepomuckého a pouť ke kapličce v Radlicích. Sym-
bolickým začátkem měsíce je svátek svatého Josefa, dělníka a pak úplně na závěr Navštívení 
Panny Marie.
Druhá květnová neděle již tradičně patří matkám, každoročně jim můžeme poděkovat, že nám 
neodepřeli dar života, že nás vychovávali a že nás prostě „jen“ mají rádi. Je symbolické, že je to 
právě jeden den v měsíci, který celý zasvěcujeme Té, která nás nikdy neopouští, která nás miluje 
jako svého jednorozeného Syna, stále se za nás přimlouvá u Otce a prosí o jeho Svatého ducha. 
Panno Maria, Matko Kristova a Matko naše, oroduj za nás!          Václav Šustr
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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
jáhen u sv. Václava 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. 

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
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. 

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
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace. 
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka 4.6. v 18:30, farní kancelář
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 28.5. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla zahájena 17.9.

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
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.
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Filmový a modlitební čtvrtek
Srdečně vás zveme na květnové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem. 
Film nás tentokrát zavede mezi cisterciácké komunity, kde se snaží o 
co nejhlubší jednotu skrze komunitní život - modlitba a práce. Tato 
jednota dovedla sedm bratří z Tibhirine až k rozhodnutí obětovat své 
životy. Těšíme se na vás ve čtvrtek 9.5.2019 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 do-
provázet mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termín je 
19.5. Rádi mezi sebou uvítáme nové posily - zpěváky i hudebníky.
Chrámový pěvecký sbor Ignis
působící při kostelích sv. Ignáce a sv. Václava hledá nové členy do všech 
hlasů. Kontakt: sbormistryně - Milena Stričević (stricmil@yahoo.com, 
telefon: 730 778 440). Zkoušky každé pondělí 18:30-21:00 u sv. Ignáce.

Pozvánka na biblickou hodinu
Rád bych pozval všechny zájemce na Biblické hodiny v květnu, kde se budeme zabývat tématem 
Nejsvětější Trojice. Tématiku podložíme převážně z Bible a učení církve. Je to, myslím, pěkná 
příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. Všichni jsou srdečně zváni.        V. Revenda

EU je křesťanský projekt
Evropská unie to v poslední době u nás schytává z mnoha stran. 
Některými je považována za dojnou krávu, jinými za hanebného dik-
tátora. Vyskytuje se i kombinace obou pohledů, uplatňovaná podle 
okamžité potřeby. Víme však, proč společenství tak různých evrop-
ských národů vzniklo?  Především proto, aby už v Evropě nevypukla 

válka. Architekti sjednocené Evropy zažili obě světové války a věděli dobře, že ta třetí by byla 
i poslední.
U zrodu současné Evropy stáli křesťané. K udržení životaschopnosti tohoto projektu jsou i 
nadále křesťané povoláni. Přijďme o tomto poslání diskutovat s JUDr. Pavlem Svobodou, kan-
didátem KDU ČSL do Evropského parlamentu. Setkání se koná dne 16.5. 2019 v 18:00 ve 
farním sále při kostele sv. Václava na Smíchově.         Josef Cuhra

Farní pouť v sobotu 18. května
Letos navážeme na tradici z minulých let, kdy jsme navštěvovali kněze, 
kteří působili v naší farnosti a navštívíme P. Martina Chleboráda, jenž 
nyní spravuje farnost Kladno. Otce Martina máme všichni ještě v živé 
paměti, těšíme se na setkání s ním a poznáme místa, která sice nebývají 
častým cílem turistických výletů, ale mají též své kouzlo.
Tentokrát zvolíme kombinaci putování vlakem a pěšky. Sejdeme se v 
sobotu 18. května v 7:45 na stanici Praha-Smíchov severní nástupiště. 

