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Drazí bratři a sestry,
Vstupujeme do období adventu, což je na prvním místě doba očekávání. Koho nebo co však očeká-
váme? V letošním roce by se mohlo zdát, že čekáme především na uvolnění vládních opatření, aby-
chom si mohli znovu vydechnout, nakoupit dárky a během svátků konečně navštívit příbuzné. Také 
bychom jistě rádi vyjeli za sportem do přírody a prozatím netušíme, zda to bude tuto zimu vůbec 
možné. Nebo jsme nuceni se i přes uzavření spousty míst pohybovat v prostředí, kde hrozí nákaza, a 
tak žijeme v neustálém napětí, kdy to nás samotné či naše nejbližší také zasáhne.
Přát si brzké překonání současné krize je samozřejmě v pořádku a všichni bychom se za ně měli mod-
lit. Neměli bychom si však tím koronavirovým šílenstvím nechat ukrást Vánoce, které jsou na prvním 
místě o příchodu Krista mezi nás a do našich srdcí. Už od prvních adventních dní jsme vyzýváni k 
tomu, abychom činili pokání a urovnali našemu Pánu cestu, protože on jistojistě přijde. I samotné 
slovo Advent – Adventus – doslova znamená „příchod“. Každý rok tedy prožíváme se starozákonním 
Izraelem očekávání mnohokrát přislíbeného Mesiáše, abychom sami mohli na Boží hod přivítat Ježí-
še ve svém vlastním životě. Zároveň však také permanentně očekáváme bezprostřední setkání s ním 
jakožto soudcem při jeho druhém příchodu na konci světa a při naší vlastní smrti. To jsou ony čtyři 
Kristovy příchody, na které bychom měli čekat a o nichž rozjímáme zvláště v adventní době.
Připomínáme si je však zároveň s Pannou Marií. Ona má v adventní liturgii své nezadatelné místo. 
Kromě hned tří možností slavení následujících v krátkém sledu po sobě – slavnosti jejího Nepo-
skvrněného početí a dvou památek Panny Marie Guadalupské a Loretánské – je to celá jedna část 
adventu, předcházející bezprostředně vánočním svátkům, která se věnuje Marii jakožto arše, jež do 
svého nitra přijímá Spasitele a tím předjímá to, o co bychom měli nejen během tohoto období usi-
lovat všichni. Ona jej přijala i tělesně, my ho tedy po jejím vzoru máme přijmout alespoň duchovně. 
Svým „Amen!“ – „Fiat!“ vyslovila bezpodmínečný souhlas s tím, aby byla naplněna nejen milostí, ale 
samotnou Boží přítomností. Byla jí naplněna, což znamená, že si nic nenechala pro sebe – žádnou 
skulinku, žádný skrytý koutek, žádný postranní únikový východ.
Tento příklad tedy máme následovat i my všichni. Bůh, který je tvůrcem všeho a všechno proniká, se 
nespokojí jen s nějakým pokojíčkem pro hosty, kde ho necháme samotného, když si od něj chceme 
odpočinout. Chce s námi sdílet úplně všechno – radosti, starosti, bolesti, obavy. A má na to nárok 
nejen proto, že o všem stejně všechno ví a zná nás daleko lépe, než se my sami kdy můžeme poznat, 
ale především proto, aby nás samotné obohatil. To je totiž podstata Boží lásky, která má svůj nej-
vlastnější obraz v lásce snoubenecké, manželské – sdílet celý svůj život a celé své bytí s milovanou 
osobou a přinášet jí v oběť sebe sama. Proto přišel mezi nás a chce vstoupit do života každého člověka, 
abychom mohli být spaseni. Proměňujme tedy neustále svůj život, aby v nás mohl najít důstojnější 
příbytek, než byla betlémská jeskyně.    Požehnaný advent!            P. Benno
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Svátostný život ve farnosti u kostela sv. Václava
V souvislosti s aktuálními vládními opatřeními upozorňuje-
me, že bohoslužby v bazilice sv. Václava a v kostele sv. Gab-
riela budou slouženy na úmysly zadaných intencí v obvyklých 
hodinách, za účasti lidu dle aktuálního stupně PES (nyní 20 
osob (červený stupeň), do Vánoc možná nižší stupeň (oranžo-
vý) 30 osob).
To znamená, že při dosažení tohoto počtu návštěvníků bo-
hoslužeb kostelní služba uzamkne hlavní dveře kostela, které 
zůstanou uzamknuté po celou dobu bohoslužby. Po ukončení 
bohoslužby v bazilice sv. Václava a odemknutí dveří je možné 
individuálně přistoupit ke svatému přijímání: 

