
D R O B N O S T I ,

kterých si všimneme, až když chybí, pro-
sté věci, které je třeba udělat, někteří 
se možná cítí nad takové maličkosti po-
vzneseni, jsou ale pokorní služebníci, 
kteří se jim věnují se vší vážností a péčí, 
a Anička Bastlová je jedním z nich. Jed-
na z nejvěrnějších služebnic farnosti, 
kostelnice u sv. Mikuláše a asistentka ve 
farní kanceláři skončila oficiálně svou 
službu a  já bych jí chtěl vyjádřit svůj 
upřímný dík a hluboký obdiv. Její práce 
ve farní kanceláři sestávala namnoze ze 
starosti o tyto drobné záležitosti, včet-
ně skutečných drobných 
ze sbírek a kasiček, které 
po pečlivém přepočítání 
nosívala do banky. Anička 
třídila, počítala, nadepiso-
vala, odesílala, předávala 
informace, odemykala 

kostel, vyřizovala telefonáty, dohlížela 
na pořádek v  kuchyňce i  v  kanceláři, 
myslela na tisíc věcí, které jsem já ve 
své roztržitosti zanedbával. Na druhé 
straně ovšem také občas vytvářela mírný 
chaos způsobený její snahou každému 
vyjít vstříc, s  každým řešit záležitosti 
osobně, každému udělat radost a kaž-
dému vyhovět. Balík novin pro ni nebyl 
prostě balík, ty noviny úplně navrchu 
byly pro Lukáška, ty pod nimi pro Ma-
rušku … a i když pro mě by bylo snazší 
celý ten pakl popadnout a hodit do kos-

tela k  rozebrání, Anička 
každému vytvořila jeho 
hromádku s krasopisným, 
vřelým vzkazem a obvykle 
přidala nějakou dobrůtku, 
případně aspoň kytičku 
ze své zahrádky. Dokonce 
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i při počítání mincí dávala stranou ty 
nejhezčí, aby měla pro mě, až budu po-
třebovat proplatit účtenky. Myslím, že 
v tom je její trik, proto se dokáže starat 
o všechny ty „drobnosti“, protože skrze 
ně vlastně projevuje svou starost o lidi, 
svou lásku k lidem. Anička udržuje ne-
ustálý přehled o situaci a zdravotním 
stavu mikulášských farníků, a když se 

někdo neukáže na mši, hned starostlivě 
zjišťuje, volá, dává najevo zájem a péči. 
Jedna „drobnost“, o kterou se Anička 
pečlivě starala, byla každého radostně 
a  s úsměvem přivítat. A  ta mi tu teď 
v prázdném kanclu chybívá víc než srov-
nané pytlíčky, dobrůtky a kytičky. 

 Martin

S P O L E Č E N S T V Í   naší farnosti a jeho záležitosti

Farní charita� (1�Kor�13,3)

Někteří naši farníci plánovali díky Pav-
lu Krylovi zapojení se do pomoci uprch-
lým lidem ze Sýrie. Za tímto účelem 
nejprve přispívali finančními dary na 
účet naší farní charity. Protože se však 
naše bezprostřední činnost v této zále-
žitosti jeví v současné době jako nepo-
třebná, předali jsme po dohodě v srpnu 
na základě potřebných dokumentů ce-
lou vybranou částku 58 700 Kč na účet 
spořilovské farnosti, kde se o uprchlíky 
starají. S  tamními dobrovolníky jsme 
spolupracovali. Děkujeme velice všem 
dárcům i slovy:

Milí vršovičtí farníci, moc vám děkuje-
me za vaši sbírku na křesťanské uprchlí-
ky, o něž se snaží někteří naši spořilovští 
farníci různými způsoby starat a platit 
jim některé výlohy, které není schopna 
již financovat organizace Gen 21. Jedná 
se především o úpravy bytů k  bydlení, 
lékařskou pomoc, tábory pro děti, školní 
pomůcky, kroužky, …

Moc děkujeme za spolupráci a pomoc!
 P. Jakub Sadílek, františkán

Zapojili jsme se do projektu FEAD, 
na kterém pracuje ADCH. Pro nás 
to znamená, že každé první pondělí 
v měsíci od září do února vozí na faru 
pracovník ADCH 24 balíčků potravi-
nové pomoci a 24 balíčků materiální 
(především hygienické) pomoci pro 
potřebné. Následně je i  díky tipům 
sociálních pracovníků ÚMČ Praha 10 
a díky především Ivanovi Menouškovi 
a Martinovi Peroutkovi předáváme. Bu-
deme rádi za upozornění, kdo je ještě na 
tom finančně tak, že by takový balíček 
také potřeboval.

