
Z   P O V I N N O S T I

Tak už je skoro týden po uzávěrce a Vi
nice nemá úvodník. Někdy má člověk 
plnou hlavu nápadů, někdy má na srdci 
něco, co touží sdělit, a někdy prostě 
musí naťukat úvodník tak nějak z povin
nosti. A tuhle variantu nemám moc rád, 
protože předem vím, že to nebude stát 
za moc, že nezažiji žádnou velkou ra
dost z tvorby, že to nebude jeden z těch 
úvodníků, za který mě celý příští týden 
budou farníci uznale poplácávat po zá
dech … Jenže na téhle upocené práci 
celá Vinice stojí, časopis nejde vydávat 
jen, když mají všichni chuť 
se rozepsat. A funguje to 
tak i jinde. Věda není jen 
sérií velkých objevů uči
něných výjimečnými, ge
niálními osobnostmi, je 
to také mravenčí práce 
tisíců špatně placených 

doktorandů. A  spiritualita nejsou jen 
mystická vytržení a  období sladkosti, 
ale také podzimní neděle v mezidobí, 
kdy se donutíme vyrazit šerem do chlad
ného kostela tak nějak … z povinnosti. 
A  znovu musím pomyslet na všechny 
dobrovolníky, které jistě práce pro far
nost někdy naplňuje jakožto smysluplná 
bohulibá činnost, ale často je jistě taky 
jednoduše vyčerpává a mají jí po krk. 
A dělají ji „jen“ z pocitu odpovědnosti, 
plní ji jako povinnost, k níž se dobro
volně zavázali. Vzdávám tedy hold vší té 

na poslední chvíli udělané, 
nedokonalé a  „negeniál
ní“, upachtěné a oddřené 
práci z povinnosti. Málo
kdy sklidí potlesk a přitom 
všechno hodnotné a dobré 
trvá a nezaniká díky ní.

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

Pastorační rada 11. 10. 2016

V úterý 11. října se setkali členové pas
torační rady na obvyklé schůzce. Řešili 
nutnost úklidu venkovních schodů kos
tela sv. Václava, hledají se dobrovolníci, 
kteří by se pravidelně střídali, minimál
ně tak, aby vždy v neděli před první mší 
svatou byly schody uklizeny.

Paní Ivona Nováková, která začala 
pracovat ve farní kanceláři, přebírá 
agendy účetní, hospodářskou i  admi
nistrativní.

Řeší se ozvučení v kostele sv. Václava 
i další opravy.

V kostele sv. Václava budou otevře
ny zadní dveře tam, kde je plošina pro 
bezbariérový příchod, vždy minimálně 
čtvrt hodiny před nedělní mší svatou 
a po ní, tak, aby plošinu mohli farníci 
využívat.

V  kalendáři farnosti přibylo před
adventní vyrábění 26. listopadu 2016, 
Mikulášská oslava 5. prosince 2016, 
společenský večer 13. ledna 2017, Den 
dobrovolníků 15. ledna 2017, oslava 
kulatých narozenin P. Pavla Kuneše 
18. února 2017, koncert kapely Missa 
v galerii Portheimka 10. listopadu t. r. 
a hudebněpoetický projekt Nitky man
želů Škochových se scholou a kvartetem 
v divadle Mana 18. prosince t. r.

Řeší se duchovní obnova, výlety pro 
seniory a farnost a farní pouť.

Bylo by velice dobré a přínosné, kdyby 
lidé zodpovědní za akce vždy někoho 
požádali, aby dal třeba i velice stručnou 

zprávu spolu s fotodokumentací Jardovi 
Lukášovi do kroniky farnosti. LH

Farní charita� (Mt�25,37)

Potřebujeme opět vytvořit seznam 
mladších dobrovolníků pro různé cha
ritní služby – když se na nás obrace
jí potřební lidé s  různými prosbami 
o  jednorázové či pravidelnější pomo
ci, abychom věděli, na koho se může
me obrátit. Takže kdo máte možnost 
a chuť pomoci s návštěvami, případně 
s  různými drobnými pracemi, někdy 
i  finančně odměňovanými, ohlaste se 
nám, prosíme.

A kdo víte o potřebách vlastních nebo 
svých bližních, které bychom mohli 
uspokojit, dejte nám, prosíme, také 
vědět. Jen tak můžeme dobře fungovat.

