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Drazí farníci,
vstupujeme do posledního měsíce liturgického roku. Jako při každém blížícím se závěru se snažíme do-
končit všechny nehotové úkoly daného období. Na konci liturgického roku si tedy připomínáme učení 
o posledním příchodu Pána Ježíše na konci časů. To děláme zvláště ve čteních z Písma při mši svaté.
Tento poslední příchod Pána Ježíše však není ojedinělou událostí na konci časů, ale je novým rozmě-
rem světa již od smrti a vzkříšení našeho Pána. On na kříži, v hrobě a ve vzkříšení vše činí nové. Proto 
poslal apoštoly, které sám svým slovem, svou Krví a svým Duchem přetvořil v nové stvoření, aby hlá-
sáním evangelia, křtem a dalšími svátostmi toto nové stvoření rozšiřovali, posilovali a oživovali. Toto 
poslání apoštolové předali celé církvi, všem věřícím, pokřtěným v Krista, aby Církev byla znamením 
posledních časů. Apoštolové a jejich nástupci a jejich pomocníci mají nad tímto úkolem bdít jako 
pastýři, ale poslání žít a hlásat evangelium náleží každému pokřtěnému. To bylo zdůrazněno během 
letošního října, který byl vyhlášen za misijní měsíc. Naše poslání však stále trvá. Máme hlásat Kris-
tovo vítězství i jeho poslední příchod, ale máme se na tento příchod připravovat a těšit. Pán nás chce 
vysvobodit ze smrti a vzkřísit. Radujme se a hlásejme evangelium – radostnou zvěst.
Na začátku listopadu si nejdříve připomeneme, že do této radosti již vstoupili ti, které uctíváme jako 
svaté. Oni své poslání splnili a již dosáhli cíle. Budeme s nimi oslavovat Boha za to, že jim dal tohoto cíle 
dosáhnout, že v nich nám dal zářivý příklad života podle Krista a v hlásání evangelia, že nám je daroval 
za přátelé, přímluvce a pomocníky. Bůh z nich pro nás učinil veliké znamení toho, že nás ospravedlňuje 
skrze Krev svého Syna a že také nás chce přivést ta, kde je On se svým Synem a s Duchem svatým doko-
nale šťastný. Svatí této radosti již dosáhli a získali jistotu vzkříšení, že ve svém těle uzří Boha. Na jejich 
příkladu i my můžeme doufat, že tohoto cíle díky Boží milosti dosáhneme. Nejvíce nám toto tajemství 
Bůh ukázal na Panně Marii, kterou již od jejího zesnutí vzal i s tělem do nebe, abychom věděli, že naším 
cílem je vidět Boha ve vlastním těle, které bude mít podobu Kristova těla oslaveného.
Tuto milost budeme další den vyprošovat duším v očistci. Církev však vyzývá modlit se za ně nejen 
tento den, ale po celý rok. Nicméně Církev v čase od 1. do 8. listopadu a v našich zemích do letoška 
již od 25. října umožňuje získat pro tyto duše v očistci úplné odpuštění všech očistcových trestů. K 
tomu se však žádá splnění nějakého úkolu. Je třeba ve zmíněných dnech vykonat ... (pokrač. na str. 3)  
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farář u sv. Václava  P. Jerzy Gapski :  tel.:  724 324 555  gapski@centrum.cz
a rektor u sv. Gabriela:   257 317 652 
farní vikář P. Ondřej Kapasný :  tel.:  731 622 988  kapasnyo@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   
 (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!
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka začala 16.9.
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
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 a na biřmování 
- vede P. O. Kapasný
středa od 18:30 - na faře (kancelář)
Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:30 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné 
modlitby a oběd)
Biblická hodina 
čtvrtek od 18:15 - vede P. O. Kapasný
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 29.1. v 18:30, farní kancelář
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 26.10. v 18:30, farní kancelář