Jednou za měsíc či dva, patrně v ne-
děli odpoledne, plánujeme především 
s  mladými lidmi spolu se studentka-
mi a studenty Obchodní akademie ve 
Vršovicích opět navštěvovat malé děti 
v  dětském domově v Milovicích. Zá-
jemci, hlaste se, prosím.

Na listopad od 6. do 20. včetně plá-
nujeme materiální sbírku, především 
oblečení a obuvi, pro bližní bez domova.

Budeme moc rádi za další dobrovol-
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níky, kteří by s námi sdíleli charitní 
činnosti, scházíme se na faře o prvních 
pondělcích v měsíci, od 19.30 h, a tři 
mladší přátelé nás z rodinných důvodů 
opouštějí. Děkujeme ze srdce za mod-
litby i nejrůznější zapojování, děkujeme 
za přátelství.

Za fachu Hanka
fachavrsovice@email.cz

721 444 323
 č. účtu: 3400038319/0800

Pastorační rada 31. 8. 2016

Ve středu 31. srpna proběhlo první se-
tkání členů pastorační rady s naším no-
vým panem farářem. Nejprve P. Artur 
mluvil o tom, jak zatím poznal naši far-
nost a jaké má představy do budoucna. 
Prezentace se týkala tří okruhů – kos-
tela sv. Václava, kostela sv. Mikuláše 
a fary. Pak následovala diskuze.

Pořad bohoslužeb zůstane zachován, 
příležitost ke svátosti smíření je před 

každou bohoslužbou u sv. Václava. Ve 
farní kanceláři zůstává nadále pastorač-
ní asistent Martin Peroutka a od 1. září 
máme novou paní účetní.

Plánovaly se akce nového pastorač-
ního roku. Diskutovalo se o akci Zažít 
město jinak, která proběhne 17. září, 
úklidu kostela a oslavě svátku sv. Vác-
lava.

V neděli 2. října při mši svaté v 10.30 
hod. P. Artur požehná dětem na za-
čátku katechetického roku a  od pon-
dělí 3.  října začne výuka náboženství. 
V úterý 4. října budou zahájeny Kurzy 
Alfa. Na neděli 16. října je naplánován 
Manželský koláč.

Jiřinka Haaszová nás seznámila se 
zprávami z ekonomické rady. Byly opra-
veny dveře fary, schody v presbytáři kos-
tela sv. Václava a kanál u  sv. Václava. 
První část střechy kostela sv. Václava 
nad hlavní lodí je skoro hotová, druhá 
část vpravo se začne opravovat v září. 
Dále je plánována oprava lavic v kostele 
sv. Václava a úpravy na faře. LH

 

S V Ě T E C   V   T O M T O   M Ě S Í C I

Svatý Kalist I., papež, mučedník  svátek�14.�10.

 Kdo kdy navštívil Řím, jistě byl i  ve 
čtvrti zvané Transtevere. Zde se na-
chází jeden z nejstarších mariánských 
kostelů vůbec. Kostel byl pravděpodob-
ně založen papežem, který je zde i po-
hřben, Kalistem I.

Kdo byl onen papež?
Narodil se v polovině 2. století v Římě 

jako syn námořního vojína. Kolem 
r. 200 se Kalist stal otrokem. Pracoval 
v dole, ve mlýně, zažil ponižování, hlad, 
bití a nejrůznější strádání. Naposledy 
pracoval jako otrok v dolech na Sardi-
nii, když tehdejší papež Viktor požádal 
císařovu milenku, aby křesťanští otroci 
byli propuštěni na svobodu. Dotyčná 
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dáma jeho prosbě vyhověla, a tak se Ka-
list stal svobodným římským občanem. 
A co více – papež Zefyrin, když poznal 
jeho pevnou a hlubokou víru, ustanovil 
jej jáhnem a správcem pohřebišť římské 
křesťanské obce na Via Appia. Dodnes 
se toto pohřebiště jmenuje Kalistovy 
katakomby. Když v r. 217 papež Zefy-
rin zemřel, byl zvolen papežem Kalist. 
Ne každému se to líbilo. Konzervativní 
část kléru a římských občanů byla silně 
proti. Otrok, bývalý otrok, vlastně ani 
ne člověk, ale „mluvící nástroj“ na pa-
pežském stolci! Vyloučeno! Navíc tento 
papež má „příšerné“ názory. Říká, že 
žádný hřích není tak velký, aby nemohl 
být mocí Kristových klíčů daných církvi 
odpuštěn. A dokonce dovoluje vzneše-
ným pannám a vdovám, aby se provda-
ly za muže nižšího stavu, dokonce i za 
otroky či propuštěnce! Hrůza! To není 
svatý otec, jak my si ho představujeme! 