- ve všední dny v 8:00 a v 18:00. - v neděli 8:50, 10:20 a v 18:50.
Ke svátosti smíření je možné přistoupit 30 min před každou mší sv.
- ve všední dny 7:30-7:55 a 17:00-17:25 - v neděli 7:30-7:55, 9:00-9:25 a 17:30-17:55.
V kostele sv. Gabriela je mše sv. v neděli v 11:15. Před mší sv. je možné přistoupit ke svátosti 
smíření.
Individuální duchovní péče a služba bude k dispozici i během týdne, podle možností aktuální-
ho vládního nařízení.
Kněží naší farnosti jsou v naléhavých případech k dispozici na telefonu nebo na e-mailu.    JG

Mše sv. v televizi a na internetu
Televize Noe vysílá pravidelné mše sv. z kaple Telepace, v neděli i dopolední mše “z terénu”. Sle-
dujte změny programu, není v našich silách aktualizovat je ve Zpravodaji. Česká televize vysílá 
na ČT2 o nedělích v 10 hod. mše sv. z Komunitního centra Matky Terezy. 
Velký výběr přenosů z farností přes internet najdete na: https://mseonline.cz/. Doporučujeme 
ale vyzkoušet si předem připravenost vašich počítačů, tabletů a mobilů, abyste měli aktualizo-
vané a funkční nastavení vašich zařízení dříve, než začne přenos ...     FN

Neseďte jenom doma, jděte do muzea - virtuálně
Obsáhlý rozcestník pro virtuální návštěvu muzeí, výstav, uměleckých sbírek (domácích i za- 
hraničních) najdete na emuzeum.cz
Katolický týdeník v karanténě - darujte předplatné!
Po dobu mimořádných vládních opatření, kdy volná distribuce Katolického týdeníku na mno-
ha místech vázne, zpřístupnilo vedení KT zdarma na webových stránkách (předplatitelé dostá-
vají výtisky nadále v pořádku do schránek).
Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického 
týdeníku ke stažení ve formátu PDF. Noviny v této formě nebo link na web můžete rozesílat 
libovolně svým přátelům. 
Zároveň Vás prosíme o podporu, protože Katolický týdeník je financován pouze z předplatné-
ho a inzerce. Předplaťte si prosím Katolický týdeník, případně darujte předplatné svým blíz-
kým! Výtisk dostanete do schránky každou středu (protože ho už neroznáší pošta).   FN
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Advent víry (Mt 11,2-10)

