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Vážení farníci, 
letošní postní doba probíhá jinak, než jak jsme byli zvyklí a jak jsme si plánovali. A v tomto ka-
ranténním omezení budeme s největší pravděpodobností slavit i Svatý týden a Triduum. Ocitli 
jsme se v situaci, která je pro nás všechny neobvyklá a zcela nová. Avšak ve světle Písma – Božího 
slova – bychom se neměli cítit ztraceni nebo dezorientováni. Nechci zde vyjmenovávat jednotlivé 
biblické příklady (byl by to dlouhý výčet), které s naší situací korespondují a ze kterých můžeme 
trvale čerpat sílu a naději. Myslím, že to v posledních týdnech více než aktuálně potvrzují čtení 
jak ze Starého, tak Nového zákona. Využijme proto tohoto období rovněž k intenzivnější četbě 
Písma svatého a k rozjímání nad těmito texty!
Zkusme tento čas vnímat nejen jako negativní omezení a újmu, ale především jako Boží výzvu a 
nabídku. Zamysleme se, k čemu nás Bůh současnými událostmi vybízí, kam nás chce nasměro-
vat. Stěžoval sis, že nemáš čas na modlitbu, na rodinu, na pomoc potřebným a na mnoho dalších 
věcí? Jako by nás Bůh chtěl nyní přinutit, abychom se zastavili a pouvažovali o našem vztahu k 
Němu a k bližnímu, o našem vztahu k pozemským věcem. Abychom si lépe uvědomili, že kříž má 
dvě ramena, horizontální i vertikální a že ani jedno nelze opomenout.
A v neposlední řadě abychom si jako křesťané uvědomovali – nejen v době postní – důležitost 
postu, odříkání a pokání, důležitost oběti a modlitby. Bylo by pošetilé tvrdit, že současný svět 
prosazuje morálku a hodnoty Bohu milé – víme dobře, jaké „liberální“ zákony a „morální“ nor-
my byly a jsou na celém světě přijímány. Zda současná pandemická situace přivede svět zpátky k 
Bohu, nevíme, jakkoli je to naším přáním. O tom vypovídají četná modlitební růžencová tažení a 
různé modlitební iniciativy věřících, která nepodceňujme a ve kterých se snažme vytrvat.
Chci vás všechny ujistit, že se za vás a za odvrácení pandemie a dalších pohrom denně modlím. 
Nezapomínejme, že v Bibli se jako nejčastější „příkaz“ vyskytuje výraz: Neboj se!
A na závěr žalmistova slova: I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se 
mnou…                     P. Jerzy
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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 

Svátostný život ve farnosti u kostela sv. Václava
20.3.2020 Praha 5 Smíchov

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné sloužit veřejné bohoslužby. Protože lze poskytovat 
individuální duchovní péči a službu, bude možnost přijmout sv. přijímání:
-      u sv. Václava v sobotu v 17:30, v neděli v 8:00, 9:30 a v 18:00; u sv. Gabriela v neděli v 11:15;
-      před tím bude možné vykonat sv. zpověď;
Mše sv. budou slouženy soukromě, na úmysly zadaných intencí.
Individuální duchovní péče a služba bude k dispozici i během týdne, podle možností aktuál-
ního 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 zařadila vedle pravidelných mší sv. z kaple Telepace i mše sv. s papežem Františkem.  
Sledujte změny programu, není v našich silách aktualizovat je ve Zpravodaji. Česká televize vy-
sílá 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

Liturgie v čase bez liturgie
Doporučujeme shlédnout nový aktuální seriál videí, který připravila redakce portálu Liturgie.
cz. Najdete v nich hodnotné podněty. 
První video se týká Duchovního svatého přijímání https://www.youtube.com/
watch?v=XeMmdDUw-uc&feature=youtu.be. Druhé video Liturgie v domácím prostředí – 
v rodině (https://www.youtube.com/watch?v=nXjfwGSluRU). Třetí Liturgií hodin, adorací a 
přijímáním mimo mši (https://www.youtube.com/watch?v=U-ZOPG47Bbw) a čtvrté Dokon-
alou lítostí (https://www.youtube.com/watch?v=giKNZky5KhY&fbclid=IwAR1Mf2OsNTzbN
gL-WxwDCC9T42FQl2EbPiUsxzndR6EkNkJfCwrGe0PLw8U).
Všechna videa portálu Liturgie.cz najdete na: https://www.youtube.com/channel/UCJx8Y-
4F6XMmXVjonltsPchw/videos          FN

