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O Vánocích Církev sv. si připomíná Narození svého Spasitele. Jak po něm lidstvo toužilo, to nám 
šťastným, kteří jsme spatřili světlo světa už vykoupeného, dává tušit v přípravné době na Vánoce — 
v Adventě! Jako v tuto dobu cela příroda je chladná, světla stále ubývá a noc hrozí pohltit den, tak 
tomu bylo také v lidských srdcích před narozením Ježíše Krista. Vyvolený národ židovský, jenž uctíval 
jednoho a pravého Boha, ústy svých praotců a proroků opakoval ustavičně slova žhavé touhy po zaslí-
beném Vykupiteli, neboť není hroznější myšlenky než žít v zavržení od nejvyššího Dobra. Nikdo jiný 
pak, než Syn Boží nebyl schopen podat dostatečné výkupné z tohoto hněvu.
Také pohanský svět se potácel v zoufalství. Jeho kamenní bohové neslyšeli slov nářků a jeho nejlepší 
filosofové klesali vyčerpáni u hranic lidského rozumu. I oni se radovali, když mysleli, že nalezli svého 
„spasitele“ l jejich jásot však se brzy proměnil ve větší ještě nářek, neboť tito „spasitelé“ byli stejně bídní 
tvorové, jako všichni ostatní! 
Celý svět tehdy čekal, že se musí něco stát! Mělo-li Božství zasáhnout kdy v osudy lidstva, pak to byl 
právě tento okamžik! Byl očekáván „příchod“ (to je význam slova „advent“) Vykupitele lidí. Církev 
nám v adventní bohoslužbě předkládá slova touhy Církve po Spasiteli. On už přišel a vykoupil naše 
duše z moci ďábla. Čekáme však dosud na spasení těla a na zabezpečení spásy duše, a ještě mnoho lidí 
čeká vůbec na světlo víry a spásu duše, protože zvěst o spáse k nim dosud nepronikla! Kristus přijde 
v poslední den světa a pak ustane všechen pláč a všechna bolest. Pro ty, kdo se bojí Boha a jej milují, 
bude tento příchod nejvýš radostnou a vytouženou událostí, pro hříšníky pak hodinou hrůzy a odsou-
zení. Na tento Příchod Církev nyní se těší a abychom věděli zároveň, jak vážný a rozhodující okamžik 
to bude, čítávala Církev o první neděli adventní evangelium o konci světa.
A ještě na jeden Příchod se máme připravovat — na příchod Spasitele do našich srdcí ve sv. Přijímání. 
Kdo často přijímá svého Soudce, může se být jist, že On jej při svém konečném Příchodu milostivě 
přijme. Jakým způsobem však můžeme se vhodně připravit k přijímání Krista, tomu nás učí právě 
adventní liturgie Církve. Kolík touhy, pokorné kajícnosti a vroucí lásky je v ní uloženo! Čerpejme tedy 
z této čisté o osvěžující studnice!
Zvláštní pozornosti se těší v Adventě Panna Maria, která svým „staniž mi se podle slova tvého“ přispě-
la k uskutečnění naší spásy. Při mši sv. se činí zvláštní připomínka Matky Boží a v našich krajinách jsou 
obvyklé „rorály“, mše sv. ke cti Bohorodičky. Použijme adventní doby k tomu, abychom se v klidné 
kajícnosti a vroucí lásce připravili na příchod Spasitele ve sv. přijímání i na konečný příchod k Soudu, 
a vyprosme „příchod“ milosti Evangelia těm, kdož ho dosud nepoznali!       P. Zachariáš
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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            (29.11.,13.12.,...)
úterý od 18:15 - vede P. Zachariáš
Příprava na křest dospělých (6.12., 20.12.,...)
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 25.1.. v 18:30, farní kancelář
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 20.12.. 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”. 