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 12. září jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme, 
nově pod vedením kaplana Ondřeje Kapasného. Každý čtvrtek od 
18:15 se setkáváme s biblickými texty, jejich významem i interpre-
tací. Přijďte se i vy nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti! A do 
sálu se vejde i víc než pravidelných 8 -12 posluchačů!
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svatou zpověď a nemít zalíbení ani v lehkém hříchu. V den získání odpustku je potřeba přijmout 
tělo Kristovo v eucharistii, na hřbitově se pomodlit modlitbu na úmysl Svatého otce, Věřím v Boha, 
Otče náš a Sláva Otci. O slavnosti Všech svatých a na Dušičky lze tyto podmínky splnit v jakémkoli 
kostele. Prosím neváhejte pomoci do nebe jakékoli duši v očistci. Tyto duše jsou pak nejvděčnější a z 
nebe nám pak horlivě pomáhají. Ohledně toho nemít zálibu ani v lehkém hříchu musím říci, že je to 
velmi těžký úkol, ale snažme se ho plnit, protože samotná záliba ve hříchu nám samotným překáží v 
boji proti hříchu a na cestě k Bohu. I kdyby se nám nepodařilo splnit všechny podmínky, snažme se 
jich splnit co nejvíce. Sice nezískáme pro duše v očistci úplné odpuštění trestů, ale některé tresty jim 
alespoň umenšíme. Jakákoli snaha pomůže, ale snažme se co nejvíce. Zbytek doplní ostatní věřící, a 
hlavně Boží milosrdenství.
Přeji Vám všem bdělost, ke které vyzývá Pán Ježíš, abyste nikdy nezapomněli, že jste správci Bo-
žích darů, a byli připraveni a těšili se na Kristův příchod na konci časů.            Váš otec Ondřej

Filmový a modlitební čtvrtek
Srdečně vás zveme na listopadové čtvrteční setkání s modlitbou a 
filmem. Film nás tentokrát zavede do Amazonie, do kongregace Ses-
ter Notre-Dame. Jde o autentické svědectví snahy o “celostní ekologii”, 
kterou tolik chválil papež František ve své encyklice Laudato Sí a ke 
které se vrací v Synodě pro Amazonii. Na synodě je přítomen i Mons. 
Erwin Kräutler, který rovněž vystupuje v tomto filmu. Ostatní čtvrtky 
se scházíme v 19:45 k modlitbě chval, díků a proseb, doprovázené 

kytarovými chvalozpěvy. 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 
10.11. 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.
Adventní vyrábění
Vážení rodiče,
jako každý rok zveme Vás i Vaše děti k adventnímu vyrábění, a to v 
neděli 24.11.2019 od 14:30 – 17:00 hod ve farní budově kostela sv. Vá-
clava. Výrobky dětí budou následně nabízeny 1. a 2. adventní neděli po 
každé mši v tomtéž kostele za dobrovolný příspěvek. Získané finanční 
prostředky budou použity pro chudé rodiny na jihozápadě Tanzánie. 
Děkujeme předem za Vaši spolupráci.  http://fliphtml5.com/bookcase/
bjqko/ Mirjam a Pavel Baldínských      Misijní banka ubožáků (MBU o.s.)

Mikulášská nadílka
Milé děti, zveme vás na tradiční mikulášskou nadílku s divadýlkem.
Začínáme v 17:00 hod ve čtvrtek 5. prosince ve farním sále.
Loutkové divadelní představení “Vánoční hvězda” bude v podání di-
vadla Rybka.
Zájemce prosíme, aby se zapisovali do připraveného archu v sakris-
tii kostela, kde zároveň můžete zaplatit 50,-Kč za dítě. Uzávěrka 
přihlašování je do neděle 24. listopadu.
Těšíme se na vás.

          Mateřské centrum Venoušek
Milé maminky,
jste srdečně zvány se svými dětmi do mateřského centra Venoušek. Při našem setkání se 
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společně  pomodlíme, popovídáme si, zazpíváme si a pohrajeme. Dáme 
si drobnou svačinku a můžeme si uvařit rychlý oběd.
Kdy : Čtvrtek od 10:30 – cca 12:30  
Kde : Herní místnost na faře u Sv. Václava
Kontakt: tel: 777 692 540 e-mail: martina.binarova@centrum.cz
Na společné setkání se těší              Martina a Sofinka

Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 29. 10. 2019
Přítomni:  P. J. Gapski, P. O. Kapasný, J. Macek, P. Chvátal, J. Durdisová, 
  G. Suchlová, O. Sobotka, H. Svobodová
Omluveni:  A. Lisý, F. Nedbal
Body jednání, návrhy a usnesení schůzky pastorační rady:

