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V podzimním čase se více zamýšlíme nad koncem po-
zemského života, nad pomíjivostí věcí časných. Církev 
nás obzvláště v této době, kdy slavíme Vzpomínku na 
všechny věrné zemřelé, vybízí k modlitbám za duše v 
očistci, vždyť „S vírou na ně vzpomínejme, z očistce jim 
pomáhejme, budou na nás vzpomínat, až my budem 
umírat, umírat.” Zároveň si uvědomujeme i blížící se 
závěr církevního roku, který nás rovněž vyzývá k určité 
„rekapitulaci” uplynulého období. A právě v této atmo-
sféře nám církev připomíná Krista Krále, jehož slavnos-
tí končící se církevní rok vrcholí. Dříve bylo zvykem o 
této slavnosti konat před vystavenou Nejsvětější Svátostí 
obnovu zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 
Když Pius XI. encyklikou Quas primas z 11. prosin-
ce 1925 tuto slavnost zavedl, chtěl uznáním jediné 
pravé vlády Kristovy léčit nejistotu a neutěšenou 
situaci doby. Původní slavení poslední říjnovou ne-
děli bylo přeloženo na poslední neděli v liturgickém 
mezidobí, čímž se zdůraznily eschatologické souvis-
losti Ježíšova panování.
Zatímco u různých starobylých národů se vladař stá-
val centrem veškeré moci a pozornosti, v Izraeli tomu 

bylo jinak. V centru stál vždy Hospodin, od něhož král přijímal moc, byl jeho vyvoleným a poma-
zaným, a jehož reprezentoval. Mnohé texty Starého zákona už židovská tradice vztahovala na pří-
chod a vládu Mesiáše (např. 2 Sam 7, 12-13; Ž 2). Prorok Daniel popisuje království Syna člověka, 
které bude zahrnovat všechny lidi, bude věčné a nebude zničeno (srv. Dan 6, 13-14).
Na počátku Ježíšova pozemského života jsme slyšeli otázku: Kde je novorozený král židovský? (Mt 
2,2) A na jeho konci pak otázku Pilátovu: Ty jsi židovský král? (Jan 18,33) i Ježíšovu odpověď: Ano 
já jsem král. V odpovědi Ježíš otevřeně ukazuje na duchovní původ a cíl svého kralování, kterým je 
vydat svědectví pravdě, zjevit Otcovu dobrotu. Nezapomínáme na to, že Ježíš je král věčný, že On 
je ten, který byl a který přichází, On je vládce nade vším stvořením? Ježíš se během svého působení 
zpočátku vyhýbá královským titulům a odchází, když jej lid chce provolat za krále (J 6, 15). Snad 
proto, aby předešel špatnému pochopení způsobu svého panování. Jistě bychom v dějinách našli 
vladaře, kteří se ideálu Božího panování blížili méně a kteří více. Přesto jedině Ježíšova vláda je 
vládou, která neklame, která nezotročuje, která nezneužívá, která se nemýlí, která je v plném sou-
ladu s vládou Otcovou. Jedině Kristu je Otcem dána plnost moci. Pouze Ježíše, který se sám sebe 
zřekl a vzal na sebe přirozenost služebníka, Bůh vyvýšil nade vše, aby se před ním sklonilo každé 
koleno, na nebi, na zemi i v podsvětí, a každý jazyk vyznal, že je Pán (srv. Flp 2, 6-11).
Každý z nás vládne a chce vládnout přinejmenším sobě. Bez Krista však každá vláda nad sebou 
samým i nad druhými více ničí, než prospívá. Jsme tedy ochotni přijmout Kristovu vládu v na-
šich životech takovou, jaká je, a nikoli zkreslenou našimi obrazy? Jsme ochotni vládnout sobě i 
druhým podle Kristova příkladu? Jestliže ne, nemůžeme čekat, že svět se bude měnit, ba naopak 
budeme přispívat k jeho rozbíjení. Pokud ano, pak vyznejme, že On je Pánem našich životů a 
celého stvoření a nezůstávejme u tohoto vyznání pouze o slavnosti Krista Krále, ale každý den jej 
opakujme slovy, srdcem i životem. Tak můžeme přispívat k růstu Božího království zde na zemi 
a jít vstříc jeho plnosti na konci časů.                 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 6. září jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme pod vedením 
kaplana P. Zachariáše. Nově se scházíme každých 14 dní v úterý od 18:15 ve 
farním sále. Probíráme biblické texty, jejich význam i interpretaci, přesahy 
do morálky a katechismu. Přijďte se i vy nezávazně podívat a uvědomit si 
souvislosti!          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!

