
Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

1
Leden
2023

Milí farníci,
nový rok 2023 začínáme zřejmě 
s většími obavami o budoucnost 
naši, našich rodin, naší vlasti, 
Evropy… Víme ale, že obavy a 
strach nás nesmějí ovládnout, 
jelikož je to Bůh, který je sku-
tečným Pánem nade vším a 
který nás provází po všechny 
dny až do konce časů. Poslední 
den roku 2022 se stal posled-
ním dnem pozemského života 
emeritního papeže Benedikta 
XVI., který v ranních hodinách 
odevzdal svou šlechetnou duši 
Pánu. Rád bych oživil jeho no-

voroční promluvu, kterou pronesl před deseti lety k polední modlitbě Anděl Páně:
„Tento první den léta Páně 2013 chci popřát každému muži a každé ženě světa hojnost Božího požeh-
nání starobylou formulí, dochovanou v Písmu svatém: Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať 
tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje 
ti pokoje! (Nm 6, 24-26).“ 
Jak jsou sluneční světlo a teplo požehnáním pro zemi, tak je tomu i se světlem Boha pro lidstvo, kte-
rému Bůh ukazuje Svoji tvář. Stalo se tak narozením Ježíše Krista! Bůh nám ukázal svou jasnou tvář. 
Zpočátku velice skromně, ve skrytu; v Betlémě byli svědky tohoto zjevení pouze Maria s Josefem a 
několik pastýřů, ale postupně jako když slunce přejde od svítání k polednímu jasu, Kristovo světlo 
vzrostlo a všude se rozšířilo. Už během krátké doby svého pozemského života ukázal Ježíš Kristus Boží 
tvář Svaté zemi, a potom prostřednictvím církve oživené Jeho Duchem, rozšířil evangelium pokoje na 
všechny národy. „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, ve kterých má zalíbení“ (Lk 2,14) 
– zpívali andělé o Narození Páně, a tak zpívají křesťané pod každým nebem. Zpěv, který ze srdcí a rtů 
přechází do konkrétních gest ve skutcích lásky, jež vytvářejí dialog, porozumění a smíření.
Proto osm dní po Vánocích, kdy církev jako Matka Boží, Panna Maria, ukazuje světu novorozeného 
Ježíše, Knížete pokoje, slavíme Světový den míru. Ano, toto Dítě, které je Slovem Boha, jenž se stal tě-
lem, přineslo lidem pokoj, který svět nemůže dát (srov. Jan 14,27). Jeho posláním je zbourat přehradu 
nepřátelství (srov. Ef 2,14). A když na břehu Galilejského jezera vyhlašuje svá blahoslavenství, je mezi 
nimi také to, které praví: Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny (Mt 5,9). 
Kdo jsou tvůrci pokoje? Jsou to všichni, kdo se den za dnem snaží přemáhat zlo dobrem: silou pravdy, 
zbraněmi modlitby a odpuštění, poctivou a dobře odvedenou prací, vědeckým bádáním ve službách 
životu, skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Tvůrci pokoje jsou mnozí a nedělají povyk. Jako 
kvas v těstu umožňují lidstvu, aby rostlo podle Božího plánu.
V první modlitbě Anděl Páně tohoto nového roku prosme Matku Boží, nejsvětější Pannu Marii, aby 
nám požehnala jako matka žehnající svým dětem, které se vydávají na cestu. Nový rok je určitou ces-
tou. Ať se díky světlu a milosti Boha stane cestou pokoje pro každého člověka a každou rodinu, pro 
každou zemi a pro celý svět.“
   Všem čtenářům vyprošuji požehnaný a pokojný nový rok!               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            (10.1., 24.1., 7.2., ....)
úterý od 18:15 - vede P. Zachariáš
Příprava na křest dospělých (17.1., 31.1., ...)
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 31.1.. 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 lednu
Srdečně vás zveme na lednové čtvrteční setkání s filmem, tentokráte 
výjimečně do komunitního centra Barrandov. Bude promítnut doku-
mentární film Ivetka a hora, o ženě, které se v dětství (v roce 1990) zje-
vovala na Slovensku Panna Maria a o tom, co podobný zážitek obnáší a 
jak dívku změní. Ivetka se musí ve svém životě vyrovnávat nejen s tím, 

že se stává centrem zvláštní pozornosti, ale také se svou spirituální zkušeností. Po promítání 
proběhne diskuze s autorem filmu. Těšíme se na vás ve čtvrtek 12. ledna v 19:45 na Barrandově. 
                       Lisých