Katolický týdeník v karanténě
Po dobu mimořádných vládních opatření, která mají omezit šíření nákazy koronavirem, kdy 
volná distribuce Katolického týdeníku v různých místech poněkud vázne, se rozhodlo vydava-
telství zpřístupnit KT zdarma prostřednictvím internetu na webových stránkách (Předplatitelé 
dostávají 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 finan-
cován pouze z předplatného a inzerce. Předplaťte si prosím Katolický týdeník!    FN
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Dopis kardinála Duky dětem a studentům
V době celospolečenských omezení daných šířením epidemie koronaviru píše kardinál Duka 
na den Slavnosti Zvěstování 25. března 2020 děkovný dopis adresovaný studujícím a mláde-
ži.                  Publikováno: 26. 3. 2020 10:15
Milé děti, žáci, žákyně, studenti a studentky, 
píši vám tento dopis, protože myslím, že je to důležité. Budu rád, když si ho 
přečtete a budete o něm přemýšlet. 
Před několika týdny se změnily naše životy ze dne na den. Nikdo to ne-

čekal, nikdo na to nebyl ani v nejmenším připravený. Byli jsme zvyklí, že žijeme v bezpečné a 
svobodné době. Ze můžeme chodit, kam chceme, a můžeme se vídat s lidmi, které máme rádi, 
kdykoliv na to máme chuť. Ze můžeme libovolně cestovat. I když se vám třeba často nelíbilo, 
že od pondělí do pátku musíte do školy, byla to jistota. Nic z toho najednou neplatí. Školy jsou 
zavřené, nesmíte do kina a nemůžete se vídat s kamarády, jak jste byli zvyklí. Dokonce vám 
dospěli říkají, že raději nepůjdete ani na návštěvu za dědou a babičkou, abyste je neohrozili. 
Venku skoro nikdo nechodí, život jako by zmizel. Všechno vypadá — zahalené do roušek — 
strašidelně, pocit jistoty a bezpečí jako by se vytratil.
Bůh na nás sesílá různé zkoušky. Jsem starý muž a zažil jsem takové životní zkoušky, o kterých 
vy se už učíte jen v dějepisu a neumíte si je moc představit. Koronavirus a jeho šíření je trochu 
jiný, protože se týká nás všech a je na nás, jak v této zkoušce obstojíme všichni společně. Každý 
z nás máme svou velkou roli a je důležité, jak se k ní postavíme. Zvládnutí situace není v rukou 
jen naší vlády a státu, našich skvělých a odvážných doktorů a zdravotníků nebo třeba hasičů, 
vojáků či policistů. Je v rukou každého z nás, a tím ted‘ myslím i vás, děti, žáky, studenty.
Svět se obrátil vzhůru nohama nejen vám, ale i vašim rodičům, prarodičům a učitelům. Je toho 
na ně hodně a dělají všechno možné, aby se o vás dobře postarali. Chtěl bych, abyste si toho 
všimli. Abyste viděli, co pro vás vaši nejbližší dělají, co se děje kolem vás a že i vy můžete po-
moct. Ted‘ vidíte lásku, o které mluvil Pán Ježíš, v pravém slova smyslu v přímém přenosu. Lidé 
si pomáhají navzájem, šijí roušky, starším lidem chodí na nákupy. Mladí zdravotníci, často ještě 
nedostudovaní, jsou připraveni na okamžik, kdy budou povoláni do služby, aby se mohli starat 
o nemocné, skauti pomáhají už od samého počátku.
Možná se zdá, že je to strach, který lidi spojil. Já si to ale nemyslím. Vidím, že to byla láska, která 
lidi spojila. Láska k bližnímu, obětavá a maximálně pokorná. Taková, jaká má být, a která v tom 
světě před epidemií jako by nebyla tolik vidět.
I vy můžete pomoct a já vás o to prosím. Plňte svoje úkoly na dálku svědomitě. Poslouchejte 
svoje rodiče a učitele; věřím tomu, že i těm méně oblíbeným už se po vás moc stýská a udělali 
by všechno pro to, abyste mohli zase normálně společně svádět boj se vzděláním ve třídě. Ro-
diče se snaží být vám ku pomoci při pinění vašich školních povinností, ale ani oni nezvládnou 
všechno. Když budete bez odmlouvání a s radostí přistupovat k vaší škole na dálku, pomůžete 
tak všem a všichni si toho budou moc vážit. Vždyť vy, děti, jste ti Pánem ežíšem nejmilovaněj-
ší a ve vás je naděje. A jsem přesvědčen, že je mezi vámi mnoho takových, kteří jednou jako 
dospělí budete pomáhat při řešení dalších, jiných těžkých zkoušek, které přijdou. A k tornu 
budete potřebovat vědomosti, znalosti a zkušenosti, které i ted‘ získáváte tak intenzivním, ne-
zvyklým způsobem při vyhlášení nouzového stavu.
Na začátku dopisu jsem psal, že „jako by se ztratil pocit jistoty“. Záměrně jsem použil podmi-
ňovací způsob, kondicionál, jak se učíte vy větší v českém jazyce. „Jako by“... Ve skutečnosti se 
ale jistota neztratila. Jsem si jist, že Bůh nás má rád. Že i tato zkouška má svůj důvod. Nevím, 
možná se má ukázat, že i mobily, tablety a komunikace na dálku, všechno, co vaši rodiče nemají 
rádi a my staří tornu tolik nerozumíme, má svou světlou stránku a může nás posunout dál. 
Možná se má ukázat, že umělá inteligence pro lidstvo nemusí být hrozbou, ale naopak nám 
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pomůže přežít, či vyvarovat se nemoci, třeba díky chytré karanténě. Anebo třeba jen Bůh viděl, 
že je načase, abychom se zklidnili, začali v tichosti svých duší přemýšlet a našli k němu zpět tu 
správnou cestu, cestu lásky a pokory.
Vám dětem moc děkuji, že se učíte a pomáháte svým rodičům a učitelům. Že jim dáváte radost 
a smysl všechno zvládnout. Vážím si toho.
Myslím na vás a vám všem, vašim rodičům, prarodičům, blízkým, přátelům, učitelům, kama-
rádům a všem lidem vyprošuji Boží milost.
       kardinál Dominik Duka OP
       arcibiskup pražský a primas český
Praha dne 25. března 2020 v den Slavnosti Zvěstování Páně