Jan (Křtitel) slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: 
„Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte 
Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví 
vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší.“
Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Co jste vyšli na poušť vidět? Snad 
rákos zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo 
nosí jemné šaty, jsou (přece) v královských palácích. Co jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, 
říkám vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: „Já posílám svého posla před tvou tváří, 
aby připravil cestu před tebou.“
Jana Křtitele si připomínáme v adventní době. Sem, do našeho adventu, se hodí. Není snad náš 
život ještě adventem, vírou, očekáváním, trpělivostí a touhou po tom, co není hmatatelné? Ne-
musíme my křesťané stavět domy pro to, čeho se „pouze“ nadějeme a v co věříme? Zda nemu-
síme často, chceme-li být opravdovými křesťany, nechat s Boží bláhovostí uletět pozemského 
vrabce v hrsti ve prospěch holuba na střeše nebes: pro nebeské království se vzdát peněžních 
výhod, tělesných požitků, brutálního vymáhání práva, ach, v zájmu toho nebeského království, 
které žádné oko nevidělo?
Do tohoto adventu očekávání, co teprve má přijít, se hodí Jan Křtitel dnešního evangelia. Je 
tím, čím my máme být v našem adventu trvajícím po celý život. Sedí v žaláři. Byl natolik pošeti-
lý, že i vůči státnímu vladaři prohlašoval pravdu. Jak je možno jednat tak málo reálně politicky! 
Sedí. Stalo se mu tak po právu. A nikdo ho nedostane ven. Jeho přátelé nezorganizují žádné 
povstání. Na to jsou to příliš malí lidé, zaujatí jen teologií a málo přizpůsobiví praktickému 
životu (tak se to alespoň jeví). A i Bůh ponechává sedět svého kazatele o pokání. Zdá se, že i 
on straní silnějšímu. A přece - koná zázraky prostřednictvím svého Syna. Ale - je to k smíchu 
nebo pláči? - na základě těchto zázraků se obrátí několik málo chudáků, z nichž, jak se zdá, 
má nebeské království malý zisk. Tyto zázraky však neosvobodí svatého proroka, oficiálního 
předchůdce a pokrevního příbuzného toho, jenž tyto zázraky koná. Zůstává ve vazbě, dokud 
není „zlikvidován“.
Není lehké sedět bez naděje ve vězení jako odepsaný prorok, čekat na jistou smrt a zajímat se 
přitom o zázraky, které jemu samému nepomohou.
Avšak Jan Křtitel není třtina, větrem ve světě se klátící. Navzdory všemu věří. Je prorok, který 
připravuje stezku Bohu, také a především ve svém vlastním životě a srdci. Prorok, jenž připra-
vuje stezku tomu Bohu, který podle lidských představ potřebuje tak dlouhý čas, než se projeví 
a nepospíší si ani, když jeho prorokovi hrozí zmar, tomu Bohu, o němž se zdá, že se dostaví 
teprve tehdy, když je příliš pozdě. Jan Křtitel ví, že Bůh ještě vždy dostává zadostiučinění, že 
vyhrává tím, když prohrává, že je živý a oživuje tím, že sám je zabíjen, že představuje budouc-
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nost, o níž se zdá, že žádnou budoucností není. Jedním slovem: Jan Křtitel má víru. Nedospěl 
k ní snadno. Jeho srdce bylo zahořklé a jeho nebe zastřené. Otázka tohoto srdce zní trochu 
utrápeně: Jsi ten, který má přijít? Ale tato otázka je položena správnému respondentu, Bohu, 
který je člověkem. V modlitbě je možno ukázat Bohu i své třesoucí se srdce, které téměř již není 
funkční a neví už ani, jak dlouho mu ještě vystačí síly. V srdci, které se modlí, zůstává vždy víra, 
jež dostává dostatečnou odpověď: Jděte, a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte ... a blahoslavený, 
kdo se nade mnou nepohorší, i když sedí osamocen ve vězení.
Po celou dobu života prožíváme advent, neboť my křesťané očekáváme toho, který má ještě při-
jít. Teprve pak nám bude dáno za pravdu. Předtím se však zdá, že má pravdu svět. Oni se budou 
smát a vy budete plakat, pravil Pán. My též sedíme v žaláři: ve vězení smrti, nezodpovězených 
otázek, vlastní slabosti, vlastní ubohosti, tísně a tragiky života. Živí se z toho nedostaneme. 
Avšak poselství naší víry a naší modlitby chceme každý den podávat vstříc tomu, který přijde 
tam odtud soudit živé i mrtvé. Toto adventní poselství se vždy navrátí s odpovědí: Hle, přichá-
zím, a blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší.         Karl Rahner

Nedržme Boha pouze v kostele
„Bude veliký“ a …… narodí se v 
chlévě?!
Ježíš Kristus se narodil v chlévě a byl 
položený v jeslích. Zdá se, že Maria 
tuto situaci moc dobře nechápe. A 
proto to uchovává ve svém srdci a 
rozvažuje o tom. Ne všechno lze po-
chopit ihned.
Na první pohled to, co se tu odehrá-
vá, nejde dohromady s tím, co bylo 
zvěstováno. Ona přece uslyšela v 
Nazaretě toto: „Bude veliký a bude 
nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh 
mu dá trůn jeho předka Davida.“ 

