
Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

12
Prosinec

2021

Sestry a bratři, 
vstup do doby adventní a následně do doby vánoč-
ní předznamenává vzácný okamžik, kdy, na konci 
času, Pán Ježíš přijde, jak praví Písmo svaté „s mocí“, 
aby otevřel knihy a jedněm oznámil nad pomyšlení 
radostná slova pokoje a radosti, druhým spíše slova 
smutku a bolesti. Advent je mnohem více než pří-
prava na Vánoce. Je to přijetí cesty, kterou Pán Ježíš 
svým narozením jasně naznačil a poté potvrdil slovy 
„Já jsem cesta“ a zpečetil tím, co mnozí považují za 
„nesmysl“, tedy křížem. Advent je dobou radostné-
ho očekávání, které se naplňuje v narození Spasitele, 

obsahuje předpověď oběti, ale také příslib budoucí záchrany pro ty, kteří se celou svou nadějí 
upírají k onomu daru věčného života vykoupeného člověka. Advent otevírá naše uši, abychom 
dokázali zaslechnout jemné a vzácné „Slovo, které se stalo tělem“; otevírá naše oči, abychom 
dokázali spatřit „slávu, kterou má jednorozený Syn u Otce“; otevírá srdce, abychom dokázali 
oslavovat Boha – Lásku, „neboť Jeho milosrdenství trvá na věky“. Advent nás učí žasnout nad 
tím, že může vůbec existovat, v plném slova smyslu tohoto slova, někdo, kdo je ochotný jít až 
tak daleko, že „dá svého Syna, jako výkupné“, nikoli z nutnosti, ale z čisté a nezištné lásky.
Vyprošuji vám všem, ať už jste zblízka či z dáli, aby se advent nestal jen dalším obdobím mezi 
těmi ostatními. Vánoce se totiž mohou stát časem velkých překvapení, časem milosti i prosté 
lidské blízkosti, ale především vyzváním kráčet po Cestě, vyznávat Pravdu a žít Život.
               P. Zachariáš
Bůh přichází - dnes, tady, teď
„Hle, přichází Bůh, náš Spasitel“. Tato biblická antifona je jakýmsi vstupem do období adventu. 
Na počátku adventní doby tak sugestivně zaznívají dvě slova: „Bůh přichází“. Důležité je, že tato 
slova nezaznívají v minulém čase: „Bůh přišel“, ani v budoucím: „Bůh přijde“, ale v přítomném: 
„Bůh přichází“. Jde tedy o činnost, která probíhá stále.
Advent nás vybízí: „Probuď se a rozpomeň se, že Bůh přichází! Dnes, tady, teď!“ Advent nám při-
pomíná, že „Bůh přichází“ navštívit svůj lid, aby přebýval mezi lidmi a vytvářel s nimi společen-
ství lásky a života. Evangelium vyjadřuje tajemství vtělení takto: „Slovo se stalo tělem a přebývalo 
mezi námi“, doslova: „aby svůj stan rozbilo mezi námi“ (J 1,14).
Připravit se na Vánoce znamená, nasadit se v budování „příbytku Božího mezi lidmi“. Nikdo 
odtud není vyloučen; každý může a má přispět k tomu, aby tento dům byl prostornější a krásnější.
Advent nás vybízí, abychom svůj zrak obrátili k Bohu, abychom se s Bohem setkávali v modlitbě 
a v konání dobra, abychom pozvali Ježíše do svého života a společně s Ním budovali příbytek Boží 
mezi lidmi. Dnes, tady, teď.
Bůh není Bohem, který přebývá někde v nebi a přitom se o nás nezajímá. Je Bohem přicházejícím. 
Je Otcem, který na nás nikdy nepřestává myslet a zároveň chová respekt k naší svobodě. Touží nás 
potkat a navštívit: chce přijít a zůstávat s námi. Jeho advent, příchod, je důsledkem jeho rozhodnutí 
osvobodit nás od zla, smrti a ode všeho, co brání našemu pravému štěstí. Bůh nás přichází spasit.
Stvořitel světa přišel z lásky přebývat mezi lidi. V listu Filipanům stojí, že Kristus „nic nelpěl na 
tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl a vzal na sebe přirozenost služebníka.“ (Flp 2,6). A 
stal se jedním z lidí.         Benedikt XVI.
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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 vedením 
kaplana P. Zachariáše. Nově se scházíme každé úterý od 18:15. Probíráme 
biblické texty, jejich význam i interpretaci, přesahy do morálky a katechis-
mu. Přijďte se i vy nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti! I když se 
návštěvnost již zvýšila, do sálu se  vejde až 70 posluchačů ... !     FN

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 28.12. 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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Modlitba chval
Srdečně zveme na modlitbu chval, díků a proseb ve čtvrtek 16.12. od 
19:45 ve farním sále. Modlitba bude doprovázena kytarovými chva-
lozpěvy. Zatím se scházíme pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci (dal-
ší termíny pro rok 2022 budou upřesněny v lednu).    
       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.    FN

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

Pořad mší svatých o vánočních svátcích 2021
Kostel sv. Václava Praha 5 - Smíchov 

Ostatní dny platí pravidelný pořad bohoslužeb.
Kostel bude otevřen 25. 12. 2021 a 26. 12. 2021 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!