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
Rekreační cvičení pro ženy
úterý od 16:30 - 17:30 hod. - fara, velký sál 
Biblická hodina            (1.11., 15.11., 29.11..)
úterý od 18:15 - vede P. Zachariáš
Příprava na křest dospělých (8.11., 22.10,...)
úterý od 18:30 - P. Zachariáš (farní kancelář)

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 6.9.
Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:30 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné 
modlitby a oběd)
Čtvrteční filmové a modlitební večery
čtvrtek od 19:45 - velký sál na faře, dle programu
Modlitba sv. Růžence v kostele
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 23.11.. v 18:30, farní kancelář
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 24.11.. 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”. 

Pokud postrádáte nějaké aktivity, nebo máte náměty, jak stávající obohatit, obraťte se 
na kteréhokoli člena pastorační rady nebo napište na: prispevky@volny.cz
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Filmové večery obnoveny! 
Srdečně vás zveme na Listopadové čtvrteční setkání s filmem „Doro-
thy Day“.  Dorothy Dayová je jednou z nejvlivnějších amerických po-
stav 20. století. Spoluzakladatelka Katolického dělnického hnutí, díla 
pohostinství a služby nejchudším, bojovala celý život proti vyloučení, 
chudobě, sociální a rasové nespravedlnosti. Dokázala spojit život mod-

litby, inspirovaný Biblí a svatými, a život činu, v srdci bojů své doby. Těšíme se na vás ve 
čtvrtek 10.listopadu 2022 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 Striče-
vić (stricmil@yahoo.com, telefon: 730 778 440). Zkoušky každé pondě-
lí 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 4. prosince ve farním sále. Zájemce 
prosíme, aby se zapisovali do připraveného archu v sakristii kostela. 
Uzávěrka přihlašování je do neděle 27. listopadu. Těšíme se na vás! Lisých

Úklid kostela 
Vánoční úklid začneme v sobotu 10. 12. 2022 po ranní bohoslužbě. 
Prosíme všechny farníky o pomoc! Když nás bude aspoň 20 - 25, tak 
budeme hotovi do 11 hod.

Adventní duchovní obnova 
Uskuteční se v sobotu 17. 12. 2022 od 9 hodin na faře, povede P. Petr 
Havlík. Jako vždy budou 3 čtyřicetiminutové přednášky a příležitost ke 
svátosti smíření. Duchovní obnovu zakončíme polední mší sv.

Kající bohoslužba
Proběhne v pondělí 19. 12. 2022 od 17 hodin. K dispozici bude více 
zpovídajících. Využijte prosím tuto příležitost, zpovídání těsně před 
Štědrým dnem nelze z kapacitních důvodů zaručit.

Pravidelný úklid na faře
Hledáme spolehlivého zájemce, který by se ujal pravidelného úklidu 
společných farních prostor (přízemí fary). Časová náročnost cca 3 ho-
diny týdně, finanční odměna.       JG

Farní odpoledne
Po dlouhé kovidové přestávce bychom rádi obnovili tra-
dici farních odpolední. Zveme všechny na faru v sobotu 
12. 11. od 14 hod. Můžeme se těšit na přátelské setkání 
s farníky známými i méně známými, děti do dětského 
koutku. K tomu všemu bude jako vždy i něco dobrého 
na zub (občerstvení bude zajištěno, ale budeme moc 
rádi, když alespoň někteří přinesou ke společnému ob-
čerstvení také něco z vlastních kuchyní). Všichni jsou 
srdečně zváni. Otec Jiří se na všechny těší, bude příto-
men a vytrvá až do konce (s výjimkou večerní mše sv.)! 
A případní pomocníci jsou vřele vítáni!    FN  
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Všechno má svůj čas
Mnohé biblické citáty jsou velmi staré, ale o jejich pravdi-
vosti se přesvědčujeme i v dnešní moderní době. Takový je 
i ten, který jsem zvolila jako název tohoto fejetonu. Nejná-
zornějším příkladem je náš život. Dělí se na několik úseků 
a žádný z nich nepřeskočíme. Každý má svoje zvláštnosti. 
Zažíváme dětství, mládí střední věk i stáří. Vracíme se ve 
vzpomínkách do uplynulých časových období. Ty hezké 
nám mohou být velikou posilou při řešení problémů, ale ne-
smíme zapomínat na přítomnost.

