
Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

1
Leden
2021

Veselte se, nebesa, jásej, země, před tváří Páně, neboť přišel! 
Aleluja! Aleluja!

Sestry a bratři,
toto jsou slova odpovědi vánočního 
responsoriálního žalmu, jak ji 
zhudebnil blahé paměti Petr Eben. 
Můžeme je zpívat, protože On 
opravdu přišel. A nejen to, on stále 
přichází. I v dnešní neveselé době. 
Možná díky tomu přichází tím 
spíš, protože milosrdný Bůh se s 
námi v osobě svého jednorozeného 
Syna spojuje nejen v radosti, ale i 
v soužení a starostech. Nedopouští 
na nás pandemii proto, aby se bavil 
našimi horečnými pokusy ji zvlád-
nout, ale aby nás mohl utěšit a zno-
vu a znovu obdarovávat. A snad i 
proto nám o těchto Vánocích po-
slal jako znamení svou betlémskou 

hvězdu. Abychom nezoufali. Abychom důvěřovali, že vždycky byl, je a stále bude s námi. Na nás teď 
je, abychom na to nezapomínali a abychom napříště také byli my s ním. On přichází svět spasit, ale 
nechce jednat o nás bez nás. Sám touží po naší blízkosti a spolupráci.
Proto jsou Vánoce tradičně spojovány s obdarováváním. Bůh nám ve svém Synu dává sám sebe a my 
v síle tohoto největšího daru předáváme dál svou i jeho lásku, která se realizuje v drobných konk-
rétních darech, ať už hmotných nebo v různých projevech vzájemnosti. Příklad mudrců z východu 
nám však ukazuje, že bychom měli postoupit ještě o krok dál. Při Zjevení Páně jsou to totiž oni, kdo 
přinášejí Ježíškovi své dary. A jsou to ty nejcennější a nejvhodnější dary, které mu mohou nabídnout. 
Jsou to dary určené k naplnění jeho úkolu mezi námi – zlato pro krále, kadidlo pro velekněze a myrha 
k pomazání mrtvého těla před uložením do hrobu. Člověk nemůže nikdy Bohu nabídnout víc, než od 
něj sám dostává. Co ale můžeme vždycky, je dávat se mu cele k dispozici, kdykoli a kdekoli nás chce 
zapojit do svého plánu. Tak jako sám Ježíš sestupuje a přijímá, aby nakonec všechno zase sám vydal, 
tak i my jsme povoláni k tomu, abychom vydávali z darů, které od Boha dostáváme.
Současná doba nám dává znamení, co je třeba vydávat. Svět se topí v beznaději, proto my musíme 
přinášet víru a naději. Je sužován strachem a nejistotou, proto my máme vyzařovat Kristův pokoj, 
neboť my víme, že je mezi námi a že nám ani vlas nebude zkřiven bez jeho vědomí. Kdo by tedy byl 
proti nám? Světu navíc dnes chybí spousta dalších věcí, které my můžeme doplňovat vzájemnou 
láskou a ohleduplností, schopností sebezáporu a odepření si zbytných věcí, skromností a spokojením 
se s tím, co máme, a také vděčností. Přestože nám koronavirus hodně věcí bere, přece jen od Boha 
stále dostáváme neskonale víc. Jsme vybráni, abychom jako světlo světa a sůl země štědře vydávali z 
pokladnice, kterou on sám naplňuje.
Abychom k tomu vždy nacházeli odvahu a sílu, k tomu nám všem do tohoto kalendářního roku 
vyprošuji Boží požehnání a milost.                 P. Benno
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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. Robert Benno Štěpánek   tel.: 605 926 094    rbstepanek@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
Pozor - změny! S ohledem na aktuální zdravotní situaci na-
šich kněží je od pondělí 11.1. do neděle 31.1. „prázdninový 
pořad bohoslužeb“. 
T.j.   PO, ST, PÁ večer v 17:30, ÚT, ČT, SO ráno v 7:30,
  NE ráno v 8:00 a večer v 18:00 u sv. Václava.
A v souvislosti s aktuálními vládními opatřeními upozorňuje-
me, že bohoslužby v bazilice sv. Václava a v kostele sv. Gabriela 
budou slouženy na úmysly zadaných intencí v obvyklých hodi-
nách, za účasti lidu, dle aktuálního stupně PES.
To znamená, že při dosažení předepsaného počtu návštěvníků 

