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Milí farníci,
první dva listopadové dni nám Církev staví s na-
léhavou názorností před oči náš poslední a vlast-
ně jediný cíl, do kterého má vyústit celý náš život: 
nebe naplněné svatými. Všichni svatí, to není sou-
hrn všech svatořečených, ale všech věřících, kteří 
už patří na Boha tváří v tvář. Blažená radost vítěz-
né církve se týká také nás. Naším konečným cílem 
není něco, co si představujeme jako místo. Naším 
cílem je ve skutečnosti stav, který má jednoznačné 
vymezení: svatost. Tento vnitřní stav představuje 
nezbytnou podmínku, abychom se mohli připojit 
k oněm zástupům blažených, které si v první den 
listopadu připomínáme. Den, který po něm bez-
prostředně následuje, je dokladem skutečnosti, že 
onen cílový stav svatosti nelze brát na lehkou váhu. 
Ať už na něho během svého života myslíme nebo 
ne, v jeho závěru budeme konfrontováni zcela ne-

kompromisně s jeho skutečným poznáním a zhodnocením. Všechny nesrovnalosti a nežádoucí 
odlišnosti vyjdou neúprosně najevo.
V čem vlastně spočívá stav svatosti? V ničem jiném než ve vnitřní podobnosti s Bohem. Člověk 
se může a také má nejvíce podobat Bohu v tom, v čem on sám je nám nejbližší a také nejná-
zornější a co je pro nás přímo dostupné: v jeho vztahu lásky k nám lidem. Bůh nám dává zcela 
nezištně ze své hojnosti všechno, co jsme a co potřebujeme, protože my sami nejsme a nemá-
me nic. Tvoří nás, protože nás miluje, při čemž toto jeho tvořivé působení není jednorázová 
záležitost, ale trvalý proces. Neformuje nás ovšem jako netečnou hmotu, ale jako svobodné 
bytosti, tedy s naší aktivní součinností. V celém tomto procesu předpokládá naši spolupráci. 
Jak velkým a vznešeným vyznamenáním je pro člověka jeho povolání spolupracovat s Bohem, 
budeme plně chápat a prožívat teprve jako součást věčné blaženosti.
2. listopadu nám Církev svatá připomíná své učení, že pro zemřelé, kteří zesnuli v posvěcující 
milosti, ale jsou ještě obtíženi lehkými hříchy, existuje místo očišťování. Mluvíme o očistci a 
o duších v očistci. Svatý Řehoř Veliký píše: „Musíme věřit, že před posledním soudem je ještě 
očistný oheň za určité lehké hříchy, protože věčná Pravda říká, že tomu, kdo by něco řekl proti 
Duchu Svatému, nebude odpuštěno ani na tomto ani na onom světě (Mt 12,32). Z toho plyne, 
že lehké hříchy mohou být odpuštěny buďto na tomto nebo na onom světě.“ 
Velká vidění ‚očistcového ohně‘ měla svatá Kateřina Janovská. Podle ní se duše v očistci cítí 
zaplaveny Boží láskou, protože Bůh dává těmto duším naději na nebe. Přesto je tato radost 
spojena s bolestným smutkem nad hříchy, kterými tohoto Boha urážely. Jejich utrpení má tedy 
ráz bolestné touhy po dokonalé lásce v nebi. 
Měsíc listopad je časem, kdy obzvláště pamatujeme na naše zemřelé. Při pohřbech býváme ně-
kdy svědky, že se z obřadů za zemřelé dělají spíše děkovné obřady, a my tak získáváme dojem, 
že tito zemřelí už vlastně žádnou modlitbu nepotřebují. Světci, kteří měli dar a milost vidění 
očistce, nás však upozorňují na něco zcela jiného. A sice na to, že člověk, kterého my hodnotí-
me jako světce, z Božího pohledu jím být zdaleka nemusí, a proto zemřelým nejvíce pomůžeme 
tím, když se za ně budeme vytrvale modlit.                    P. Jerzy
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farář u sv. Václava  P. Jerzy Gapski  tel.: 724 324 555, 257 317 652
a rektor u sv. Gabriela:   gapski@centrum.cz
farní vikář P. Zachariáš Tomáš Kristek O.Praem. tel.: 723 079 896
   zachariastk@centrum.cz
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.