Také všechny veliké i malé události v dějinách se stávají v určité době. Často ani nevíme, proč 
zrovna teď. Pokládáme si otázku, kdo řídí tento řád. My křesťané věříme, že je to Bůh, jiní ho 
nazývají Vyšším principem, další říkají, že je to jenom náhoda.
Někteří lidé se pokoušejí uměle předbíhat čas, do Vánoc zbývají více než dva měsíce. Už je v 
obchodech výzdoba i zboží. Toto divadlo, ve kterém hrají hlavní roli peníze, má uvést lidi do 
zmatku, a způsobit ztrátu podstaty hlubokého poselství daného období. To se děje nejenom před 
Vánocemi, ale i v ostatních částech roku. Prožívejme události v čase, kdy se mají stát. Nenechme 
si brát radost, kterou přinášejí. Stále si připomínejme úvodní citát, že všechno má svůj čas.  
                     Ilona Bozděchová
Volby 2022
Letošní komunální volby se v Praze 5 nesly ve znamení „nové vlny“. Strana Praha 5 sobě, která 
o 0,06% předstihla koalici současných koaličních stran ODS a TOP 09, může společně s dalším 
nováčkem SEN 21 a omlazenými Piráty sestavit těsnou většinu 21 zastupitelů ve 41 členném 
zastupitelstvu. Tato koalice nemá zrovna záviděníhodnou výchozí pozici, protože vládnout s 
většinou jednoho hlasu znamená stálé ohrožení a konstruktivní vláda se tak může proměnit ve 
stálý boj o politické přežití. Po osmi letech se do zastupitelstva nedostal nikdo z KDU. Nemuse-
lo se to stát. Politické kalkulace nových stran totiž počítaly najisto s tím, že koalice KDU-ČSL, 
Zelení a Nezávislí uspěje a její zastupitelé  zajistí nové koalici v zastupitelstvu bezpečnou vět-
šinu. Sací síla neokoukaných hnutí, úspěšných i neúspěšných, však vyluxovala příznivce KDU 
nejenom ze spolků, ale také z farností a „nová vlna“ si tak vylila vaničku i s dítětem. I v politice 
platí, že každý je strůjcem svého štěstí.  Neúspěšní kandidáti KDU si jistě svou cestu křesťanů, 
kteří berou svoji víru vážně, prošlapou jinde. Možná si rádi oddechnou od zničujícího stre-
su každodenních politických půtek. Křesťané, kteří letos volili nové strany však brzy zjistí, že 
mezi novými zastupiteli již nejsou praktikující katolíci. Že i jejich volební rozhodnutí zrušilo tu 
špetku soli, která reprezentovala v samosprávě křesťanskou a katolickou víru a interní znalost 
křesťanského prostředí. A jsem si jist, že ji reprezentovala dobře, jak o tom svědčí například 
zápisy z jednání zastupitelstva nebo výborů a komisí. Můžeme se ptát, zda křesťanská sázka na 
„novou vlnu“ stála za tento výsledek. Já si osobně myslím, že nikoli. Ale máme čtyři roky na to, 
abychom si to ověřili.             Josef  Cuhra

Synoda pokračuje
V říjnu 2021 zahájil papež František synodální proces, který je příležitostí k 
naslouchání, modlitbě a hledání nových cest v životě a poslání církve.
Tento rok jsme ukončili proces na diecézní a národní úrovni. Finální text 
za Českou republiku je k dispozici na: https://cbk.blob.core.windows.net/cms/
ContentItems/33330_33330/2022-07-22-narodni-synteza-podepsana.pdf
V říjnu 2022 byl ve Vatikánu zveřejněn oficiální pracovní text, který bude zá-

kladem pro práci v rámci druhé, kontinentální etapy Synody, která by měla být ukončena v břez-
nu 2023. Následovat bude v říjnu 2023 první zasedání Synody a v říjnu 2024 druhé. Papež roz-
hodl, že „... Plody zahájeného synodálního procesu jsou četné a to vyžaduje čas na dozrání“.   FN
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Putování za sv. Lukášem, evangelistou na Pražský hrad