Mimořádná pobožnost v čase epidemie – Urbi et Orbi
Vatikán. V podvečer 27.3. se na prostranství před Bazilikou sv. Petra konala mimořádná 
pobožnost spojená s adorací Nejsvětější svátosti a eucharistickým požehnáním Urbi et Orbi, 
které ve streamingovém přenosu a před prázdným Svatopetrským náměstím předsedal Petrův 
nástupce. Po přečtení Markova evangelia (4,35-41) o utišení bouře na Genezaretském jezeře, 
Svatý otec pronesl meditaci, z níž vybíráme:

„Pán nás uprostřed bouře interpeluje a vybízí, 
abychom vzbudili a aktivovali solidaritu a naději, 
jež jsou s to upevnit, podpořit a dát smysl těm-
to hodinám, kdy se zdá, že všechno ztroskotává. 
Pán se probouzí, aby probudil a oživil naši veli-
konoční víru. Máme kotvu: v Jeho kříži jsme byli 
spaseni. Máme kormidlo: v Jeho kříži jsme byli 
vykoupeni. Máme naději: v Jeho kříži jsme zno-
vuzrozeni a obejmuti, aby nás nic a nikdo neod-
dělil od Jeho výkupné lásky. Uprostřed izolace, v 
níž trpíme nedostatkem přízně a setkání, zakou-