A tak byl zvolen vzdoropapež Hyppolit 
a nastal první rozkol v církvi.

Hyppolit nelení a  organizuje proti 
Kalistovi štvavou kampaň (inu, zase nic 
nového pod sluncem, stačí vzpomenout 
na předvolební kampaně), kde jej obvi-
ňuje z kdejaké špatnosti, včetně smil-
stva. Kalist se ale nenechá znechutit 
a má stále plno elánu. Zavádí církevní 
malbu a postní soboty, a vchází do dě-
jin jako jeden z nejpozoruhodnějších 
a nejaktivnějších papežů v rané době.

Kalist I. zemřel v r. 222, příčina smrti 
není známa, ale zřejmě šlo o smrt při-
rozenou. Pozdější legendy mluví o smrti 
mučednické.

V naší zemi není tento papež příliš 
známý. Neznám žádný kostel jemu za-
svěcený, obraz nebo sochu zobrazující 
tohoto jistě pozoruhodného muže.

Světec je zobrazován jako papež 
s vousy a paliem. Alena Králová

P R O S T O R   pro sdílení nápadů a myšlenek

Evangelizace tak trochu jinak

Čechovo náměstí v sobotu 17. září mezi 
třináctou a dvaadvacátou hodinou žilo!!! 
Nepřeberně aktivit na prostoru před 
kostelem pro děti doprovázené rodiči, 
ale zejména pro mládež přivedlo i do-
vnitř našeho kostela stovky lidí. Díky 
skvělé akustice této výjimečné stavby 
architekta Josefa Gočára se naplnil celý 
její prostor zpěvem šestice zpěváků, kte-
ří a capella zazpívali melodické lidové 
písně v gruzínštině. Pak už se prostor 
kostela z dobré poloviny zaplnil těmi, 

kdo přišli cíleně na hodinovou komen-
tovanou prohlídku kostela. Už předtím 
a i po jejím skončení však přicházely dal-
ší malé skupinky zájemců o prohlídku. 
Ti byli zajímaví zjevnými počátečními 
obavami a odmítáním: „Ale jen 15–20 
minut!“ A vrcholem byl pán, který měl 
údajně čas jen tak 5 minut… Zůstali 
všichni až do konce prohlídek, a nejdéle 
právě on, všichni s řadou dotazů. Pro 
svěcenou vodu přitom sáhlo naprosté 
minimum zájemců, můj odhad je, že 
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nevěřících bylo na 80 %. Jejich zájem 
byl stále soustředěný a nepředstíraný. 
Zajímali se nejen o historii stavby, ale 
i  o  její duchovní symboliku, o  životy 
svatých na oltářích, o  to, proč vlast-
ně máme v kostele zdánlivě nesmyslně 
umístěny i stříbrnou plaketu s věrozvěs-
ty Konstantinem a Metodějem a kopii 
Palladia země české, zajímalo je to, co 
v kostele k čemu slouží, a s velkým zá-
jmem poslouchali, jaká je naše farnost 
živá, kolik nepřeberných společných 
aktivit pořádá, kolik nejrůznějších spo-
lečenství v ní působí a  tak dále a  tak 
dále. Vždyť o takových věcech většina 
z nich evidentně slyšela úplně poprvé. 
Kdybyste věděli, kolik jen bylo těch, kdo 
mi říkali „Já tady bydlím už desítky let 
a vevnitř jsem ještě nikdy nebyl!“ A tak 
má hluboký smysl přivádět lidi k akti-
vitám na náměstí a nechat je vstoupit 
do otevřeného prostoru našeho kostela, 
zakusit jeho duchovní dotyk.

