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Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
Maria

O Panně Marii čteme, že vše uchovávala ve svém
srdci. Přijímá andělovo zvěstování i bolestná slova Simeonova, doprovází svého Syna do vyhnanství, je svědkem velkých divů, které její Syn činí
pro člověka. Nakonec stojí pod křížem a nechává
promlouvat nikoli hněv nebo vztek či nenávist, ale
spíše víru, naději a lásku. Maria je skutečně ženou
velké víry. Ona uvěřila a skrze svou víru se mohla stát matkou. Neodradily ji pochybnosti a svým
„fiat mihi voluntas tua“ přijímá nádherný, i když
těžký úkol stát se průvodkyní a prostřednicí milostí. Maria je skutečně ženou silné naděje. Nechává
zrát slova svého Syna ve svém srdci, aby, až bude
stát pod křížem a stane se svědkem lidské nenávisti.
Měla sílu pozdvihnout své oči a neviděla ubohého,
ztrápeného člověka, ale Krále, jehož trůn není vyzdoben drahými kovy a skvělými kameny, nýbrž
purpurem nejsvětější krve pravého Boha a zároveň
člověka, Krista. Maria je skutečně ženou svaté lásky.
Jen v lásce je možné přijmout Boží úděl a nést ty,
kteří jí byli svěřeni jako synové a dcery a kteří se
mohou, bez obav, shromáždit u jejích nohou a tam nelézt pokoj a bezpečí v slzavém údolí. Sv.
Bernard z Clairvaux o svátku Panny Marie prostřednice milostí říká: „V nebezpečích, v úzkostech, v pochybnostech na Marii mysli, Marii vzývej! Stále ji měj na rtech, stále ji měj v srdci.
Chceš-li, aby se za tebe přimlouvala, buď pamětliv příkladu, který dala svým životem. Následuješ-li ji, nezbloudíš, prosíš-li ji, neupadneš do zoufalství, myslíš-li na ni, nechybíš, drží-li tě, neklesneš, chrání-li tě, nemusíš se bát, vede-li tě, neunavíš se, je-li k tobě milostivá, dojdeš k cíli.“
Maria, Matko milosti, Matko Boží, milá dívenko nazaretská, oroduj za nás!
P. Zachariáš

Panna Maria Růžencová

Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové. Modlitba růžence je osvědčenou a nejznámější modlitbou k Panně Marii.
Tato modlitba se ve své dnešní podobě šířila po roce 1400 především zásluhou dominikánů. Lze se ji modlit individuálně nebo společně. Spočívá v opakování andělského pozdravení
(„zdrávasu“) a v rozjímání o událostech z Ježíšova života.
Definitivní podobu růžence stanovil v roce 1569 papež Pius V., který zavedl svátek Panny Marie Růžencové. Slavení této liturgické památky bylo zavedeno v roce 1572 jako vzpomínka na
vítězství nad Turky v námořní bitvě u Lepanta, která proběhla 7. října 1571. V bitvě bylo úplně
poraženo obrovské a „nepřemožitelné“ turecké loďstvo. Turecká rozpínavost tak byla jednou
provždy zastavena. Výsledek bitvy připisoval papež Pius V. i neustávající modlitbě růžence.

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. Přijďte
se i vy nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti! A do sálu se vejde i víc než pravidelných 6 - 8 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 začne 6.10.

Mateřské centrum Venoušek
program bude zahájen později, hledáme pravidelné 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 26.10. v 18:30, fara

farář u sv. Václava
P. Jerzy Gapski		
a rektor u sv. Gabriela:			
farní vikář
P. Zachariáš Tomáš Kristek O.Praem.

tel.: 724 324 555, 257 317 652
gapski@centrum.cz
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.
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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”.

Modlitba chval

Srdečně zveme na modlitbu chval, díků a proseb ve čtvrtek 26.10. od
19:45 ve farním sále. Modlitba bude doprovázena kytarovými chvalozpěvy. Scházet se budeme pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci
(další termíny do konce roku - 18.11. a 16.12.), čas a místo zůstává stejné. Na setkání se těší				
Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Filmové setkání

Srdečně vás zveme na říjnové čtvrteční setkání s filmem „Sicílie, pohostinná země - Setkání se zraněným lidstvím“. V tomto filmu navštívíme
tři centra v Palermu, která se starají o uprchlíky z Bangladéše, Ghany,
Nigérie ... Setkáme se zde s příběhy uprchlíků, kteří zde byli přijati, a
také s dobrovolníky, kteří se rozhodli jim pomáhat.
Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. října 2021 v 19:45 ve farním sále. 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.

