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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Vážení farníci,
očekáváním příchodu Páně, dobou adventní, začínáme nový církevní rok, abychom společně
za několik týdnů oslavili Ježíšovo narození. Očekávání někoho je zároveň spojeno s určitou
přípravou, respektive přípravami, abychom byli schopni očekávaného hosta patřičně a důstojně
přijmout. Není náhodou, že nám v čas adventu církev staví před oči především Pannu Marii, ale
také postavu sv. Jana Křtitele. Připomeňme si jen text písně: „Aj, slyšte znenadání, / jak přísný
k nám zní hlas: / Ó konejte pokání, / teď příhodný je čas! / Jan stále z pouště volá: / Změňte své
smýšlení / a slyšte Boží slova, / jež vedou k spasení!“. Janova výzva k pokání a změně smýšlení
se setkala u velkého množství lidu s úspěchem, přicházeli za ním na poušť, aby si poslechli jeho
„přísný hlas“ a hledali u něho odpuštění svých hříchů. Vypravili se za ním i farizeové, ovšem
nikoli jako hříšníci toužící po obrácení, ale jako ti, kteří cítí vůči Janovi závist a zášť, protože
ohrožuje jejich mocenské pozice, jejich moc a slávu.
Jan pokrytectví farizeů jasně prohlédl a podle toho je také pojmenoval: „plemeno zmijí“. Je to
titul proto tak krajně nelichotivý, protože znamená v podstatě totéž jako „plemeno ďáblovo“.
To sám nepřítel Boha a lidského rodu si vybral podobu hada, když se vkradl do ráje, aby ze
závisti lstí a lží připravil člověka o jeho výsostné postavení, ke kterému ho Bůh stvořil a povolal.
Ostatně potvrdil to sám Boží Syn, když řekl onomu „plemenu zmijí“ zcela otevřeně: „Váš otec
je ďábel.“ Zní to téměř jako kletba, ale oni jsou v moci Zlého nikoliv proto, že by ho na ně svolal
Pán, ale proto, že si sami osvojili mentalitu padlého anděla i s jeho pýchou a závistí.
Jestliže ďábel hned na začátku lidských dějin svedl naše prarodiče Evu a Adama, neznamená to
ovšem, že se stal pánem situace. Jak píše sv. Pavel: „Kde se rozmohl hřích, tam v daleko větší
míře se rozhojnila milost.“ Bezprostředně po pádu následovala Hospodinova replika, se kterou
Had jistě nepočítal a která hovoří o nevyhnutelné porážce momentálního vítěze a o nesmírné
naději pro padlé prarodiče a jejich potomstvo: v jeho řadách je také jedna Žena, které se nikdy
nedotkne následek prvního pádu, a právě Ona rozdrtí Hadovu hlavu. Od té chvíle se odvíjí
trvalé drama, ve kterém proti sobě stojí dva nesmiřitelní rivalové: Žena a Had. Tato Žena jakožto
Neposkvrněná „ve svých vyvolených zapustila kořeny“ a žila ve víře lidu již od 2. století. (pokr. str. 3)
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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 interpretací. Přijďte se i vy nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti! A do
sálu se vejde i 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!
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 2.1. v 18:30, farní kancelář

farář u sv. Václava
P. Jerzy Gapski :
tel.: 724 324 555
a rektor u sv. Gabriela:			
257 317 652
farní vikář
P. Ondřej Kapasný : tel.: 731 622 988

gapski@centrum.cz
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.
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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”.