šíme nedostatek mnohého, slyšme ještě jednou zvěst, která je naší spásou: vstal z mrtvých a žije 
vedle nás. Pán nás volá ze svého kříže, abychom opět nalezli život, který nás čeká, hleděli na ty, 
kteří se nás dovolávají, posílili, rozpoznali a podnítili milost, která v nás přebývá. Nezhášejme 
skomírající plamínek (Iz 42,3), který nikdy neochoří, a dejme vzplanout naději.
Obejmout Jeho kříž znamená najít odvahu obejmout všechny rozpory nynější doby, vzdát se na 
chvíli svého bažení po všemohoucnosti a majetku a dát prostor kreativitě, kterou může vzbudit 
jedině Duch svatý. Znamená to najít odvahu otevřít prostory, kde všichni pocítí, že jsou povo-
láni, a dopustit nové podoby pohostinnosti, bratrství a solidarity. V Jeho kříži jsme byli spaseni, 
abychom přijali naději, které umožníme posilovat a podporovat všechna možná opatření a ces-
ty, jež nám mohou pomoci se opatrovat a chránit. Obejmout Pána, abychom objali naději: to je 
síla víry, která osvobozuje od strachu a dává naději.“

     PLNÉ ZNĚNÍ MEDITACE (https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30850)
Potom následovala chvíle ztišení před mariánskou ikonou Salus po-
puli romani z baziliky Panny Marie Větší a Křížem z kostela sv. Mar-
cela. Pod průčelím prostředního vchodu do baziliky pak byla vysta-
vena Nejsvětější svátost k adoraci, kterou provázely zvláštní litanie 
složené k této příležitosti. Generální vikář pro městský stát Vatikán a 
arcipresbyter Baziliky sv. Petra, kardinál Angelo Comastri, pak ohlá-
sil požehnání Urbi et Orbi, spojené s plnomocnými odpustky, pro 
každého kdo se spojil s tímto momentem, byť jen duchovně, pokud se 
jej nemohl účastnit pomocí sdělovacích prostředků, a Petrův nástup-
ce udělil svátostné požehnání Eucharistií vystavenou v monstranci.
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„Neneděle“ - Jak duchovně prospívat v době karantény
Mnozí lidé v naší zemí mají za sebou první neděli, kdy nemohli slavit eucharistii tak, jak bývají 
zvyklí a tak, jak to za normálních okolností má být. A nejen to. Střízlivý odhad říká, že beze 
mše ve všední den i v neděli bude většina z nás i po několik měsíců. Jak se k tomu postavit? Jak 
se zařídit? A co všechno je ve hře? 
Láska k bližnímu znamená i dodržování karantény
Začněme dvojpřikázáním lásky. Tam není požadována jen láska k Bohu, ale i k bližnímu. Jeden 
z řady motivů k dodržování karanténních omezení je právě praktické uskutečňování lásky k 
bližnímu. Nedbá-li totiž člověk na opatření proti šíření viru, ohrožuje zdraví i život  ostatních 
lidí.  Doslova. Silácké řeči ve jménu víry zde opravdu nemají místo, vypadají zbožně, ale jsou 
doslova nekřesťanské. Také bychom neměli zůstávat v pozici uražených, že nám „někdo něco 
zakazuje“, ale pochopit, že každé omezení šíření koronaviru, i když vir nemůžeme absolutně 
zastavit, znamená konkrétní pomoc známým i neznámým bližním. Průběh epidemie v Itálii a 
zpočátku lehkomyslný přístup tamních obyvatel, je až příliš důkladným „vyučováním“. Nedej-
me se mýlit tím, že u nás (zatím!) lidé na Covid neumírají.
Obstát ve zkoušce, když jsme ochuzeni o mnohou pomoc
Bohužel jsme v situaci, kdy je a bude na jedné straně naše křesťanská víra i lidská odolnost 
a zralost značně zkoušena, kdy je úkolem dne nepropadnout strachu a panice, ale kdy jsme 
současně ochuzeni o mnohou pomoc. Nemůžeme prožívat farní společenství víry v modlitbě a 
slavení. Většinou nemáme přístup k přijímání eucharistie. Ani přístup ke svátosti smíření není 
a nebude vždy snadný. A vystavovat nebezpečí nákazy bližní, farníky a v neposlední řadě kněze, 
který by nám sice posloužil, ale nejspíš by tím dříve nebo o něco později jeho služba skončila, 
také není zodpovědné. Je jistě dobré modlit se za všechny, kdo jsou ohroženi, ale nesmíme při 
tom zapomenout, že nám Bůh dal také rozum, který máme používat. A že víra a zbožnost naše 
zodpovědné jednání nemají a nemohou nahrazovat.
Zdroje posily pro náš každodenní život
Když člověku náhle něco chybí, má šanci objevit a docenit něco z toho, co stále má. Jako první 
se nabízí náš křest. Stali jsme se Božími dětmi a byli jsme vštípeni v Krista. Na skutečnost, že 
patříme Bohu, který nás miluje, nemá nic vnějšího vliv. V radosti i bolesti, v ohrožení i bezpečí 
patříme Ježíši Kristu, který nás nechce ztratit. S tímto ujištěním  bychom měli takříkajíc „vstá-
vat a lehat“.
Modlíme se (na dálku) s celou církví, se všemi křesťany…
A protože každý z nás je částí Ježíšova těla, kterým je církev, podílíme se v každém případě na 
jejím životě. Modlíme se s církví a v církvi a modlitby druhých se nás týkají! To si můžeme živě 
uvědomit, i když se třeba jen o samotě modlíme breviář – Denní modlitbu církve. V tu chvíli se 
podílíme na modlitební bohoslužbě celé církve!  
Mše má dva „chody“. Ten první máme stále k dispozici…
Při slavení mše se sytíme u dvou stolů – u stolu Božího slova a u stolu Kristova těla. Ten první 
stůl nám zůstává i teď a máme šanci ho více docenit. Výklady a komentáře v knížkách nebo na 
internetu nám mohou pomáhat. Ale i bez nich je čtení Božího slova, vedoucího k zamyšlení a 
modlitbě, ať už o samotě nebo ve společenství rodiny, „výživou“ pro naši víru a i naše jednání.
Různé formy osobní modlitby
Osobní modlitba vlastními i přečtenými slovy, růženec, litanie, modlitby z kancionálu, to vše 
je nám k dispozici. Nezapomeňme také, že adorace Krista ve chvílích ticha a osaměni je možná 
i bez eucharistie, byť to může být pro nás obtížnější. Vždyť on je stále živý a ve víře pro nás 
„dostupný“. 
Naplánujme si denní program modlitby (a práce)
Těch zdrojů posily je jistě ještě mnohem víc. Musíme k nim ale většinou urazit kousek cesty, 