1) Farní charita: po zvážení informací, poskytnutých ředitelem farní charity P. Chvátalem, bylo 
 rozhodnuto, že status quo farní charity se měnit nebude. 
2) Stavební práce: 
 - práce pokračují, obdrželi jsme grant od Ministerstva kultury a budeme zasílat žádost o další podporu,
 - byla zadána výroba stojanu na svíčky, který bude instalován do předsíně kostela,
 - bude zadáno vypracování prováděcího projektu odvlhčení sklepních prostor fary.
3) Farní dovolená: dovolená v příštím roce je plánovaná do Neratova v Orlických horách.
4) Brožura o kostele: opravená verze v množství 2 000 kusů bude vytištěna.
5) Pouť v roce 2020: je plánovaná na 25. 4. 2020 do Číhošti, s návštěvou P. V. Revendy ve 
 Vlašimi. Další informace budou zveřejněny později. REZERVUJTE SI ČAS JIŽ NYNÍ!
6) Příprava na křest a biřmování: bude probíhat společně ve středu od 18, 30. ZDE ZMĚNA!
7) Schůzky ministrantů: probíhají v neděli, vždy v liché týdny.
8) Ozvučení kostela: připravována modernizace ozvučení kostela.
9) Mše sv. za zemřelé: uskuteční se dne 2. 11. 2019 v 15,00 na Malvazinkách, po ní bude následovat 
 průvod a modlitby na hřbitově.
10)Koncert duchovní hudby: pořádá Radnice Prahy 5 v našem kostele dne 17. 11. 2019 v 16, 00.
11)Adventní vyrábění dětí: plánováno na 24. 11. 2019 od 14,30.
12)Mikulášská besídka: bude na faře dne 5. 12. 2019 od 17,00.
13)Adventní duchovní obnova: 7. 12. 2019 od 9,00 na faře, povede ji P. Martin Chleborád.
14)Úklid kostela: 14. 12. 2019 od 8,30. Prosíme o pomoc!
Termín příští schůzky pastorační rady: 21. 1. 2020 v 18, 30   Zapsala: HS

Chvilkové sjednocení
Česká republika je malá země. Můžeme se však právem chlubit bohatou 
historií, cennými památkami a krásnou přírodou, i když nemáme moře. 
Píle a šikovnost našich řemeslníků, umělců i zpěváků je známá až na 
druhém konci světa, ale máme také negativní stránky povahy. Lidé se 
dovedou na chvilku sjednotit jenom v mimořádných situacích. Změní 

své chování, jsou k sobě ohleduplní, přestanou na všechno nadávat, zapomenou na starosti. 
Když zvítězí sportovci na světových závodech, oslavuje se na ulicích i v některých domác-
nostech, při povodních nebo požárech se zvedne veliká vlna pomoci. Pořádají se sbírky peněz, 
oblečení i jiných potřebných věcí k obnově důstojného života postižených osob.
Ačkoli většina společnosti nevěří v Boha, při úmrtí významné osobnosti často zaznívají věty: 
“už je v nebi, nebo “už je u Boha,” či “už je jí nebo mu dobře”.
Život však běží dál a po uplynutí několika dní se vrátí do vyjetých kolejí. Celkový zmatek ve 
společnosti vyvolává dusivou atmosféru. Jak tady můžeme spokojeně žít? Všichni jsme dostali 
od Boha dary, kterými máme být prospěšní ostatním lidem i sobě. Zamysleme se nad touto 
skutečností a poznávejme je, abychom je mohli dobře využívat. Sjednocení, které zakusíme, 
už nebude jenom chvilkové vzbuzené mimořádnými okolnostmi, ale podmíněné skutečnou 
touhou po dobru, víře, lásce a naději.                Ilona Bozděchová
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SV. ANEŽKA 
Za svobodu, kterou nám vrátila v roce 1989, chceme sv. Anežce poděkovat 

v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

10.00 slavnostní pontifikální mše sv.
celebrant a kazatel: 
Jeho Eminence Stanisław kardinál Dziwisz, 
emeritní krakovský arcibiskup 
a dlouholetý osobní sekretář svatého papeže Jana Pavla II.

16/11/'19 

17. 11. v 10.00 mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
Hlavní celebrant: biskup Václav Malý. Po skončení průvod na Národní třídu. 

Více informací na: www.apha.cz



„Není svobody bez solidarity“
V Gdaňsku začala před 80 lety II. světová válka. 
Vznikly tu ale i nezávislé samosprávné odbory So-
lidarita, jež svůj zápas s komunistickým režimem 
dovedly před 30 lety ke konání prvních otevřených 
voleb v dějinách východního bloku. První polská 
nekomunistická vláda otevřela cestu ke změnám 
i v dalších socialistických státech. Prožívali jsme 
tyto události s obrovskou nadějí.
Nám přinesly svobodu a demokracii listopadové 
události 1989. Zdálo se, že dějiny skončily, ale dě-
jiny nikdy nekončí. Sociálně tržní hospodářství 
známé od našich západních sousedů začalo být 

