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Bůh Vánoc je Bohem, který „zamíchává karty“
Bůh se nevnucuje silou
Když stojíme před jesličkami, rozjímáme o Božím milosrdenství. Jesličky nám připomínají, že 
Bůh ve svém velikém milosrdenství sestoupil k nám, aby s námi navždy zůstal. Jesličky nám 
dále říkají, že Bůh se nikdy nevnucuje silou. Kvůli naší spáse nezměnil dějiny a nevykonal žád-
ný mohutný zázrak. Přišel ve vší prostotě, pokoře a mírnosti.
Bůh sesazuje mocné
Často si myslíme, že dějiny jsou ovládané střídajícími se mocnostmi a určovány tržní ekonomi-
kou a obchodem. Bůh Vánoc je však Bohem, který „zamíchává karty“. A činí tak s oblibou. Jak 
to řekla Maria ve chvalozpěvu Magnificat: „Pán mocné sesazuje z trůnu a povyšuje ponížené, 
hladové sytí dobrými věcmi a bohaté propouští s prázdnou (srov. Lk 1,52-53)“.
Bůh nemiluje velkolepé revoluce dějinných mocipánů a neužívá kouzelnickou hůlku, aby měnil 
situace. Stává se malým dítětem, aby nás přitáhl láskou, aby se dotkl našich srdcí svou pokor-
nou dobrotou, aby svou chudobou otřásl těmi, kdo se namáhají hromaděním klamných pokla-
dů tohoto světa.
Božímu novorozeněti chybělo vše potřebné
Právě takto smýšlel František z Assisi, který zavedl tradici stavby vánočních jesliček. František 
z Assisi chtěl vzpomínat na narození betlémského Dítěte, abychom vytušili, v jakých nesnázích 
se toto novorozeně ocitlo, když mu chybělo vše potřebné. Z jesliček k nám promlouvá Boží 
něha. Nazíráme v nich Boží milosrdenství, které se stalo tělem, aby obměkčilo náš pohled a 
pohnulo naším srdcem.
O Vánocích nám Bůh dává všechno. Svého Syna, daru všech darů, který nám přináší spásu. 
Bůh, který nás přichází spasit, nenachází lepší způsob, jak to učinit, než putovat spolu s námi a 
žít náš život.                       papež František

Přejeme Vám požehnané, láskou a porozuměním 
naplněné vánoční svátky,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2022
Farnost u kostela sv. Václava Praha-Smíchov
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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

Prameny síly
Čas se nezastavil. Obchodníci nás výzdobou i reklamami hlasitě 
upozorňují na skutečnost, že se blíží Vánoce. Toto období řadíme k 
těm výjimečným, nejenom kvůli typickým dekoracím a tradičním 
jídlům. Mnozí lidé objeví na chvilku neviditelné prameny síly, kte-
rými jsou: víra, láska, radost, klid a naděje. Podílejí se na různých 

dobročinných akcích. Opět se zvýší návštěvnost kostelů. Také ti, kteří hrdě říkají, že nevěří v 
Boha, se zastavují u betlémů. Rádi s chutí zpívají koledy. Zažívají zvláštní pokoj a štěstí.
Sotva však uplynou sváteční dny, zapomenou na tyto důležité zdroje. Nechají se zase strhnout 
proudem negativních zpráv a různých problémů. My křesťané nejsme uchráněni od tohoto 
způsobu chování, protože jsme stejně slabí.
Když si alespoň občas všichni vzpomeneme ještě na jednu významnou realitu, budeme schopni 
najít východisko z mnoha těžkostí. Tak, jako každý z nás potřebuje k životu jídlo, pití, světlo, 
teplo, oblečení, a další prostředky, neobejdeme se bez těch výše zmíněných pramenů síly. Neza-
stavme je po Vánocích, ale čerpejme z nich během celého roku.              Ilona Bozděchová

Farní akce v prosinci
V prosinci jsme nejdříve uklízeli kostel, včetně nově opravených schodů, proběhla mikulášská 
besídka za hojné účasti dětí, adventní duchovní obnova (se slušnou účastí dospělých), pod 
vedením našeho bývalého kaplana, P. Uhera. A celý Advent zněly každé ráno staročeské roráty, 
pilně zpívané pravidelnými návštěvníky. K akcím se ještě vrátíme v lednovém čísle.    FN
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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!

Tříkrálová sbírka
Doufáme, že letos bude možnost přispět do tříkrálové sbírky opět klasicky do kasičky v kostele 

při nedělní mši svaté. Dále bude umístěna statická kasička v pobočce Čes-
ké Spořitelny přímo naproti kostelu (Štefánikova 17) od 1. do 16. ledna. 
Z loňského roku již možná znáte online kasičku pro bezhotovostní platbu 
(www.trikralovasbirka.cz), která potrvá až do 30.4. Letošní novinkou je 
možnost přispět prostřednictvím QR kódu od 1. do 31. ledna.
Z vykoledovaných peněz podporujeme potřebné lidi z našeho okolí. 
Děkujeme za vaši štědrost!          Milena Lisá

Tříkrálová sbírka - číslo účtu Charity ČR : 66008822/0800 
Variabilní symbol za Smíchovskou farnost je:  777910026 

Poděkování za adventní přípravy
Děkujeme všem, kteří i letos pilně chodili na ranní roráty a nadšeně zpívali. Děkujeme 
všem, kteří kostel uklidili, vyzdobili a připravili na svátky. Děkujeme všem, kteří připra-
vili a provedli mikulášskou besídku pro děti. Děkujeme všem, kteří přišli na adventní 
duchovní obnovu. A také děkujeme všem, kteří přišli na pondělní kající bohoslužbu. 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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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: 200 ks bar.     neprodejné

Významné dny, svátky a farní program
  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.
Vánoce 2021–2022 v katedrále

Filmové setkání
Srdečně vás zveme na lednové čtvrteční setkání s filmem  Čas pro změnu. Časy krizí, jako je 
krize okolo nemoci Covid 19, převracejí naše životy naruby. Papež František ve své knize “Let us 

dream” se věnuje tomuto tématu. Tato kniha byla inspirací pro festival 
mladých v Budapešti v 2021 i pro tento film. Také uslyšíme svědectví 
jednoty a smíření 40 mladých „mučedníků bratrství“ z Buty v Burundi.
Těšíme se na vás ve čtvrtek 13.ledna 2022 v 19:45 ve farním sále. Po 
krátkém představení filmu následuje promítání, konec cca 21:15   Lisých

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.

Sobota 25. prosince – Slavnost Narození Páně:
  0:00 – Půlnoční mše sv. (kard. Dominik Duka)
  8:30 – Mše sv. za svítání
10:00 – Mše sv. ve dne (kard. Dominik Duka)
17:00 – Nešpory
Neděle 26. prosince – Svátek sv. Štěpána:
  8:30 – Mše sv.
10:00 – Mše sv.
17:00 – Nešpory 
Pátek 31. ledna – Památka sv. Silvestra:
  7:00 – Mše sv.
16:00 – Mše sv. na poděkování (kard. Dominik Duka)

Sobota 1. ledna – Slavnost Matky Boží Panny Marie:
  8:30 – Mše sv.
10:00 – Mše sv. (kardinál Dominik Duka)
Čtvrtek 6. ledna – Slavnost Zjevení Páně
  7.00 – Mše sv.
18.00 – Mše sv.

V ostatních dnech vánoční doby jsou boho-
služby podle pravidelného pořádku