Biblická hodina
Od 7. září jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme pod vede-
ním kaplana P. Zachariáše. Nově se scházíme každé úterý od 18:15. Pro-
bíráme biblické texty, jejich význam i interpretaci, přesahy do morálky a 
katechismu. Přijďte se i vy nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti! I 
když se návštěvnost již zvýšila, do sálu se  vejde až 70 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!
Ministrantské schůzky (vždy poslední neděle - start 31.10.)
neděle na faře od 8:30 pod vedením P. Jerzyho
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 - mateřské centrum
Chrámový sbor IGNIS - zkoušky
pondělí od 18:45 - velký sál na faře
Biblická hodina 
úterý od 18:15 - vede P. Zachariáš
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.
Výuka dětí - náboženství - středy
Pravidelná výuka začala 6.10.

Mateřské centrum Venoušek
program bude zahájen později, hledáme pra-
videlné účastnice :-)
čtvrtek od 10:30 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné 
modlitby a oběd)
Rekreační cvičení pro ženy
čtvrtek po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál 
Příprava na křest dospělých 
čtvrtek od 18:30 - na faře (kancelář)
Čtvrteční filmové a modlitební večery
čtvrtek od 19:45 - velký sál na faře, dle programu
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 19.1. v 18:30, farní kancelář
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 23.11. v 18:30, fara

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”. 
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Filmové setkání
Srdečně vás zveme na listopadové čtvrteční setkání s filmem Zlomené 
okovy.  V tomto filmu si přiblížíme roli duchovní služby ve vězeňském 
prostředí v Caen na severozápadě Francie. Vedou zde kurzy Alfa, kte-
ré umožňují objevovat Boží lásku, setkat se s Ježíšem a zakoušet moc 
Ducha svatého. Ve filmu uvidíme především Pánovo působení v životě 

Gwenaela, mnohonásobného recidivisty, který objevil nový život skrze cestu víry a doprová-
zení celou sítí lidí kolem něj. Těšíme se na vás ve čtvrtek 11. listopadu 2021 v 19:45 ve farním 
sále. Po krátkém představení filmu a autorů následuje ihned promítání, konec cca 21:15   Lisých

Modlitba chval
Srdečně zveme na modlitbu chval, díků a proseb ve čtvrtek 18.11. od 
19:45 ve farním sále. Modlitba bude doprovázena kytarovými chva-
lozpěvy. Scházet se budeme pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci 
(další termíny do konce roku - 18.11. a 16.12.), čas a místo zůstává stej-
né. Na setkání se těší     Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Chrámový pěvecký sbor Ignis
působící při kostelích sv. Ignáce a sv. Václava hledá nové členy do 
všech hlasů, zejména soprány a basy. Kontakt: sbormistryně - Milena 
Stričević (stricmil@yahoo.com, telefon: 730 778 440). Zkoušky každé 
pondělí 18:45-21:00 na faře u sv. Václava ve velkém sále.
Mikulášská besídka
Milé děti, zveme vás na tradiční mikulášskou nadílku s divadýlkem.
Začínáme v 16:00 hod v neděli 5. prosince ve farním sále. Loutkové di-
vadelní představení “Sůl nad zlato” bude v podání divadla Rybka. Zájemce 
prosíme, aby se zapisovali do připraveného archu v sakristii kostela. 
Uzávěrka přihlašování je do neděle 28. listopadu. Těšíme se na vás!    Lisých

Vyučování náboženství
Výuka náboženství začíná od 1. října 2021. Přihlašovat děti je možné telefonicky nebo e-mailem u příslušné-
ho katechety, příp. podáním vyplněné přihlášky v sakristii nebo na faře. Výuka probíhá v těchto termínech:
Skupina Věk Den Hodina Místo Vyučující

1. předškoláci (KDP*) středa 16:15 - 17:15 farní sál V. Keclíková
2. 1. sv. přijímání středa 15:15 - 16:00 MC Venoušek M. Ondra
3. 1. - 2. třída středa 16:15 - 17:00 MC Venoušek M. Ondra
4. 3. - 5. třída středa 14:15 - 15:00 MC Venoušek M. Ondra