(pokr. ze str. 1) Titul Immaculata – tedy Neposkvrněná, který vyjadřuje Mariino jedinečné privilegium a nesrovnatelnou přednost, nám může poněkud zastírat samu hloubku tohoto významu,
jestliže zůstaneme u představy, že to, čeho byla Maria uchráněna, je „macula“ tedy „poskvrna“.
„Skvrnu“ si snadno představujeme jako něco vnějšího, jako něco, co potřísnilo a znehodnotilo vzácný drahocenný šat. Ale ona „poskvrna“, kterou jsme poznamenáni po prarodičích,
nezasáhla jen povrch, ale samotné nitro naší duše a kořeny našeho lidství. Mariino nesmírné
privilegium výstižněji vyjadřuje latinská invokace v litanii loretánské: Regina sine labe originali
concepta. „Labes“ totiž znamená nejen skvrna, ale také zkáza, pád, neštěstí, hanba. Otevřenost
vůči ďáblu, kterou si dovolili prarodiče, způsobila mnohem více než poskvrnu, způsobila přímo
zkázu onoho důstojného a vznešeného původního stavu, původního lidství, jímž nás Bůh
obdařil, a to postihlo celou naši vnitřní harmonii, všechny naše schopnosti, sklony a disponovalo nás zcela opačným směrem: ke zlému. Maria je jediná z lidí, která od samého počátku
své existence nebyla postižena touto „zkázou“ a přišla na svět v původní vznešenosti, dokonalosti, harmonii, kráse, naprosté čistotě a ryzí svatosti, znamenající plnou shodu s Bohem, tak
jak to Stvořitel pro své tvory zamýšlel. Naše „zkáza“ se projevuje i v našem slovníku: jelikož
jsme všichni „poskvrnění“, tedy v podstatě „zkažení“, nemáme pro vyjádření onoho původního
ztraceného stavu žádný původní termín nebo výraz a musíme ho opisovat jedině popřením této
poskvrněnosti a zkaženosti, jako by tato „poskvrna“ a „zkáza“ byla něco „navíc“, zatímco ona je
hlubokým nedostatkem a poškozením, přímo kráterem v naší přirozenosti.
Kam vede takto „poskvrněné smýšlení“, předvedl nám už jeden z Adamových synů, a jeho potomci,
že nakonec „všechno jejich smýšlení bylo obráceno ke zlému“, a tak si vysloužili hromadnou záhubu,
kterou přežil jen Noe a jeho rodina. Jaký je to protiklad: ta krásná Žena oděná sluncem, s měsícem
pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy se nepokládá za nic víc než za nepatrnou
služebnici, zatímco Had, který se svíjí pod její nohou, chce vystupovat jako svrchovaný pán. Může
mít rozumný člověk při pohledu na obraz Neposkvrněné pochybnosti a váhat, ke komu z těch dvou
se bezvýhradně přidat a komu vyslovit svou důvěru a odevzdanost? Chce-li dát přednost Hadu, pak
je to jen proto, že jeho zrak není schopen se pozvednout ani do té výše, aby si všiml oné svaté paty,
která ho drtí. Takové rozhodování však není jen otázkou nějakého uměleckého vkusu a citu, ale je
to v podstatě otázka života a smrti. Mariino čisté a pokorné poznání, které nic nehledá v sobě a pro
sebe, ale vše v Bohu a pro Boha, svým Fiat přináší světu Zdroj všeho života a svatosti. Naproti tomu
Hadovo pokolení, které si osobuje právo kontrolovat a opravovat Boha, a ze svého poznání činit
pyšně nejvyšší normu všech věcí, bourá samy základy lidství. Důsledky jsou stejné jako u oněch
prvních generací: je to zvrácenost, která nevyhnutelně směřuje ke smrti. Ti, kteří nemají čisté srdce,
nejsou schopni opravdového poznání. Pán to řekl jasně: „Nemůžete slyšet mé slovo, protože váš otec
je ďábel, a vy chcete dělat to, co od vás žádá. A on je vrah od počátku a nedrží se pravdy.“ A skutečně,
když vidíme, jak houževnatě a s jakým přesvědčením hájí a prosazují různí vedoucí představitelé
společnosti zákony, které evidentně odporují lidské přirozenosti a zdravému rozumu, jak nechtějí
vidět, že tato zvrácená praxe společnost evidentně podkopává a vede nakonec ke smrti, nemáme pro
to žádné jiné vysvětlení než to, které vyslovil Pán Ježíš, když řekl: „Váš otec je ďábel.“
Boží ideál může být jeden a musí být stejně jako jeho Autor čistý, svatý a neposkvrněný. Ideál,
který by byl včera dobrý a zítra by nevyhovoval, by nebyl důstojný Boha nekonečně moudrého a
svatého. Jestliže se nám zdá, že tento ideál je pro nás neúnosný, že nás svět nutí k jinému smýšlení,
k jinému postoji, k jiným názorům, musíme se nejdříve ptát, odkud bere svět tyto své inovační
postoje, tyto názory, tuto morálku, tuto neúctu k životu. Jestliže v čisté a neposkvrněné Panně
nevidíme bezvýhradný ideál, od kterého není možno ustoupit ani o píď, pak náš zrak postihl
těžký zákal. Nebudeme-li ho radikálně léčit, hrozí nám úplná slepota, které už propadl náš okolní
svět a od kterého se nemáme co učit. Tuto léčbu nám nabízí Immaculata už bezmála dvě stě let:
Pokání, pokání, pokání! I v tom nás Maria předchází, ačkoliv nepoznala hřích.
Učme se pod Mariiným vedením otevírat se Božímu působení: Panno Neposkvrněná, oroduj
za nás! 									
P. Jerzy
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Filmový a modlitební čtvrtek