abychom k nim dosáhli. Nemáme vše jakoby naservírované, jak je tomu při mši, společné po-
božnosti nebo při slavení ostatních svátostí. Pokud nám to podmínky dovolí, zvlášť pokud jsme 
sami, zahrajme si tak trochu na řeholníky. Totiž udělejme si denní program modlitby, práce, 
odpočinku, četby a rozptýlení a snažme se ho dodržovat. Staré pravidlo svatého Benedikta zní: 
„Dodržuj řád a on podrží tebe“.
Být tu i pro druhé
Kdo žije v rodině a má doma děti, které nemohou do školy, má takříkajíc o zábavu postará-
no – někdy až příliš. Ale za hranicí rodiny se opravdu nemáme sdružovat. Ale máme telefon, 
mail, internet, skype, případně další elektronické prostředky. Nehledejme kdejakou novinku na 
internetu, ale hledejme spíš v naší paměti, koho osamělého bychom mohli telefonem oslovit. 
Nebo komu bychom mohli nastavit naše uši, když bude potřebovat se vypovídat, vyvztekat, 
prostě svěřit. Případně komu přinést nákup. I samo projevení zájmu bude pro leckoho pomocí.
A nakonec
Modleme se nejen za druhé,
ale také sami za sebe,
abychom ve zkouškách obstáli.  
                     Aleš Opatrný - převzato z Pastorace.cz
Zkouška z lidskosti
Když chceme prokázat zvládnutí nějakých odborných znalostí, skládáme z nich zkoušku. Ně-
kdy se dostaneme do situací, které prověří povahové vlastnosti nás samých i lidí v okolí. Dělá-
me test z lidskosti. Tento předmět se nevyučuje na žádné škole.
Někteří lidé se chovají za mimořádných okolností tak, jakoby ztratili rozum. Fakta z historie 
i současnosti jsou důkazem. Můžeme si uvést několik odstrašujících příkladů, při válečných 
konfliktech najednou začnou nenávidět jeden druhého, dovedou udat souseda kvůli falešným 
výhodám, zabíjejí se, při povodních, požárech či jiných přírodních katastrofách, kradou věci z 
opuštěných bytů. Byly by určitě ještě další případy.
Avšak i v těžkých dobách se najdou osoby, které svou obětavou láskou a pomocí ulehčují trá-
pení druhým i sobě.
My jsme se během krátké doby dostali do situace, kterou nikdo z nás ještě nezažil. Někteří 
jedinci porušují přísná nařízení, ale objevila se také druhá strana. Opět se zvedla veliká vlna 
pomoci. Šikovné ženy šijí ochranné roušky, jiní lidé zajišťují nákupy tělesně postiženým a sta-
rým osobám. Také hřejivé slovo podpory do telefonu nebo povzbudivá zpráva na počítači, 
jsou spojením v samotě. My křesťané se modlíme nejenom za sebe, ale zahrnujeme do proseb 
všechny lidi bez rozdílu. Věříme, že brzy skončí tento neobvyklý režim života.
Přejme si opravdově, abychom zkoušku z lidskosti složili na výbornou, a až se pomalu vrátí-
me do normálního způsobu prožívání dnů, aby z nich nezmizela láska a pomoc potřebným 
lidem.                     Ilona Bozděchová