překvapivě odbouráváno. Na Západě si toho všimli a začali to hodnotit negativně, zatímco my jsme 
zůstali jen oslněni svobodou a novými možnostmi. Po finanční krizi v roce 2008 začaly klíčit vážné 
pochybnosti i u nás.
Osobně se domnívám, že odbourávání sociálního státu je rozhodnutím správců velkých peněz, kteří 
ztratili obavu ze společenské alternativy, a v důsledku toho motivaci udržovat sociální smír, který 
zajišťoval sociální stát. Sociální stát usiloval o snižování nerovností, rovnost šancí i pocit sociálního 
bezpečí. Jde o zajištění kvalitních veřejných služeb (výstavbu silnic, škol, nemocnic, bytů atd.) a o  
respektování práva. O prostředky na tuto infrastrukturu byl stát postupně připraven daňovými refor-
mami. Příklad za všechny: v roce 1993 byla průměrná korporátní daň v zemích EU 45 %, v roce 2018 
už jen 20 % a u nás dokonce jen 19 %.
Odkládání sociálního konfliktu se zatím daří zadlužováním států a obyvatelstva. Státní dluhy se svým 
objemem rovnají nezaplaceným daním a dluhy obyvatel objemu nevyplacených mezd. Takový sys-
tém nemůže fungovat věčně. Politické turbulence a nestabilita západních zemí jsou přímo úměrné 
ztrátě pocitu sociálního bezpečí. Citát z titulku patří papeži Janu Pavlu II. a najdete ho v bývalé lodě-
nici v Gdaňsku. Papež nás před více než 30 lety varoval, že zapomeneme-li na solidaritu, přijdeme i o 
svobodu a demokracii. Solidarita je soudržnost sobě rovných a stojí v protikladu k představě panství 
a moci jedněch nad druhými. To je v souladu s křesťanským požadavkem vzájemné lásky a pomoci. 
KDU-ČSL má solidaritu mezi svými zásadami a sociálně tržní hospodářství jako programový cíl. 
Myslím, že naším aktuálním úkolem je tyto cíle nezapírat a radikálně se zasazovat o jejich rehabilita-
ci. Jako strana lidová a křesťanská jsme jediní, kdo to může udělat. Pak budou mít naše vzpomínky a 
oslavy 17. listopadu smysl.           Vít Šolle předseda pražské KDU-ČSL

Zákon o eutanázii na prahu Poslanecké sněmovny
Někdy se diskuse o eutanazii vede jako hovory u pískoviště. Jeden mluví o voze, druhý o koze, 
mnozí si myslí, že mají ve věci jasno, i když o ní vůbec nepřemýšleli. Proč tomu tak je?
Bojíme se. Smrt a umírání jsme zavřeli za dveře nemocnic, zkušenost s nimi ztratili, neznáme je a 
máme strach. Do nějaké míry je tu bázeň na místě jako před vším, co nás přesahuje a čemu nikdy 
nemůžeme úplně porozumět. My se ale strachem necháme dobrovolně ochromit a potom hledáme 
zkratkovitá řešení, která by nás z něj vysvobodila.
„Zažila jsem umírání svých blízkých a vím, že péče o umírající u nás není dobrá. Proto jsem pro 
eutanazii,“ napsala nedávno jedna politička. Domysleme analogicky: vydávají se špatné knihy – 
vydloubeme si oči? Šijí ševci špatné boty – uřežeme si nohy?
Poslanecká sněmovna zveřejnila 14.10. záměr předložit na začátku příštího roku zákon o eu-
tanázii (již 3. pokus od r. 90).
Diskusní večer na toto téma se konal 24.10. ve velkém sále, za účasti 28 farníků. Slibované krátké 
představení problematiky, které připravily Gabriela a Vendulka, se nakonec ukázalo jako velmi 
důkladné, s vymezením pojmů, logicky seřazené, podložené tvrdými daty i studiemi. Násle-
dovaly osobní postřehy a zkušenosti hosta večera - kněze a lékaře, P. Martina Moravce. Citoval 
další studie, ze kterých vyplývá, že v Holandsku je dnes ve 4% úmrtí uvedena jako oficiální 
příčina smrti eutanázie (usmrcení pacienta lékařem na přání pacienta). Původně velmi přísně 
koncipovaný zákon o eutanazii se po 30 letech praktického provádění natolik “emancipoval”, 
6
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že aktuálně více než 10% provedených eutanázií se uskuteční BEZ žádosti pacienta, případně 
na žádost příbuzných. Navazující bohatá diskuse všech účastníků přinesla další pohledy na 
nebezpečí “snadných řešení” a zneužití.
Jaké máme možnosti jako křesťané a občané, aby kontroverzní zákon nebyl Poslaneckou 
sněmovnou přijat? Především písemně oslovit poslance (napříč politickým spektrem), že ta-
kový zákon je nepřijatelný z důvodů, které vyjmenujeme.      FN

