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Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili... Nejen, že neuvěřili, ale ani nepřekonali svůj 
strach, kterému podlehli před třemi dny. Jen dva z nich, Petr a Jan, se odvážili za-
jít ke hrobu, aby se tu na vlastní oči přesvědčili, co je pravdy na slovech žen. Našli 
hrob otevřený, prázdný, uviděli složený pohřební rubáš. Pečlivost, s jakou je zde vše 
složeno a uspořádáno, nenasvědčuje násilnému činu. A přece nepochopili. Stále ještě 
neporozuměli Písmu, že musel vstát z mrtvých. Stále ještě vnímají jak Písmo, tak Mis-
trova slova pod zorným úhlem svých lidských představ, očekávání a přání. 
Ostatně, i oni jsou jen lidé, i oni teprve čekají na své obrácení. Uvěřit v Boží tajem-
ství znamená odložit svá lidská měřítka a jistoty, vzdát se svého dosavadního náhledu 
i svých nároků, uznat svou nedostatečnost a přijmout pokorně Boží hledisko, Boží 
perspektivu i skutečnou pravdu o sobě samém. Jakkoliv se nám Ježíšova slova, jimiž 
předpovídal svou smrt a své vzkříšení, zdají naprosto jasná a jednoznačná, jeho 
skutečné zmrtvýchvstání je a zůstává opravdovým, velmi hlubokým tajemstvím.
Skutečná radost z Ježíšova zmrtvýchvstání vstupuje především do těch srdcí, která 
povstala a přešla ze smrti k životu.
Nadchází nejslavnější jitro lidských dějin. Prožijme jej s očištěným a oživeným srdcem 
ve světle Boží pravdy, aby nás mohla naplnit Ježíšova radost.
K tomu Vám žehná a požehnané Velikonoční svátky Vám všem vyprošuje         Otec Jerzy

“Nežádejte od Boha méně, než chce dát. On nemůže dát méně než sebe.”
                       kardinál Ratzinger
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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 7. září jsou biblické hodiny opět pravidelné a pokračujeme pod vedením 
kaplana P. Zachariáše. Nově se scházíme každé 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! I 
když se návštěvnost již zvýšila, do sálu se  vejde až 70 posluchačů ... !     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!
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 začala 6.10.

Mateřské centrum Venoušek
program bude zahájen později, hledáme pra-
videlné 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 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 27.4.. v 18:30, farní kancelář
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 26.4.. 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”. 
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Modlitba chval
Srdečně zveme na modlitbu chval, díků a proseb ve čtvrtek 21.4. od 
19:45 ve farním sále. Modlitba bude doprovázena kytarovými chva-
lozpěvy. Zatím se scházíme pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci.  
       Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Filmové večery obnoveny! A přidána i filmová dopoledne.
Srdečně vás zveme na dubnové čtvrteční setkání s filmem Následov-
níci Krista. V tomto filmu objevíme lidi, nadšené pro Krista, kteří se 
rozhodli podstoupit riziko evangelizovat v digitálním světě. Jedním z 
nich je Dallas Jenkins, režisér seriálu The Chosen, který ukazuje Kris-
tův život skrze pohled těch, kteří ho znali. Těšíme se na vás ve čtvrtek 7. 
dubna 2022 v 10:00 nebo 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

Synodální proces ve farnosti
Od 1. března zpracovává diecézní tým zaslané výstupy synodních krouž-
ků. V celé diecézi se zapojilo celkem 205 skupinek z 82 farností a řádů.
Sešlo se celkem 354 vyplněných dotazníků. 148 skupinek odevzdalo jen 
jednu otázku, a dál už nepokračovaly. 57 skupinek odevzdalo 2 a více 
otázek (Smíchovská farnost 6 otázek).
Na 23.4. je plánováno setkání farních koordinátorů a kněžské a pasto-

rační rady diecéze. Setkání začne v katedrále mší sv., kterou bude sloužit biskup Wasserbauer. 
Srdečně jsou zváni všichni členové synodních kroužků, jejich rodiny a všichni, kterým leží na 
srdci zdar synodního procesu. Následně bude probíhat setkání koordinátorů a obou rad nad 
zpracovanými výsledky a získanými zkušenostmi ze synodního procesu v diecézi.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří se na práci farního synodního kroužku podíleli a 
všem, kteří nás podporovali ve svých modlitbách!
Zajímavosti k synodnímu procesu najdete na: https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023?p.
Page=1  Inspiraci najdete i na: https://www.synoda.cz/               František Nedbal