V úterý18. 10. 2022, na svátek sv. evangelisty Lukáše, sloužil v katedrále sv. Víta, Václava a Voj-
těcha biskup Wasserbauer mši sv. ke cti sv. Lukáše, obětovanou zvláště za lékaře a zdravotníky. 
Vystavena byla lebka světce, která je od roku 1354 součástí Svatovítského pokladu.
Je to velmi silný zážitek, když se před jeho lebkou čte „.... evangelium podle sv. Lukáše“.
Svatý Lukáš jako společník apoštola Pavla se setkal i s dalšími apoštoly a sesbíral a sepsal svě-
dectví o Ježíši Kristu asi po roce 70. Jako jediný z novozákonních pisatelů nepocházel ze židov-
ství a k evangeliu napsal i pokračování z dějin prvotní církve - Skutky apoštolů. Podle zmínek 
ve Skutcích apoštolů pocházel ze syrské Antiochie (Sk 6, 1-6; 11, 20-30; 13,1n). Také Eusebius 
a Jeroným uvádějí, že byl Syřanem. Vystudoval lékařství a nakonec se ukázal jako schopný 
spisovatel a znalec lidí s velmi citovým postojem. Uvádí se, že ke křesťanství jej zřejmě přivedli 
křesťané ze židovství, ač k židovskému národu nepatřil. Podle Kanona Muratoriho (ze 2. stol.) 
se za života s Ježíšem a jeho působením nesetkal a jeho zařazování mezi Ježíšovy učedníky je 
nesprávné.

Roku 50-51 se připojil k Pavlovi v Troadě (byl s 
ním na druhé apoštolské cestě) a podle někte-
rých ho provázel do konce jeho života. Je však 
dost pravděpodobné, že poté co s Pavlem došel 
do Filip, setrval v nich do roku 57, aby pomá-
hal upevnit Pavlovo dílo. Při Pavlově návratu 
ze třetí apoštolské cesty, na jaře roku 58, opět 
šel po jeho boku do Jeruzaléma (viz Sk 20,5-
21,18). Zde se setkal s apoštolem Jakubem i s 
jeruzalémskými staršími a zřejmě také se žena-
mi, jejichž jména v evangeliu uvedl pouze on 
(viz Lk 8,2-3; 24,10).