Zachování mlčení
Lidé v určitých povoláních jsou i v dnešní moderní době, kdy máme snadný přístup k informa-
cím, vázáni mlčením. Nesmějí sdělovat fakta, která by narušila fungování státu, institucí, ale i 
soukromí lidí.
Řadíme sem zaměstnance na ministerstvech, u kriminální policie, soudce, lékaře i kněze. 
Přesto, že mnozí z nás nepracují v těchto profesích, měli bychom také umět správně používat 
dar rozlišování a některé skutečnosti ze svého osobního života neříkat tam, kde by mohlo dojít 
k jejich zneužití, odcizení předmětů, ale i k narušení dobrých vztahů a závisti. Jedná se o výši 
platu nebo důchodu, v mnoha zemích je mluvení na toto téma přímo neslušné. Také údaje z 
platebních karet nebo čísla účtů bychom měli uvádět v úředním styku nebo ve výjimečných 
případech u tělesně postižených lidí nejbližším příbuzným či právně pověřeným osobám.
Velikou módou se stalo fotografování pomocí mobilu a uveřejňování snímků na internetu. Ty 
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nevhodné nebo falešné mohou velmi poškodit jedince i skupiny.
Někteří lidé sbírají senzace ze života herců, zpěváků, politiků, sportovců a jiných významných 
osobností. Už si však neověřují jejich pravdivost a my ve zprávách slyšíme o soudních žalobách 
podaných kvůli lžím.
Výběr informací, které chceme šířit, záleží na každém z nás. Všichni bez rozdílu, křesťané i 
nevěřící v Boha, jsme od něho dostali dary moudrosti, rozumu a rozlišování. Jsou to účinné 
prostředky obrany proti zlu. Těžkosti se nevyhnou v životě nikomu. Nepřidávejme si další trá-
pení a zachovejme mlčení tam, kde je to nezbytné!             Ilona Bozděchová

Vylaďte si své počítače, telefony, tablety, čtečky!
V čase omezeného osobního kontaktu zbývá čas na odkláda-
né věci. Jednou z nich je i nastavení našich elektronických po-
mocníků, aby posloužily i našemu duchovnímu životu. Zejmé-
na Denní modlitba církve (Breviář) se může stát pravidelnou 
činností, kdykoli, kdekoli, bez tahání tištěných knih a listování 
sem/tam. Opravdu vše na jednom místě. Vyzkoušejte!            FN