Kontakty na katechety:
Vendulka Keclíková:   vendulka.keclikova@seznam.cz  tel. 608 264 268
Mgr. Michal Ondra:      tel. 737 258 790
Pravidelná výuka byla zahájena 6. října 2021 (KDP v termínech od 6. 10. 2021 do 8. 6. 2022). Ještě je možné se 
dodatečně přihlásit, po dohodě i v průběhu školního roku.
Vzpomínky na P. Homolu
„Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo 
jsou v domě“. (Mat. 5:14-16)
Doba normalizace sedmdesátých a osmdesátých let je šablonovitě popisována jako tíživá šeď 
bezvýchodností a rezignace. Jistě, v mnohém tomu tak bylo.  Ale na zakouřeném Smíchově, kde 
člověk často v zimě pro žlutošedozelený smog neviděl na deset metrů před sebe, hořelo světlo 
otevřenosti a přijetí. Pater Vojtěch Homola, který sloužil ve farnosti jako farář od roku 1965 až 
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do smrti v roce 1999, dokázal jednat vlídně a zároveň bez podbízení s dětmi a rodiči, kostelními 
babkami, hledači víry i existencemi žebrajícími o peníze. Smíchovský kostel a jeho sakristie se 
díky němu staly pro mnohé z nás druhým domovem. Čas plyne a pamětníci ubývají. Historik 
Pavel Fabini připravuje knihu „Století Městské části Praha 5 v lidských osudech“. Součástí knihy 
by měla být i kapitola o smíchovské farnosti a zvláště o působení Vojtěcha Homoly v této far-
nosti. Můžete-li přispět vzpomínkou, napište na mail: josef.cuhra@volny.cz, případně zavolejte 
na telefon 604 239 358. Předem děkuji všem pamětníkům a těším se na vzpomínky na otce 
Vojtěcha.             Josef Cuhra

Volná místa v atriu Dobrého pastýře
Vážení rodiče, ještě máme pár volných míst pro předškolní děti (3-6 let) v atriu Dobrého pastý-
ře ve středu od cca 16.15 do 17.15. Jde o katechetický program, který vychází z principů mon-
tessori pedagogiky, vycházející z potřeb dětí. Cílem je pomoci dětem navázat vztah s Bohem 
skrze Písmo a liturgii. Více informací k programu najdete na www.katechezedobrehopastyre.cz
Pokud vás program zaujme, napište mi mail na vendulka.keclikova@seznam.cz. Ráda zodpo-
vím vaše dotazy.                Vendulka Keclíková
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Zvláštní období
Většinu dní v roce prožíváme obyčejně. Vybočením ze 
všednosti je několik zvláštních období, která se odlišují 
svou jedinečnou atmosférou i vlastními symboly. Kro-
mě Vánoc a Velikonoc sem můžeme zařadit také měsíc 
listopad. Důvodem není počasí, ale s jeho začátkem 
máme spojenou vzpomínku na zemřelé. Tuto památku 
žádný režim nezrušil.
Častěji navštěvujeme hřbitovy. Hroby našich blízkých 
zdobíme zapálenými svíčkami, podzimními květinami 
i věnci. Vybavují se nám okamžiky prožité s nimi.

Život každého z nás můžeme přirovnat k pestré mozaice událostí a setkání s různými lidmi. 
Kostky, které z ní vypadnou po odchodu milovaných osob, už nikdo nezasadí zpátky. My křesťa-
né věříme, že se s nimi setkáme v nebi. Toto přesvědčení nám dodává sílu a naději, ale pro všech-
ny lidi bez rozdílu platí, že hezké vzpomínky mohou být velikou posilou v různých těžkostech.
Tímto fejetonem nechci vyvolat smutek, ale jenom připomenout důležitou skutečnost, že dobré 
vztahy s láskou nekončí smrtí!                 Ilona Bozděchová

Začala diecézní část Synody 
V říjnu zahájil papež František tříletý synodální proces, který je 
příležitostí k naslouchání, modlitbě a hledání nových cest v životě 
a poslání církve. Přinášíme rozhovor, který poskytl jeden ze členů 
národního synodálního týmu, P. Roman Czudek.
• Synoda - co to je?
Synoda doslova znamená společná cesta. Vyhlášení synody pa-
pežem Františkem je vlastně výzvou, že se máme zamýšlet, co 
společná cesta znamená i pro nás. Jak my můžeme společně krá-
čet po jedné cestě v církvi. Druhý vatikánský koncil, který je po 
dlouhých letech podnětem i k této synodě, mluví o církvi jako o 