Modlitba chval
Srdečně zveme na modlitbu chval, díků a proseb ve čtvrtek 19.1. od
19:45 ve farním sále. Modlitba bude doprovázena kytarovými chva-
lozpěvy. Zatím se scházíme pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci.
       Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Z listu svatého Klementa I., papeže, Korinťanům
Boží Slovo na výsosti je pramenem moudrosti

Budeme vytrvale a naléhavě prosit Stvořitele všeho, aby v celém světě bděl nad spásou těch, 
které počítá ke svým vyvoleným, skrze svého milovaného služebníka Ježíše Krista. Skrze něho 
nás povolal z temnoty ke světlu,1 z nevědomosti k poznání slávy svého jména, abychom v jeho 
jméno doufali. V něm je prvopočátek všeho stvoření. Tys otevřel oči našich srdcí,2 abychom 
poznali, že ty jsi ten jediný Nejvyšší mezi nejvyššími, Svatý mezi svatými.3 Ty ponižuješ pýchu 
domýšlivých4 a maříš úklady pohanů,5 pozvedáš ponížené a domýšlivé ponižuješ.6 Obohacuješ 
a ochuzuješ,7 vydáváš na smrt i obdařuješ životem.8 Jsi jediný dobrodinec duchů a Bůh všech 
tvorů;9 nahlížíš do propastí,10 bdíš nad lidskými skutky, pomáháš těm, kdo jsou v nebezpečí, 
a zachraňuješ zoufalé.11 Ty jsi stvořitel a pán všech duchů. Rozmnožuješ národy na zemi a ze 
všech jsi vyvolil ty, kteří tě milují skrze Ježíše Krista, tvého milovaného služebníka. Skrze něho 
jsi nás poučil, posvětil a vyvýšil.
Prosíme tě, Hospodine, buď naším pomocníkem a ochráncem.12 Přispěj těm z nás, kteří jsou v 
soužení, nad poníženými se slituj, sklíčené pozdvihni, ukaž se prosícím, nemocné uzdrav. Ty 
v tvém lidu, kteří bloudí, uveď na správnou cestu. Nasyť lačné, vysvoboď naše vězně, posilni 
bezmocné, utěš bázlivé. Ať poznají všechny národy, že ty jediný jsi Bůh,13 Ježíš Kristus že je tvůj 
služebník a my tvůj lid, ovce tvé pastvy.14
Na poznatelných účincích jsi ukázal neměnný řád světa. Ty, Pane, jsi stvořil okrsek země, jsi 
věrný po všechna pokolení, spravedlivý v soudech, obdivuhodný v síle a velebnosti. Moudře 
tvoříš a rozumně udržuješ, co jsi stvořil. Jsi dobrý ve všem, co je vidět, a laskavý k těm, kdo 
v tebe důvěřují. Milostivý a plný slitování, odpusť nám naše hříchy a nepravosti, poklesky a 
nedbalosti!
Nepočítej hříchy svých služebníků a služebnic, nýbrž nás očisť očistou své pravdy a veď naše 
kroky,15 abychom žili v čistotě srdce16 a činili, co se líbí17 tobě i našim vládcům.
Ano, Hospodine, ukaž nám svou tvář k dobrému pokoji.18 Ať nás tvá mocná ruka střeží a tvé 
rameno19 ať nás ochrání před každým hříchem i před těmi, kteří nás nespravedlivě nenávidí.
Dej svornost a pokoj nám i všem obyvatelům země, jako jsi dal našim otcům, když k tobě volali 
ve víře a v pravdě.20 Ty jediný nám můžeš prokázat tato i ještě větší dobrodiní. Tebe velebíme 
skrze velekněze a ochránce našich duší Ježíše Krista, skrze něhož buď tobě sláva a moc nyní i 
po všechna pokolení až na věky. Amen.
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Slovo arcibiskupa
Před půl rokem jsem přišel mezi vás jako nový 
biskup. Pomalu poznávám diecézi a s někte-
rými z vás jsem se už setkal. Po prvních zku-
šenostech mi zvláště leží na srdci děti a mladí 
lidé, kterých vidím v kostelích málo. Často se 
ptám, jak ukázat Krista tolika mladým kolem 
nás, kteří ho ještě neznají, nebo ho poznali jen 
tak málo, že si ho nezamilovali a pak opustili? 
Jsem přesvědčen, že opravdu šťastný dovede 
být člověk jen tehdy, když pozná, že sám Bůh 
si ho zamiloval, a na jeho lásku odpoví. Tehdy 
se prozáří i všechny ostatní dary a člověk vidí, 
jak je bohatý, jak může rozdávat.
Při nedávné návštěvě Prahy konstatoval kardi-