A ještě malá poznámka k výstavě fo-
tografií Igora Hlavinky v prostorách na-
šeho kostela. Zcela neotřelé, humorné, 
ale zároveň i duchovně citlivé slovo jeho 
přítele na zakončení této výstavy bylo 
pro mne velkým objevem – a to jsem za 
svůj život absolvovala řadu vernisáží… 
Vůbec všechny dosavadní výstavy uspo-
řádané v našem kostele promlouvaly 
svou duchovní náplní a  ten nápad je 
u nás pořádat je skvělý. Vždyť kláštery 
a kostely vždy byly průkopníky v  šíře-
ní kultury mezi „obecný lid“. Mělo by 
tomu tak být i v dnešní době – vždyť ko-
lik rodin anebo seniorů si při dnešním 
drahém vstupném vůbec dovolí chodit 
na výstavy či koncerty? A opět – na ty 
naše výstavy a koncerty přicházejí i ne-
věřící… HH

Ještě pár slov k Zažít město jinak

Helenka Hříbková už akci dostatečně 
vychválila, já bych chtěl ještě poděkovat 
všem farníkům, kteří se na ní podíleli: 
V prvé řadě právě Helence, která se 
každoročně po celou dobu programu, 
bez odpočinku a  sama pečlivě ujímá 
každého, kdo do kostela vkročí. Souro-
zencům Škochovým a  jejich rodinám, 
kapele Missa, Dáše, Ondrovi a Mari-
ánce Rechnerovým, kteří dobrovolni-
čili přímo na akci, Lukáši Borskému, 
který jako vždy zajišťoval převozy věcí, 
všem, kteří přispěli do charitativního 
bazárku (na děti z dětských domovů se 
na akci vybralo přes 6 000,–) nebo na-
pekli dobrůtky pro společnou hostinu. 
Můj speciální dík pak patří Šimonu 
Biskupovi. Šimon si oficiální děkování 
nepřeje, protože je tím prý ochuzován 
o poklad v nebi. Protože však za všechny 
předchozí roky má už v nebi dostatečně 
„nahrabáno“, dovoluji si odtud pár dro-
báčků přeci jen shodit mezi lidi. Letoš-
ní akce byla největší za celé čtyři roky, 
a když kolem 23. hodiny odjela poslední 
dodávka, náměstí i  kostel stále ještě 
vypadaly jako uprostřed slavnosti, jen 
lidi už tu stáli pouze dva. Jeden z nich 
byl Šimon, který už mi ráno pomáhal 
ten nepořádek udělat a vydržel se mnou 
až do hořkosladkého konce, kdy jsme 
se někdy okolo druhé ranní odplazili 
domů. Bez něj bych tam asi ještě teď se-
děl na hromadě mokrých stanů a plakal.

Ještě si dovolím drobnou poznámku 
k pojmu evangelizace, který Helenka 
použila ve svém nadpisu. V jistém širo-
kém slova smyslu si i já myslím, že jeden 
z vedlejších dopadů této akce může být 
evangelizační, respektive pre-evangeli-
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zační. Ale paradoxně si myslím, že jako 
taková může fungovat právě a  jedině, 
pokud bude zcela sekulární a nenábo-
ženská, aby se evangelizace mohla stát 
jejím vedlejším produktem. Evangeli-
zace nesmí být jejím, ani skrytým(!), 
cílem. Možná je to pro mnohé farníky 
těžko pochopitelné a  přijatelné, mou 
velkou bolestí ostatně je, že se mi na 
tuto akci každoročně daří nalákat mno-
ho vršovických sousedů, ale jen zlomek 
našich farníků. Tato paradoxní evange-
lizace profánností spočívá v tom, že je-li 
akce skutečně organizována z čistého, 
nepodmíněného zájmu o sousedy a kul-
turní život obce, odbourává tím jeden 
obrovský blok a předsudek, se kterým se 
každý, kdo někdy zkoušel přímou evan-
gelizaci, musel setkat a srazit. Totiž že 
církev je uzavřená, do sebe zahleděná 
a sobecká instituce, která se navenek 
zapojuje jen ze zištných důvodů, tedy 
aby získávala nové členy. Pořádá to 
církev? Tam nepůjdu, ještě by mě tam 
obraceli na víru. Charita mezi chudými? 
Verbování. Zadarmo? To bude reklamní 
akce jako každá jiná, jen místo hrnců 
ti budou prodávat Bibli. 