božím lidu. My všichni vytváříme tento boží lid, a proto jako boží lid kráčíme po jedné cestě.
• Proč to potřebujeme?
Synodu potřebujeme proto, abychom zakusili, co to je kráčet po jedné cestě, a jak můžeme 
kráčet po jedné cestě. Původně to měla být synoda o synodě. Teď se týká nejen biskupů, kteří 
se za dva roky shromáždí v Římě, ale i každého z nás, pokřtěných křesťanů, členů božího lidu.
• Jak se nás týká?
V každé diecézi se můžeme zapojit, začala diecézní fáze synodu. Začal bych tím, že se máme 
zapojit do modliteb. V každé diecézi a farnosti jsou koordinátoři, kterým se můžeme přihlásit, 
že bychom se chtěli aktivně zapojit. Možná mnohé překvapí, že naše zapojení není o tom, co 
my můžeme říci, ale že synoda začíná od naslouchání. Naslouchání Duchu svatému, který je 
tím nejdůležitějším v synodě, a potom naslouchání našim bratřím a sestrám, co oni říkají a jak 
my na to můžeme reagovat. V konečné fázi je důležitá i naše reakce, slovo, které máme pronášet 
odvážně, vedeni Duchem božím.
• Jak to změní církev?
Doufáme, že bude více synodální, společná. To je i představa papeže Františka, který před 6 lety 
řekl, že synoda je cesta církve pro třetí tisíciletí.
• Co můžeme dělat?
Začněme tím, že se za synodu budeme modlit. Druhá věc je mít dobrou vůli. Třetí je nabídnout, 
co já mohu udělat pro dobro církve a zprostředkovaně pro dobro celého světa.        přepsal  FN• • • • •
Prosíme všechny, kteří se chtějí zapojit do synodálního procesu ať na sebe zanechají kontakt na: 
synoda.smichov@centrum.cz   Materiály k synodě za pražskou arcidiecézi průběžně najdete na:
https://pastorace.apha.cz/pastorace/synoda-2021-2023-rozcestnik/       FN
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Synoda není církevní sjezd, konference či kongres

Z homilie papeže Františka při zahajovací mši synody 10. října 2021, v bazilice sv. Petra ve Vatikánu

Evangelia ukazují Ježíše „na cestě“, jak kráčí po boku člověka a naslouchá mu
Jeden bohatý muž jde Ježíši naproti, když „se vydával na cestu“ (Mk 10,17). Evangelia nám mno-
hokrát představují Ježíše „na cestě“, jak kráčí po boku člověka a naslouchá otázkám, které pře-
bývají v jeho srdci a hýbou jím. Tak nám zjevuje, že Bůh nepřebývá v nějakých aseptických a 
klidných místech, daleko od reality, ale kráčí s námi a oslovuje nás, ať jsme kdekoli, na někdy 
hrbolatých cestách života.
A dnes, když zahajujeme tuto synodální cestu, začněme tím, že se budeme ptát sami sebe - pa-
peže, biskupů, kněží, řeholníků a řeholnic, bratří a sester laiků: Ztělesňujeme my, křesťanské 
společenství, styl Boha, který kráčí dějinami a podílí se na událostech lidstva? Jsme ochotni 
vydat se na dobrodružnou cestu, nebo se ve strachu z neznámého raději uchýlíme k výmluvám 
typu „není to třeba“ či „takhle se to dělalo vždycky“? Vytvořit synodu znamená jít společně po 
stejné cestě. Podívejme se na Ježíše, který se na cestě nejprve setkává s bohatým člověkem, pak 
naslouchá jeho otázkám a nakonec mu pomáhá rozpoznat, co má dělat, aby měl věčný život.

Setkávání, naslouchání, rozlišování: tři slova synody, na která bych se rád zaměřil.