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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Chrámový pěvecký sbor Ignis
působící při kostelích sv. Ignáce a sv. Václava hledá nové členy do všech 
hlasů, zejména soprány, tenory 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

Filmový večer v prosinci
Srdečně vás zveme na prosincové čtvrteční setkání s neFilmem Zpověď 
a Duch Svatý. V tomto audiu se P. Josef Prokeš zamýšlí nad tím, proč 
zpověď odkládáme, prožíváme ji pouze formálně a nebo k ní nechodí-
me vůbec. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8.prosince 2022 v 19:45 ve far-
ním sále.“                   Lisých

Modlitba chval
Srdečně zveme na modlitbu chval, díků a proseb ve čtvrtek 15.12. od
19:45 ve farním sále. Modlitba bude doprovázena kytarovými chva-
lozpěvy. Zatím se scházíme pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci.
       Tomkovi, Suchlovi, 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.       JG

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.   JG

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.    JG

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

Pozvánka na roráty
V adventní době budou roráty každý den (Po-So) v 7:30 v boční lodi kostela. Roráty jsou jed-
ním z typických znaků adventu v naší zemi, celosvětově unikátní. Jedná se o ranní mši svatou 
ve všední den, na kterou děti i dospělí vyrážejí s lucerničkou v ruce očekávat Spasitele. Při 
rorátech v českém provedení jsou velmi důležité starobylé písně, které oslavují biblický příběh 
o vtělení Ježíše v lůně Panny Marie. Jiné rorátní zpěvy odrážejí zkušenost izraelského národa, 
který se pro hříchy svých členů dostal do vyhnanství v Babylonii a slovem proroků tam živil 
naději na osvobození a návrat domů.        JG

Má to smysl
Milí přátelé, právě jsem si přečetl v Katolickém týdeníku o sbírce na generátory elektřiny pro 
Ukrajinu - Teplo a světlo pro Ukrajinu - sbírka na generátory (charita.cz). Ležím v posteli, na 
četbu mi svítí lampička, teplo a teplou vodu mi zajišťuje elektricky ovládaný plynový kotel, v 
ledničce se mi chladí jídlo na další dny, nádobí umyla myčka, prádlo vyprala pračka, můžu si 
rozsvítit, kde chci. Píšu vám z notebooku, spojení zajišťuje wifi router s modemem nebo mobil-
ní telefon. Něco z toho je možná luxus, ale většina z toho dnes již standard pro normální život. 
Na té Ukrajině kvůli ruským teroristům nic z toho miliony lidí bez elektřiny nemůžou, jsou 
opravdu chudáci. Myslím, že ta sbírka dává velký smysl.  Dobrou noc přeje, Jan
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Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 23. 11. 2022
 Přítomni:  P. J. Gapski, P. Z. T. Kristek, J. Macek, A. Lisý, 
   F. Nedbal, O. Sobotka, P. Chvátal, H. Svobodová
 Omluveni:  J. Durdisová

 Body jednání, návrhy a usnesení schůzky pastorační rady:

 1) Novoročenka: připravena, bude zaslána do tisku. 
 2) Stavební práce: probíhá oprava druhé části schodů u vstupu do kostela. 
 3) Ozvučení kostela: probíhá rekonstrukce ozvučení kostela, která by měla být dokončena
  do konce roku.
 4) Roráty: v době adventu se budou konat ranní roráty v hlavní lodi kostela.  
 5) Mikulášská besídka: je plánována na 4. 12. 2022 od 16 hodin na faře.
 6) Úklid kostela: 10. 12. 2022 po ranní bohoslužbě. Prosíme všechny farníky o pomoc!
 7) Adventní duchovní obnova: 17. 12. 2022 od 9 hodin na faře, povede P. Petr Havlík.
 8) Kající bohoslužba: 19. 12. 2022 od 17 hodin.
 9) Úklid fary: stále hledáme člověka, který by byl ochotný uklízet jednou týdně faru, práce
   asi na 3 hodiny, finanční odměna.
 10) Výstava fotografií spolku Člověk a víra: do 8. 1. 2023 se koná v Mladotově domě na Hradě, 
  požádáme o možnost pozdějšího umístění výstavy vzadu v kostele.
Termín příští schůzky pastorační rady: 25. 1. 2022 v 18, 30 hod.  Zapsala:   HS