Synodální proces ve farnosti
Setkávání kroužků zahájíme v adventu, ukončení schůzek plánujeme 
nejpozději do 13.2. Každá skupinka se sejde alespoň dvakrát. Písemné 
výstupy musíme odevzdat do 28.2.2022.Prosíme všechny, kteří se chtějí 
zapojit, 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/     
Inspiraci najdete i na: https://www.synoda.cz/     FN

Pátek 24. 12. 2021 – 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
Sobota 25.12.2021 – Boží hod vánoční
  8:00 mše sv.
  9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
15:00 mše sv. – Palata
18:00 mše sv.
Neděle 26.12.2021 – 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
Pátek 31.12.2021
   7:30 mše sv.
16:00 děkovná mše svatá na závěr roku

Sobota 1.1.2022 – slavnost Matky Boží,
      Panny Marie
  8:00 mše sv.
  9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
18:00 mše sv.
Neděle 2.1.2022
  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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Sestry a bratři v Kristu,
milí přátelé, především Vy, kteří jste upoutáni na lůžko, anebo 
v izolaci v důsledku pandemie covidu-19, můžeme pozorovat, 
že pokračující epidemie jako by umocňovala negativní reakce 
vycházející z pozitivního nálezu zmíněné choroby. Mohu Vás 
oslovit, především Vás nemocné, v duchu solidarity toho, kte-
rý prošel touto skutečností. Vím, že se ptáte, jak dlouho ještě. 
Mnozí si kladete otázku, proč nás sužuje tato epidemie, která 
má nejenom zdravotní, ale i ekonomické, jako i psychologické a 
psychické důsledky. Cítíme se frustrovaní, chybí nám kreativi-
ta, upadáme často do letargie a bezradnosti. Nejistota co přijde, 
nemožnost nejenom plánovat potřebné úkony a akce, ale jejich 

neustálé odvolávání a minimalizování nás naplňuje smutkem, někdy i hněvem. Prožíváme Ad-
vent, a to je doba příchodu Ježíše Krista. Náš letopočet nás ujišťuje o jeho prvním historickém 
příchodu mezi nás. Na závěr liturgického mezidobí, ale i na počátku adventu si připomínáme 
očekávaný druhý slavný příchod Krista Spasitele. Mezi těmito dvěma příchody je také jeho pří-
chod k nám, do hlubin našeho srdce, našeho já, a to je rozhodující i pro tuto dobu.
První etapu této epidemie jsme úspěšné překonali v pozitivní perspektivě solidarity a vzájem-
ného porozumění a můžeme říci i za ukázněného přijímání pokynů zdravotního personálu. 
Ani teď není třeba rezignovat, ale musíme přijmout výzvu proroka: „Napřimte hlavy!“ Vždyť 
přece na rozdíl od první etapy máme očkovací vakcíny, máme i léky, chybí nám však důvěra. 
Uvědomme si, že žádná vakcína a žádný lék, ani zdravotnický personál, ani naši politici či 
mediální experti nás nemohou uzdravit. Pamatujme, že lékař léčí, jak říká staré přísloví, a Bůh 
uzdravuje. V nedávné době jsem mohl v jednom článku číst odpověď na otázku ve významné 
věci: „Věříte v Boha?“ „Nevěřím, ale věřím Bohu, protože vím, že je!“ Ano, potřebujeme víru, 
důvěru a to jak vůči Bohu, tak vůči odborné a obětavé veřejnosti, která nám chce opravdu 
pomoci. Není důvodu jí nevěřit, nepřijímejte však všechny zprávy a výzvy, ať je naleznete na 
internetu či v jiných sdělovacích prostředcích. Plně se stavím za slova RNDr. Jiřího Gryga-
ra, CSc., který hovoří o mediálním smetí, které ztratilo oporu v rozumném uvažování. Chtěl 
bych Vás upozornit na slova výzvy otce arcibiskupa Jana Graubnera, moravského metropolity 
a předsedy ČBK: „Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu 
rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve 
skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím 
nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se 
očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří 
hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část 
své svobody pro společné dobro.
Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržo-
váním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. 
Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k 
druhým. Těmito slovy se chci s Vámi rozloučit a popřát požehnaný Advent.
         X Dominik kardinál Duka OP , arcibiskup metropolita pražský