Srdečně vás zveme na prosincové čtvrteční setkání na faře. Tentokrát
se můžeme zaposlouchat do nahrané adventní promluvy P. Vojtěcha
Kodeta. Těšíme se na vás ve čtvrtek 12.12.2019 v 19:45 ve farním sále.
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 doprovázet mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termín je
8.12. 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 duchovní obnova - O vnitřním pokoji.

V sobotu 7. 12. 2019 od 9,00 na faře pod vedením P. Martina Chleborada (farnost
Kladno). Bude zakončena mší svatou.					
JG

Předvánoční úklid kostela

V sobotu 14.12.2019 po ranní mši sv. se uskuteční předvánoční úklid a údržba kostela sv. Václava. Bylo by milé, kdyby se sešlo alespoň 20 lidí, aby nám práce šla od ruky a do 11 hod jsme
byli hotovi. 									 JG

Pozvánka na roráty

V adventní době budou roráty každý den (Po-So) v 7:30.				

JG

Kající bohoslužba

Rozšířená možnost přijmout svátost smíření bude 16.12.2017 od 17 hodin (následně se mší
svatou). Využijte prosím tuto nabídku před vánočními svátky!				

Silvestrovská adorace

Silvestrovská adorace se uskuteční 31.12. od 23:00 do 0:30 v kostele sv. Václava.

Pouť Modliteb za nejmenší

JG

P. Ondřej Kapasný

Zveme v sobotu 28. prosince na pátý ročník Smírné pouti za potracené děti, jejich rodiče a lékaře,
kterou pořádá modlitební iniciativa Modlitby za nejmenší (MzN). Pouť je uzpůsobena tak, aby se jí
mohly zúčastnit také rodiny s dětmi. Začínáme v 11.00 hod. mší svatou s o. biskupem Pavlem Posádem v kostele Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko). Další zastávky pouti: občerstvení v klášteře
kapucínů na Loretánském náměstí, modlitba v Loretě, modlitba u hrobu sv. Norberta na Strahově.
Pro vytrvalce účast v 16.15 hod. na pravidelné modlitbě za národ v kapli sv. Václava v katedrále. Přesný program na http://www.modlitbyzanejmensi.cz. 		
Jiří Korda, farář, Praha-Lhotka

Tříkrálový přechod Brd

4

Tradiční Tříkrálový noční přechod Brd se uskuteční v noci z 10. na 11. ledna
2020. 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

Pořad mší svatých o vánočních svátcích 2019
Úterý 24. 12. 2019 – Štědrý den
7:30 rorátní mše sv.
16:00 mše sv. pro rodiny s dětmi
22:00 půlnoční s koledami – kostel sv.
Gabriela
24:00 půlnoční s koledami – kostel sv.
Václava
Středa 25.12.2019 – Boží hod vánoční
8:00 mše sv.
9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
11:15 mše sv. – kostel sv. Gabriela
16:00 Koncert Česká Vánoční mše –
Jan Jakub Ryba
18:00 mše sv.
Čtvrtek 26.12.2019 – svátek sv. Štěpána
8:00 mše sv.
18:00 mše sv.
Neděle 29.12.2019 – 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
Úterý 31.12.2019
7:30 mše sv.
16:00 děkovná mše svatá na závěr roku
Středa 1.1.2020 – 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 5.1.2020
8:00 mše sv.
9:30 mše sv. pro rodiny
11:15 mše sv. - kostel sv. Gabriela
16:00 Koncert Česká Vánoční mše – Jan
Jakub Ryba
18:00 mše sv.