Jak kráčet věkem dospělosti
V letošním roce vykročila naše země do Kristových let svobodné existence. Tento věk rozum-
nosti by se mohl vyznačovat „moudrým hodnocením věcí pozemských a usilováním o dobra 
věčná“, jak se hezky modlí katolíci. Ačkoli dramatické události posledních tří let by mohly 
takový rozumný postoj k životu naznačit všem, nelze mít přehnaná očekávání. Ovšem v ka-
tolickém prostředí by takový program měl být normou. Ani zde však nepřevažuje. Přitom je, 
naprosto aktuálně, na čem stavět. Poslední encykliky papeže Františka, především Encyklika o 
sociálním bratrství Fratelli tutti, je slovem pro tuto dobu v pravém smyslu.  Vyzývá k životnímu  
postoji „milosrdného samaritána“, který je srozumitelný všem bez ohledu na vyznání a může 
léčit zdánlivě neléčitelné nemoci současnosti. Kristova léta naší svobody ať tedy nejsou dobou 
skepse a strachu, ale smělým vykročením do spolupráce na obrodě země, kterou jsme dostali 
za dědictví a o které sám Bůh pravil, že je stvořením dobrým.        Josef Cuhra

P. Zachariáš oslavil 40. narozeniny
Při mši sv. 9:30 v neděli 27.11. jsme popřáli P. Zachariášovi a poděkovali za jeho službu farnosti. 

g

40
h
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Pořad mší svatých o vánočních svátcích 2022
Kostel sv. Václava Praha 5 - Smíchov 

Ostatní dny platí pravidelný pořad bohoslužeb.

Kostel bude otevřen 25. 12. 2022 a 26. 12. 2022 po celý den.
Ve všední dny 7:15 – 11:00 a 17:00 – 18:30.

Prohlídka kostela a betlému je možná mimo čas bohoslužeb.

Narozeninové poselství
Když slaví narozeniny blízká osoba, přejeme jí všechno nejlepší, 
zdraví a dáváme dárky, které potěší. Také si připomínáme, čím nás 
obohacuje a proč jsme s ní rádi. Známí umělci pořádají při této pří-
ležitosti výstavy a koncerty.
Opět se přiblížil čas, kdy oslavujeme narození Ježíše Krista. Toto ob-
dobí má zvláštní atmosféru. Jsou v něm zdůrazňovány hodnoty, které 

přinesl, lásku, radost, pokoj a naději spojenou s vírou. Také v lidech, kteří na ně po celý rok 
zapomínají, se na chvilku probudí touha po nich. Navštěvují kostely, zpívají koledy, poslouchají 
koncerty. Podílejí se i na různých dobročinných akcích. Některým lidem končí sváteční dny už 
26. prosince, jiným na konci a dalším až na začátku ledna, kdy končí vánoční doba. 
Mnozí uklidí do krabice s ozdobami i tyto nehmotné poklady. Měli bychom si často připomí-
nat, že jejich oživení jenom na několik dní, nestačí. Bez nich by už svět neexistoval. Jsou také 
velmi účinnými prostředky k odolnosti společnosti proti různým těžkostem. Strach a stres mají 
opačný účinek.
Všichni se můžeme svobodně podílet podle našich možností a schopností na dobrém životě 
šířením stále platných trvalých hodnot. Nechme je venku i po Vánocích a berme si z nich sílu 
k pomoci lidem kolem i nám samotným.                 Ilona Bozděchová