Breviar.cz
Aplikace pro slavení denní modlitby církve vytvořená Jurajem Vidéky a jeho spolupracovníky.
verze online: breviar.cz
android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.breviar.android
iOS:  https://apps.apple.com/us/app/breviar/id818790371?ls=1
e-kniha:  https://lh.kbs.sk/cz/download/default.htm
Misál na rok 2019/20
Aplikace obsahuje mešní formuláře, biblická čtení, preface, eucharistické modlitby, mešní řád, 
přímluvy a liturgický kalendář. Kromě toho jsou uvedeny základní odpovědi ke mši v latině, ang-
ličtině, němčině, francouzštině, italštině španělštině a chorvatštině. 
verze online: m.liturgie.cz/misal
android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.liturgie.MisalNaPrazdniny
iOS:  https://apps.apple.com/cz/app/mis%C3%A1l-2019-20/id1434964109?l=cs
Liturgický překlad Bible
Aplikace obsahující celý Nový Zákon a vybrané knihy Starého Zákona ve znění, které se používá 
při katolické liturgii. 
verze online: bible.liturgie.cz
android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.fmm.bibliamobilia
iOS:  https://apps.apple.com/cz/app/bible-%C4%8Dlp/id1470350437?l=cs
Kancional.cz
Aplikace obsahující písně k liturgii vytvořená Ondřejem Geršlem, Josefem Řídkým a jejich spolu-
pracovníky.
verze online: kancional.cz
android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=jozkar.kancional
iOS:  https://apps.apple.com/us/app/kancion%C3%A1l/id1241791625
e-kniha:  https://kancional.cz/ke-stazeni
Zpěvník pro scholy
Aplikace zpěvník pro scholy je neustále rozvíjející se aplikace, kterou tým hudebníků postupně plní 
písněmi, které známe od schol a chválových kapel.
verze online: zpevnik.proscholy.cz
android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=jozkar.mladez
iOS:  https://apps.apple.com/app/zp%C4%9Bvn%C3%ADk-pro-scholy/id1475375453
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Významné dny, svátky a farní program

Příležitost k individuálnímu přijetí Eucharistie ve Smíchovské farnosti

Neděle:  8:00    9:30 18:00  sv. Václav  Neděle:  11:15  sv. Gabriel
Po-So: 7:30  17:30      sv. Václav 

Předsíň kostela je otevřena pro individuální modlitby:   
Po-So:   7:00 - 17:00    
Neděle: 7:15 - 18:00    

Příležitost k individuálnímu přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle:   - ráno   7:30 –   7:55 8:45 – 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 
 29.3. neděle 5. neděle postní
 5.4. neděle Květná neděle
 9.4.  čtvrtek Zelený čtvrtek
 10.4. pátek Velký pátek
 11.4.  sobota Bílá sobota
 12.4. neděle Velikonoční neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 13.4. pondělí Velikonoční pondělí
 19.4.  neděle 2. neděle velikonoční
 23.4. čtvrtek Svátek sv. Vojtěcha
 24.4.  pátek Svátek sv. Jiří - patrona skautů
 25.4. sobota Svátek sv. Marka
 26.4.  neděle 3. neděle velikonoční
 2.5. sobota Památka sv. Atanáše
 3.5. neděle 4. neděle velikonoční
Vypravte se do muzea!
virtuální prohlídka vatikánských muzeí:    museivaticani.va-collections-discover the museums
Svatopetrské náměstí a basilika:            https://www.youvisit.com/tour/vatican
Museum d´Orsay v Paříži:        https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris
Britské muzeum v Londýně:    https://artsandculture.google.com/partner/the-british-museum
Rijksmuseum v Amsterodamu:    https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum
Getty Museum Los Angeles:   https://artsandculture.google.com/partner/the-j-paul-getty-museum?hl=en
Využijte čas na zlepšení svých dovedností!
https://www.psani-deseti.cz/
Inspirujte se skautským programem na doma!
https://docs.google.com/document/d/1-yF2I53UF42vdpSHZRwyu2VdDdX1u0nldSvV6sL0iZo/edit

Biskup Karel Herbst je v nemocnici
V pátek 27. března 2020 byl hospitalizován v Nemocnici pod Petřínem 
na JIP emeritní pomocný biskup pražský Karel Herbst. 
Zatím mu byl diagnostikován plicní nález a problémy se srdcem. Na 
výsledky koronavirového testu se čeká. 
Modleme se za něj!