Kostel sv. Václava Praha 5 - Smíchov
Ostatní dny platí pravidelný pořad bohoslužeb.
Kostel bude otevřen 25. 12. 2019 a 26. 12. 2019 po celý den.
Ve všední dny 7:15 – 11:00 a 17:00 – 18:30.
Prohlídka kostela a betlému je možná mimo čas bohoslužeb.

Přání z Vlašimi
Milí farníci,
chtěl bych vás všechny srdečně pozdravit z Vlašimi, kde jsem nyní farním vikářem a pozvat vás na koncert Rybovy
mše, který se uskuteční 5. 1. 2020 v kostele sv. Václava na Smíchově. Myslím,
že zastavit se ve vánočním čase, na kraji nového roku, v tak krásném prostoru
spolu s krásnou hudbou, stojí určitě za
to! Rád bych vám i touto cestou popřál
krásné a požehnané svátky, plné klidu a
radosti z toho, že se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. Když nebesa jásají, ať
zaplesají i naše srdce!
Žehná P. Václav Revenda
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Adventní sobota s beuronským uměním

Nadační fond MALAKIM (www.beuron.cz)
srdečně zve
7. prosince 2019 od 14.30 do 17.00 hodin
do kostela Zvěstování Panně Marii
při klášteře sv. Gabriela,
Praha 5-Smíchov, Holečkova 10.
15.00 Komentovanou prohlídku budou doprovázet adventní zpěvy
komorního sboru VOCALICA.
Snad se vám zalíbí zpívat s námi.
Advent oslavíme se skleničkou tradičního
svařeného ovocného nápoje.
Vstupné 150,- Kč, senioři 70, děti zdarma

Správné počítání

Autobus 176, zastávka Holečkova. Parkování je
možné přímo před kostelem.

Když se někdo rozhodne, že bude provádět stavební úpravy v domě, musí si nejprve pečlivě
spočítat náklady, aby zjistil, jestli má dostatek peněz na uskutečnění svých představ. Tuto situaci
však můžeme použít jako vhodné přirovnání ve všech oblastech života. Existují také nehmotné
výlohy. Jsou to naše schopnosti, možnosti a síly, které, obrazně řečeno, vkládáme do prospěšných činností ostatním lidem i sobě.
Často se však stává, že svoje náklady špatně investujeme. Zbytečně plýtváme silami na šíření
a poslech záporných informací. Výsledkem je vyčerpání a strach. Všichni lidé bez rozdílu, my
křesťané i ti, kteří dobře žijí podle svého svědomí, jsme dostali od Boha dary svobody a rozumu, abychom uvažovali o tom, co je či není pro nás důležité.
Když se vrátím k přirovnání použitému na začátku, správný výpočet nákladů a uskutečňování střízlivých představ, přináší radost a uspokojení. Prospěšné služby jsou ještě navíc spojené s vírou, láskou
a nadějí. Tyto přidané hodnoty jsou potvrzením výsledku našeho správného počítání. Ilona Bozděchová