Vyučování náboženství

Výuka náboženství začíná od 1. října 2021. Přihlašovat děti je možné telefonicky nebo e-mailem u příslušného 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
* KDP = Katecheze Dobrého pastýře
Kontakty na katechety:
Vendulka Keclíková: 		
vendulka.keclikova@seznam.cz
tel. 608 264 268
Mgr. Michal Ondra:						
tel. 737 258 790
Pravidelná výuka bude zahájena 6. října 2021 (KDP v termínech od 6. 10. 2021 do 8. 6. 2021). Do 2. skupiny je
možné se dodatečně přihlásit nejpozději do konce října, do ostatních skupin po dohodě i v průběhu školního roku.

60. narozeniny P. Gapského - blahopřejeme!

Dne 3.10. oslaví 60. narozeniny náš farář, P. Jerzy. Otec Jiří působí 29 let v České republice, z toho
9 let u sv. Václava. Děkujeme za vše co pro farnost dosud udělal a, dá-li Pán, ještě udělá!
O narozeninách bude v Polsku, proto fotografie jsou z „předoslavy“ 26.9. Pro ty, kteří se nemohli
účastnit, bude ještě „dooslava“ 31.10. při mši sv. v 9:30. Soška sv. Václava byla jedním z darů.

3

Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 22. 9. 2021

Přítomni: P. J. Gapski, P. Z. T. Kristek, J. Macek, F. Nedbal, P. Chvátal,
O. Sobotka, A. Lisý, J. Durdisová, G. Suchlová, H. Svobodová
Hosté:
V. Keclíková, manželé Peřinkovi
Body jednání, návrhy a usnesení schůzky pastorační rady:
1) Personální obsazení: ode dne 1. 7. 2021 působí v naší farnosti nový farní vikář P. Zachriáš
		 Tomáš Kristek. O. Zachariáš seznámil přítomné se změnami, které od 21. 9. začal uskuteč
		 ňovat při mši svaté.
2) Stavební práce: pokračují, v říjnu se budou opravovat schody u vstupu do kostela, dokon		 čují se nátěry fasády.
3) Kněžské svěcení a primice bohoslovce V. Šustra: svěcení a primice proběhy dne 19. 6. 2021,
		 oslava v prostorách fary byla pěkná, setkání s hosty milé.
4) Farní dovolená: uskutečnila se v Neratově v Orlických horách, byla hodnocena velmi příz		 nivě. Příští rok je plánována dovolená na stejném místě ve dnech 1. – 8. 8. 2022.
5) Farní zpravodaj: v jeho vydávání chceme pokračovat a prosíme o příspěvky ze života far		nosti.
6) Kostel sv. Gabriela: od září byly obnoveny bohoslužby, vždy v neděli v 11,15. Nejsvětější
		 svátost se v kostele mimo bohoslužbu neuchovává.
7) Domov pro seniory Klamovka: každý první čtvrtek v měsíci ve 14,45 zde bude sloužit mši
		 sv. P. J. Gapski.
8) Schůzky ministrantů: budou obnoveny pod vedením P. J. Gapského, první proběhne v ne		 děli 31. 10., druhá 28. 11., další podle dohody jednou za měsíc.
9) Dušičky: dne 2. 11. 2021 v 15, 00 se bude konat na Malvazinkách mše sv. za zemřelé s ná		 sledným průvodem a modlitbami na hřbitově.
10) Mše sv. ke cti G. Moscati: uskuteční se dne 16. 11. 2021 v 17, 30 za účasti pana biskupa
		 Wasserbauera a P. M. Chleboráda.
11) Úklid kostela: je plánován na 4. 12. 2021 po ranní mši sv. Prosíme o pomoc!
12) Adventní duchovní obnova: je plánována na faře dne 11. 12. 2021 od 9, 00 pod vedením
		 P. Víta Uhra. V adventu se budou konat rorátní mše svaté u oltáře Panny Marie.
13) Nový varhaník: bude docházet do našeho kostela.
14) Mikulášská besídka: zatím v plánu, podrobnosti budou zveřejněny.
Termín příští schůzky pastorační rady: 19. 1. 2022 v 18:30 hod.			
Zapsala: HS