Farní výlet do Votic
Po dvouleté přestávce způsobené pandemií ko-
ronaviru bychom rádi navázali na tradici ná-
vštěv farností, jejichž kněží v minulosti působili 
u nás. Letos se vydáme do Votic, kde je adminis-
trátorem farnosti P. Václav Revenda, kterého si 
jistě velká většina z Vás pamatuje jako jáhna na 
Smíchově. Votice nejsou daleko od Prahy, proto 
tentokráte pojedeme vlakem.
Farní výlet se uskuteční v sobotu 14. května. 
Sraz je v 8:10 na nádraží Praha-Vršovice u po-
kladen, kde si zakoupíme jízdenky, vlak odjíždí 

v 8:28. Vzhledem k plánované výluce na trati pojedeme poslední úsek z Olbramovic do Votic 
autobusem, což je výhodné, neboť autobus na rozdíl od vlaku staví ve středu Votic (příjezd v 
9:48).
Ve Voticích se především přivítáme s P. Revendou, prohlédneme si kostel, kde budeme mít 
dopoledne rovněž mši sv. Místní farníci se na nás těší, připraví nám též občerstvení, je slíbené 
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i čepované pivo. Odpoledne budeme mít dostatek času posedět na farní zahradě či v případě 
horšího počasí na faře. Zájemci mohou navštívit bývalý františkánský klášter s několika zají-
mavými expozicemi a další památky města Votic. Zpět se vydáme opět autobusem v 16:40 do 
Benešova, kde přestoupíme na vlak, jenž nás přiveze do Prahy-Vršovic v 18:17. Je též možné jet 
autobusem z Votic v 16:00, příjezd do stanice Praha-Roztyly v 16:50.
Kdo s námi již na výletě či pouti byl, jistě pojede rád opět, abychom obnovili další farní aktivitu 
s dlouholetou tradicí. A zveme srdečně i ty, kdo zatím jen chodí do našeho kostela a jiných 
farních akcí se neúčastní. Výlet je výborná příležitost, jak se seznámit s ostatními farníky a 
též poznat živou mimopražskou farnost. Není to fyzicky náročná akce, samozřejmě ale pár set 
metrů po Voticích ujdeme pěšky.
Prosíme, přihlaste se do konce dubna v sakristii nebo e-mailem na adresu jan.macek@atlas.cz, 
aby ve Voticích věděli, na kolik lidí se mají připravit. Nechte na sebe telefonický kontakt, kdyby 
nastaly nepředvídané okolnosti. Žádná záloha se tentokrát neplatí, jízdenky či případně vstup 
do kláštera si uhradí každý na místě. Jízdné vlakem se velmi liší dle věku, počtu osob ve skupině 
a toho, zda je někdo držitelem tramvajenky; jedna jízda vyjde na 30 - 100 Kč.
Těšíme se na společně strávený hezký den!            Jan Macek

Synodalita - Naslouchání
Jedním z témat při setkávání se nad tématy synodality bylo téma 
“Naslouchání druhému”.
Abych mohl druhému naslouchat, měl bych si rozmyslet jaký za-
ujmu svůj vnitřní postoj. Měl bych přistupovat k druhému s ote-
vřeným srdcem, přemýšlet, co mi Bůh chce skrze druhého člo-
věka sdělit. Pokud se druhému člověku neotevřu, pak nemohu 
naslouchat plně. Neměl by při naslouchání chybět prvek pokory. 
Při naslouchání bych měl druhého vyslechnout bez přerušová-
ní. Měl bych být schopen se zastavit ve svém já, abych neunikal 
myšlenkami k jiným cílům a byl připraven k naslouchání. Jistě 
je dobré pro naslouchání si najít vhodné a klidné místo. Naslou-
chání je služba druhému, doprovázet jej na jeho cestě životem. 
To co naopak naslouchání ztěžuje je antipatie, pýcha, konfliktní 
situace, neschopnost povznést se nad osobní rovinu. Moc bych si 
přál, abychom jako křesťané s otevřeným srdcem tvořili jednotu 
mezi sebou.                       Antonín Lisý

Navazuji na předchozí text o naslouchání. Pokud si chceme naslouchat, je potřeba se setkávat. 
Jedna z možností je při společném slavení liturgie. Osobně si myslím, že je důležité se potká-
vat také při jiných příležitostech. Například prohodit pár slov před kostelem, u farní kávy, na 
některém nabízeném programu na faře. Skvělou příležitostí jsou farní poutě, výlety, odpoledne 
nebo dovolené. A na závěr čerstvá zkušenost z tohoto týdne. Při sobotním úklidu v kostele jsem 
si povídala s jednou paní. Zjistila jsem, že je jednou z našich katechumenek. A v neděli po mši 
svaté přijala pozvání na farní kávu. Osobní kontakt je nenahraditelný.        Milena Lisá