Orientace ve lžích patří k cestě za Kristem

Listopad 1989: mnohá očekávání byla přehnaná
17. listopad je neodmyslitelně spojen s připomenutím, co se před třiceti roky stalo. Po ideologicky a
myšlenkově vyprázdněném systému, který drtil charakter 3 generací, nastal zvrat slibující lepší zítřky. Mnohá očekávání i ze strany církve byla přehnaná. Otevřely se sice netušené možnosti, které jsme
však nemohli nebo ani nebyli schopni využít. Očekávání byla veliká, neměla však na zřeteli skutečný
mravní stav společnosti trpící nemocemi minulého režimu. To není nářek ani soud, ale konstatování. Stálo by za to, aby se s odstupem a věcně podařilo analyzovat uplynulá desetiletí v církvi s reálným výhledem do budoucnosti. V tom máme dluhy, které se snad podaří splatit nastupující generaci
mladších teologů, kněží a pastoračních aktivistů ve všech oblastech a strukturách církve.
Přes všechny překážky můžeme šířit evangelium
Nezapomínejme na jednu zásadní skutečnost: žijeme ve svobodě. Je to veliký dar, za který musíme
být vděční. Přes všechny překážky, předsudky části společnosti i veřejných činitelů, vyplývající většinou z neznalosti a leckdy i ze zlé vůle, máme otevřený prostor šířit evangelium a být kvasem. Nikdo
nás nepronásleduje ani nebrání, abychom prohlubovali naše pastorační úsilí a byli vnímáni jako integrální součást společnosti, nejen jako zaopatřovací instituce pro staré a nemohoucí.
Orientace ve lžích patří k cestě za Kristem
Pozoruji i mezi věřícími slabou vůli získat, podporovat a šířit skutečně pravdivé a hodnověrné informace. Dobrá orientace ve změti lákavých, laciných, podbízivých i lživých informací patří k autentické
cestě za Kristem a s Kristem. Nebojme se podpořit vše dobré, co se ve společnosti děje. Není toho
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málo. „Kdo není proti nám, je s námi.“ Nemálo našich souputníků sdílí stejné nasměrování pro důstojný a hodnotný život, i když se nehlásí k žádné duchovní tradici.
Zmrtvýchvstalý Pán je vítězem i nad všemi lidskými úzkostmi a bezradností
Vnášejme do naší rozdělené a strachem sužované společnosti naději a radost, jejichž zdrojem je skutečnost, že živý zmrtvýchvstalý Pán je vítězem i nad všemi lidskými úzkostmi a bezradností. Dobrý
Bůh neshlíží shovívavě na lidské hemžení, ale i skrze nás touží vstupovat do života církve a společnosti. Z toho vyrůstá naše důstojnost a výsostné poslání svědčit o velikém Bohu. Vnějšími zákony
zaručenou svobodu naplňujme vnitřní svobodou dětí Božích.
Je to celoživotní poslání pro každého z nás
Je to celoživotní poslání pro každého z nás. Nikdy nelze vydechnout a říci: učinili jsme už dost. Věnujme měsíc listopad modlitbám naplněných vděčností za dar vnější svobody a touhou ji propojovat
vnitřní svobodou darovanou a nabízenou Duchem Otce skrze Syna. Václav Malý, pomocný biskup pražský

Giuseppe Moscati

svatý lékař, vědec, laik a patron českých hospiců
V listopadovém vydání Zpravodaje jsme si mohli přečíst krátké shrnutí našeho říjnového setkání nad tématem eutanázie. Děkuji Františku Nedbalovi, že toto důležité aktuální téma výstižně shrnul pro
všechny, kdo se nemohli večera zúčastnit. Jak již bylo v článku zmíněno, jednou z možností jak se snažit uzákonění eutanázie předejít, je
osobní či písemné oslovení poslanců.
Není to ale jediná cesta. Pro nás křesťany existují i další možnosti,
jak v této záležitosti „bojovat“. Jednou z nich je přímluvná modlitba
našich „svatých přátel“ v nebi. Ráda bych vás seznámila s mým oblíbeným světcem, italským lékařem přelomu 19. a 20. století, který byl v
r. 1987 svatořečen papežem Janem Pavlem II. a může v mnohém být velkou inspirací pro naše životy.
V první řadě tím, že již od mládí žil důsledně svátostným životem. Jeho zbožnost spočívala v každodenní účasti na mši svaté, četbě Písma a v úctě k Panně Marii. Říkával: „Kdo přijímá denně sv. přijímání, má ohromnou sílu a dokáže překonat utrpení života i pokušení.“ Jeho příkladným životem se
můžeme inspirovat nejen my, zdravotníci, ale také můžeme zakoušet jeho mocnou přímluvu, pokud
se ocitneme v pozici pacientů nebo pokud někoho nemocného doprovázíme.
Pěkné shrnutí jeho života uvádí web catholica.cz: „Už jako neapolský student a později jako profesor,
vedoucí lékař i vědec svědčil o víře svým životem. Nedal na lidské ohledy a vždy dával najevo své
křesťanské zásady. Nazýván byl mužem modlitby, vždy se snažil působit apoštolsky a mnohé přivedl k
obrácení. Na prvním místě byl u něj Bůh a na druhém dobro bližního. Mnozí byli přesvědčeni o jeho
nadpřirozených darech včetně bilokace a jasnovidectví. Byl příkladem harmonie mezi medicínou,
vědou a svatostí. Jednomu svému studentovi napsal: ‚Ne věda, ale láska proměňuje svět.‘“
Letos se tento svatý lékař stal patronem českých hospiců. Vyprávění, jak došlo k tak paradoxní situaci, že se téměř neznámý italský světec stane patronem českých hospiců, by vydalo na samostatný
příspěvek. V rámci této události vydala v dubnu Asociace hospicové paliativní péče ve spolupráci s
nakladatelstvím Paulínky záložky do knížky s modlitbou za hospice: „Všemohoucí Bože, ty víš, co
naše hospice potřebují. Na přímluvu Panny Marie a sv. Josefa Moscatiho, lékaře a patrona hospiců, tě
prosíme, abys jim dal vše potřebné ke službě. Zahrň hospice svým požehnáním, ať jsou pro umírající
bezpečným přístavem, v němž se setkají s Láskou, a pro pečující jistou cestou k tobě. Odměň životem
věčným i jejich dobrovolníky a dobrodince. Amen.“
Svátek svatého Giuseppe Moscatiho připadá na 12. duben, což je den jeho „narození pro nebe“. Jelikož ale tento den často vychází na období Svatého týdne nebo velikonočního Oktávu, a v oblasti
Neapole je slaven jako slavnost, na základě souhlasu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti může být
přeložen na 16. listopad, což je výroční den přenesení jeho ostatků do kostela Gesù Nuovo.
Životopis zpracovaný především pro děti najdete na webu deti.vira.cz/svati/giuseppe-moscati. Najdete zde také obrázky, šablonu pro vitráž a modlitbu novény, kterou je možné vytisknout ve formě
sešitku a modlit se při různých příležitostech. Třeba v období nemoci, před plánovanou operací anebo na úmysl hospicového hnutí či odvrácení hrozby uzákonění eutanázie. Ta totiž odporuje nejen
křesťanské i lékařské etice, ale také celoživotnímu odkazu svatého Giuseppe Moscatiho.
GS
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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.