Pozor, příchod na severní nástupiště není přes Smíchovské nádraží, ale přes pěší lávku 
přecházející přes kolejiště. Lávka vede z parku před nádražím. Vlak odjíždí v 8:00, pojedeme 
asi nejkrásnější železniční tratí v Praze (tzv. Pražský Semmering). S přestupem v Hostivici 
dorazíme do Kamenných Žehrovic v 8:53. Odtud se vydáme do Kladna pěšky přes lesy ob-
klopující toto město, ujdeme jen asi 6 km. 
Po příchodu do Kladna budeme mít v 11 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Náměstí 
starosty Pavla mši sv. Poté poobědváme z vlastních zásob na faře či farní zahradě nebo můžeme 
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navštívit i některou z přilehlých restaurací. Odpoledne budeme mít čas na rozhovor s otcem Mar-
tinem, který nás provede farou, kostelem a bude-li pěkné počasí, ukáže nám i další pozoruhodnosti 
Kladna. Návrat domů neplánujeme na určitou hodinu, spojení Kladna s Prahou je časté vlakem i 
autobusem, rozhodneme se dle situace; kdo bude potřebovat, může odjet individuálně dříve.
Pokud by pro někoho byla pěší trasa 6 km příliš náročná, ale přesto by chtěl P. Chleboráda 
navštívit, může přijet individuálně buďto autem nebo autobusem ze stanice metra trasy A 
Nádraží Veleslavín. Šikovný spoj odjíždí od nádraží Veleslavín v 9:35, na autobusové nádraží v 
Kladně přijede v 10:06. Z autobusového nádraží je to na Náměstí starosty Pavla, kde leží kostel i 
fara, jen asi 200 m pěšky. Na tuto akci není třeba se přihlašovat předem, hlavně si termín zapište 
do svých diářů a přijďte v hojném počtu!             Jan Macek

Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 23. 4. 2019
Přítomni:  P. J. Gapski, F. Nedbal, J. Macek, J. Durdisová, A. Lisý, 
  G. Suchlová, O. Sobotka, H. Svobodová
Omluveni:  V. Revenda
Body jednání, návrhy a usnesení ustavující schůzky pastorační rady:

1) Volby místopředsedy a sekretáře pastorační rady: 
- místopředsedou byl jednomyslně zvolen Jan Macek
- sekretářkou byla zvolena Helena Svobodová
- členem ekonomické rady farnosti za pastorační radu byl zvolen František Nedbal
- technické záležitostí  v kostele a na faře bude koordinovat A. Lisý.
2) Úpravy v kostele: byl zakoupen a instalován nový nábytek. V jednání je výměna dosavadního 
 dřevěného oltáře a ambonu za kamenný. Tato výměna byla odsouhlasena na minulém
  zasedání pastorační rady většinou 8 hlasů z 9. Bude projednáno v liturgické komisi. 
 Osvětlení presbytáře a varhan bude upraveno.
3) Stavební práce: práce (na portálu, nátěr kostela) budou v letošním roce pokračovat, peníze
  od Národního památkového ústavu a od města byly přislíbeny.
4) Svěcení diákona V. Revendy: uskuteční se 22. 6. 2019, poté v sobotu dne 29. 6. 2019 bude
 novokněz v 10,00 sloužit primiční mši svatou v našem kostele. Po ní se uskuteční oslava 
 a setkání farníků v sále Městského úřadu Prahy 5.
5) Farní dovolená: je plánována na 4. 8. – 10. 8. 2019 v Itálii.
6) Farní pouť: je plánována na 18. 5. 2019. Pojedeme navštívit P. M. Chleboráda do Kladna.
 Podrobnosti budou uvedeny ve Zpravodaji.
7) Sv. Jan Nepomucký: dne 16. 5. 2019 v 17, 00 se bude konat bohoslužba v kapli sv. Jana v Radlicích.
8) Noc kostelů: proběhne dne 24. 5. 2019. Organizaci zajišťuje P. Chvátal. 
 Prosíme dobrovolníky o pomoc při zajištění této akce.
9) První svaté přijímání: dne 26. 5. 2019 při mši sv. v 9, 30.
10) Biřmování: dne 2. 6. 2019 při mši sv. v 9, 30.
Termín příští schůzky pastorační rady: 4. 6. 2019 v 18:30 Zapsala: HS
Úklid a údržba kostela
Již delší dobu se v naší farnosti potýkáme s nedostatkem ochotných pomocníků při úklidu a 
mytí kostela (a to nejen při vyhlašovaném postním či adventním úklidu, kdy přicházejí pomoct 
převážně senioři), ale neméně obtížné bývá sehnat někoho na různé přípravné činnosti (např. 
postavení vánočních stromků) a drobné údržbářské práce. Většinou jen slýchávám: ono by se 
mělo…, tady to nesvítí… a podobně. Nechce se mi věřit, že by se mezi farníky nenašlo několik 
ochotných lidí od 15 let výše, na které bych se já nebo někdo z kostelníků mohl v těchto věcech 
obrátit. Je-li někdo z vás ochoten se v tomto směru zapojit, nechť mě kontaktuje, abychom se 
domluvili, v čem byste mohli pomoct a jaké jsou vaše časové možnosti. Podotýkám, že se ne-
jedná o pravidelné akce, ale o příležitostné, podle potřeby.                P. J. Gapski, farář
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Noc kostelů u sv. Václava
V pátek 24.5. se uskuteční již 11. ročník Noci kostelů.
Program:
17:30 Mše sv.
19:00 Koncert ZUŠ Štefánikova, Praha 5
20:30 1. komentovaná prohlídka kostela
22:00 Pozdní nešpory
22:50 2. komentovaná prohlídka kostela
23:55 Modlitba - uzavření kostela