Naslouchat musíme svým bližním, těm, kteří s námi jdou po společné cestě i těm, kteří se na nás 
náhodně obracejí. Pokud nás osloví a mají touhu, abychom je vyslechli, je to z jejich strany pro-
jev důvěry, že jim můžeme pomoci. Naslouchání je i doprovázení, je to je služba, naslouchání 
usnadňuje chtít poznat druhého, udělat si pro něj čas, vymyslet příležitost, jak se setkat, proje-
vuji tím lidské sympatie k ostatním. Mohu doprovázet i mlčením, pokud přerušuji, tak už ne-
naslouchám. Je-li to vhodné, lze společně i mlčet (souhlasně i nesouhlasně). Naslouchání je pro 
nás zpětná vazba, musíme překonat předsudky, se kterými jdeme do naslouchání. Naslouchání 
je největší dar, který mohu bližnímu dát, společný čas, ve kterém vyslechnu jeho obavy, neklid, 
umožním mu srovnat si myšlenky, pomohu hledat cesty a východiska.               František Nedbal
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Život běží dál
Dnes se velmi často mluví o ekologii. Odborníci měří hodnoty znečištění vzduchu. Způsobují 
je špatné výrobní postupy a nevhodné zdroje energie. Hledají se nové technologie i přiměřené 
náhražky, aby došlo ke zlepšení stavu.
Stejně důležitá k dobrým podmínkám našeho života je také vnitřní atmosféra ve společnosti. 
Ta už je tři roky velmi napjatá a dusivá. Sdělovací prostředky nás denně zavalují obrovským 
množstvím záporných zpráv. Často se v nich objevují slova prý nebo údajně. Nejprve byla je-
jich hlavním tématem pandemie Covidu. Teď ji rychle vystřídala válka na Ukrajině. Opět se 
zvedla vysoká vlna hmotné i finanční pomoci. Mnozí lidé při ní využívají také svoje odborné 
či jazykové znalosti. My křesťané bychom měli zesílit intenzitu našich modliteb a prosit Boha 
nejenom za mír na Ukrajině i v celém světě, ale také o moudrost politiků při rozhodování o 
možnostech kapacity ubytovacích míst a dostatku potravin pro několik tisíc lidí navíc. Česká 
republika je malá země. Tento názor budou určitě se mnou sdílet i ti, kteří dobře žijí podle 
svého svědomí. 
Život běží dál. Ani za těchto okolností neztratil svoji druhou příjemnou tvář. Když si tuto sku-
tečnost naplno uvědomíme, bude zase snesitelný pro nás všechny. Můžeme svým přístupem k 
němu sami zlepšit vnitřní atmosféru ve společnosti tím, že se budeme setkávat s přáteli a naše 
rozhovory zaměříme na obyčejné věci. Nezanedbávejme ani péči o duši. Poslouchejme krásnou 
hudbu. Čtěme hodnotné knihy. Všemi těmito drobnostmi napomůžeme k tomu, že budeme 
nejenom venku dýchat čistý vzduch.                Ilona Bozděchová

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2022
Kostel sv. Václava, Praha – Smíchov

10. dubna Květná neděle
Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00 – žehnání ratolestí na začátku každé mše svaté   
11. dubna 17.00 kající pobožnost – zpovídání a 17.30 mše sv. 

14. dubna Zelený čtvrtek
    7.30 –  modlitba se čtením + ranní chvály 
  15.00 –  mše sv. na Palatě v Ústavu pro slabozraké 
  17.30 –  mše sv. na památku Poslední Večeře Páně
                po mši sv. večerní adorace v „Getsemanské zahradě“ do 20. hod.
15. dubna Velký pátek
  7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály 
15.00 – křížová cesta v kostele
17.30 – velkopáteční obřady - památka Umučení Páně
16. dubna Bílá sobota
  7.30 – modlitba se čtením + ranní chvály 
20.00 – velikonoční vigilie 

17. dubna Velikonoční neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00
18. dubna Velikonoční pondělí
Mše sv. v 7.30 a 17.30 