Najít si čas na setkání, ne na organizování akcí
Evangelium dnešní neděle (Mk 10,17-30) začíná zážitkem setkání. Za Ježíšem jde muž, poklekne 
před ním a položí mu rozhodující otázku: „Dobrý Mistře, co mám dělat, abych měl věčný život?“ 
(v. 17). Takto důležitá otázka vyžaduje pozornost, čas, ochotu vyjít druhému vstříc a nechat se 
vyzvat jeho neklidem. Pán neuhýbá, není rozmrzelý ani znepokojený, naopak, zůstává s ním. Je k 
dispozici pro setkání. Nic ho nenechává lhostejným, všechno ho zajímá.
Setkání s tváří, setkání s pohledem, sdílení příběhu každého člověka: to je Ježíšova blízkost. Ví, 
že setkání může změnit život. Evangelium je plné setkání s Kristem, která povznášejí a uzdra-
vují.
I my, kteří se vydáváme na tuto cestu, jsme povoláni stát se zkušenějšími v umění setkávání. 
Ne v organizování akcí nebo teoretických úvahách o problémech, ale především v tom, že si 
najdeme čas na setkání s Pánem a povzbudíme setkávání mezi sebou. Čas věnovat prostor 
modlitbě, adoraci, tomu, co chce Duch svatý říci církvi. Jde o to obrátit se k tváři a slovu dru-
hého, setkat se tváří v tvář, nechat se zasáhnout otázkami sester a bratří, vzájemně si pomáhat, 
aby nás obohatila rozmanitost charismat, povolání a služeb. Každé setkání - jak víme - vyžaduje 
otevřenost, odvahu, připravenost nechat se zpochybnit tváří a historií druhého. I když se někdy 
raději uchylujeme do formálních vztahů nebo si nasazujeme masky vyplývající z okolností, 
setkání nás mění a často nám naznačuje nové cesty, o kterých jsme si nemysleli, že se jimi vy-
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dáme. Často nám právě tímto způsobem Bůh ukazuje cesty, po kterých máme jít, a vyvádí nás 
z našich unavených návyků. Všechno se změní, když jsme schopni opravdového setkání s ním 
a mezi sebou navzájem. Bez formalit, bez přetvářky, bez triků.

Skutečné setkání se rodí z naslouchání
Druhé slovo je naslouchání. Skutečné setkání se rodí pouze z naslouchání. Ježíš skutečně naslou-
chá otázce tohoto člověka a jeho náboženskému a existenciálnímu neklidu. Nedává obřadnou 
odpověď, nenabízí předem připravené řešení, nepředstírá laskavou odpověď jen proto, aby se ho 
zbavil a pokračoval v cestě. Naslouchá mu. Ježíš se nebojí naslouchat srdcem, nejen ušima. Jeho 
odpověď totiž není pouhým zodpovězením otázky, ale umožňuje onomu bohatému člověku vyprá-
vět jeho vlastní příběh, svobodně o sobě mluvit.
Kristus mu připomíná přikázání a on začíná vyprávět o svém dětství, o své duchovní cestě, o 
tom, jak se snažil hledat Boha. Když nasloucháme srdcem, stane se toto: druhý člověk se cítí 
přijat, není odsuzován, může svobodně vyprávět o své vlastní zkušenosti a duchovní cestě.
Ptejme se sami sebe: Jak jsme na tom v církvi s nasloucháním? Jak je na tom „sluch“ našeho 
srdce? Umožňujeme lidem, aby se projevili, aby kráčeli ve víře, i když mají těžké životní cesty, 
aby přispívali k životu společenství, aniž by jim v tom někdo bránil, odmítal je nebo je odsuzo-
val? Uspořádat synodu znamená vydat se stejnou cestou, jakou se vydalo Slovo, které se stalo 
člověkem: znamená to jít v jeho stopách a naslouchat jeho slovu spolu se slovy ostatních. Je to 
objevování s úžasem nad tím, že Duch svatý vane stále překvapivějším způsobem, aby naznačil 
nové cesty a jazyky. Je to pro všechny pomalé, možná únavné cvičení, naučit se naslouchat 
jeden druhému - pro biskupy, kněze, řeholníky a laiky - a vyhnout se umělým a povrchním re-
akcím. Duch nás žádá, abychom naslouchali otázkám, úzkostem a nadějím každé místní církve, 
každého lidu a národa. A také je třeba naslouchat světu, výzvám a změnám, které nám přináší. 
Neizolujme svá srdce, nenechme se zaslepit svými jistotami. Naslouchejme.