K danému tématu vyšla v r. 2015 útlá knížka organizace Cesta domů pod titulem Eutanázie. 
Víme o čem mluvíme? Pokusíme se ji pořídit pro farní knihovnu. Popis kapitol následuje:
Slovo eutanazie pochází z řečtiny a původně znamenalo dobrou smrt. Na původní, širší význam tohoto slova bychom 
neměli zapomínat. Také za dnešní debatou o eutanazii se totiž skrývají různé představy o tom, co je dobrá smrt a dobrý 
život. Tyto a další historické souvislosti přiblížíme v první kapitole.
Je zapotřebí odlišovat eutanazii a ukončení léčby. Ukončení léčby na žádost nemocného je u nás legální, možné, běžné 
a nelze ho zaměňovat s eutanazií. Tomuto důležitému rozlišení, stejně jako dalším pojmům, které se někdy s eutanazií 
zaměňují, se budeme věnovat ve druhé kapitole. V ní také představíme u nás poměrně nový a důležitý nástroj zdravotní 
péče – dříve vyslovené přání.
Eutanazie či asistovaná sebevražda je dnes legalizována v deseti zemích světa. Deset zemí na světě připouští různé 
formy eutanazie či asistované sebevraždy. Jejich stručný přehled uvádíme ve třetí kapitole. Zároveň upozorňujeme 
na poměrně zásadní odlišnosti, které v jednotlivých zemích platí, a také na to, jak se po schválení příslušných zákonů 
poskytování eutanazie realizuje. Bolest není nejčastějším důvodem žádosti o eutanazii.
Lidé si většinou představují eutanazii jako vysvobození z nesnesitelných bolestí u nevyléčitelně nemocných pacientů. 
Ve skutečnosti tomu tak není. Většina žadatelů o eutanazii neuvádí bolest jako svůj hlavní důvod a v Belgii či Nizozemí 
nemusí být žadatel o eutanazii nevyléčitelně nemocný. U zhruba čtvrtiny pacientů v Belgii se za legitimní důvod eu-
tanazie považuje pouhý pocit, že jsou „unaveni životem“. Je ale stav, kdy člověka netěší život, dostatečným důvodem pro 
eutanazii? Mají „právo na eutanazii“ také děti? Těmto a dalším podobným otázkám se věnujeme ve třetí a páté kapitole. 
Kvalitní paliativní péče se zaměřuje na to, aby pacient svůj zbývající čas mohl prožít co nejlépe. Kvalitní a dostupná pa-
liativní péče, která se specializuje na tišení bolesti a dalších symptomů u nevyléčitelně nemocných a umírajících, může 
být jednou z odpovědí na volání po eutanazii. Podstatou paliativní péče však není pouze zbavit pacienty bolesti, ale také 
pečovat o to, aby čas, který pacientům zbývá, mohli prožít co nejlépe. Více o paliativní péči se dočtete v šesté kapitole.
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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.

 1.11. pátek Slavnost Všech svatých
 2.11. sobota Vzpomínka na všechny
  věrné zemřelé, od 15 hod.   
  mše sv. na Malvazinkách
 9.11. sobota Svátek Posvěcení 
  lateránské baziliky
 12.11. úterý Památka sv. Josafata
 13.11. středa Památka sv. Anežky České
 22.11. pátek Památka sv. Cecílie
 24.11. neděle Slav. Ježíše Krista Krále, 
  od 14:30 hod. adventní vyrábění
 30.11. sobota Svátek sv. Ondřeje
 1.12. neděle 1. neděle adventní
 5.12. čtvrtek od 17 hod Mikulášská
  nadílka a divadélko
 6.12. pátek Památka sv. Mikuláše
 7.12. sobota Adventní duchovní obnova
  od 9,00 na faře, P. Chleborád.
14.12.   sobota Úklid kostela od 8,30.
Mozartovo Requiem u sv. Ignáce
Mozartovo Requiem v provedení sboru 
Ignis a Svatoignáckého sboru, se sólis-
ty, varhanami a harfou zazní 2.11. v 19 
hod. u sv. Ignáce. Přijďte si poslechnout a 
umocnit v tento den spojení s blízkými, 
kteří nás již opustili.
Mše v A Cézara Francka u sv. Ignáce
zazní v neděli 24.11. v provedení sboru 
Ignis a Svatoignáckého sboru, se sólisty, 
varhanami, harfou a violoncellem při mši 
sv. v 11 hod a v koncertním provedení od 
19 hod. tamtéž. Večerní vystoupení bude 
zároveň oslavou 10 let práce sboru Ignis. 
Srdečně zveme! 