Vymyšlené světy

Většina lidí v Evropě, včetně naší země, má dostatek prostředků, nejenom hmotných, aby mohli rozvíjet svůj život, najít místo v něm i osobní poslání. Technické vymoženosti nám mohou
usnadnit toto hledání. Také tady platí to, co můžeme říci o všech vynálezech, že jsou dobrými
sluhy, ale zlými pány. Mnozí se už stali na nich natolik nezdravě závislí, že přestávají vnímat
dění kolem sebe. Vytvářejí si vlastní vymyšlené světy, do kterých se uzavírají. Chtějí uniknout
před skutečným životem. Stále chodí s mobilem nebo jiným podobným zařízením v ruce. Často také se sluchátky na uších. Jejich nepozornost je příčinou mnohých neštěstí, při kterých jsou
zraněni nejenom oni, ale i další osoby. Dochází také ke zbytečným ztrátám životů.
Sledování seriálů s fantastickým děsivým obsahem o neexistujících mimozemských civilizacích
je další prostředek k této izolaci, kterou ještě zvětšila nucená uzavřenost v poslední době.
Pomalu se však začínáme vracet do běžného rytmu. Proto už je zase čas k otevírání skutečnému
světu a životu i k jeho plnému vnímání. Uzavíráním do nepravdivých fantazií se nedá uniknout
před realitou. Proto každý z nás obnovme pestrou nabídku darů, kterou jsme dostali zadarmo
od Boha, abychom mohli obohacovat ostatní lidi i sebe. Všichni nedovedeme dělat všechno.
Proto se vzájemně doplňujeme. Můžeme si k našim snahám sborově zazpívat kousek písničky
od Jana Wericha: „ten umí to a ten zas ono a všichni dohromady uděláme moc!“ Ilona Bozděchová
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Eucharistie jako zdroj smíření a lásky k lidem

Dění posledních dní, plné neporozumění, mi připomněly, že lék na tuto
naši nemoc dávno známe. A tím lékem s velkým „L“ je Eucharistie. Nic
víc, nic míň. Všichni to víme a tisíckrát jsme to již slyšeli.
Přijímáme všichni jednoho Krista. S Ním přijímáme všechny ostatní
i ty, kteří nám třeba nějakým způsobem vadí. I tito lidé tvoří Kristovo
Tělo. I ty máme přijímat. A ne ledajak. Máme je přijímat stejně, jako
Kristus přijímá nás, bez podmínek, s láskou. Žádný formální postoj při
přijímání nevyjádří dostatečně, jak veliký a nezasloužený dar od Krista získáváme.
Ovšem pouze přijímat by bylo málo. Svátost eucharistie, ve které je Kristus reálně přítomen,
člověka, řekne-li ano, skrze Ducha svatého proměňuje. Člověk je uschopněn k činům, kterých
by bez této posily nikdy nebyl schopen. Dokonce i lásky k nepříjemným lidem, k nepřátelům,
ke všem, kteří nám lidsky vadí. To se děje tehdy, pokud dovolíme, abychom byli proměněni.
Stačí říct ano.
Nemyslím si, že by podstata přijímání tkvěla toliko v tom, jakou formou přijímám (i když ani
forma, která něco vyjadřuje, není lhostejná), ale spíše jestli se Kristem v Eucharistii nechávám
proměnit, což se zákonitě jednoho dne musí projevit v lásce k bližním a ve schopnosti dojít
smíření.
Na cestě smíření se obvykle potkávají dva. Jde-li o smíření Boha s člověkem, je situace paradoxně jednodušší, jelikož víme, že Bůh nás jako milosrdný otec vyhlíží a naším úkolem je „jen“ vrátit se domů. Mají-li se smířit dva lidé, je situace komplikovanější, cestu musí najít oba. Mnohdy
jsou příkopy tak hluboké, že není v lidských silách je překonat. Lék, který jediný dokáže zázraVendulka Keclíková
ky, známe.							