nál Hollerich, že polovina církve se bojí pracovat s mladými, aby nebyla obviněna ze zneužívá-
ní, a druhá polovina je líná. Nevím, jestli je to tak i u nás, ale vím, že všichni se musíme hodně 
změnit. Svatý Jan Bosko říkával, že nejlepšími apoštoly kluků jsou kluci. Tak prosím především 
mládež, aby pomohla s oslovením mladých a spoléhám na jejich vynalézavost.
Vím, že některé farnosti jsou příliš malé na to, aby tam mohlo vzniknout živé společenství mlá-
deže. Jistě by to ale šlo spojením několika farností či celého vikariátu. Kdyby se aktivně zapojili 
ti, kteří dojíždějí do církevních škol, nebo se cítí doma ve společenství spojeném s nějakou 
řeholí nebo hnutím, či jsou zapojeni do vysokoškolského hnutí a našli odvahu se nabídnout k 
službě vytvářením společenství, do kterých budou přijímat ty, kteří jsou sami, udělali bychom 
velký krok. Velmi by mě potěšilo, kdybych ve farnostech potkával více ministrantů a častěji 
slyšel zpěv mládežnických či dětských schól. Budoucnost církve záleží na mládeži.
Naše diecéze letos slaví 1050 let od svého založení. Jubilejní rok zahájíme společnou bohosluž-
bou v katedrále v předvečer svátku sv. Vojtěcha v sobotu 22. dubna a zakončíme o jeho svátku v 
příštím roce. Budu rád, když se mládež zapojí nejen do oslav, ale především do vytváření živého 
společenství a do jeho obnovy, například uspořádáním společných setkání v jednotlivých vika-
riátech (malé se mohou spojit) na květnou neděli či v její předvečer, kdy jsme po léta slavili den 
mládeže. Na konci církevního roku se pak setkáme z celé diecéze. Předem děkuji všem, kteří se 
nějak zapojí.               Jan Graubner, arcibiskup

Krátké mezidobí
Nedávno jsem poslouchala v rozhlase hezký pořad. Historik zajímavě vyprávěl o tom, jak 
prožívali naši předkové dny mezi vánočními svátky a příchodem nového roku. Způsob našeho 
života je sice úplně jiný, ale mnohé skutečnosti se nemění. Stále zaznívá nadějné poselství o 
narození Ježíše Krista pro všechny lidi. Záleží na každém z nás, jestli už necháme radost z něho 
zaniknout v hluku starostí a často zbytečných myšlenek. 
Dříve lidé také dbali na dodržování různých pověr. Jejich porušení mělo přinést smůlu. Chtěli 
si zajistit štěstí po celý rok. Tato představa je velmi hluboce zakořeněná, protože se i v dnešní 
moderní době setkávám s těmi, kteří je zachovávají. Jedná se o zastavení určitých prací nebo 
podávání některých jídel ve vybraných dnech.
Lidé si také dávají předsevzetí, k nejčastějším patří zbavení se nějakého zlozvyku či zhub-
nutí po svátcích. Většinou je nesplní. Všichni bychom si však mohli dát jedno společné. 
Přemýšlejme o tom, jak prospějeme ostatním i sobě a uskutečňujme je podle našich možností 
a schopností. Nevíme, jaký tento rok bude. Přejme si zdraví duše i těla, hodně síly ke všemu a 
Boží požehnání, bez kterého, jak poznávali naši předkové i my, je marné každé namáhání.             
                     Ilona Bozděchová
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Tříkrálová naděje pro lidi v nouzi
Statisíce lidí začínají nový rok dobrým skutkem. 
Dává k tomu příležitost největší dobročinná akce 
v naší zemi – Tříkrálová sbírka. Malým i velkým 
koledníkům v královských pláštích a s králov-
skými korunkami na hlavách přispívají lidé do 
zapečetěných pokladniček. Tyto peníze pak Cha-
rita promění v pomoc lidem, kteří se ocitají v tí-
živé životní situaci. Výtěžek podpoří profesionál-
ní sociální služby na pomoc seniorům, rodinám 
v tísni a lidem na okraji společnosti.
Pomůže s provozem azylových domů, domo-
vů pro seniory a center pro lidi bez přístřeší. 
Charitní pečovatelské služby pomohou díky ní 
seniorům v jejich domácím prostředí. Nepo-