Betlém je skutečně město Davidovo, král David se tu narodil. Přišli do Betléma, a nejenže 
tu nenašli trůn – dokonce pro ně nebylo ani místo v hostinci! Ten, který by měl být velkým 
nástupcem Davidovým, jeho potomkem, není přijat v domě Davidově! Maria s tím zápasí, 
protože nechápe.
Jesle a žlab: symbol hříchu
Pro nás je tohle znamení ještě výmluvnější. Otcové církve vysvětlovali, že jesle či žlab jsou sym-
bolem hříchu. K čemu se totiž vrací zvíře? Ke žlabu, protože v žlabu je žrádlo. Oslové a volové se 
sem dřív nebo později vrací. A k čemu se vracíme my? Ke svým hříchům. Já mám své, vy máte 
ty své – každý z nás má nějaký hřích, k němuž se dříve či později vrací. Nejednou zápasíme se 
svými hříchy po celý život.
Máme tu zkušenost, že i když máme ty nejlepší úmysly – zachováváme rytmus duchovního ži-
vota, provozujeme lecjakou duchovní gymnastiku –, přesto se najde hřích, k němuž se vracíme, 
jako dobytek ke žlabu.
Hledat Boha jen v chrámu?
A právě to je to místo, kam chce Kristus vstoupit, kde chce být položený: V samém středu na-
šeho hříchu. A to je pěkný paradox – vždyť nám se zdá, že Boha je zapotřebí hledat ve svatyni. 
Bůh by měl být tam, kde je svaté místo. Ale on chce být právě v našem hříchu, a ne ve svatyni! 
Proč? Protože nás chce spasit. Chce nám přinést spásu, nepotřebuje naše modlitbičky. My by-
chom Pánu Bohu rádi vyhradili kostel. Máme pro něj takové pěkné místo – kostelíček. Pokud 
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není lockdown, tak tam vyrážíme jednou týdně, tak na hodinku, elegantně, zbožně, možná 
vytáhneme i zvláštní oblečení… A nejlepší by bylo, aby tam Pán Bůh zůstal, není-liž pravda? 
Budeme ho tam samozřejmě navštěvovat, v tom kostelíčku, aspoň jednou týdně; budeme ho 
uctívat, a on ať si tam je. Jenže on tohle nechce. On totiž nehledá svou slávu, ale hledá naši 
spásu.
Bůh chce přebývat v samém středu našeho hříchu
Proto chce Bůh přebývat v samém středu našeho hříchu. Chce, abychom ho vpustili tam, kde 
hřešíme, protože nás chce spasit. Nepřišel proto, aby byl více oslavován, ale aby nám posloužil 
v překonání toho, k čemu my se pořád vracíme, z čeho se sami nemůžeme osvobodit, k čemu 
jsme připoutáni jak zvíře ke žlabu. Chce nás zachránit z našeho hříchu. Bůh nepřichází kvůli 
sobě, přichází jen kvůli nám.
Tohle je závažný paradox, proto Maria o tom všem rozvažuje ve svém srdci. Jestliže se člověk 
ptá lásky, jak tomu rozumět, pak nebude mít problém. Ptá-li se jen svého selského rozumu, 
zůstane to pro něj „španělská vesnice“. Ale jakmile o všem rozvažujeme ve svém srdci, celá věc 
se dosti vyjasní.
Položte Ježíše do svých jeslí, nedržte ho pouze v kostele...
V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou 
u nich stál anděl Páně, sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl 
jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově 
se vám dnes narodil Spasitel ‒ to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťát-
ko zavinuté do plének a položené v jeslích.“ A náhle bylo s andělem celé množství nebeských 
zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má 
(Bůh) zalíbení!“ Když andělé odešli od nich do nebe, řekli si pastýři mezi sebou: „Pojďme tedy 
do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!“ Pospíchali (tam) a nalezli 
Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dí-
těti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to 
všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za 
všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno (Lk 2,8-20).     (Arcibiskup Grzegorz Ryś,  Lodž)
           zpracováno podle knihy: Rozjímavý růženec, nakladatelství Paulínky
Ztráta lidskosti

Naše chování ovlivňuje mnoho okol-
ností. Velmi výrazně si tuto skutečnost 
uvědomujeme při prožívání nezvyklých 
situací. Prověří se povahové vlastnosti 
lidí a ukáže se, jestli převažují dobré, 
nebo špatné. Když vládnou ve společ-
nosti nenormální poměry, projeví se 
to také velice napjatou dusnou atmo-
sférou. Takovou dobu zakoušíme právě 
teď. Veliký strach vítězí nad moudrým a 
rozumným uvažováním. Jeho příčinami 