Od 6. do 20. listopadu opět uskuteční
me do košů v kostele sv. Václava sbírku 
věcí pro bližní bez domova. Především 
se jedná o zachovalé nebo nové zimní 
oblečení, obuv a spodní prádlo, darovat 
můžete například i ponožky, čepici, ru
kavice, šály, ale také spacák, termosku, 
baterku apod. Nové věci budou pak vá
nočními dárky.

� Za�fachu�Hanka
Pozor! Máme novou emailovou 

adresu: vrsovice@praha.charita.cz
721�444�323

 č. účtu: 3400038319/0800
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Kdy už zazní varhany?

Varhany u sv. Václava čekají na opravu 
již mnoho let. Organolog odhadl cel
kovou opravu na nejméně 5 milionů 
korun. K 30. 9. 2016 bylo na speciálním 
účtu na opravu varhan 1 176 867,89 Kč, 
což znamená, že postupně dorovnává
me propad způsobený účastí v norských 
fondech (kdy bylo nutné zafinancovat 
tvorbu projektové dokumentace). Far
nost tedy shání na opravu částku při
bližně 4 000 000 Kč.

Již před časem proběhla farními in
formačními kanály zmínka, že pasto
rační i ekonomická rada se přiklonily 
k  závěru, že není možné čekat, až se 
nám na účtě objeví celé zbývající 4 mili
ony na dofinancování kompletní opravy 
varhan u sv. Václava. Rozhodla se proto 
rozdělit rekonstrukci na etapy tak, aby 
bylo možné již nasbírané peníze využít 
k jejich účelu.

Organolog arcibiskupství, Štěpán 
Svoboda, proto připravil rozfázova
ný plán opravy. Bohužel první etapa, 
v  rámci které by mělo dojit ke zpro
voznění jednoho kompletního manuálu, 
byla panem Svobodou odhadnuta na 
1 900 000 Kč.

Konkrétně by v  rámci první etapy 
měly proběhnout následující práce: de
montáž nástroje, kompletní oprava hra
cího stolu, oprava a konzervace varhan
ní skříně, úprava vnitřních konstrukcí, 
oprava části vzduchového systému pro 
I. manuál, zhotovení jedné vzdušnice 
pro I. manuál s  osmi rejstříky, s  pří
slušným mezirelé připraveným již i pro 
budoucí druhou vzdušnici I. manuálu. 
Montáž vzdušnice na definitivní místo, 

napojení nové traktury mezi hracím 
stolem a vzdušnicí, připojení vzducho
vodů, oprava osmi rejstříků I. manuálu, 
jejich usazení, intonace, ladění.

Momentálně tedy řešíme možnosti 
dofinancování cca 700 000 Kč, díky kte
rým bychom mohli znovu slyšet (dle 
pamětníků nádherný) zvuk varhan u sv. 
Václava.

Uvítáme proto jakékoliv podněty tý
kající se možnosti financování: gran
tové výzvy, možní sponzoři, zkušenosti 
s crowdfundingovými kampaněmi…

Ještě drobná poznámka na závěr: 
někdo by se mohl podivovat, že je far
nost odhodlána pustit se do podobného 
projektu v době, kdy jsou její provozní 
prostředky více než skromné. Na ta
kovou námitku je třeba odpovědět, že 
financování podobných projektů se řídí 
zcela jinými pravidly nežli financování 
provozu farnosti. Souvislosti zde samo
zřejmě jsou, ale nejsou tak jednoduché, 
že by účelové sbírky na varhany jedno
duše odčerpávaly peníze z provozních 
sbírek nebo že by sponzorské dary na 
varhany znamenaly méně sponzorů na 
jiné potřeby farnosti. Platí totiž také 
opačná dynamika, jestliže se farnosti 
podaří dokončit nějaký zajímavý pro
jekt, prokáže se tím jako subjekt, do 
kterého není nemoudré investovat.

Projekt opravy varhan spal již příliš 
dlouho, není nadále možné se složený
ma rukama čekat „až bude líp“. Pojďme 
se zamyslet, jak na to! Martin

Účet na opravu varhan: 
186817149/0300
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Alfa

V úterý 4. 10. v 19 hodin v sále u sv. Vác
lava začaly kurzy Alfa.

Alfa je určena především lidem, kteří 
Boha hledají, nechodí do kostela, růz
né obavy a nejasnosti jim brání v pro
hloubení 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.

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

Svatý Leopold III., markrabě, zakladatel klášterů  svátek�15.�11.

Leopold je jedním z rakouských patro
nů a přispěl rozhodující měrou k veli
kosti této země. Jméno Leopold bylo 
u  nás dosti časté jak v  mužské, tak 
v ženské podobě, dnes se s ním prak
ticky nesetkáme.