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
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Nechte se, prosím, proti covid-19 očkovat!
P. MUDr. Mgr. Martin Moravec, O.Cr.
lékař, kněz, nemocniční kaplan a vysokoškolský pedagog, Interní klinika 
FN Královské Vinohrady, Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK

• Já ale nevím, jsem dost nemocný…
…tím spíš! Až na vzácné výjimky platí, že čím víc má člověk nemocí, tím spíš 
potřebuje ochranu. Protože tím spíš mu hrozí těžký covid.
• Já jsem zase mladý a zdravý…
…mladí na covid (většinou) neumírají, ale i oni mívají komplikace: plicní em-
bolie, poruchy paměti, potíže s dechem a další. Někdy jsou na dlouho neschop-
ní běžného života.

• Ale vakcíny nejsou dost ozkoušené…
…dnes je málokterý lék tak ozkoušený jako ony. Podalo se několik miliard dávek, vše pod drobnohledem veřejnosti. 
Vakcíny na bázi mRNA předčily mnohá optimistická očekávání co do bezpečnosti i účinnosti. Léčba covid znamená 
podání množství dalších léků!
• Ale co ty dlouhodobé nežádoucí účinky, ty zatím nikdo nezná…
…to je pravda jen zčásti. mRNA vakcíny obsahují malou část viru. Pokud u někoho způsobí závažné problémy, tím 
spíš ji způsobí virus celý množící se v těle při nákaze.
• Vakcíny stejně před covidem neochrání…
…neochrání před infekcí, ale před těžkým průběhem téměř vždy ano. A to je cíl – aby lidé na covid-19 neumírali a 
aby nemocnice mohly sloužit i pacientům bez covidu.
• Lepší je přirozeně získaná imunita…
…přirozeně i očkováním získaná imunita vydrží cca půl roku. Jenže ta „přirozená“ je často za cenu dlouhodobých 
následků. Navíc je možné, že posilující dávka navodí imunitu delší.
• Pokud onemocním, tak už přece máme léky…
…máme monoklonální protilátky za desítky tisíc korun. Ty jsou vyhrazené pro rizikové pacienty a musí se podat 
včas. Ostatní léky jsou jen podpůrné, nejde o cílenou léčbu.
• Jsou v tom stejně jen finanční zájmy farmaceutických firem…
…náklady za uplynulé dva roky pandemie nelze vyčíslit. Prodělávají na ní skoro všichni, i farmaceutické firmy. 
Očkování stojí řádově 1000 Kč. Otevřená společnost, otevřené nemocnice a léčba jiných nemocí by těmto firmám 
vydělalo daleko víc.
• Jsou i jiné nemoci, s tím covidem se to dost přehání…
…jsou. Ale může se stát, že pro Vás s infarktem, mrtvicí, nádorem nebo jen zánětem slepého střeva nebude v nemoc-
nici místo. Nebo se v nemocnici nakazíte a kromě původní nemoci budete muset bojovat i s covidem.
• Nechci už žádná omezování, chci zase normálně žít…
…to asi všichni! Proto vědci, společnost a celé státy napřely síly do hledání řešení. Vyvinuté vakcíny mohou z covid-19 
udělat nemoc, na kterou se nebude umírat. Děti budou znovu chodit do škol, senioři nebudou přežívat v izolaci, 
zdravotníci padat „na ústa“, lidé přicházet o práci, stát ušetří peníze pro řešení jiných palčivých problémů.
Očkování znamená ukázat imunitě nepřítele dřív, než se s ním setká „na živo“. Znamená imunitu vycvičit na boj s 
nepřítelem, takže se z covidu může stát běžná respirační nemoc, která přestane zabíjet a paralyzovat svět. Nejde o 
žádnou magii. Očkování je skutek lásky k těm nejzranitelnějším – dětem, seniorům, nemocným. Ale také unaveným 
zdravotníkům, lidem ohroženým ztrátou zaměstnání, vysíleným rodičům…
• Jak se na to dívá víra?
Jak? Přišla nemoc, ohrožení, krize. A člověk použil rozum, který dostal od Boha. Využil znalosti a vinul vakcíny, 
které zachraňují miliony životů. Náboženské autority včetně papeže Františka vybízí k jejich používání a spravedlivé 
distribuci i pro chudé. Jde o skutek lásky a ohleduplnosti ke zranitelným.
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Je na místě se ptát, odkud přichází onen „duch nedůvěry“. Věříme v existenci pokušení. Co tedy sledují síly, které 
podporují rozdělování společnosti, nedůvěru v systém, nedůvěru v opatření, nedůvěru v autority, nedůvěru ve vědu, 
nedůvěru v druhého člověka? Odkud „vane“ vše, co vede k agresivitě, neohleduplnosti, zpochybňování, uzavírání se 
ve svém myšlenkovém světě? Je člověk, který tyto síly vpustí do svého života, skutečně svobodný? Na svobodu se totiž 
často odvolává. Nebo je naopak vydán napospas manipulacím skrze zakoušený strach, naštvanost, nedůvěru, argu-
mentaci vlastního „svobodného a nezávislého“ myšlení? Uvažuje svobodně ten, který si do svých představ nenechá 
nikým a ničím mluvit, nebo ten, který si své představy ověřuje a snese jejich kritiku?
Myslím, že očkování ukazuje na mnohem hlubší problém společnosti, a to nejen v ČR, ale celosvětově. Pokud totiž 
pod dojmem „nezávislého myšlení“ zpochybňujeme autority a rozumovou argumentaci, mohou se i menší krize stát 
kritickými. „Rozdrobená“ a „rozdělená“ společnost je slabá a nedokáže se bránit. Nevěří totiž druhému, věří jen těm, 
kteří „nevěří s nimi“.
Opravdu prosím, věřme v člověka a věřme i ve schopnost rozumu, ve vědecké poznání. Covid-19 je problém, který lze 
řešit. Jeho neřešení ale zabíjí. Nechme se očkovat. Vakcíny jsou ověřené a možná bezpečnější než mnohé „ozkoušené“ 
léky, které běžně bereme na bolest hlavy či kolena.                       X P. M.M.