bohoslužeb 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 nebo v 18:00  - v neděli 8:50 a v 18:50.
Ke svátosti smíření je možné přistoupit 30 min před každou mší sv.
- ve všední dny 7:30-7:55 nebo 17:00-17:25 - v neděli 7:30-7:55 a 17:30-17:55.
V kostele sv. Gabriela mše sv. do konce ledna nebudou.
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 - aspoň 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 je dostupný Katolický týdenník na webových strán-
kách zdarma (předplatitelé dostávají 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 - podpořte Katolický týdeník, který je financován pouze z předplatného 
a inzerce. Předplaťte si prosím Katolický týdeník, případně darujte předplatné svým blízkým! 
Výtisk dostanete do schránky již každou středu (protože ho už neroznáší pošta).    FN
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Slovo 2021
„Zatímco všechno v hlubokém mlčení trvalo a noc ve svém běhu 
k polovině cesty dospěla, všemohoucí slovo tvé, ó Pane, z nebes od 
královských sídel přišlo.“ Tento úryvek z Knihy Moudrosti zazněl 
v prvním čtení o 2. neděli vánoční. Následoval prolog evangelia 
sv. Jana: „Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to 
Slovo byl Bůh.“ Slovo je ovšem psáno s velkým S a nevyslovuje-
me jej nadarmo. Jsme ale také zaplaveni slovy s malým s. Bzučí 
vzduchem stejně hustě jako kulometná palba nad zemí nikoho. 
A je dobře se držet poučky starých frontových mazáků a držet 
hlavu nízko. To není v tomto případě výzva k ustrašenosti a pa-
sivitě, ale k tomu, abychom se tím bzučením nenechali zmást a 
byli připraveni na slova v pravý čas. Ta mají zaznít jako polnice 
vyzývající k pochodu, mají dávat naději a smysl a jsou povolána 
otevírat brány, k jejichž zavření pro lidi stojící mimo církev jsme 
také přispěli svou pasivitou a nesrozumitelností.
„Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých 

a všech, kdo nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků a není nic opravdu 
lidského, co by nenašlo v jejich srdcích odezvu.“ To jsou slova předmluvy Pastorální konstituce o církvi v 
dnešním světě Gaudium et Spes, která byly vyhlášena právě před 55 roky. Vědí ti, kteří stojí mimo církev a 
nazýváme je bratry a sestrami, protože mají stejnou nesmrtelnou duši jako my, že toto je náš program, slo-
vo pro tuto dobu? Nebo se budou zase jenom dozvídat, že Covid nám zavřel hotely a kůrovec sežral lesy?
Letošní rok sv. Ludmily ať je tedy také rokem slova. Ona se po smrti svého muže nadále podílela na 
řízení země a svým slovem předala křesťanskou víru sv. Václavu.
Nikdo nám neslíbil život bez problémů. Ale ti, kteří přijali Slovo, dostali moc stát se Božími dětmi. 
S touto nadějí vstupme do roku 2021.             Josef Cuhra

Významný podíl
Opět začal další rok. Nevíme, co nám přinese. Budou se v něm zase střídat radostné chvíle s těžkými 
etapami. Všichni si však přejeme, aby byl lepší, než ten uplynulý a na splnění této touhy může mít 
každý z nás významný podíl. Dostali jsme od Boha dary svobody, rozumu, rozlišování dobra od zla, 
moudrosti a také schopnost poznání, že existuje dlouhá řada osvědčených prostředků ke každoden-
nímu malému štěstí. Podle svých možností můžeme pomáhat tam, kde je to potřebné. Nemusí to být 
vždy jenom peníze, ale také nehmotná služba. My věřící víme z dlouholeté zkušenosti že modlitba 
za vyřešení určitých potíží má velikou sílu. Najde se z nich východisko. Také uvážlivé správné slovo 
velice povzbudí, ale v některých situacích je nejlepší naše přítomnost a mlčení.
Další účinnou pomůckou je vnímání všech hezkých věcí, ze kterých se můžeme těšit.
Velmi zásadně přispějeme ke splnění přání lepšího roku i tím, že přestaneme uměle vyvolávat stálé 
napětí mezi lidmi a také si  nebudeme přidávat zbytečné starosti vyhledáváním neověřených zpráv z 
jejich soukromí, které podněcují k závisti a zlobě.
Záleží na každém z nás, jestli převáží v tomto období strach, nejistota a smutek, nebo pevná víra v 
dobro, se kterou můžeme překonat všechny potíže, spolu s láskou, radostí a nadějí.     Ilona Bozděchová

Tříkrálová sbírka 2021: Koledníci k vám přicházejí online
Do průběhu největší celonárodní sbírky, kterou pořádá Charita, zasáhla pande-
mie nemoci covid-19. Po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou do 
ulic. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se do online prostředí, proto přivítejte 
virtuální koledníky a přijměte online požehnání.
Zdraví koledníků i dárců je pro Charitu na prvním místě a koleda se proto zatím 
uskuteční pouze ve virtuálním prostoru. Ruší se hromadné akce včetně tradič-
ního požehnání kardinála Dominika Duky koledníkům a velkého tříkrálového 
průvodu s velbloudy v centru Prahy.



