
B I L A N C E  R O K U  B O Ž Í H O  M I L O S R D E N S T V Í

Už zjara jsem děkovala za Boží milo-
srdenství. Co řeknu, napíšu, když se 
rok konečně nachýlil? Nejdřív odešla 
k Pánu Míla, potom Jarka. Obě jsem 
znala jen velmi málo, ale byly mi v mno-
hém vzorem a měla jsem je velmi ráda. 
Z farnosti byl odvolán Stanisław, kněz, 
který mě provázel celý můj křesťan-
ský život. Čtvrt roku jsem bojovala se 
streptokokem a  skončila jsem na in-
jekcích penicilinu. Máma 
má rakovinu, je po opera-
ci a  čeká ji chemoterapie. 
Zkrátka celý rok byl suma 
sumárum po všech strán-
kách zběsilý, a to nám ještě 
pár dní zbývá…! Přesto je to 
rok Božího milosrdenství! 
Právě v tom všem pěkném 

i „ošklivém“ jsem poznala opět pěkný 
kus nebe kolem nás. Ať se stalo, co se 
stalo, máme za co děkovat: za rodinu, 
farnost, přátele. Za to, že stojíme, kde 
stojíme, protože ať se děje cokoliv, Bůh 
je s námi, kdo tedy proti nám? Máme 
za co se modlit a každý den znovu se 
snažit být blíže Bohu než včera. Stačí 
odložit na chvíli brýle vlastní perspekti-
vy a uvědomit si, že vše, co se nám děje, 

má nějaký smysl, a stojí za 
to ho hledat. Asi se ze mě 
letos nestal lepší člověk – 
doufám, že ne horší – ale 
vidím, že máme před sebou 
stále Cestu díky nekonečné-
mu Božímu milosrdenství 
kolem nás.
 @ 
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S P O L E Č E N S T V Í   naší farnosti a jeho záležitosti

Farní charita� (1�Kor�13,1–3)

Děkujeme za dárky pro bližní bez do-
mova. Předali jsme je prostřednictvím 
komunity Sant' Egidio, především díky 
Ivanu Menouškovi.

Od 1. adventní neděle zveřejníme na 
naší nástěnce v kostele sv. Václava opět 
přání těch dětí a dospělých především 
z Prahy 10, pro které budeme zajišťovat 
patrně jediné vánoční dárky. Prosíme, 
aby dárci na příslušné místo zapsali 
na sebe kontakt. Dárky pěkně zaba-
lené nebo nezabalené (obal zajistíme) 
s označením příjemce (číslem dárku) 
vložte prosím do příslušného koše v kos-
tele sv. Václava raději do 3., případně 
do 4. neděle adventní.

Dárky našim bližním přímo anebo je-
jich příslušným sociálním pracovníkům 
budeme spolu s naším panem farářem 
předávat v kostele sv. Mikuláše v úterý 
20. prosince od 15.00 hodin. Všichni 
jsme zváni.

Od 1. do 3., ev. 4. neděle adventní 
budeme také vybírat do jiného koše 
v kostele sv. Václava balíčky vánočního 
pečiva a drobných dárečků (růžence, 
obrázky od dětí, svíčky, …) pro osamělé, 
především pro seniory v domově ADCH 
Praha v Mukařově.

Tradičně 3. neděli adventní, tedy 
tentokrát 11. prosince, uskutečníme 
po obou mších svatých finanční sbírku 
pro potřebné a zároveň sbírku nabídek 
pomoci.

Snažně prosíme všechny dobrovolní-
ky – především z řad dětí a mládeže, ale 
i dospělých, kteří se zúčastní Tříkrálové 

sbírky ve dnech 2.–9. ledna 2017, aby se 
během adventní doby zapsali na archy 
v kostele sv. Václava. Skupinky nejlépe 
tří koledníků, kdy vedoucí musí být více 
než 15letý, budou pokud možno pro-
střednictvím muzicírování vybírat pení-
ze na potřebné sociální účely a zároveň 
vyjadřovat, že se na lásce a přátelství 
chceme spolupodílet.