Poslední roky přišlo do našeho kostela 1000 až 1800 návštěvníků, v závislosti na počasí. Proto 
potřebujeme zajistit pořádkové služby u vchodu a informátory (usměrňovače) uvnitř kostela na celý 
večer. Délka služby cca 1 - 1,5 hod. Obracíme se na osvědčené dobrovolníky, ale hledáme i nové zájemce, 
kteří by pomohli. Hlaste se buď přímo u Petra Chvátala, nebo zanechte na sebe kontakt v sakristii.
Noc kostelů u sv. Gabriela
kostel sv. Gabriela, Praha 5-Smíchov
Program Noci kostelů 24. května 2019
19.30-23.30  Nadčasový apel Beuronské umělecké školy
20.00-21.30  Uvítání a komentovaná prohlídka kostela
21.30-22.00  Gregoriánský chorál ke ztišení a meditaci
22.30-23.30  Komentovaná prohlídka kostela 
Egypt byl jedním z významných zdrojů beuronské umělecké koncepce, na výzdobě opatského 
kostela při klášteře sv. Gabriela lze tuto skutečnost názorně doložit příklady dvojrozměrných i 
trojrozměrných uměleckých děl. Například apsidu kostela zdobenou deskovým obrazem Mat-
ky Boží lemuje po celé délce lavice s vyřezávanými opěradly. Reliéfy nesou opakující se motivy 
rozkřídlených dravých ptáků. Tito dravci se ze všeho nejvíce podobají supici, ztělesnění bohyně 
Nechbety, jedné z ochránkyň egyptského krále. Motiv supic je umístěn bezprostředně v blízkosti 
malby zobrazující Mater Dei – Matku Boží. Je tedy pravděpodobné, že se nejedná o shodu náhod, 
ale o další plánovanou integraci starověkých a křesťanských motivů, neboť znakem supice se píše 
také egyptské slovo mw.t (mút), tedy matka.
Kontaktní osoba pro Noc kostelů:  Monica Bubna-Litic www.malakim.cz
Adresa kostela:  Holečkova 10, Praha 5 GPS: 50°4’30.224”N, 14°23’47.026”E
Doprava: autobus  176 z Karlova nám., zastávka Holečkova, a 100 metru nazpět nebo projít Tesco u 
Anděla v 1. patře u toalet východem na lávku a vzhůru zahradou Sacre Coeur, cca 10 minut chůze.
Postní duchovní obnova

V sobotu 6.4. jsme v naší farnosti prožili Duchovní obnovu, kter-
ou vedl  P. Michael Slavík. Byla na zvláštní téma, mluvil o dvou 
postavách z Bible, a sice o Mojžíšovi a egyptském faraonovi.
Mojžíš – je předobrazem Krista. Již 1200 let před Kristem o 
Ježíši prorokuje a představuje cestu záchrany. Ve Skutcích 
apoštolů (7,20-33) čteme Štěpánovu řeč o Mojžíšově životě. 
Řeč lze rozdělit na tři období  Mojžíšova  života. Jsou to 3 
ucelené etapy, z nichž každá má 40 let. (Číslo 40 je v Bibli 
symbolem zralosti a úplnosti podstoupené zkoušky).