Apoštola Pavla dále provázel na cestě do římského vězení (viz Sk 27, 1-28, 16; Kol 4, 14; Flm 24) 
a byl u něj za jeho vazby v Římě v letech 61-63. Tehdy měl možnost seznámit se s evangelistou 
Markem (Kol 4, 10-14; Flm 24). Při dalším římském věznění Pavla v letech 66-67, kdy Pavel 
očekával smrt, zůstal opět v jeho blízkosti (2 Tim 4, 11).
Po Pavlově smrti koncem června Lukáš zřejmě velmi brzy opustil Řím, ale další zprávy o jeho 
životě a hlásání evangelia nejsou dost spolehlivě doložené a místa působení se liší. Hovoří se o  
Dalmácii, Galii, Itálii a Makedonii na základě zprávy sv. Epifania. Sv. Řehoř z  Naziánu svědčí 
o jeho pobytu v Achaji (dnešním Řecku) a Symeon Metaphrastes zmiňuje Lukášovu návštěvu 
Horního Egypta. Řecká tradice má zato, že byl biskupem v Thébách (dnešní Thisvi, severně od 
Athén ve starověké Boiótii). Sv. Jeroným podobně jako starobylý lat. Prolog (II. s.) zaznamenali 
Lukášovu působnost v Boiótii v Achaji. Jedná se o provincii ve středním Řecku, ležící severně 
od východní části Korintského zálivu. Na jihu je od Attiky oddělována pohořím Kithairon. 
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Severní hranicí této provincie je Lokris s Eubojským zálivem.
Lukáš zemřel ve věku 84 let, podle písemnosti sv. Řehoře údajně v Patras, vzdáleném od dnešní 
Thisvi asi 100 km západně. Má se jednat o mučenickou smrt oběšením na olivovém stromě. 
Většinou vzhledem k věku se však spíše předpokládá přirozené úmrtí a martyrologium se k 
jeho smrti nevyjadřuje. Antropologické zkoumání ostatků* smrt oběšením nevylučuje. Původ-
ní Lukášův hrob je uváděn v Thébách (Thisvi), odkud byly jeho ostatky přeneseny přes Kon-
stantinopol do Padovy a Prahy. Prof. ThDr. Jan Matějka uvádí v článku: „Osobnost sv. Lukáše 
a jeho ostatky” ve sborníku pro KTF UK 2002: „Věrohodnost této tradice potvrzuje zpráva o 
přenesení těla sv. Lukáše spolu s  kostmi sv. apoštola Ondřeje v době císaře Konstance II., syna 
Konstantina Velikého, v  roce 357 do baziliky svatých Ondřeje a Lukáše v Konstantinopoli. 
(Tuto Justinián I. kolem r. 527 přebudoval na kostel sv. apoštolů, zbořený r. 1462) ... O přenese-
ní těla sv. Lukáše do Padovy se nedochoval soudobý historický záznam. - V roce 1177 byla na 
padovském hřbitově při bazilice sv. Justiny nalezena olověná rakev s kosterními pozůstatky a 
destičky označené „S. L. Evang.“ a „S. L. E.“. 
Podle staré tradice, za řádění obrazoborectví v Konstantinopoli, asi v letech 741 až 770, byly 
tyto Lukášovy ostatky knězem Uriem přeneseny do Padovy z důvodu ochrany před zneuctě-
ním. Byly od r. 899 kvůli nájezdům uloženy na hřbitově, kde byly r. 1177 objeveny a prohlédnu-
ty za přítomnosti papeže, který je prohlásil za pravé. Roku 1313 byl pro novou kapli sv. Lukáše 
vytvořen mramorový sarkofág a do něj uloženy ostatky v olověné rakvi.
Císař Karel IV. 6. 11. 1354 získal v Padově pro pražskou katedrálu lebku s  čelistmi a 15 zuby sv. 
Lukáše i s darovací listinou. Během let byly menší části z ostatků odděleny. Lebka sv. Lukáše, 
stále uchovávaná ve Svatovítském pokladu, je každoročně 18. 10. o svátku evangelisty vysta-
vovaná k uctění v pražské katedrále. Nejznámějším se Lukáš stal sepsáním evangelia a Skutků 
apoštolů. Italský básník Dante označil jeho evangelium za nejkrásnější knihu světa. Lukáš v 
něm krásně ukazuje milosrdnou lásku Spasitele ke všem lidem, zdůrazňuje, že Ježíš přišel nejen 
pro Židy, ale i pro pohany a především pro hříšníky, pro lidi, kteří se vzdálili Božímu řádu. 
Ústřední myšlenku Lukášova evangelia vidíme ve větě: „Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, 
co by zahynulo.“ (Lk 19,10)
Jeho spis bývá nazýván evangeliem milosrdenství, Ducha svatého, žen a chvalozpěvů. Téma 
milosrdenství ukazují např. příběhy „O marnotratném synu“ (Lk 15,11-32); „O hříšnici v domě 
farizejově“ (Lk 7,36-50); „O farizejovi a celníkovi“ (Lk 18,9-14) – v nich zároveň učí jaký postoj 
má hříšník zaujmout k návratu do Boží náruče. Boží milosrdenství vystihuje Lukáš i v Kristo-
vých slovech na kříži, když se modlí za své katy a slibuje ráj kajícímu lotru. O Duchu svatém 
píše ze všech evangelistů nejvíce. U všech významných osob zmiňuje vedení Duchem svatým, 
ať je to Jan Křtitel, Zachariáš, Simeon či jde o okamžik zvěstování nebo Ježíšova slova.
Na mnoha místech si všímá žen, např. v podobenstvích, upozorňujíce na chudou vdovu, kte-
rá dala za svého nedostatku, v příběhu Marie a Marty i žen na křížové cestě aj. To, že v jeho 
evangeliu mají ženy čestná místa, zatímco ve starověku byly ženy velmi podceňované, má další 
význam. Tím, že hovoří podrobněji o P. Marii dává předpoklad, že informace čerpal přímo od 
ní a protože ji slovy vykresluje, je označován za malíře Matky Boží.
Lukášovo evangelium se od ostatních liší i zařazením čtyř básnických vložek či písní (Mag-
nifikat – chvalozpěv P. Marie, Benediktus – chvalozpěv Zachariáše, Glória in excelsis Deo a 
chvalozpěv Simeonův).
Lukáš ukázal značnou citlivost ke smýšlení pohanů a vynechal místa, která by se jim mohla zdát 
tvrdá a zaznamenával vše, co je pohanům ke cti. Také s oblibou používal protiklady – např.: 
„Boháč a chudý Lazar;“ „Farizej a celník;“ nedůvěra Zachariáše a důvěra P. Marie.
Druhým Lukášovým dílem (po evangeliu, které je naukou Krista) jsou Skutky apoštolů, které 
lze označit za kroniku prvních let Církve a pojednávají o šíření Kristovy nauky.
Znakem a hlavním atributem sv. Lukáše je býk, protože jeho evangelium začíná Zachariášovou 
obětí a býk byl pro Židy obětním zvířetem.                            Jan Chlumský http://catholica.cz/?id=4787
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Ještě by se to dalo stihnout! 1,2, 3 - hotovo!
Pokud znáte někoho, kdo čelí exekucím, pomozte mu při vyřizování 
potřebných kroků. Ať už jde o nahlédnutí do evidence exekucí, pomoc 
s napsáním dopisu exekutorovi, přispění na poplatek pro exekutora. Z 
malých dlužných částek (typicky pokuta z tramvaje, neplacení popelnic, 
atd.) se staly pěticiferné částky. Teď je šance tyto malé částky zaplatit a 
dluhů se zbavit!