 Za fachu Hanka
vrsovice@praha.charita.cz

721 444 323
 č. účtu: 3400038319/0800

Pastorační rada 8. 11. 2016

V úterý 8. listopadu se na faře setka-
li členové pastorační rady. Nejprve se 
mluvilo o provozních záležitostech, kte-
ré se týkají adventu a Vánoc. V naší 
farnosti proběhne jako každý rok ad-
ventní duchovní obnova. Diskutovalo 
se také o bohoslužbách s roráty a příle-
žitostech ke svátosti smíření. Opět pro-
běhne akce Vánoce dál – budeme mít 
možnost obdarovat lidi, kteří jsou na 
tom finančně špatně. Dárky jim budou 
předány v kostele sv. Mikuláše v úterý 
20. prosince. 

Během Vánoc dojde k několika změ-
nám v  pořadu bohoslužeb. Na Hod 
Boží vánoční (25. 12.) a na Nový rok 
budou bohoslužby u  svatého Václava 
jako v neděli, tedy v 8.30 a v 10.30 hod. 
Odpoledne na Hod Boží vánoční a svá-
tek sv. Štěpána bude otevřený kostel. 
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V pátek 30. 12. oslavíme svátek Svaté 
rodiny, proto při mši svaté v 18 hodin 
proběhne obnova manželských slibů.

Hlavním tématem setkání pastorační 
rady byla naše farní charita. Nejprve 
nás Hanka Kučerová Rechnerová se-
známila s tím, co všechno tato dobro-
volnická organizace zajišťuje. Mluvilo 
se i o těžkostech a plánech do budoucna. 
Shodli jsme se na tom, že farní charita 
musí být součástí naší farnosti. Proto 
chceme vytvořit adresář externích spo-
lupracovníků podle vytipovaných druhů 
činnosti. Během 3. neděle adventní (11. 
12.) se mohou přihlásit jak ti, kteří jsou 
ochotni pomáhat, tak i  ti, co pomoc 
potřebují. LH

Poděkování dárcům 
a informace o odečtu z daní

Jak již bylo několikrát zmiňováno, 
v souvislosti s odlukou církví od státu se 
radikálně zhoršuje finanční situace naší 
farnosti. Zvedá se povinná spoluúčast 
na grantech, z nichž financujeme opra-
vy budov, klesá ochota radnice přispívat, 

a arcibiskupství v souvislosti s restruk-
turalizací financování a tvorbou solidár-
ního systému zavádí povinné platby do 
různých fondů (svépomocný, mzdový, 
pastorační…). Přibližně polovina peněz 
z nedělních sbírek tak rovnou odchází 
z farnosti pryč ve formě nejrůznějších 
povinných plateb do těchto fondů. Při-
tom farnost (krom občasných pronájmů 
sálu sotva hradících jeho provoz) nemá 
žádný vlastní zdroj financí. O to více si 
vážíme všech a děkujeme všem, kteří 
farnosti v  této obtížné situaci svými 
dary pomáhají. Před koncem roku řada 
firem a živnostníků řeší možnost sníže-
ní základu pro výpočet daní příspěvkem 
na nějaký bohulibý účel. Prosíme tedy, 
abyste mezi svými známými šířili onu 

„dobrou zprávu“, že také dar farnosti lze 
takto z daní odečíst. Výhodou daru, ať 
již hotovostního nebo převodem, je i to, 
že se z něj na rozdíl od nedělních sbírek 
neodvádějí procenta arcibiskupství. Po-
tvrzení o daru bude farnost vystavovat 
dárcům začátkem příštího roku, před 
uzávěrkou účetnictví. Přesnější infor-
mace vyjdou v příštím čísle Vinice.

Děkujeme! Martin

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

Svatá Lucie, panna, mučednice svátek�13.�12.

Jistě mnoho z  nás zná italskou lido-
vou píseň „Santa Lucia“. V Itálii ji zná 
každé malé dítě, neboť světice je zde 
velice ctěna a oslavována, ať světelnými 
průvody nebo jinými slavnostmi, velmi 
ctěna je také ve Švédsku, a zvláště krás-

ný zvyk mají v hornobavorském městě 
Fürstenfeldbrucku – plavení světel. Ten 
vznikl při záplavě v 18. století, kdy bylo 
město zatopeno a na přímluvu sv. Lucie 
zachráněno. Vděční obyvatelé slíbili, že 
budou tento zvyk zachovávat, a tak se 
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i  děje. Před svátkem světice vyrábějí 
mladí lidé malé napodobeniny domků 
a veřejných budov města, děti polepu-
jí okna barevným papírem. Do těchto 
maket umisťují svíčky a  13. prosince 
jdou chlapci s modely ke kostelu svaté 
Magdaleny, kde jsou domky požehnány. 
Pak je děti pustí po řece Amper proté-
kající městem.