Doktor Moscati – svatý lékař z Neapole

Ráda bych vám představila nejen zajímavou a čtivou knihu,
která vyšla letos v létě v nakladatelství Paulínky, ale především
pozoruhodný a inspirativní život lékaře, vědce a profesora,
svatého Giuseppe Moscati. Narodil se 25. července 1880 v
italském Beneventu, ale většinu života prožil v Neapoli, kde
vystudoval medicínu a poté celý život velmi obětavě a vytrvale
sloužil všem nemocným bez rozdílu, zdarma léčil chudé a vyučoval mediky i začínající lékaře.
Více životopisných údajů najdete buď v knize nebo na internetu, proto bych se raději věnovala duchovnímu odkazu tohoto světce, který je nám blízký jak časově (přelom 19. a 20.
století), tak tím, že celý život působil jako laik, přestože mnozí
jeho kolegové i přátelé jeho jednání vnímali jako „kněžské“.
Mnohokrát byl s touto otázkou i konfrontován, ale vždy odpovídal tak, že zasvětil svůj život Kristu ve službě nemocným a v
této službě setrval až do své smrti ve 47 letech. Tento svůj slib
učinil před obrazem Panny Marie, Matky dobré rady, ve stejnojmenné bazilice (Madre del Buon Consiglio), kam se velmi
rád chodil modlit (viz obrázek). Jednou z mnoha ilustrací jeho pastoračních postojů k nemocným je úryvek z dopisu příteli-lékaři: „Mějte na paměti, že nemáte pečovat jen o těla, ale také
o ubohé duše, které se k Vám utíkají. Kolika bolestem ulevíte spíše radou a nasloucháním než
strohým receptem, s nímž je odešlete do lékárny! Radujte se, protože Vaše odměna bude hojná!
Musíte však jít svému okolí příkladem – tím, že sám budete své srdce pozvedat k Bohu. Využijte tedy Velikonoce k tomu, abyste se Bohu přiblížil v Eucharistii…“ anebo: „Bůh, který nám
všechno dal, bude žádat účty z toho, jak jsme naložili s jeho dary! Blaze nám lékařům, kteří tak
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často nejsme schopni zahnat nemoc; blaze nám, budeme-li mít na paměti, že kromě těla máme
před sebou i nesmrtelnou, božskou duši, jíž máme podle evangelia milovat jako sebe sama.“
Kniha je zajímavá také tím, že některé události ze života sv. Giuseppe ilustruje dobovými dokumenty, jako např. silné zemětřesení na Ischii v r. 1883 úryvkem ze vzpomínek francouzského
spisovatele Guy de Maupassanta, výbuch Vesuvu v r. 1906 článkem spisovatelky Matildy Serao
nebo epidemii cholery v r. 1911. Moscatiho pastorační nasazení mezi nemocnými i kolegy
lékaři naopak dokreslují dokumenty II. vatikánského koncilu, které cca 40 let po jeho smrti
potvrzují, že „všichni v církvi jsou povoláni ke svatosti“(LG), k plnému křesťanskému životu a
dokonalé lásce, protože „pramenem veškeré svatosti je Bůh sám, který poslal svého Syna, aby
svým životem a smrtí posvětil církev, svou Snoubenku“. Byť nadále v církvi existují různé životní stavy a způsoby života, neexistuje „hierarchie svatosti“, která by vycházela z jednotlivých
stavů. Svatost spočívá jen v lásce a věrnosti, s níž ten který křesťan žije své povolání.
Přestože Moscati ke konci svého života sloužil téměř doslova až do
roztrhání těla, zásadní místo v jeho životě měla osobní modlitba,
každodenní účast na brzké ranní mši sv., resp. svaté přijímání, a
modlitba růžence. Měl velkou touhu po neustálém spojení s Bohem, proto ho přitahovala adorace. Když např. z důvodu cestování
na světové lékařské kongresy nemohl přistoupit ke sv. přijímání,
pociťoval duchovní hlad, vnitřně strádal. Měl touhu žít stále v hlubokém společenství s Milovaným, setkání se svátostným Ježíšem
pro něj bylo opravdu „srdeční záležitostí“. Moscati choval také
zvláštní úctu k Panně Marii; Matka Boží zaujímala v jeho srdci
důležité místo. Žil v synovské oddanosti této „líbezné Paní“, která
živila jeho víru v Krista a podpírala ho ve chvílích samoty, a která
mu byla oporou při všech námahách jeho krátké, zato však intenzívní existence. Modlitba měla v jeho životě vždy privilegované
místo, byla pro něj skutečným „dýcháním duše“, a proto se v hloubi srdce vracel k Bohu při každé drobné příležitosti.
S mnoha přáteli (nejen) zdravotníky sdílíme úctu k tomuto inspirativnímu světci a každoročně s velkou radostí a úctou slavíme jeho svátek. Moscati zemřel
12. dubna 1927 v pověsti svatosti, tento den se tedy slaví jako den jeho narození pro nebe.
Jelikož ale často připadá na období velikonočních svátků, a pro obyvatele Neapole je památka
sv. Giuseppe slavností, se svolením Vatikánu se slaví až 16. listopadu, tedy v den přenesení jeho
ostatků z neapolského hřbitova do kostela Gesù Nuovo, do kostela, na který tak často hleděl z
okna svého pokoje, když se modlil.
Se svolením pana faráře bychom rádi letos tento svátek oslavili v našem kostele při večerní
mši svaté 16. 11. v 17:30 h za účasti otce biskupa Mons. Zdenka Wasserbauera a dalších kněží.
Srdečně zveme i vás, farníky. Pokud to epidemiologická situace dovolí, rádi bychom následně
Gabriela Suchlová
účastníky bohoslužby pozvali k setkání na faře.			
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Národní pouť za svatou Ludmilou