Nakonec rozlišujte
Nakonec rozlišujte. Setkání a vzájemné naslouchání není samoúčelné, nenechává věci tak, jak 
jsou. Naopak, když vstoupíme do dialogu, klademe si otázky, jsme na cestě a nakonec nejsme 
stejní jako předtím, jsme proměněni.
Dnešní evangelium nám to ukazuje. Ježíš cítí, že muž před ním je dobrý a zbožný a dodržuje 
přikázání, ale chce ho vést dál než jen k dodržování předpisů. V dialogu mu pomáhá rozlišovat. 
Navrhuje mu, aby se podíval do svého nitra, ve světle lásky, kterou ho miluje on sám, když na 
něj hledí (srov. v. 21), a v tomto světle rozeznal, na čem jeho srdce skutečně lpí. A pak zjistí, že 
pro něj nebude dobré přidávat další náboženské úkony, ale naopak vyprázdnit se: prodat to, co 
okupuje jeho srdce, aby udělal místo Bohu.
I pro nás je to vzácná rada. Synoda je cestou duchovního rozlišování, které probíhá v adoraci, 
v modlitbě a v kontaktu s Božím slovem. A dnešní druhé čtení nám říká, že Boží slovo „je živé, 
mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a 
morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce „ (Žid 4,12). Slovo nás otevírá rozlišování a osvět-
luje ho. Vede synodu tak, aby nebyla církevním „sjezdem“, studijní konferencí nebo politickým 
kongresem, ale událostí milosti, uzdravujícím procesem vedeným Duchem svatým. V těchto 
dnech nás Ježíš vyzývá, abychom se podobně jako bohatý muž v evangeliu vyprázdnili a opros-
tili od toho, co je světské, a také od našich uzavřených a opakujících se pastoračních modelů; 
abychom se ptali sami sebe, co nám chce Bůh v této době říci a jakým směrem nás chce vést.

Drazí bratři a sestry, mějte dobrou společnou cestu! Kéž jsme poutníky zamilovanými do evange-
lia, otevřenými překvapením Ducha. Nenechme si ujít milostivé příležitosti k setkání, k vzájem-
nému naslouchání a rozlišování. S radostí z vědomí, že když hledáme Pána, je to on, kdo nám již 
přichází vstříc se svou láskou.              Zpracováno podle webu České sekce Radio Vaticana
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Významné dny, svátky a farní program
 1.11. pondělí Slavnost Všech svatých
 2.11. úterý Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše sv. na Malvazinkách od 15 hod.
 9.11. úterý Svátek Posvěcení lateránské baziliky
 10.11. středa Památka sv. Lva Velikého
 12.11. pátek Památka sv. Josafata
 13.11. sobota Památka sv. Anežky České
 16.11. úterý Mše sv. ke cti G. Moscati, v 17:30 za účasti biskupa Wasserbauera a P. M. Chleboráda.
 17.11. středa Památka sv. Alžběty Uherské
 21.11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále
 22.11. pondělí Památka sv. Cecílie
 28.11. neděle 1. neděle adventní
 30.11. úterý Svátek sv. Ondřeje
 5.12. neděle 2. neděle adventní, od 16 hod. Mikulášská besídka na faře
 6.12. pondělí Památka sv. Mikuláše
 11.12. sobota od 9 hod Adventní duchovní obnova na faře, pod vedením P. Víta Uhra.
Pravidelný program společenství začal v září. Bude upravován podle aktuální epidemiologické situace.
Mše sv. za zemřelé na Malvazinkách
V úterý 2.11. od 15 hod. bude sloužena mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na hřbitově Malvazinky, po 
ní průvodem projdeme hřbitov a zastavíme se u hrobů bývalých kněží smíchovské farnosti.
Pravidla pro získání odpustků za zemřelé pro rok 2021
Plnomocné odpustky je letos možné získat po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, 
která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla letos prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie. 
V České republice lze tedy Odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm 
dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou v daný den: 
• návštěva hřbitova • modlitba za zesnulé •modlitba na úmysl Svatého Otce • vyloučení 
sebemenšího zalíbení v hříchu • svaté přijímání • a v okruhu těchto dní svátost smíření.
Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat 
kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou v daný den: • návštěva 
kostela nebo kaple • modlitba Otčenáš • modlitba Věřím • modlitba na úmysl Svatého Otce • 
vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu • svaté přijímání • a v okruhu těchto dní svátost smíření.
Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením 
spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, 
zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. 
přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

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) Pozor! Z důvodů stavebních prací mše sv.
Po - So: 7:30  17:30  sv. Václav u sv. Gabriela 21. a 28.11. nebudou!!!

Kostel otevřen:   Úřední hodiny
Po-So:   7:15 - 11:00 / 17:00 - 18:30   (v sakristii kostela nebo farní kanceláři) 
Neděle: 7:30 - 11:00 / 17:30 - 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.