Dokončeno 27 ročníků Zpravodaje, Aleluja!
S potěšením oznamujeme, že tímto prosincovým číslem jsme vstoupili do 28. ročníku. Ani letošní rok 
nebyl bez obtíží. Ale přešli jsme opět na standardní tisk v tiskárně. Náklad se stabilizoval na 250 vý-
tiscích a je každý měsíc rozebrán. Bohužel, z cenových důvodů jsme se vrátili k černobílé tištěné verzi, 
pokochat se barvami a prohlédnout si fotografie v detailu můžete v barevné verzi, dostupné na farních 
stránkách. Jiná věc je, čím naplnit obsah. V uplynulém roce již většinou pominuly kovidové restrikce, 
ale počet návštěvníků kostela a farních akcí se nevrátil ani vzdáleně na předchozí stav. Je samozřejmě 
možné prostor zaplnit převzatými materiály, ale Zpravodaj by měl především reflektovat život ve 
farnosti. Napište nám na prispevky@volny.cz nebo se obraťte na kteréhokoli člena farní rady.   FN

Sobota 24. 12. 2022 – 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
Neděle 25.12.2022 – Boží hod vánoční
  8:00 mše sv.
  9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
15:00 mše sv. – Palata
16:00 koncert Česká mše vánoční 
J.J.Ryba
18:00 mše sv.
Pondělí 26.12.2021 – svátek sv. Štěpána 
  7:30 mše sv.
17:30 mše sv. 

Pátek 30.12.2022 - svátek Svaté rodiny
  7:30 mše sv. s obnovou manželských slibů
15:00 mše sv. - Palata
17:30 mše sv. s obnovou manželských slibů
Sobota 31.12.2022 - konec občanského roku
   7:30 mše sv.
16:00 děkovná mše svatá na závěr roku
Neděle 1.1.2023 – slavnost Matky Boží,
      Panny Marie
  8:00 mše sv.
  9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
11:15 mše sv. - kostel sv. Gabriela
18:00 mše sv.
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Farní odpoledne
Po dlouhé kovidové přestávce jsme si mysleli, že by bylo krásné se neformálně sejít a obnovit 
tradici farních odpolední. No, trošku jsme se přepočítali. Ačkoli akce byla s předstihem inzero-
vána ve Zpravodaji, oba kněží zvali osobně při mších sv. a při ostatních setkáních, sešlo se nás v 
sobotu 12.11. celkem 25. Z toho více než polovina byla organizátoři a pomocníci. Jak bylo inze-
rováno, otec Jiří se na všechny těšil, a byl přítomen od 13 hod. po celou dobu akce až do úklidu 
sálu ve 22 hod.(s krátkou výjimkou večerní mše sv.). Jídla i pití bylo dost a stačilo by pro 80 lidí. 
Co se dá dělat, někdo zřejmě koupil pole, někdo se oženil, někteří zřejmě už ani nevycházejí z 
domu. My jsme si to tedy užili a s otcem Jiřím jsme si velmi uvolněně a příjemně popovídali.  FN  

Setkání 2. pražskéko vikariátu s arcibiskupem Graubnerem
Ve čtvrtek 24.11. se sešli kněží a zástupci pastoračních rad našeho vika-
riátu s arcibiskupem Janem na Barrandově v novém komunitním cen-
tru. Setkání inicioval arcibiskup Jan v rámci seznamování se s diecézí.
Bylo to historicky první setkání vikariátu v takovém obsazení. Zástupci 
představili svoje farnosti, pastorační aktivity, radosti i problémy. 
Arcibiskup nastínil ve své přednášce, jaké aktivity by očekával jako pri-
oritní. Další podobné setkání by mělo proběhnout nejpozději za rok. FN
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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

Mít informace neznamená totéž co rozumět
“Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin napřimuje sklíčené.” Žl 146 (145), 8a