Milostivé léto II. - 1. září až 30. listopadu 2022
Šance zbavit se exekucí na dluzích vůči státu - zdravotní pojišťovny, ČEZ, 
nemocnice, dopravní podnik, ..... (nevztahuje se na daně)

1. Zjistěte své exekuce v Centrální evidenci exekucí. Pokud 
nevíte jak, na helplince 770 600 800 vám poradí či pomohou.

2. Napište exekutorovi dopis nebo e-mail s žádostí o vyčíslení 
dlužné jistiny a informujte ho, že využijete Milostivého léta II.

3. Zaplaťte jistinu dluhu a 1815 Kč pro exekutora a zbavte se 
dluhu jednou pro vždy!

Nebuďme lhostejní! Milostivé léto stojí i na principu solidarity 
rodiny a společenství.

www.milostiveleto.cz
Poradna pro lidi v tísni : 
Arcidiecézní charita Praha, Pernerova 20, 186 00 Praha 8 – Karlín

Zazní při mši 2. listopadu 2022 v 17.30 hod. 
v kostele sv. Václava, nám. 14. října, Praha 5

Antonio Salieri

REQUIEM 
in C minor 

Introitus / Kyrie, Sequenz (Dies Irae),  
Benedictus,  Agnus Dei  

Zpívá
Chrámový pěvecký sbor IGNIS

Diriguje 
MgA. Milena Stričević

Varhany 
Petr Habán
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Významné dny, svátky a farní program
    1.11. úterý Slavnost Všech svatých
    2.11. středa Vzpomínka na všechny věrné zemřelé,
    od 15 hod. mše sv. na Malvazinkách
    9.11. středa Svátek Posvěcení lateránské baziliky
 10.11. čtvrtek Památka sv. Lva Velikého
 12.11. sobota Památka sv. Josafata
 17.11. čtvrtek Památka sv. Alžběty Uherské
 20.11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále
 22.11. úterý Památka sv. Cecílie
 27.11. neděle 1. neděle adventní
 30.11. středa Svátek sv. Ondřeje
    4.12. neděle 2. neděle adventní
    od 16 hod Mikulášská besídka
    6.12. úterý Památka sv. Mikuláše

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 Pátek:  15:00  Palata

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.

Poutě do Hájku
Sobota   5.11. v 11 hod  - DUŠIČKOVÁ -     P. Josef Žák
Sobota  10.12 v 11 hod  - PANNY MARIE LORETÁNSKÉ - P. Lukáš Fošum OP

Mše za zemřelé na Malvazinkách
Jako každý rok bude se konat mše sv. v kostele na hřbitově Malvazinky. Ve středu 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 pl-
nomocné 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,  
modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.