stradatelný je její výtěžek ve službách, které na svůj provoz nezískávají žádnou veřejnou dotační 
podporu, například charitní šatníky pro sociálně slabé. Tříkrálová sbírka pomůže s provozem 
hned několika šatníků: v Benešově, Praze-Čakovicích, Praze-Modřanech a Kladně.
Díky Tříkrálové sbírce mohou Charity rozjet i nové projekty. A mnohdy jde o dofinancování 
velkých investič ních akcí jako je výstavba Komunitního centra sv. Anežky, které chystá Ar-
cidiecézní charita Praha v Londýnské ulici v Praze 2 nebo sociální byty v obci Uhy, kde staví 
Charita Kralupy nad Vltavou
Část výtěžku sbírky podporuje celodiecézní, celorepublikové a zahraniční projekty. O využití 
65% části však rozhoduje místní farnost či farní Charita, a tak je zajištěno, že sbírka pomáhá 
i přímo v místě, kde byly peníze vykoledovány. Často míří podpora konkrétním rodinám a 
jednotlivcům, kteří se ocitají v nouzi.
Konkrétním rodinám pomáhá Tříkrálová sbírka nejčastěji s úhradou školních obědů, školních 
pomůcek, zájmových kroužků, sportovního vybavení či škol v přírodě, lyžařských výcviků a 
dalších školních akcí, u nichž je nutná finanční spoluúčast rodičů. Děti ze sociálně slabých 
rodin tak nemusejí být vyčleněny z kolektivu svých spolužáků.
Tříkrálová sbírka není jen jednou z finančních sbírek. Svátek Tří králů uzavírá vánoční období a 
tříkrálové koledování zároveň nese poselství o narození Božího Syna. Koledníci tak budou opět roz-
dávat lidem radost a přinášet poselství naděje. Je pro nás radostí vidět, jak se starobylá tradice pro-
měnila v největší dobročinnou akci v Česku. Děkujeme všem ochotným dárcům za jejich podporu. 
                 Charita.cz 

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.
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Koledování v naší farnosti
Koledníci z řad dětí docházejících na náboženství na Smíchově, Zlíchově a Barandově vyrazili 
s kasičkami a zpěvem koled do okolí Anděla. Jak byli úspěšní se dozvíme po spočtení kasiček. 
Ale nadšení bylo velké, tak snad se to i projeví. Děkujeme všem, kteří se koledování zúčastnili a 
hlavně děkujeme všem dárcům. Pokud jste koledníky nepotkali (nebo neměli u sebe “drobné”), 
směle použijte číslo účtu uvedené na str. 5. (platí nejen do 31.1.)      FN

Následující článek přetiskujeme bez redakčních úprav
Trochu smutný průběh pohřbu Benedikta XVI.
Pro mne, a jistě i pro řadu dalších z nás, byl nejpodstatnější událostí tohoto týdne čtvrteční po-
hřeb papeže Benedikta XVI. v Římě. Hned po oznámení jeho smrti jsem jeho odchod označil 
za obrovskou ztrátu. Dodal jsem, že byl „posledním z velikánů 20. století, který bojoval za staré 
dobré hodnoty“ a že pro mne byl „hlavním symbolem souboje normálního světa s moderním 
pokrokářstvím“. Řekl jsem ještě, že tím „končí jedna etapa vývoje lidské společnosti“.

Měl jsem tu čest být v Římě na jeho pohřbu. Pohřeb papeže Benedikta XVI., velkého papeže, 
velkého teologa, velkého církevního administrátora, který proběhl na svatopetrském náměstí 
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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

5. ledna 2023, byl zvláštní. Nejsem expert na taje pohřbů papežů, ani na to, co se na takovém 
pohřbu má či nemá, musí či nemusí, smí či nesmí, ale já jsem v jeho průběhu – v nečekaném 
chladu lednového Říma – měl pocit, že celá ta sláva není o Benediktu XVI.

Nebylo tam o něm kromě povšechných frází řečeno ani slovo. Nebyl tam nikde jeho portrét 
nebo fotografie (aspoň z mého VIP místa, ale nic nebylo ani v katedrále Svatého Petra, ani v 
Římě). Bylo tam divné, troufám si říci nikoli posvátné ticho. Vůbec si nevybavuji, že by silně 
zazněly svatopetrské zvony. Zazněl tam – bez jakékoli souvislosti s tím, co se právě odehráva-
lo – nesmělý potlesk hrstky poutníků. Zdvořile tleskala VIP tribuna politiků, když byla kolem 
nich nesena rakev. Řekl bych, že to byla „normální“ mše. Ale já musím rozhodně říci, že kvůli 
té jsem do Říma nejel.