Kostel sv. Gabriela, Praha – Smíchov
10. dubna Květná neděle - Mše sv. v 11.15 – žehnání ratolestí na začátku mše svaté
17. dubna Velikonoční neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Mše sv. v 11.15    JG
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Nevěřme lžím a nenechme se odradit od konání dobra
Dobrým i zlým lidem běží čas stejně
Dobrým i zlým lidem běží čas stejně. Pokud ho ti první nenaplní konáním dobra, ti druzí bu-
dou zasévat zlo až do té míry, že všechen čas bude zbytečný.
Každý okamžik vašeho života je jako košík, který vám je svěřen, abyste ho naplnili svou sklizní 
a svým dobrým ovocem. Tento okamžik je krátký, rychle zmizí v minulosti a už nikdy nepůjde 
vzít zpět.
Naplňujme každičký okamžik svého života
Setkávejte se s druhými, pomáhejte si, navzájem si naslouchejte, zdravte se, utěšujte jeden dru-
hého dobrými a pevnými slovy, překonejte sami sebe, abyste se vzájemně setkali, v lásce Kris-
tově neúnavně a bez omrzení pracujte na Pánově poli.
Naplňujme čas, naplňujme láskou svůj život, naplňujme každičký okamžik svého života. Nedo-
volte světu, aby vám skryl ošatky vašeho života, a aby tak zůstaly prázdné. Bylo by to pak, jako 
byste hromadili haldy slámy, které čas spálí a nic z nich nezůstane.
Otec lži a otec lhářů
Nepouštějte se do rozhovoru s ďáblem. Rozmlouvejte jen s Bohem.
Když byl Ježíš Kristus ukřižován a vzkříšen, ďábel padl a zbývá mu už jen vymezený čas. Kdo se 
ale upne na ďábla, padne s ním. Kdo kráčí po jeho cestě, vystavuje se nebezpečí pádu.
Nikdy se neupínejte na ďábla a nikdy se nepouštějte jeho cestami. Veškerou jeho starostí je 
zkreslovat Boží obraz ve vašich myslích, zavést vás na scestí a odradit od konání dobra. Falšuje, 
zkresluje a klame. Snaží se vás oklamat a odradit. Démon je největší lhář, největší podvodník a 
pokrytec, a jak ho označil sám Pán: „Je samotnou lží a otec lži.“             (Sv. Šarbel † 1898)

Sv. Charbel Makhlouf, kněz a poustevník
Pocházel z Libanonu. Stal se pokorným a asketickým řeholníkem v Annaya. V r. 1859 přijal v Bkerke kněžské 
svěcení. Vynikal v tvrdé práci i adoraci a velmi se osvědčil ve službě lidem. Později žil jako poustevník. Vždy 
byl vždy dokonale poslušný svého představeného, vykonal mnoho divů. Ty pokračovaly u jeho hrobu i po 
smrti. Charbel Makhlouf byl papežem Pavlem VI. blahořečen 5. 12. 1965 a 9. 10. 1977 od něj kanonizován.

Vojenské přepadení Ukrajiny
Nevyžádané exercicie…
V exerciciích má člověk obnovit nebo prohloubit svou věrnost Kristu. Proto je dobré se na ně 
třeba jednou za rok vypravit. Podněty k rozjímání a ke kontrole životní cesty, zda je opravdu 
následováním Krista, ale přináší i život sám. Jedny „nevyžádané exercicie“ nám poskytovala 
a ještě poskytuje pandemie. Názorně nám ukazuje, jak jsou nepřesné naše plány, jak nemáme 
život plně ve svých rukou a jak je důležité si nejen klást otázky, ale hledat na ně ve světle víry 
a v církvi pravdivé a užitečné odpovědi, a nevěřit něčemu jen proto, že by se mi líbilo, aby to 
tak bylo.    
Ještě tvrdší otázky nám připravuje vojenské přepadení Ukrajiny. Kdo prožil z blízka invazi 
vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 má na co vzpomínat a vidí téměř stejný scénář.
Bezmocnost vůči zlu, které nejsme mocni a schopni odstranit
V obou zkouškách, v pandemii a v obsazování Ukrajiny, zažíváme stejnou věc, totiž pocit bez-
mocnosti vůči zlu, které nejsme mocni a schopni odstranit. To může otřásat naší vírou nebo 
pobádat k lhostejnosti. Případně nás svádět k přijetí jednoduchých vysvětlení, která nic neřeší, 
pokud přímo neškodí. Naprostá většina z nás není v pozici, ve které by mohla zasahovat do 
událostí na světové scéně. Ale každý z nás je odpovědný za stav a vývoj svých názorů a postojů, 
tedy za stav svého nitra a za svou víru. I když nejsme vystaveni (zatím?!) nemoci, vojenské nebo 
jiné hrubé síle, jsme vystaveni pokušením. Můžeme se nechat zaplavit nenávistí nebo naopak 
lhostejností. Můžeme Pánu Bohu vyčítat, že nejedná tak, jak bychom my chtěli a jak t o od něho 
žádáme, ačkoliv bychom měli stále vnímat potřeby svých bližních a Pánu naslouchat.
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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