Významné dny, svátky a farní program
1.12.
5.12.
6.12.
7.12.
8.12.
13.12.
14.12.
15.12.
22.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
31.12.
1.1.
2.1.
5.1.
6.1.

neděle
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pátek
sobota
neděle
neděle
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
úterý
středa
čtvrtek
neděle
pondělí

1. neděle adventní
od 17 hod Mikulášská nadílka a divadélko
Památka sv. Mikuláše
Památka sv. Ambrože, Adventní duchovní obnova od 9,00 na faře, P. Chleborád.
2. neděle adventní
Památka sv. Lucie
Památka sv. Jana od Kříže, úklid kostela od 8,30
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
2. neděle vánoční
Slavnost Zjevení Páně

Via Sancta Mariana – silvestrovská pouť k Novému roku 1. 1. 2020

V ozvěně požehnaných svatováclavských slavností a v naději na dokončení rekonstrukce
staroboleslavských chrámů a poutního centra sv. Václava k Novému roku 2020 vás zveme na pouť
z Prahy do Staré Boleslavi po starobylé poutní cestě, po které putovali naši předkové bezmála už
tisíc let, aby upevnili svou víru v Boha a úctu k Božímu daru, kterým je naše zem a vlast, kterou
nám Bůh svěřil k obývání. V posledním století poutní cesta Via Sancta utrpěla újmy i zapomnění.
S rekonstrukcí baziliky Panny Marie Nanebevzaté ve Staré Boleslavi bude opět originál Palladia
země České dán k trvalému uctívání na původním místě jeho nalezení. A tak Via Sancta Mariana
je nový název staré poutní cesty směřující k Panně Marii Matce Boží, k jejímu Synu nově narozenému a k místu zrození sv. Václava pro nebe, ke kořenům naší víry. Pojďte putovat s námi 31.
prosince 2019 od 14. hodiny ze Staroměstského náměstí v Praze od Mariánského sloupu s cílem
ve Staré Boleslavi v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 1. ledna 2020 v prvních chvílích Nového
roku, kde bude sloužit mši svatou ke cti Matky Boží Panny Marie Otec kardinál Dominik Duka
OP s koncelebranty.
Za společnost Via Sancta Mariana S.M. Dominika Bohušová OP
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. J. Gapski, P. O. Kapasný, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 300 ks
neprodejné