Těžko říci, že člověk dnes nemá možnost vědět, co se ve společnosti a ve světě děje, že má málo 
informací. Rádio, televize, internet a další technické vymoženosti nám zprostředkují informací 
nepřeberně. Spíš si mnozí stěžují na to, že jsme informacemi zavaleni a to mnohdy zcela nepo-
třebnými - od reklam po nejrůznější senzace či drby.
Jenže mít informace ještě není totéž, co skutečně “vidět”, jak o tom mluví Písmo. Vidět zname-
ná mimo jiné vnímat tak, že člověk porozumí. A v řeči bible to znamená ještě víc: vidět Božíma 
očima a rozumět podle jeho moudrosti. Což je pro člověka úkol skutečně nad-lidský.
Je tedy dobré stát o to, aby Bůh naše oči otevíral. Ne proto, abychom “věděli to, co nevědí 
ostatní”, a tak cítili převahu. Ale proto, aby se člověk nenechal obalamutit. Aby svůj život špatně 
neřídil, protože špatně vidí.
S tím souvisí druhá věc, kterou slova žalmu zaslibují: Hospodin napřimuje sklíčené. Když si 
totiž necháme otevřít oči, můžeme dohlédnout až k cíli, tedy až k Bohu. Můžeme aspoň nějak 
vidět věci v jeho perspektivě, ne jen v perspektivě naší ustaranosti nebo bezmocnosti. A to 
může znamenat napřímení naší sklíčenosti.          Aleš Opatrný - víra.cz

Po dvouleté pauze se na Tři krále (6. ledna) od 15.00 v kostele sv. Tomáše v Praze na Malé 
straně opět uskuteční Požehnání koledníkům a ihned po obřadu požehnání Tříkrálový prů-
vod s velbloudy z Malostranského na Staroměstské náměstí. Na Požehnání i Průvod jste 
všichni srdečně zváni.
Fyzická Tříkrálová sbírka se bude v roce 2023 konat od 1. do 15 ledna. Stejně jako poslední 
roky bude pro všechny organizace možnost koledy i přes QR kód (1. – 31. ledna) a pro charity 
v oficiální charitní síti i přes online kasičku (1. ledna – 30. dubna).
Práce na přípravě finišují, podrobnosti přineseme ve vánočním čísle. 
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2023 chtějí koledníci přinést i do 
vašich domovů!. Zdraví všech příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak 
jsou tři králové připraveni na koledu. Jedno je ale jisté, Tříkrálová sbírka bude!   ML



8

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, A. Lisý, M. Lisá, F. Nedbal    
uzávěrka:  25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)    náklad tohoto čísla: 250 ks č.b.    neprodejné

Významné dny, svátky a farní program
    4.12. neděle 2. neděle adventní
    6.12. úterý Památka sv. Mikuláše, besídka od 16 hod.
    7.12. středa Památka sv. Ambrože
    8.12. čtvrtek Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie
 10.12. sobota předvánoční úklid kostela
 11.12. neděle 3. neděle adventní
 13.12. úterý Památka sv. Lucie
 14.12. středa Památka sv. Jana od Kříže
 17.12. sobota Adventní duchovní obnova od 9 hod., fara
 18.12. neděle 4. neděle adventní
 19.12. pondělí od 17 hod. kající pobožnost v kostele
 24.12. sobota Štědrý den
 25.12. neděle BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
 26.12. pondělí Svátek sv. Štěpána
 27.12. úterý Svátek sv. Jana apoštola
 28.12. středa Svátek sv. Mláďátek
 30.12. pátek Svátek sv. Rodiny
 31.12. sobota Silvestr
  1.1. neděle Slavnost Panny Marie, Matky Boží
  6.1. pátek Slavnost Zjevení Páně
  8.1. neděle Křest Páně

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.

Pozvánka na roráty
V adventní době budou roráty každý den (Po-So) v 7:30 v boční lodi kostela.     JG

Poslední letošní pouť do Hájku
Sobota  10.12 v 11 hod  - PANNY MARIE LORETÁNSKÉ - P. Lukáš Fošum OP
Tříkrálový přechod Brd tentokrát přímo 6. ledna
Tradiční Tříkrálový noční přechod Brd se uskuteční v noci ze 6. na 7. 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