V sobotu 18. září vyvrcholilo 5 let usilovných příprav berounské farnosti a obce Tetína na oslavu 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily. Poutníci se shromáždili na okraji obce, ve velkoryse připraveném areálu, kde přivítali
papežského legáta, kardinála Schönborna, který sloužil slavnostní mši sv.. Jeho kázání bylo hojně přerušováno
potleskem. Oslavy pak pokračovaly v obci kolem kostelů koncerty, přednáškami, výstavami a všelidovou zábavou.
Díky patří všem organizátorům, kteří mysleli opravdu na vše a předešli tak obvyklým potížím podobných akcí.
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

Po - So:

7:30		

9:30

18:00

sv. Václav

17:30

sv. Václav

(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)

Neděle: 11:15

sv. Gabriel

Kostel otevřen:			Úřední hodiny
Po-So: 7:15 - 11:00 / 17:00 - 18:30			
Neděle: 7:30 - 11:00 / 17:30 - 19:00			

(v sakristii kostela nebo farní kanceláři)
pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

Příležitost k přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle:
		
Všední dny:
Jindy:

- ráno
7:30 – 7:55
9:00 - 9:25
- večer 17:30 – 17:55
- večer 17:00 – 17:25
- po individuální dohodě.

Významné dny, svátky a farní program

1.10. pátek
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
2.10. sobota Památka sv. andělů strážných
4.10. pondělí Památka sv Františka z Assisi
15.10. pátek
Památka sv. Terezie od Ježíše
18.10. pondělí Svátek sv. Lukáše, evangelisty
28.10. čtvrtek Svátek sv. Šimona a Judy
1.11. pondělí Slavnost Všech svatých
2.11. úterý
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše sv. na Malvazinkách od 15 hod.
Pravidelný program jednotlivých společenství začal v září. Bude upravován podle aktuální
epidemiologické situace.
Mše za zemřelé na Malvazinkách
Jako každý rok bude se konat mše sv. v kostele na hřbitově Malvazinky. V sobotu 2.11. od 15
hod. bude sloužena mše sv., po ní obejdeme hřbitov a zastavíme se u hrobů bývalých kněží
smíchovské farnosti.
Jak získat odpustky pro duše v očistci
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela
získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek
(sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k
jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu
Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci,
jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu
za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky
částečné. Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne
modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání
a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

Pouti v Hájku

Sobota 2.10. v 11:00
P. Vladimír Slámečka		
Sobota 30.10. v 11:00
P. Marek Vilímek, OFM		
Pátek 10.12. v 11:00
P. Radek Tichý
		
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Svatý František
Dušičková - novokněžská
Panny Marie Loretánské

Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. J. Gapski, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 250 ks bar.
neprodejné