Jsme vystaveni působení mnoha lží
V situacích, kdy jsme stále vystaveni šířícímu se zlu nemoci nebo zprávám o agresi vůči Ukraji-
ně a zprávám o nesmyslném válčení všude možně nezapomínejme, že to požadavek následová-
ní Krista neodstraňuje. Naopak. Protože i do našeho nitra chce pronikat zlo nenávisti, nedůvě-
ry Bohu, nerozlišování dobra a zla, zlo lží a překrucování pravdy, braňme se. Zvažujme, komu 
věříme a proč.  I my jsme vystaveni působení mnoha lží – nezapomeňme, že ďábel je opravdu 
otec lži. Ježíšova pravda musí vítězit v nás, kteří jsme mu uvěřili, aby její ovoce prospívalo světu, 
tedy našim bližním.            Aleš Opatrný - vira.cz

Requiem za Madeleine Albrightovou
Ve středu 30.3. sloužil zádušní mši za zesnulou americkou političku českého původu Madeleine 
Albrightovou ve svatovítské katedrále pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Bývalá ame-
rická ministryně zahraničí zemřela minulý týden ve věku 84 let.
„Madeleine Albrightová, americká diplomatka a politička je i naší rodačkou a ženou, která se 
zasloužila o lepší život v mnoha regionech a o začlenění naší země do svobodného světa,“ uvedl 
kardinál Dominik Duka.
Rodačka z pražského Smíchova, jejíž rodina opustila Československo nejdříve za druhé světo-
vé války a pak po komunistickém převratu, se stala první ženou v čele americké diplomacie. 
Byla první ženou v tomto úřadu a do té doby také nejvýše postavenou političkou v amerických 
dějinách. Předtím působila jako velvyslankyně USA při OSN. Pojilo ji přátelství s tehdejším 
prezidentem Václavem Havlem a významně se zasloužila o členství Česka a dalších středoev-
ropských států v NATO.
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Významné dny, svátky a farní program
   3.4.  neděle 5. neděle postní
 10.4.  neděle Květná neděle – žehnání ratolestí na začátku každé mše svaté
 11.4.  pondělí v 17.00 kající pobožnost – zpovídání a 17.30 mše sv. 
 14.4.  čtvrtek Zelený čtvrtek
     7.30 –   modlitba se čtením + ranní chvály 
    15.00 –  mše sv. na Palatě v Ústavu pro slabozraké 
    17.30 –   mše sv. na památku Poslední Večeře Páně
    po mši sv. večerní adorace v „Getsemanské zahradě“ do 20. hod.
 15.4.  pátek Velký pátek
     7.30 –  modlitba se čtením + ranní chvály 
   15.00 –  křížová cesta v kostele
   17.30 –  velkopáteční obřady - památka Umučení Páně
 16.4.  sobota  Bílá sobota
      7.30 –  modlitba se čtením + ranní chvály 
   20.00 –  velikonoční vigilie 
 17.4.  neděle Velikonoční neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.00
 18.4.  pondělí Velikonoční pondělí - Mše sv. v 7.30 a 17.30 
 23.4.  sobota Svátek sv. Vojtěcha
 24.4.  neděle 2. neděle velikonoční
 25.4.  pondělí Svátek sv. Marka
   1.5.  neděle 3. neděle velikonoční

Postní příležitosti u sv. Václava
Duchovní obnova
V sobotu 2.4. od 9 hod se uskuteční na faře pod vedením P. Václava Revendy. Mše sv. 
bude následovat od 12 hod.
Svátost smíření - kající pobožnost
Kající pobožnost s rozšířenou možností přijetí svátosti smíření v pondělí 11.4. od 
17:00 hod.
Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy, které se vhodně modifi-
kují podle potřeb doby. Tradičními a staletími osvědčenými prostředky pokání jsou:
1/ modlitba,
2/ odříkání – „půst“ a
3/ „almužna“ – tedy dobrodiní činěné ve prospěch těch, kdo jsou na tom hůře než my.

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.