První období - egyptské . Mojžíš byl zachráněn jako malé dítě z vody. Voda byla v Egyptě 
symbolem zlých sil.  Egypt byl tehdy světovou velmocí. Mojžíš vyrůstal na faraonském dvoře, 
dostalo se mu špičkového vzdělání. (Také někdo z nás může mít podobnou zkušenost zachránění 
Bohem, vzdělání, kulturu, svobodu, ale my si to mnohdy neuvědomujeme a nevážíme si toho, 
bereme to jako samozřejmost). Ve čtyřiceti letech si Mojžíš uvědomil, že mezi egyptským a iz-
raelským lidem není něco v pořádku, cítil své povolání pomoci, a ve své snaze o dobro zabil 



Egypťana. Okolí však Mojžíšovu snahu o pomoc nepochopilo. (I my často ve snaze pomoci 
druhému člověku, se snažíme  přeorganizovat jeho život a protože nechápeme cele jeho  situaci, 
často dojde ke srážce s realitou, místo pomoci usměrňujeme život bližního podle svého).
Druhé období – Mojžíš odchází na poušť, chce po neúspěchu uniknout. Uvažuje jak dál. Vidí 
hořící keř, setkává se s Hospodinem a promlouvá s ním. Dozvídá se, že půda na které stojí je půda 
svatá. (Pro nás může být v našich životech půdou svatou třeba naše manželství, naše práce. Každý 
máme svoji poušť, kde se s námi chce Bůh setkat a ukázat nám jak dál). Hospodin Mojžíše vyzývá, 
aby se vrátil do Egypta, a vidí ho trochu váhat. Ukazuje mu svou hůl, která se na Hospodinův povel 
mění v hada. Mojžíš v tichu pouště přemýšlí, (i my máme často uvažovat v samotě o řešení našeho 
životního směru). Nakonec, pročištěn samotou a vírou v pomoc Hospodina se vrací do Egypta.
Třetí období – Mojžíš se vrací do Egypta, kde mu jistě hrozí nebezpečí, ale s ujištěním, že Hos-
podin bude s ním. Faraon Mojžíše přijímá, je ochotný k určitým ústupkům. Mojžíš však chce, 
aby lid propustil. To se však faraonovi nelíbí, protože by se bez pracujících všechno zhroutilo. 
Faraon je inteligentní, šlechetný, ale chce jen  menší ústupky, má i odpovědnost. Na svém stojí a 
lid nechce propustit. Teprve po tvrdém jednání, když celý Egypt prožije 10 těžkých ran od Hos-
podina, tak ustupuje. (Nevidíme v tom i naše jednání? Nemyslíme, že máme vždy pravdu a nejsme 
schopni přijmout něco jiného? Nebojíme se např., že ztratíme sebeúctu, když bychom ustoupili? 
Neříkáme si, když se neomluví, tak neodpustím. Ale omluva přichází často až po odpuštění).
Znaky našich otroctví: Strach z určitých situací (nemoc, únava, bolest, neschopnost modlit se, 
neschopnost být šťastní, neschopnost být trpělivý, vytrvalý když zásah Boží nepřichází hned; 
neschopnost milovat, projevit lásku a přijmout lásku od druhých (objetí, pohlazení).
Mojžíš - měl velkou snahu o svobodu, spravedlnost, vytrvalost, na základě Božího vedení se snažil 
dělat správné věci; nechal se vést Bohem; byl trpělivý, pevný. I k nám mluví Bůh a my máme mlu-
vit o Bohu. Pokud máme strach z určitých situací (nevyřešené problémy, bolesti), pozvěme Pána. 
Často nejsme schopni milovat, ale máme přijímat lásku a odpovídat láskou.  MM

Cena života
Mnoho lidí si dnes neváží života. Nezamýšlejí se nad jejich prospěšným 
uplatněním a místem v něm. Nevyužívají každodenní šanci k rozho-
dování pro dobro. Naopak se začala velice rozmáhat nezdravá móda 
vyhledávání nebezpečných situací, které často končí zbytečnou smrtí. 
Někteří lidé překonávají nesmyslné rekordy v přejídání různými jídly 
nebo pití obrovského množství nápojů. Jiní si zase libují v přemrštěném 
hladovění. přivolání lékařské pomoci zakončuje tyto nesmyslné 
pokusy. 

Další se vydávají sami nebo s malou skupinkou lidí s nesprávným vybavením do vysokých 
hor, nebo odlehlých míst v cizích zemích či plavbu po divokých řekách. Dostávají se často 
do nepředvídaných situací, na které nejsou vůbec připraveni. Patří k nim zranění nebo jiné 
zdravotní potíže. Nezamýšlejí se nad skutečností, že pravými příčinami tohoto stavu jsou jejich 
pýcha a sobectví. Nezodpovědně obviňují ostatní lidi, nebo dokonce začnou vyčítat Bohu, že 
za všechno může.
Když se však přece vrátí domů, těší se na chvíle slávy a obdivu. Někteří o svých zážitcích napíší 
knihu, vyprávějí o nich v rozhlase a televizi, mají besedy na různých místech po republice. 
Získávají skupiny fanoušků pro stejné rizikové činnosti. 
Avšak pravým hrdinstvím je dobře a plnohodnotně prožitý život. Sladkými plody jsou aktivní 
láska, víra v Boha a naděje. Jeho cena se nedá zaplatit stříbrem ani zlatem.         Ilona Bozděchová