jsou nejenom ztráta zaměstnání, ale také dobrých vztahů. Mnozí lidé se bojí i setkání s přáteli. 
Sdělovací prostředky nás denně zahlcují negativními zprávami plnými čísel počtu nakažených 
covidem. Občas se v nich objeví informace, že se týmy vědců po celém světě pokoušejí vynalézt 
účinnou vakcínu proti této nemoci.
Už se však zapomnělo na jinou důležitou skutečnost. Když na jaře propukla první vlna infek-
ce, mnozí lidé na ni reagovali vynalézavou láskou a nezištnou pomocí ostatním. Psychická 
podpora zrychlila její ukončení, v této podzimní etapě se na posilu skoro nemyslí. Nařizuje 
se veliké množství opatření, která ochromí celý život. Proto se rozšiřuje jiná neviditelná epi-



demie. Nazývá se ztráta lidskosti. Odborníci na ni nemají lék, přesto, že existuje. Můžeme ho 
všichni připravit a společně přispět k návratu obvyklého rytmu. Nesmíme přestat vnímat krásu, 
poslouchejme příjemnou hudbu, sledujme filmy a čtěme knihy s povzbudivým i veselým ob-
sahem. Návštěvy výstav obrazů, fotografií, nebo soch, sem také patří. Prožívaná víra v Boha, 
láska, přátelství a naděje, jsou surovinami do léku, který nepředepíše žádný lékař. Můžeme si 
ho však svým přístupem k životu sami namíchat. Zničíme nákazu ztráty lidskosti a staneme se 
tak odolnými i proti novému koronaviru.                 Ilona Bozděchová