Vnímání krásy
Lidé už od nejstarších dob měli 
schopnost vnímání krásy. Chtěli ji 
zažívat všemi smysly, protože na-
vozuje radost. Způsoby vyjadřová-
ní tohoto přání byly a jsou velmi 
rozmanité. Ovlivňovala je doba i 
kultura. Vědci nacházejí při arche-
ologických výzkumech dávných 
sídlišť nádherné šperky i keramiku 
zdobenou barevnými vzory. Víme, 
že se dbalo na rozlišování všedních 
dnů a svátků, před nimi se dělal dů-

kladný úklid v domech i jejich okolí. Už před příchodem křesťanství lidé také pečovali o svoji 
duši určitými rituály. Chtěli být na slavnostech i vnitřně čistí.
Náš způsob života je velmi rychlý, ale naštěstí jsme ještě neztratili schopnost vnímání krásy. 
Její ztvárnění je jednodušší. Ani my bychom však neměli zapomínat na důležitou skutečnost, 
že nemáme jenom tělo, ale i duši. Všichni děláme v životě mnoho chyb. My křesťané prosíme 
Boha i druhého člověka při uvědomění selhání o odpuštění. Lidé, kteří žijí podle svého svědo-
mí, zakusí při jeho přiznání také určitě úlevu.
Upřímná snaha o jednotu tělesné i duševní krásy nám může pomoci ke zlepšení prostředí i me-
zilidských vztahů a touze mít vyzdobený nejenom vnějšek, ale i vnitřek.  Ilona Bozděchová

Dokončeno 26 ročníků Zpravodaje, Aleluja!
S potěšením oznamujeme, že tímto prosincovým číslem jsme 
vstoupili do 27. ročníku. Na aktuální fotografii vidíte Marii Mu-
chovou, která vydávání Zpravodaje odstartovala. I letošní rok uká-
zal, že nic není samozřejmé a obvyklé postupy při tisku i distribuci 
v čase epidemií mohou být nedostupné. Ale letos alespoň všechna 
čísla vyšla i v tištěné podobě, byť tištěná „na koleně“. Dejte nám 
prosím vědět na prispevky@volny.cz , jestli má pro vás význam 
Zpravodaj tisknout, nebo by postačila webová verze. Pokud trváte 
na tištěné verzi, tak jestli musí být barevná (8 stránková barva je 
za 15 Kč, totéž černobíle 5 Kč). V dobách největšího zájmu jsme 
mívali náklad i 1000 ks, dnes se rozebere cca 250 ks.   FN
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Sv. Giuseppe Moscati, patron českých hospiců
V úterý 16.11. při večerní mši svaté jsme přivítali otce biskupa 
Mons. Zdenka Wasserbauera, který s námi a dalšími koncelebrující-
mi oslavil svátek sv. Giuseppe Moscatiho, lékaře z italské Neapole. 
Otec biskup nám tohoto světce přiblížil na biblickém podobenství 
„O milosrdném samaritánovi“ a citoval poselství naděje od papeže 
Františka. Mše svaté se rovněž zúčastnila paní MUDr. Svatošová, 
která je zakladatelkou hospicové péče u nás.
Po mši svaté jsme byli všichni pozváni na faru, kde pokračoval pro-
gram k uctění svátku sv. Giuseppe Moscatiho. Večerem nás prová-
zela pí. MUDr. Zora Dubská. Představila nám Giuseppe Moscatiho 
jako obětavého lékaře, vědce, profesora, ale i hluboce věřícího muže, 
žijícího v italské Neapoli v 19. a 20. století. Tento lékař neopomněl 
léčit kromě těla i ztrápené duše lidí.