Kdo tedy Leopold byl a  co o něm 
víme?

Narodil se kolem r. 1075 v Garsu jako 
syn markraběte Leopolda II. a  jeho 
ženy Ithy pocházející z  německého 
královského rodu. Dostalo se mu té 
nejlepší možné výchovy. Jeho vychova
telem byl i blahoslavený Altman, biskup 
v Melku. Leopold vyrostl ve statného 
a pohledného mladíka, uměl vše, co 
tehdejší mladý šlechtic umět měl, jezdil 
výborně na koni, ovládal boj mečem 
i lukem, neměl však příliš v lásce hlučné 
pitky a hodokvasy. Byl spíše střídmý, 
zbožný, milosrdný a dobrý. V r. 1096 se 
ujal vlády ve svém markrabství. Vládl 
moudře, spravedlivě, jeho heslem bylo: 
všem dobře činiti, nikomu neublížiti, 
břemena lidu mírniti. Lid jej milo

val a ctil. V r. 1106 se Leopold oženil 
s Anežkou, dcerou císaře Jindřicha IV. 
Anežka byla paní sličná, ušlechtilá a ná
božná, manželství to bylo šťastné. Ač
koli měl Leopold s císařem takto úzký 
vztah, vždy stál věrně při papeži a církvi. 
Zakládal a hojně podporoval kláštery, 
za jeho vlády panoval mír a blahobyt. 
I  jinak byl Leopold muž velmi činný. 
Z jeho manželství se narodilo 18 dětí 
(což si mohl jako markrabě a zeť císaře 
dovolit, navíc při tehdejší vysoké koje
necké a dětské úmrtnosti není jisté, že 
se všechny dožily dospělosti). Jeden ze 
synů je znám jako biskup Otto z Frei
singu, další děti známé jménem jsou 
Leopold IV., Konrád II., Anežka, Judita, 
Jindřich. Sláva Leopoldova rostla, ze
jména když kolem r. 1117 vtrhli do země 
Maďaři. Jinak mírumilovný Leopold se 
chopil zbraně a spolu se svým švagrem, 
českým knížetem Bořivojem II., Ma
ďary porazili. Poté mu byla v roce 1125 
dokonce nabídnuta císařská koruna, 
což ale Leopold odmítl. Po úraze, který 
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utrpěl na lovu, zemřel Leopold jsa 63 
let stár 15. listopadu r. 1136 v Rakousku. 
Byl pochován v kapitulním sále klášte
ra Klosterneuburg, který sám založil. 
Jeho manželka ho přežila o  sedm let. 
Kanonizován byl r. 1485 a na zemského 
patrona Rakouska byl povýšen v r. 1683.

Znázorněn bývá v  knížecím oděvu 
s markraběcím kloboukem.

V naší zemi nejsou jeho zobrazení 
příliš častá, ale je jedna výjimka: klášter 
milosrdných bratří v Brně má kostel 
zasvěcený právě sv. Leopoldovi.
� Alena�Králová
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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



7/ XI

T Ý D E N N Í   P R O G R A M    pravidelných aktivit

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

2. 11. St 8.00 Eucharistie MIK
2. 11. St 18.00 Eucharistie za doprovodu Říhovského requiem VÁC
5. 11. So 18.00 Mozartovo requiem (vstupné) VÁC
8. 11. Út 19.00 Setkání pastorační rady FAR
15. 11. Út 19.00 Setkání ekonomické rady VÁC
16.–20. 11. St–Ne Setkání manželů ve Štěkni
26. 11. So 14.30 Předadventní vyrábění SÁL
27. 11. Ne 10.30 Dětská bohoslužba VÁC

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 pláno-
váno na 27. 11., příspěvky dodávejte nejpozději do středy 16. 11. Kontakt: svatovinice@centrum.cz, případně 
osobně v kostele sv. Václava. Šéfredaktor: Martin Peroutka. Redakční rada: Artur Matuszek, Martin Peroutka, 
Simona Kocourková, Jan Rückl, Pavel Švarc, Alena Králová, Pavel Mikula, Markéta Řečinská, Anna Tesařová. 
Přispěvatelé: Lída Hobzová (LH), Hana Kučerová Rechnerová (Hanka). Korektura: Jana Šachlová. Sazba: 
Slávek Heřman. Tisk: Martin Peroutka, výtisky pro nás zkompletovali Polákovi

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