Moleben před narozením Pána Ježíše Krista

K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.
K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.
L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce 
života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.
K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, 
tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim 
viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen
Tropár, hl. 4:
Připrav se Betléme, vyzdob se Efrato, * Ráji, otevři své brány všem, * neboť v jeskyni vyrašil z Panny strom 
života.* Její lůno je duchovním rájem s božským ovocem spásy.* Když z něho okusíme, * život si zachrá-
níme, * nezemřeme jako Adam.* Kristus přichází na svět,* aby obnovil v člověku svůj zničený obraz.
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Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Kondak, hl. 3:
Panna dnes nevyslovitelným způsobem * jde porodit do jeskyně věčné slovo. * Raduj se vesmírný 
světe z této zvěsti. * Andělé s pastýři oslavujte rodící se nevinné Dítě, * jako věčného Boha.
Velebení
Velebíme tě, * Kriste, Dárce života, * neboť z lásky k nám ses narodil *  z přečisté Panny Marie.
1. Jásej Bohu celá země, oslavuj jeho jméno, * hlásej jeho chválu a moc.
2. Vykoupení seslal Bůh, * ustanovil na věky svou smlouvu se svým lidem.
3. Všichni králové se mu budou klanět. Pán přísahal a nebude toho litovat: * zplodil jsem tě, jako 
ranní rosu.
4. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!
Prokimen, hl. 4:
Narodilo se nám dítě, * je to Syn Boží.
Verš: Pán pravil mému Pánu: Seď po mé pravici, * dokud nepoložím nepřátele za podnož tvým no-
hám.
K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.
K: Čtení ze svatého evangelia podle Lukáše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!
Evangelium podle Lukáše 2,8-20
V krajině (nedaleko Betléma) nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. 
Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. An-
děl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se 
vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté 
do plének a položené v jeslích.“ A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto 
chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení!“ Když 
andělé odešli od nich do nebe, řekli si pastýři mezi sebou: „Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, 
co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!“ Pospíchali (tam) a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené 
v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, 
podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o 
tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
Vzývání
K: Kriste, Spasiteli, pravý Bože náš, * přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.
K: Kriste, Spasiteli, vtělený Synu věčného Boha,* přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.
K: Kriste, Spasiteli, nejzázračnější plode Svatého Ducha,* přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.
K: Kriste, Spasiteli, svatý plode Nejsvětější Panny,*  přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.
K: Kriste, Spasiteli, počátku naší spásy,* přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.
K: Kriste, Spasiteli, jasné slunko nebes,* přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.
K: Kriste, Spasiteli, hořící louči patriarchů,* přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.
K: Kriste, Spasiteli, přeslavné zjevení proroků, * přijď k nám a spas nás.
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L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.
K: Kriste, Spasiteli,* jasná  hvězdo Betlémská,* přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.
K: Kriste, Spasiteli, dobrý zvěstovateli pastýřům,* přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.
K: Kriste, Spasiteli, který nás miluješ celým svým svatým srdcem,* přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.
Stichiry chval, hl. 2
Připrav se Betléme, vyzdobte se jesle, * jeskyně otevři se, ať do tebe vstoupí Pravda * Bůh se nám na-
rodí z Panny, * přijme naši podobu, * oděje se v lidské tělo, * Zachráněný Adam spolu s Evou budou 
volat: * Na zemi se ukázala Láska, * aby zachránila lidské pokolení.
Verš: Bůh přijde z jihu * a Svatý z vrcholu hory zastíněné.
Nyní se splnila slova proroka, který pravil: * A ty, Betléme, v zemi Judské, * vůbec nejsi nejmenší mezi 
judskými městy, * neboť v tobě je připravena jeskyně. * Z tebe vzejde vládce národů, * z Panny se nám 
narodí Kristus, Bůh, * který povede svůj národ, nový Izrael. * Všichni společně mu vzdejme chválu.
Verš: Pane, uslyšel jsem tvůj hlas * a ulekl jsem se.
Rozvesel se Betléme, * a ty, Efrato, připravuj se, * neboť přichází Bohorodička, * v jeskyni v jeslích 
porodit nevyslovitelného Boha. * Jak převeliké tajemství Božího narození? * Nyní oslavují Abrahám, 
Izák i Jakub, * patriarchové a všichni proroci, * taktéž i my lidé spolu s anděly.
Verš: Sláva Otci i Synu * i Svatému Duchu.
Jaké dary ti máme přinést, Kriste, * když ses zjevil na zemi pro naši spásu? * Andělé ti přináší zpěv, a 
nebe hvězdu, * mudrci dary a pastýři poklonu, * země jeskyni a pustina jesle. * A my, lidé, ti dáváme 
Matku Pannu. * Na její přímluvu, věčný Bože, * smiluj se nad námi.
Verš: Nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
Pojďte, oslavujme matku Spasitele, * po porodu znovu jako Pannu. * Raduj se, duchovní hrade krále a 
Boha, * ve kterém Kristus přebýval a vykonal spásu. * S Gabrielem zpívejme * a s pastýři oslavujme a 
volejme: * Bohorodičko, přimlouvej se u toho, který z tebe přijal tělo, *  aby spasil naše duše.
Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
K: Pane, Bože náš, Bože Abraháma, Izáka a Jakuba, k tobě přicházíme my hříšníci a pokorně tě prosí-
me. Ať se zjeví na nás tvé veliké milosrdenství, jak jsi předpověděl ústy svého proroka Izaiáše: „Rosu 
dejte, nebesa, shůry, spravedlnost ať se snese z oblak! Ať se otevře země a vydá Spasitele!“
Sešli proto, Bože, do našich srdcí Krista, svého jednorozeného Syna, abychom od něho vykoupeni ne-
zahynuli, ale byli zachráněni. Neboť veliké je tvé milosrdenství a láska, nyní i vždycky i na věky věků.
L: Amen.
Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa 
(jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny 
bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
K: Prosíme tě, Pane a Bože náš, abys vyslyšel sténání, slzy a povzdechy trpících a ve svém milosrden-
ství se nad nimi smiloval.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
K: Smiluj se i nad svými služebníky, kteří přichází do tohoto svatého chrámu. Vyslyš laskavě jejich 
modlitby a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dob-
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rodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
K: Pro milost, štědré slitování a lásku k lidem tvého jednorozeného Syna, neboť s ním jsi blahoslave-
ný, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.
Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, 
smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.
K: Kristus, který se pro naši spásu narodil v jeskyni v judském Betlémě a nechal se položit do jeslí, 
pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, 
neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.
Dokončeno 25 ročníků Zpravodaje, Aleluja!