Není to tak, že ho dnešní Vatikán neměl rád? Nebo nejen Vatikán, ale dnešní katolická církev, 
která se – na rozdíl od papeže Benedikta – nechce vzpírat dnešnímu světu, i když ten je přece 
v takovém rozporu s tisíciletým učením církve? Nebyl náhodou papež Benedikt (i post-papež 
Benedikt) špatným svědomím dnešní církve? Lidé mi píší, že u nich nikde v kostele není kon-
dolenční kniha, nikde žádné přímluvy. Byla církev nerada, že se Benedikt stal symbolem jedné 
odcházející epochy možná – s výjimkou anglické královny – i v necírkevním světě? A že proti 
jejímu ukončení silně protestoval? Proč neslyšíme stejný varovný hlas od dalších představitelů 
církve? To nejsem povolán hodnotit, ale je to smutné.

Připomněl jsem si při této cestě, že jsem byl na stejném místě v dubnu 2005, při pohřbu papeže 
Jana Pavla II., ale ten pohřeb byl jiný. Také on byl symbolem konce jedné éry, byl symbolem 
konce komunismu, k jehož pádu polský papež významně přispěl.

Těch mých cest na pohřby velkých osobností světových dějin bylo více. Byl jsem v Londýně 
na pohřbu Margaret Thatcherové a ve Washingtonu na pohřbu Ronalda Reagana. Byl jsem v 
Jeruzalémě na mimořádně působivém pohřbu radikálním sionistou (tedy ne teroristickým Pa-
lestincem) zavražděného izraelského premiéra Jicchaka Rabina. Byl jsem na pohřbu saudsko-
-arabského krále Fajsala Saúda v Rijádu. Tento pohřeb měl pro mne tu nečekanou zvláštnost, 
že nevěřící (myšleno islámu), ač pozvaní na pohřeb, nemohli na pohřeb, ale jen na blahopřání 
novému králi.

Byl jsem na nesmírně smutném pohřbu mně velmi blízkého polského prezidenta Kaczyńského 
v Krakově. Tento pohřeb byl zvláštní tím, že kvůli aktivní islandské sopce nelétala nad Evropou 
letadla. Hostů ze světa tam bylo proto strašně málo, naše delegace přijela vlakem. Byl jsem na 
pohřbu makedonského prezidenta Trajkovského, jehož letadlo narazilo brzy po startu do hory 
nedaleko Skopje. Byl jsem na pohřbu prvního maďarského polistopadového premiéra Józsefa 
Antalla a seděl jsem tři hodiny v polovině prosince na budapešťském náměstí u parlamentu 
vedle premiérky Thatcherové (a mohli jsme zmrznout). Byl jsem i na pohřbu slovenského pre-
zidenta Kováče, rakouského prezidenta Klestila a německých prezidentů Weizsäckera a Raua. 
Snad jsem na nikoho nezapomněl.

Každý z nich se něčím zapsal do historie, každý z nich zanechal svou stopu. Ta, která zůstává 
po papeži Benediktovi XVI., by neměla zapadnout. Zdá se však být, právě dnes, tou nejvíce 
ohroženou.                  Václav Klaus, 6. 1. 2023
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Významné dny, svátky a farní program
  1.1. neděle Slavnost Panny Marie, Matky Boží
  6.1. pátek Slavnost Zjevení Páně
  8.1. neděle Křest Páně
  17.1. úterý Památka sv. Antonína, opata
  18.1. středa Pam. P. Marie, Matky jednoty křesťanů
  22.1. neděle neděle Božího slova
  24.1. úterý Památka sv. Františka Saleského
  25.1. středa Svátek Obrácení sv. Pavla
  26.1. čtvrtek Památka sv. Timoteje a Tita
  28.1. sobota Památka sv. Tomáše Akvinského
  31.1. úterý Památka sv. Jana Boska
  2.2. čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu

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.

Společná příprava na život v manželství 
24. ledna – 14. března, vždy v úterý od 19.30 do 
21.30 (Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice). 
Snoubenci se přihlašují na: 
https://apha.cz/akce/priprava-na-zivot-v-man-
zelstvi-u-sv--vojtecha/. Myslete na přípravu včas,
kapacita kurzu je omezená.


