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Chcete-li opravdové Vánoce… 
Ježíš přišel na zem do konkrétního národa
Postavy ve vánočních betlémech jsou mnohdy zobrazované v oděvech a u staveb různých národů. 
Symbolizují tak, že každý člověk je pozván k Bohu, abychom mohli obdržet jeho nabídku naplněného 
života a spásy. Ježíš totiž přišel na zem v konkrétnosti jednoho národa, aby zachránil každou ženu a 
každého muže všech kultur a národností. Stal se maličkým, abychom ho mohli přijmout a obdržet dar 
Boží něhy.
Vánoční symboly dávají jistotu
Vánoční symboly, zejména jesličky a ozdobený stromek, nás navracejí k jistotě, která naplňuje naše 
srdce pokojem, k radosti z toho, že Bůh se vtělil a přišel k nám na zem: žije s námi, dává našim dnům 
rytmus naděje. Stromeček a betlém nás uvádějí do typické vánoční atmosféry, která je součástí dědic-
tví našich společenství: atmosféry něhy, sdílení a rodinné blízkosti. Neprožívejme falešné, komerční 
Vánoce! Dejme se obklopit Boží blízkostí, která je slitovná a laskavá, vánoční atmosférou, kterou do 
našich srdcí vlévá umění, hudba, písně i tradice.
Chcete-li opravdové Vánoce…
O Vánocích se Bůh nezjevuje jako vládce shlížející shůry, nýbrž ponižuje se, aby žil a sloužil nám jako 
malý a chudý společník na naší životní pouti. A my se mu můžeme podobat tím, že budeme žít pro 
druhé lidi…
Chcete-li tedy prožít opravdové Vánoce, nezapomínejte na to, že Bůh přichází, aby byl s námi, a prosí 
nás, abychom se starali o lidi kolem sebe, zejména o ty nejchudší, nejslabší a nejkřehčí.
Takto totiž sám Ježíš přišel na svět.
A jesličky nám to připomínají.                  papež František

Přejeme Vám požehnané, láskou a porozuměním 
naplněné vánoční svátky,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2023
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

Mikulášská nadílka
V sále se sešlo 30 dětí na oslavu svátku sv. Mikuláše. Nejprve bylo loutkové divadlo Sůl nad zlato. 
Přitom si děti mohly i zazpívat. Pri čekání na Mikuláše a jeho pomocníky zaznělo pár koled. A 
zazvonil zvoneček a do sálu vešli dva andělé a Mikuláš. V ošatkách dětem přinesli jablíčka, manda-
rinky, oříšky a perníčky. Mikuláš znal téměř každé dítě i jeho rodiče osobně, tak měl trefné průpo-
vídky. Odvážnější zazpívali koledu nebo řekli básničku. Setkání se zakončilo koledou, která dětem 
připomněla, že vánoční svátky už jsou za dveřmi. Těšíme se zase za rok!     ML

Úklid kostela
V sobotu 11.12. jsme se opět sešli k velkému předvánočnímu 
úklidu. Naštěstí se nás sešlo 22, takže slibovaný konec v 11 
hod byl splněn dokonce již v 10:30. Zcela nepřekvapivě zabral 
nejvíce času úklid v lavicích a čištění podsedáků v lavicích. 
A samozřejmě zpovědnice. A ochmatané skleněné výplně do 
předsíně. A ..., ..., ..., ...
Další velký úklid nás čeká před Velikonocemi. Děkujeme všem, 
kteří přišli pomoci!        FN
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Duchovní obnova
V sobotu 17.12. jsme se sešli na faře k předvánoční duchovní obnově v počtu 19. Původně 
ohlášený host onemocněl, tak se vedení ujal další známý otce Jiřího - P. Vojtěch Novák z Rakov-
níka. Téma bylo zajímavé - Povolání ke svatosti tam, kde jsem (vrátíme se k němu v některém z 
příštích čísel). Přednášející doplnil četnými příklady a vlastními zážitky. A jelikož byla v kostele 
opravdu zima, měli jsme na závěr i polední mši sv. na faře.      FN

Po dvouleté pauze se na Tři krále (6. ledna) od 15.00 v kostele sv. Tomáše v Praze na Malé Stra-
ně od 15.00 opět uskuteční požehnání koledníkům a ihned po obřadu požehnání vyrazí tříkrá-
lový průvod s živými velbloudy z Malostranského na Staroměstské náměstí. Na požehnání i na 
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).

Tříkrálová sbírka - číslo účtu Charity ČR : 66008822/0800 
Variabilní symbol za Smíchovskou farnost je:  777910026 
Pro platbu přes mobilní bankovnictví můžete využít i uvedený QR kód Charity přidělený 
naší farnosti.

Koledníci s kasičkami můžou chodit od 1. do 15. ledna 2023. Nejvíce dětí v naší farnosti bude koledovat 
ve středu a ve čtvrtek odpoledne. Tři králové budou na vás čekat před kostelem v neděli 8. ledna, jak 
u sv. Václava, tak nově i u sv. Gabriela. A komu tříkrálová sbírka pomůže? Sociálně slabým rodinám a 
jednotlivcům z našeho okolí. Děkujeme za vaši štědrost!            Milena Lisá

Poděkování za adventní přípravy
Děkujeme všem, kteří i letos pilně chodili na ranní roráty a nadšeně zpívali, někdy i bez 
hudebního doprovodu. Děkujeme všem, kteří kostel uklidili, vyzdobili a připravili na 
svátky. Děkujeme všem, kteří připravili a provedli mikulášskou besídku pro děti. Dě-
kujeme všem, kteří přišli na adventní duchovní obnovu. A také děkujeme všem, kteří 
přišli na pondělní kající bohoslužbu.         JG
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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, A. Lisý, M. Lisá, F. Nedbal    
uzávěrka:  25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)    náklad tohoto čísla: 200 ks bar.    neprodejné

Pravidelný 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:   
Po-So:   7:15 - 11:00 / 17:00 - 18:30   Neděle: 7:30 - 11:00 / 17:30 - 19:00

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

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.

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 26.12.2022 – 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,
  8:00 mše sv.   Panny Marie
  9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
11:15 mše sv. - kostel sv. Gabriela
18:00 mše sv.
Pátek 6.1.2023 - slavnost Zjevení Páně
7:30 mše sv.
17:30 mše sv. 

Vánoce v katedrále
Štědrý den:  24.12., půlnoční mši sv. od 24.00 celebruje arcibiskup Jan Graubner
Boží hod vánoční:  25.12., slavnost Narození Páně od 10.00 celebruje arcibiskup Jan Graubner
Silvestr:   31.12., liturgii na poděkování Bohu od 16.00 celebruje arcibiskup Jan Graubner
Nový rok:  1. 1. 2023, novoroční mši sv. od 10.00 celebruje arcibiskup Jan Graubner

A pokud už budete na Hradě, zajděte se také podívat na výstavu fotografií Člověk a víra v 
Mladotově domě (Vikářská ul. 37 za katedrálou). Vstup je VOLNÝ. Otevřeno ve všední dny 11-
15 hod, víkendy a svátky 10-16 hod., do 8.1. včetně. 