Pražský Beranův eucharistický kongres
Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlásil konání arcidiecézního eucharistického 
kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 28. 4. až 20. 6. 2019.
Název kongresu byl vybrán tak, aby odkazoval na osobnost kardinála Josefa Berana, jehož 50. 
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výročí úmrtí si letos připomínáme, a zároveň je to letos 70 let od počátku jeho internace. Eu-
charistia et labor je jeho biskupské heslo. Kardinál Beran v předvečer slavnosti Těla a krve Páně 
dne 18. 6. 1949 ve strahovském klášterním kostele pronesl veřejně jedno ze svých posledních 
kázání, ve kterém vyzýval věřící k větší jednotě s biskupem, k vytrvalosti a lásce ke Kristu v těž-
ké době, kterou zakoušeli. Druhý den se měl konat průvod Božího těla. Katedrálu však obsadili 
členové Lidových milicí a příslušníci StB a arcibiskup se stal vězněm ve vlastním domě, čímž 
začala jeho internace.
V rámci nedělních ohlášek (od 28.4.do 16.6.) zazní krátké eucharistické úvahy. Sepsáním textů 
byl pověřen P. Radek Tichý. Dále zveme věřící k účasti na slavnosti Těla a krve Páně do ka-
tedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha ve čtvrtek dne 20. června 2019 od 17 hodin, a také na čtyři 
bohoslužby, které budou této slavnosti předcházet.
Tímto kongresem chceme vzdát Bohu chválu, chceme ale také vyjádřit vděčnost a uznání všem 
kněžím, kteří s láskou a neúnavně den za dnem slaví mši svatou a umožňují věřícím přístup k 
hostině Páně.
Velikonoce u sv. Václava
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Významné dny, svátky a farní program

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) Čtvrtek: 14:45 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.

 2.5. čtvrtek Památka sv. Atanáše
 3.5. pátek Svátek sv. Filipa a Jakuba
 14.5. úterý Svátek sv. Matěje
 16.5. čtvrtek Svátek sv. Jana Nepomuckého
 18.5. sobota Farní výlet do Kladna (viz str. 3)
 30.5. čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně
 31.5. pátek Svátek Navštívení Panny Marie
 1.6. sobota Památka sv. Justina
 4.6. úterý schůzka Pastorační rady (18:30)
 5.6. středa Památka sv. Bonifáce
 9.6. neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého

 úterý 14.5.
14:00-18:00 / Halštatsko-benátské odpoledne (Hergetova cihelna)
18:00 / Mše sv. v kostele sv. Františka z Assisi (Křižovnické náměstí)
 středa 15.5.
14:30 / Slavnostní zdobení koní (Hradčanské náměstí)
16:45 / Žehnání koním a jezdcům (Hradčanské náměstí)
17:30 / Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
18:45 / Svatojánské procesí na Karlův most
20:00 / Regata lodí, seskok parašutistů, plavba otužilců (Karlův most)
20:30 / Závěrečná pobožnost před kostelem sv. Františka z Assisi
                 (Křižovnické náměstí)
21:00 / Koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem
21:55 / Barokní ohňostroj

středa 1. května v 11:00 hodin
Prvomájová
celebruje P. Filip Jan Rathouský OFM
čtvrtek 16. května ve 12:00 hodin
Pouť seniorů
celebruje P. Alfred Parambakthu, OFMConv. (z Indie)
sobota 25. května v 11:00 hodin
Sobotní památka panny marie
celebruje P. Benedikt Kolaja OSB
sobota 1. června v 11:00 hodin
Pouť ke svátku navštívení panny marie
celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer, biskup
sobota 15. června v 11:00 hodin
Sobotní památka panny marie
celebruje P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM
sobota 29. června v 11:00 hodin
Slavnost sv. petra a pavla
mše svatá s žehnáním dopravních prostředků
celebruje P. Eliáš Tomáš Paseka OFM

Program poutí do Hájku 2019
Mariánské poutní místo Hájek u Prahy zve na 
květnové a červnové pouti