Paní doktorka nám představila i knihu „Doktor Moscati“, kterou vydaly sestry Paulínky. 
Předmluvu k této knize napsala MUDr. Svatošová, kde čtenáři přiblížila, jak se tento světec stal 
patronem hospicové péče u nás.
Malé svědectví o zkušenosti se sv. Giuseppe Moscati nám přiblížil i otec M. Chleborád, pro 
kterého je tento světec častým společníkem při jeho četných návštěvách v nemocnicích.
Dále jsme vyslechli poutavá svědectví nemocničních kaplanů (jáhna Mgr. J. Koloucha a P. Jaku-
ba Jírovce) z jejich misie v nemocnici na Bulovce. Kde často je mnohem důležitější nemocným 
naslouchat, než se snažit obrátit je na cestu víry.
Z nemocničního prostředí nám podal své svědectví i P. MUDr. M. Moravec, který nám 
zprostředkoval zkušenost, jak je důležité nemyslet jen na zdraví těla, ale i duše.
Zprvu jsem byl k tomuto světci zdrženlivý. Vždyť světců v českém kalendáři máme dostatek. Po 
tomto večeru, za který organizátorům děkuji, si knížku o tomto světci rád přečtu a rozšířím si 
zástup svatých, kteří mi jsou inspirací a vzorem na cestě životem.     AL
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vydává: Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově,  Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
redakční rada: P. J. Gapski, F. Nedbal    
uzávěrka:  25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)    náklad tohoto čísla: 250 ks bar.     neprodejné

Významné dny, svátky a farní program
 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
 7.12. ůterý Památka sv. Ambrože
 8.12. středa Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie
 11.12. sobota od 9 hod Adventní duchovní obnova na faře, pod vedením P. Víta Uhra.
 12.12. neděle 3. neděle adventní
 13.12. pondělí Památka sv. Lucie
 14.12. ůterý Památka sv. Jana od Kříže 
 19.12. neděle 4. neděle adventní
 24.12. pátek Štědrý den
 25.12. sobota BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
 26.12. neděle Svátek sv. Rodiny
 27.12. pondělí Svátek sv. Jana apoštola
 28.12. úterý Svátek sv. Mláďátek
 31.12. pátek sv. Silvestr
 1.1. sobota Slavnost Panny Marie, Matky Boží
 2.1. neděle 2. neděle vánoční
 6.1. čtvrtek Slavnost Zjevení Páně
 9.1. neděle Křest Páně
Pravidelný program společenství začal v září. Bude upravován podle aktuální epidemiologické situace.
Pozvánka na roráty
V adventní době budou roráty každý den (Po-So) v 7:30 v hlavní lodi kostela.     JG
Úklid kostela
V sobotu 4.12. po ranní mši proběhne úklid kostela před vánočními svátky. Prosíme o pomoc, 
ať jsme do 11 hod. hotovi.          JG
Kající bohoslužba
Rozšířená možnost přijmout svátost smíření bude v pondělí 20.12.2017 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 ze 7. na 8. ledna 2022. Sraz v 17:45 na autobusové zastávce 
v Mníšku pod Brdy na náměstí. Trasa pochodu vede po hřebenovce k rozcestí U Šraňku, kde bude zastávka u ohně a 
občerstvení. Dále je možno jít kratšími cestami do Řevnic nebo do Dobřichovic, či zvolit delší variantu a jít pěšky až do 
Zbraslavi. Návrat do Prahy z kratší cesty je zhruba ve 23 hodin, při cestě až do Zbraslavi se vracíme kolem 2. hodiny po 
půlnoci. Těšíme se na vás, 138. oddíl skautek Modrý Klíč a 138. oddíl skautů Černý Šíp, Praha 5.         Josef Cuhra

Pořad 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:   7:15 - 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.