Je snadné vidět, odkud (krom politic-
kých billboardů a propagandistických 
historických dezinterpretací) se toto 
podezřívavé, někdy až nepřátelské na-
ladění bere. Kostely, nádherné honosné 
stavby, stávají uprostřed nejexkluzivněj-
ších veřejných prostorů, zabírají často 
vůbec nejdůležitější a  nejluxusnější 
místo v celé obci. Vždyť ani ten nejbo-
hatší a nejvlivnější „kmotr“ si nemůže 
postavit vilu uprostřed náměstí! Pokud 
na takovém místě, notabene v  okáza-
lém architektonickém provedení, bude 
stát cokoliv jiného nežli budova sloužící 

obecným veřejným zájmům, bude nutně 
budit jen vztek, zlost, hořkost a závist. 
Opravdu se trápím otázkou, zda tím, 
že 3× do týdne na hodinu odemkne za-
mřížované dveře a  odslouží bohosluž-
bu pro dnes bohužel zpravidla velmi 
úzký okruh věřících (během které je 
samozřejmě pro ostatní nevhodné rušit 
a  vstupovat), skutečně církev v  očích 
svých sousedů obhajuje své právo „pře-
kážet“ se svými kostely uprostřed veřej-
ných náměstí. Jistě, my víme, co nabízí-
me, ale musíme se umět vžít do situace 
těch, kteří to přes příliš často zamčené 
dveře a příliš komplikované liturgické 
úkony dosud nemohli zahlédnout. Ti 
od nás v  prvé řadě nepotřebují svatý 
obrázek ani citát z písma, ale ujištění, 
že jsme jejich sousedé, že opravdu sto-
jíme o jejich přátelství a že kostel není 
nějaký exkluzivní klub, ale skutečné 
místo setkávání, které si zaslouží stát 
uprostřed.  Martin Peroutka

Chamtivost

I když mám často jak jazykové, tak ob-
sahové výhrady k překladu Písma, které 
nám předkládá ve formě AΩ nedělní li-
turgie Pastorační středisko Arcibiskup-
ství pražského, v neděli 31. 7. 2016 jsem 
se plně ztotožnil se slovem chamtivost, 
které se zde vyskytuje namísto slova 
lakota užívaného v předchozích překla-
dech (viz např. Colův překlad Nového 
zákona z r. 1947). Nově užité slovo asi 
lépe vystihuje to, co měl Ježíš na mysli. 
Sám jsem si však začal všímat tohoto 
slova až v následném kázání. Později 
doma jsem nejen otevřel uvedený Colův 
překlad, ale též začal hledat v českém 
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překladu Katechismu katolické církve 
z r. 1995. Tam jsem si obnovil své sta-
ré vědomosti o hlavních hříších, které 
si pamatuji z dob mládí, kdy jsme se 

„museli“ biflovat poznatky (tím se nevy-
jadřuji proti biflování, právě naopak si 
myslím, že je užitečné): pýcha, lakom-
ství, smilstvo, závist, nestřídmost, hněv 
a lenost. Stejně je to uvedeno i v Kate-
chismu pod odstavcem č. 1866. Nejprve 
jsem chtěl přidat k uvedeným sedmi hří-
chům ještě onu chamtivost, ale později 
jsem si uvědomil, že stačí jen nahradit 
jí lakotu. Přitom jsem vzal na vědomí, 
že hlavní hříchy jsou opakem ctnos-
tí. V tom případě ovšem jde spíše než 
o jednotlivé hříchy o neřesti, tj. o zažité 
opakující se hříchy. Čili opakem ctností 

jsou neřesti, a termín hlavní hříchy by 
se měl nahradit termínem neřesti.

Když už se vyjadřuji k AΩ nedělní 
liturgie, nepřijímám bez výhrad zde ani 
v jiných částech tohoto překladu opako-
vané užívání slovesa „dělat“ a přehlíže-
ní jiných výrazů, jako je např. „činit“, 
„konat“. Připadá mi to, jako by autoři 
překladu byli ovlivněni textem Jiřiny 
Fikejzové kdysi známé písničky o Do-
minikovi: „… můžeš zázrak udělat, když 
mě budeš míti rád…“.