S potěšením oznamujeme, že listopadové číslo (bohužel pouze elektronické) 
uzavřelo 25. ročník. A tímto prosincovým číslem vstupujeme do 26. ročníku.
Letošní rok ukázal, že nic není samozřejmé a obvyklé postupy při tisku i distri-
buci v čase epidemií mohou být nedostupné. Proto 3 letošní čísla vyšla pouze 
elektronicky. A jak to zatím vypadá, asi se tomu částečně nevyhneme ani příští 
rok. Dejte nám prosím vědět na prispevky@volny.cz co pro vás znamená tiště-
ný Zpravodaj. Mívali jsme náklad i 1000 ks, dnes se rozebere cca 280 ks.   FN

Známe svoje meze?
Když si koupíme nějaký přístroj, nejprve si přečteme ná-
vod k obsluze, abychom s ním uměli správně zacházet. 
Jestliže ho však budeme stále pouštět na největší výkon, 
brzy se rozbije. Stejné je to také s námi lidmi. Každý z 
nás dostal od Boha určitou dávku tělesných a duševních 
sil. Někteří jedinci, zvláště mladí, se nad touto důležitou 
skutečností vůbec nezamýšlejí. Chtějí být pořád nejlepší. 
Snadný přístup k internetu jim umožňuje srovnávání s 
nejznámějšími odborníky v odvětvích, o která se zají-
mají. Pokud se jim alespoň trochu podaří přiblížit obdi-
vuhodným výkonem mistrovskému vzoru, jsou na sebe 

pyšní. často neodhadnou v námaze hranice svých možností.
Všichni se však, bez ohledu na věk, můžeme dostat do podobné situace. Starší lidé chtějí doka-
zovat sobě i druhým, že ještě zvládnou všechny věci tak, jako dříve. Výkonnost není nekoneč-
ná. Varovným signálem je nucené zastavení. Některý z důležitých orgánů v našem těle přestane 
správně plnit svoji funkci. Nejčastěji je to srdce nebo mozek. Reakce na nedobrovolnou přestávku 
jsou dvě. První skupina lidí si nechce přiznat chybu. Druhá si s pokorou uvědomí svoje meze.
Dnes mnoho lidí zapomíná na podstatnou realitu, že kromě těla máme také duši. Tyto dvě 
součásti života člověka jsou velmi úzce spojené. Proto je nutné k doplnění sil umění odpočívat, 
setkávání s přáteli, pomoc potřebným osobám, dobrá zábava i vnímání krásy v jejích rozma-
nitých podobách. Přijetí této pravdy nás podnítí k tomu, že budeme dělat všechny své činnosti 
radostně, upřímně, s vnitřním přesvědčením a láskou. Sjednocením tělesné a duševní energie 
můžeme také předcházet nemocem a pomoci k uzdravení společnosti.             Ilona Bozděchová
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Hledáme historické fotografie farnosti
Na webu farnosti http://www.farnostsmichov.cz/historie-farnosti/ vznikla nová 
fotogalerie kostela sv. Václava a bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba na Arbesově 
náměstí. Pokud máte k dispozici nějaké fotografie či obrázky min. stáří 50 let a 
starší, budeme vám vděčni za jejich zaslání na adresu jakub.suchel@seznam.cz 
a souhlas s publikací. Předem děkujeme.      JS



Adventní písně mistrně vyjadřují podstatu adventu
Adventní doba má svou teologicko - liturgickou náplň, 
nejen svou specifickou atmosféru, někdy hodně málo 
křesťanskou, totiž jen nákupní. Advent je jistě také přípra-
vou na Vánoce. Ale je také - a možná ještě více - přípravou 
na Kristův druhý příchod.
Určitě tomu tak je v liturgii - v mešních textech i v liturgii 
hodinek, v Denní modlitbě církve, a to hlavně v prvních 
dvou adventních týdnech. Nemůžeme-li tyto texty stu-
dovat a sledovat, může nám pomoci kancionál. Adventní 
písně jsou z kancionálu zřejmě teologicky nejhodnotnější. 

Nejen v rorátech, ale i v písních „Ejhle, přijde Pán a Bůh náš“ a „Vesele zpívejme“ najdeme v 
mistrné zkratce jak obsah adventní doby, tak i osobní program k jejímu prožití.
Kdybychom tedy chtěli shrnout stručně obsah adventní liturgie, mohli bychom říci asi toto: 
Texty proroků, hlavně Izaiáše, připomínají téma očekávání. Očekávání spásy, vyvedení ze zajetí 
(tehdy z Babylona), uvedení do Boží skutečnosti. Nepřipomínají ale jen očekávání. Přinášejí 
také ujištění o Boží věrnosti, o jistotě spásy.
Připomínky Ježíšova narození, na jehož oslavu se chystáme, naději ve spásu zkonkrétňují. Ale 
i to je na první pohled něco, co leží v minulosti. A tak je tu tedy třetí krok: přítomnost a druhý 
příchod Ježíše Krista v budoucnosti. Protože tu byl příchod první, je tu smysluplná naděje, že 
příchod druhý bude dokonáním spásy pro všechny a na věky. „Proto se připravme, špatností se 
zbavme“ - je adventní výzvou k pokání.     P. Aleš Opatrný