Charita připravila online koledu na webu www.trikralovasbirka.cz a chce vám tak zprostředkovat zážitek 
z koledování. Věříme, že online koledníci vás potěší stejně, jako by stáli u vašeho prahu. Přijměte požeh-
nání a vložte do virtuální kasičky online příspěvek na pomoc lidem v nouzi.
Jak funguje online kasička?
Přispět můžete přímo té organizaci, která u vás každoročně koleduje. Stačí zadat název vašeho města, 
obce nebo vaše PSČ. Systém vám začne našeptávat nejbližší koledující organizace. Arcidiecézní cha-
rita Praha je v systému označena jako „PRAHA ACH“.
Pokud necháte pole prázdné nebo nevyberete z našeptávání konkrétní organizaci, váš příspěvek se 
rozdělí mezi všechny Charity v celé České republice.
Tříkrálovou sbírku je možné podpořit i bankovním převodem na tříkrálový sbírkový účet: 
66008822/0800. Pro přispění Arcidiecézní charitě Praha uvádějte variabilní symbol 77701990.
Jak vaše dary pomohou v pražské arcidiecézi?
Místní koordinátoři sbírky předem vybrali účely (tzv. tříkrálové záměry), na které bude výtěžek sbír-
ky využit. Jsou mezi nimi sociální a zdravotní služby Charity, ale i konkrétní rodiny, jimž bude věno-
vána přímá finanční či materiální pomoc. Uvádíme příklady tříkrálových záměrů:
1. Pomoc seniorům a lidem s postižením
Provoz charitních domovů: Domova pro seniory sv. Václava ve Staré Boleslavi, Domova pro seniory 
kardinála Berana a Domova svaté Rodiny pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením.
Charitní terénní služby pro seniory: pečovatelská služba a domácí zdravotní péče (Charita Starý 
Knín, Beroun, Neratovice, Praha Holešovice či Praha Chodov).
Charita Příbram a Charita Roudnice nad Labem plánují pořídit pečovatelkám osobní automobil. 
Charita Nymburk provozuje cenově zvýhodněnou osobní dopravu pro seniory a lidi se zdravotním 
postižením – díky nymburskému ChariCar se tito lidé dostanou k lékaři či na úřad. Služba však může 
fungovat jen díky podpoře Tříkrálové sbírky.
V Neratovicích a Nymburku plánují z výtěžku pořídit nové kompenzační pomůcky pro nemohoucí 
klienty a do půjčovny.
2. Pomoc rodinám v nouzi
Charitní azylové domy pro maminky s dětmi, které získají prostředky na nutné stavební opravy: Azy-
lový dům sv. Máří Magdaleny v Kralupech nad Vltavou a Azylový dům v Domově sv. Josefa v Roudnici 
nad Labem. Sbírka podpoří i provoz Azylového domu sv. Gerarda v Brandýse nad Labem-Staré Bole-
slavi. V Kralupech nad Vltavou plánuje místní Charita vybudovat nové sociální byty. Pro tento záměr 
získala evropskou dotaci. Její podmínkou je spolufinancování, které pomůže zaplatit výtěžek sbírky.
Tříkrálová sbírka podpoří profesionální sociální službu Nízkoprahových denních center pro děti a 
mládež v Roudnici nad Labem a Starém Kníně. Podpoří také řadu farností a Charit v pořádání let-
ních táborů, pobytů a zájmových kroužků pro děti ze sociálně slabých rodin (Farnost sv. Tomáše v 
Praze 1, Farní charita Praha Barrandov, Charita Kralupy nad Vltavou, Salesiánské středisko mládeže, 
Základní škola sv. Voršily v Praze, Církevní mateřská škola Studánka, Spolek Jasánek v Jesenici, Křes-
ťanský domov mládeže u sv. Ludmily).
3. Pomoc lidem na okraji společnosti 
Nízkoprahová denní centra pro lidi v nouzi v Nymburku a v Praze 1 (to se zaměřuje na ženy bez 
domova). Farní charita Kolín zakoupí automobil, který bude distribuovat materiální a potravinovou 
pomoc potřebným. Podpořeny budou charitní sociální šatníky v Benešově, Roudnici nad Labem, 
Slaném a Praze-Modřanech.
Přímou finanční a materiální pomoc potřebným rodinám organizuje Charita či farnost v obcích: Be-
nešov, Dobříš, Lysá nad Labem, Mníšek pod Brdy, Roudnice nad Labem, Řevnice, Mnichovice, Poříčí 
nad Sázavou, Praha 3, Praha-Braník, Praha-Modřany, Praha-Barrandov, Praha-Vršovice, Praha-Smí-
chov, Stodůlky, Praha-Zbraslav, Chvaly-Horní Počernice, Praha-Hostivař a v dalších.
4. Pomoc v zahraničí
Desetina výtěžku Tříkrálové sbírky podpoří projekty v zahraničí. Arcidiecézní charita Praha využije 
výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 na pomoc potřebným v Bělorusku a dále na pomoc sociálně slabým 
studentům v Albánii.
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Moleben za jednotu církve Kristovy
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:
Kriste, ty jsi své učedníky spojil poutem pokoje * a povolal je k jednotě svého tajemného těla. * 
Shromáždi nás dnes podle své vůle v jedno společenství víry * se všemi, kdo tě s čistým srdcem 
vzývají jako svého Pána a Spasitele.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Kondak:
Dnes nás láska Kristova volá ke smíření, * a proto odložme staré spory. * Očistěme se poslušností 
vůči pravdě * a pozdravme se navzájem políbením svatého pokoje. * Spojme se v apoštolském 
učení, * v bratrském společenství a v modlitbě, * a tak společně oslavme našeho Pána a Spasitele 
Ježíše Krista.
Velebení
Velebíme tě, * Kriste, dobrý pastýři, * neboť nad světem mocně zazněl tvůj hlas, * který nás 
povolal do jediného ovčince.
1. Pán dal poznat dílo své spásy, * před všemi zjevil svou spravedlnost.
2. Rozpomněl se na svoji milost, * na věrnost domu Izraele.
3. Plesejte před Pánem všechny země, * radujte se, zpívejte a hrejte.