Dále je v tomto překladu užito v po-
dobenství o bohatém člověku oslovení 

„blázne“, zatímco Col zvolil oslovení 
„pošetilče“, což považuji za lépe vysti-
hující, i když poněkud zastaralé. Slovo 
blázen má svůj přesný význam jiný.

 Miroslav Miler

P O Z V Á N Í

Kroužek angličtiny pro dospělé se 
schází vždy v pondělí, na faře, od 18.30 
do 19.30 hodin. Letos od 19. 9. Nejde 
o vyučování, ale o nabídku zopakovat si 
a osvěžit své znalosti. Setkání jsou pro 
ty, kteří se již učili anglicky a nebojí se 
zkoušet mluvit, třeba jednoduchými slo-
vy. Snažíme se hovořit na různá témata, 
která bývají stanovena předem. Často 
je tzv. volné téma – každý má možnost 
připravit si něco, co jej zajímá, nebo co 
považuje za důležité. 

Není nutné, abyste již anglicky umě-
li – naučit se mluvit je možné právě jen 
mluvením. Účast v kroužku je zdarma, 
doporučuje se však dobrovolný dar po-
dle vlastního uvážení, a to ve prospěch 
farnosti nebo farní charity.

Členové kroužku netvoří uzavřenou 

společnost. Naopak, noví zájemci jsou 
vítáni.

Bližší sdělí M. Müller starší, telefon 
272 765 083 (domů), mobil 732 744 
953. Má e-mailovou adresu: muller.mi-
loslav@centrum.cz.

 INZERÁT
Mladá křesťanská rodina hledá ke 

koupi nebo pronájmu větší byt či ne-
movitost k bydlení. Jsme mladá rodi-
na se čtyřmi malými dětmi a sháníme 
v této farnosti byt. Případně jinde v Pra-
ze. Dispozice 4+1 a  větší, nebo 90 m² 
a  více. Za rozumné nabídky předem 
děkujeme, kontakt: vladka.bartakova@
volny.cz, 775 955 854 (stačí sms, ozvu 
se zpět). Vlaďka a Vojtěch Bartákovi
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V úterý 4.10. v 19:00 hodin v sále sv. Václava začínají 

K U R Z Y   A L F A

ALFA je určena především lidem, kteří Boha hledají, nechodí do 

kostela, různé obavy a nejasnosti jim brání v prohloubení víry. Nebo 

také těm, kteří byli pokřtěni, do kostela chodí, ale cítí ve svém vztahu 

k Bohu plno základních nezodpovězených otázek.

Nemáte také takové lidi mezi svými příbuznými, přáteli, kolegy či 

sousedy? Chtěli byste jim pomoci, ale obáváte se, že na to nestačíte? 

Pozvěte je na kurzy Alfa.

Na Alfu jsou srdečně zváni i ti z Vás, kteří by se sami chtěli zúčastnit.
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P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B   a další základní informace

Výjimky a změny najdete v kalendáři na příslušný měsíc.

Eucharistie a bohoslužby slova
neděle  8.30 kostel sv. Václava

10.30 kostel sv. Václava (pro rodiny s dětmi)
pondělí 18.00 kostel sv. Václava
úterý 18.00 kostel sv. Mikuláše
středa 18.00 kostel sv. Václava
čtvrtek 8.00 kostel sv. Mikuláše
pátek 18.00 kostel sv. Václava
sobota 8.00 kostel sv. Mikuláše

Svátost smíření / duchovní rozhovor 
• Vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava    
 (pondělí, středa a pátek v 17:30, neděle v 8:00 a 10:00)

Farní kancelář pro veřejnost
úterý 15.00–17.00 fara – Vršovické nám. 84/6 (u kostela sv. Mikuláše)
čtvrtek 9.00–12.00

• Službu v kanceláři zajišťuje a finanční záležitosti (hl. dary) vyřizuje Ivona Nováková  
email: yvonanovakova@email.cz
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T Ý D E N N Í   P R O G R A M    pravidelných aktivit
(náboženství a některé další aktivity skončily k 31. květnu)

Po 13.00–14.00 Mariina legie /I. Ditrich/ FAR č. 1
16.00–16.45 Náboženství 1. a 2. třída /H. a P. Svobodovi/ SÁL
16.00–16.45 Náboženství 3. s 4. třída /S. Kocourková a 