Pořad mší svatých o vánočních svátcích 2020
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.
Uvedený pořad mší je plánovaný. Pokud se zásadně změní epidemiologická situace, může 

dojít i ke změnám tohoto plánu!
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Čtvrtek 24. 12. 2019 – Štědrý den
  7:30 rorátní mše sv.
16:00 mše sv. pro rodiny s dětmi
22:00 půlnoční s koledami – sv. Gabriel
24:00 půlnoční s koledami – sv. Václav
Pátek 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.
Sobota 26.12.2019 – svátek sv. Štěpána
   7:30 mše sv.
 17:30 mše sv.
Neděle 27.12.2019 – 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
Čtvrtek 31.12.2019
   7:30 mše sv.
16:00 děkovná mše svatá na závěr roku
Pátek 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 3.1.2020
  8:00 mše sv.
  9:30 mše sv. pro rodiny
11:15 mše sv. - kostel sv. Gabriela
18:00 mše sv. 
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Radost na Barrandově (i jinde)
V neděli 22.11. byl vysvěcen nový kostel Krista Spasitele na 
Barrandově. Součástí kostela je velkoryse pojaté komunitní 
centrum se sálem, klubovnami a kavárnou. Tyto prostory bu-
dou sloužit nejen římskokatolické farnosti, ale všem obyvate-
lům Barrandova. Je zde sál ke konání koncertů, společenských 
akcí, besed, přednášek či výstav, dále klubovny, knihovna, dět-
ský koutek. Nechybí ani kavárna s přilehlým dětským hřištěm. 
Cílem je navázat na to dobré, co obyvatelům přineslo bývalé 
Misijní středisko farnosti, které stálo na témže místě, a dopl-
nit to, co na sídlišti chybí: duchovní, kulturní a společenské 
zázemí, místo setkání lidí různého věku i zájmů mezi sebou 
navzájem a s Bohem, který může dát životu hloubku i smysl. 
Kostel bude zatím fungovat v omezeném režimu podle aktu-
álních vládních nařízení. (sledujte na: centrumbarrandov.cz)
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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) 
Po-So: 7:30  17:30      sv. Václav 

Kostel otevřen:   Úřední hodiny
Po-So:   7:00 - 11:00 / 16:45 - 18:30   (v sakristii kostela nebo farní kanceláři) 
Neděle: 7:15 - 11:00 / 17:15 - 19:00   pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

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.

Vzhledem k opatřením vlády nelze zatím závazně plánovat farní akce a pravidelné bohoslužby 
29.11. neděle 1. neděle adventní, od 8:30 schůzka ministrantů na faře
30.11. pondělí Svátek sv. Ondřeje
 6.12. neděle 2. neděle adventní
 7.12. pondělí Památka sv. Ambrože
 8.12. úterý Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie
 13.12. neděle 3. neděle adventní, od 8:30 schůzka ministrantů na faře
 14.12. pondělí Památka sv. Jana od Kříže
 20.12. neděle 4. neděle adventní
 21.12 pondělí od 17 hod. kající bohoslužba s rozšířenou možností přijmout svátost smíření
 24.12. čtvrtek Štědrý den
 25.12. pátek BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
 26.12. sobota Svátek sv. Štěpána
 27.12. neděle Svátek sv. Rodiny
31.12. čtvrtek sv. Silvestr
 1.1. pátek Slavnost Panny Marie, Matky Boží
 2.1. sobota Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
 3.1. neděle 2. neděle vánoční
 6.1. středa Slavnost Zjevení Páně
 10.1. neděle Křest Páně
Pozvánka na roráty
V adventní době budou roráty každý den (Po-So) v 7:30 v hlavní lodi kostela.     JG

Kající bohoslužba
Rozšířená možnost přijmout svátost smíření bude v pondělí 21.12.2017 od 17 hodin (následně 
se mší svatou). Využijte prosím tuto nabídku před vánočními svátky!      JG

Tříkrálový přechod Brd
Tradiční Tříkrálový noční přechod Brd se uskuteční v noci z 8. na 9. 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