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4. Dome Izraelův, chval Hospodina. * Dome Áronův, chval Hospodina.
5. 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
Zaradoval jsem se, když mi řekli: * „Vydáme se do Pánova domu.“
Verš: Pokoj vyproste pro Jeruzalém: * Ať jsou v bezpečí, kdo milují tě.
K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.
K: Čtení ze svatého evangelia podle Jana.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!
Evangelium podle Jana 17,18-26
Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: „Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem poslal do světa (své učedníky). 
A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě. Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich 
slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby 
svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme 
jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a 
žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, 
aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý 
Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a tito (moji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim 
poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
Vzývání
K: Jediný a nerozdílný Bože v Trojici, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.
K: Jediný počátku veškerého stvořeného bytí, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.
K: Jediný pravý a milostivý stvořiteli světa, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.
K: Jediný oltáři spasitelné oběti, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.
K: Jediný králi nebeského Jeruzaléma, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.
K: Jediná cesto do království věčného pokoje, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.
K: Jediný pastýři rozptýleného stádce, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.
K: Jediný svorníku rozmanitosti lidského rodu, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.
K: Jediná moudrosti posvěcující lidské poznání, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.
K: Jediný cíly veškeré lidské námahy, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.
K: Jediný přemožiteli odvěkého nepřítele, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.
K: Jediný soudce všech našich rozhodnutí, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.
Stichiry chval, hl. 2
Dnes nás v čase modlitby sjednotila milost Svatého Ducha, * neboť on sám se podle vůle Boží 
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přimlouvá za své svaté. * Odložme tedy ducha tohoto světa * a přijměme Ducha Božího, * aby-
chom poznali, co nám Bůh ve své dobrotě daroval.
Verš: Velebte Pána, všichni lidé, * slavte ho, všechny národy.
Ve svém stvoření jsi, Bože, spojil jednotu s rozmanitostí, * a když člověk pýchou zmátl jazyky a 
národy rozdělil, * vylitím svého Ducha jsi svět opět pozval k jednotě. * Znamením se stalo tvé 
blížící se království, * a proto s naléhavostí prosíme: * naplň čas pro dílo své spásy * a sjednoť 
ve svém Synu vše co je rozdělené.
Verš: Nad námi mocná jeho milost * a věrnost Páně na věky.
Procitl jsi, Spasiteli, ze smrtelného snu na kříži * a před sebou spatřil svou snoubenku církev, * 
která vyšla z tvého probodeného boku * a mocným hlasem jsi zvolal: * hle, kost z mých kostí a 
tělo z mého těla. * Proto sis zamiloval její děti a sjednotil se s nimi na věky.
Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Jediný Bože v Trojici, * ty jsi Světlem na mnohých cestách * a Moudrostí, jež rozptýlený lid 
svolává na městských výšinách. * Kmenem s mnoha ratolestmi * a Pastýřem jediného stádce. * 
Proto se před tebou skláníme a prosíme: * řekni jen slovo a naše slabost bude uzdravena.
Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
K: Pane, ty žehnáš těm, kdo ti žehnají, a posvěcuješ ty, kdo doufají v tebe. Spas svůj lid a 
požehnej svému dědictví. Uchovej plnost své církve. Posvěť ty, kdo milují krásu tvého domu, 
sám je svou božskou mocí za to oslav a neopouštěj nás, vždyť doufáme v tebe.
Daruj pokoj svému světu, svým církvím, kněžím, našim světským představitelům a všemu svému 
lidu. Neboť každá pohnutka k dobrému a každý dokonalý dar je shůry a sestupuje od tebe, Otce světel.
Proto ať k tobě stoupá náš chvalozpěv a díkůčinění i klanění, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní 
i vždycky a 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 představitele svatých Božích církví, 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 tebe, Pane, náš Bože, abys navštívil, zklidnil, upevnil a dokonale usmířil svou svatou 
církev, zachoval ji neporušenou a pevnou při všech útocích zla.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
K: Prosíme tě také, abys vnukl vládcům do srdcí přízeň ke své všeobecné, apoštolské církvi a jí 
daroval dokonalý pokoj.
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 
dobrodince 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 blaho-
slavený, 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 před svým ukřižováním modlil za jednotu svých učedníků, 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.
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Významné dny, svátky a farní program

Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti - Změny !
Neděle:  8:00  18:00  sv. Václav  Neděle:  NENÍ  sv. Gabriel
Po, St, Pá:   17:30      sv. Václav
Út, Čt, So: 7:30    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 
  - 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 
 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, konec doby vánoční
 18.1. pondělí Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů
 25.1. pondělí Svátek Obrácení sv. Pavla
 26.1. úterý Památka sv. Timoteje a Tita
 28.1. čtvrtek Památka sv. Tomáše Akvinského
 2.2. úterý Svátek Uvedení Páně do chrámu
Česká televize přináší nový cyklus “Zakázaný Bůh”
Nový cyklus “Zakázaný Bůh” připravilo brněnské studio České televize a na ČT2 bude vysílán 
od 7.ledna 2021 vždy ve čtvrtek od 21.30 hodin.
“Cyklus “Zakázaný Bůh” přináší  třináct příběhů, které dokumentují dějiny střetu katolické 
církve s komunistickým režimem v Československu v letech 1945-1989.Režie jednotlivých dílů 
se ujala skupina šesti režisérů,” uvádí Hana Orošová z České televize.”Série vypráví v drama-
tickém oblouku konkrétní příběhy a jejich prostřednictvím přibližuje zkoumané historické fe-
nomény a politické změny. Kromě málo známých archivních materiálů se podařilo tvůrcům 
získat i cenná svědectví aktérů historických událostí.”
Hned první díl ukazuje, že církev po skončení druhé světové války čeká nelehké období. Ko-
munisté připravují převzetí moci a kněží jim stojí v cestě. To je i příběh jezuity a publicisty Ado-
lfa Kajpra, který byl za svoje názory vězněn nacisty i komunisty a nakonec zemřel ve věznici 
v Leopoldově. Tvůrci mapují období, kdy se komunistický režim postupně vypořádává nejen 
s kněžími, ale i katolickými intelektuály, řeholníky a jeptiškami. „Katolická církev, za protek-
torátu pronásledovaná, vyšla ze střetu s nacismem jako morální autorita, a to se komunistům 
nehodilo,“ doplňuje kreativní producentka Jiřina Budíková.
Diváci si mohou připomenout nejen takové morální autority katolické církve, jako byl kardinál 
Josef Beran, který zemřel v nedobrovolném exilu ve Vatikánu, ale i postavy problematické, 
jako byl politik a kněz Josef Plojhar nebo biskup Josef Vrana, představitel Pacem in terris. „Pro 
mě byl nejvíce objevný a dojemný příběh Františka kardinála Tomáška, který se navzdory 
odmítavému postoji k Chartě 77 stal symbolem usmíření církve s národem v listopadu 1989 
prostřednictvím svatořečení Anežky České. Jeho osudem se také celý cyklus uzavírá,“ dodává 
dramaturgyně Nora Obrtelová.