B. Matochová/
FAR

18.15–19.30 Spolčátko (náboženství pro druhý stupeň) 
/M. Rechnerová/

SÁL

18.30–19.30 Angličtina pro dospělé /M. Müller st./ FAR č. 1
19.00–21.00 Společenství díků, chval, přímluvných modliteb a 

duchovního vzdělávání /H. Hříbková/   
VÁC boční 

vchod
19.30–21.00 Farní charita /H. Rechnerová/ – 1. pondělí v měsíci FAR č. 3

Út 15.00–17.00 Úřední hodiny farní kanceláře pro veřejnost 
/I. Nováková/

FAR kancelář

16.45–17.30 Biblická hodina /J. Nagy/ – 2. a 4. úterý v měsíci FAR č. 1
19.00–23.00 Kurzy Alfa – do 6. prosince (přípravy vždy cca od 

17.00)
SÁL

19.00 Společenství „Lísteček“ /S. Kocourková/ FAR č. 3
St 10.00–12.00 Setkávání maminek s dětmi /M. Schaeferová/ FAR č. 1 a 2

16.30–17.30 Náboženství 5. a 6. třída /M. Peroutka/ FAR č. 1 a 2
17.45–18.30 Zkouška kapely Minimissa /J. Tomsa/ FAR
18.30–20.30 Zkouška sboru /L. Dřevikovský/ SÁL

Čt 8.45 Setkání při čaji /M. Müller starší/ – 1× měsíčně dle 
oznámení

FAR 1. patro

9.00–12.00 Úřední hodiny farnosti /I. Nováková, A. Matuszek/ FAR kancelář

16.00–17.00 Náboženství pro nejmladší děti /K. Jančeová/ FAR č. 1 a 2
17.45–18.45 Divadelní kroužek /D. Vacková/ FAR č. 1 a 2
19.00–22.00 Zkouška kapely Missa /J. Tomsa/ FAR č. 1
19.00 Modlitba matek /H. Rechnerová/ – liché týdny 

školního roku
FAR č. 3

20.00 Tichá adorace v kostele sv. Mikuláše /J. Vyšohlíd/ MIK
Ne 8.00–8.30 Zkouška sboru /L. Dřevikovský/ SÁL

9.00–10.15 Zkouška farní scholy /O. Škoch/ SÁL
16.30 Představení farního nadnárodního pimprlového 

divadla – poslední neděle v měsíci, kromě 
prázdnin

FAR č. 1 a 2

19.00–21.30 Společenství mládeže /K. Jančeová/ – 2. neděle 
v měsíci

SÁL



12/ X

K A L E N D Á Ř   na říjen 2016 Mimořádné akce, změny, výjimky

3. 10. Po 18.00 Požehnání dětem k novému pastoračnímu roku VÁC
4. 10. Út 19.00 Začínají kurzy Alfa VÁC
4. 10. Út 19.00 Setkání ekonomické rady VÁC
10. 10. Po 16.00 Zpověď pro děti VÁC
11. 10. Út 19.00 Setkání pastorační rady VÁC
16. 10. Ne Manželský koláč (po obou mších) VÁC
30. 10. Ne 16.30 Představení loutkového divadélka FAR

Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice, www.farnostvrsovice.cz, tel. 271 742 
523. Neprodejné, náklady na tisk hrazeny ze sponzorského daru a z vašich příspěvků. Vydání příštího čísla 
je plánováno na 30. 10., příspěvky dodávejte nejpozději do středy 19. 10. Kontakt: svatovinice@centrum.
cz, případně osobně v kostele sv. Václava. Šéfredaktor: Martin Peroutka. Redakční rada: Artur Matuszek, 
Martin Peroutka, Simona Kocourková, Jan Rückl (JR), Pavel Švarc (PaS), Alena Králová (AK), Pavel Mikula, 
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Webové stránky farnosti
www.farnostvrsovice.cz

Čísla účtu farnosti
 na provoz farnosti: 280828389/0800,
 na opravu varhan: 186817149/0300

Kontakty
farář Mons. Artur Matuszek, Th.D.
 tel: 607084855
 farar@farnostvrsovice.cz
výpomocný duchovní P. Pavel Žák
 tel.: 607 816 366
 email: p.pavel.zak@email.cz
pastorační asistent Martin Peroutka
 tel.: 702 075 417
 email: asistent@farnostvrsovice.cz