Kdo ale byla světice, která je tolik 
oslavována a  ctěna v mnoha zemích 
(u nás bohužel již méně) a jejíž jméno 
patří mezi oblíbená?

Jedná se o historicky doloženou po-
stavu, ale její život je překryt nejrůzněj-
šími legendami. Poslyšme dávný příběh:

Kolem r. 286 se v Syrakusách v Si-
cílii narodila v bohaté a vážené rodině 
dívenka, kterou pojmenovali Lucie. 
Rodina byla zřejmě křesťanská a Lu-
cii se dostalo dobrého a všestranného 
vzdělání. Lucie již jako dítě toužila po 
zasvěceném životě, ale svá přání nikde 
neventilovala. Léta plynula, Lucie vy-
rostla v půvabnou mladou dámu, otec 
mezitím zemřel a její matka Eutychie 
se rozhodla Lucii provdat za bohatého 
a  váženého pohanského mladíka. Lu-
cii matčino rozhodnutí nikterak nepo-
těšilo. Stále se snažila sňatek oddálit 
a v modlitbách prosila Boha, aby ji od 
manželství uchránil. Měla tušení, a to 
správné tušení, že dotyčnému mládenci 
jde především o  věno. A  Bůh pomo-
hl. Eutychie vážně onemocněla, podle 
některých pramenů i oslepla. Lucie ji 
přemluvila, aby společně vykonaly pouť 
k svaté Agátě do Katánie.

Stalo se, a Eutychie se uzdravila. Po-
važovala své uzdravení za tak velký zá-
zrak, že splnila Lucii její nejvroucnější 
přání – vést zdrženlivý a panenský život. 

Lucie se radovala a jala se podporovat 
ze svého majetku chudé a opuštěné, ze-
jména osiřelé děti. Kdo se ovšem nera-
doval vůbec, byl její urozený nápadník. 
To, že byl odmítnut, urazilo jeho muž-
skou ješitnost, a  charitativní činnost 
Lucie se mu líbila ještě méně. Obrátil 
se tedy na soud, kde udal Lucii jednak 
jako křesťanku, což byl za panování 
Diokleciána smrtelný zločin, a za druhé 
ji obvinil z utracení věna, které mu bylo 
přislíbeno někdejší dohodou s Luciinou 
rodinou.

Lucie byla tedy zatčena a odvedena 
k soudci jménem Paschasius. Ten Lucii 
obvinil, že jmění, na něž prý neměla 
výhradní právo, promarnila s chátrou 
a spodinou. Lucie se ale nedala a stateč-
ně mu oponovala. Paschasius ji nechal 
zbičovat, polít vroucím olejem, ale ne-
bylo to nic platné. Když jí nařizoval, aby 
se za mladíka provdala, Lucie odmítla 
s odůvodněním, že si chce ještě zacho-
vat panenskou čistotu, v čemž jí nikdo 
nemůže bránit. „Když nechceš jednoho, 
budeš sloužit všem!“ rozhodl soudce 
a nechal Lucii odvézt do nevěstince. 
Jenže když měl vozík tažený voly (pro 
větší potupu) vyjet, milí volové nechtěli 
a nechtěli se hnout z místa.

Paschasius nakonec nechal Lucii po-
pravit vražením dýky do hrdla. Stalo se 
tak kolem r. 304.

Světice je zobrazována jako mladá 
dívka s  palmou, mečem, někdy také 
s dýkou v hrdle a dvěma očima na tácku 
či míse, se světlem (narážka na jméno 
Lucie – světlá).

Je patronkou slepců, kajících nevěs-
tek, krejčích, švadlen, vzýváme ji proti 
bolestem v krku, bolestem očí, krvácení 
a úplavici. Alena Králová
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O H L É D N U T Í   i o pár měsíců zpět

Co se dělo o prázdninách…

Každé léto je tolik míst a  akcí, které 
můžeme navštívit, že se to v  jednom 
člověku vůbec nedá zvládnout. Nám 
se ale podařilo, aniž bychom to plá-
novali, že jsme se skoro všude objevili. 
Společně jsme jeli do Brna, Krakova, 
do Zásmuk na letní tábor, a prázdni-
ny jsme zakončili krásnou návštěvou 
na Pohořelci. Na ostatní místa jsme 
se už vydávali v menším počtu nebo 
i jednotlivě. Byly to krásné dva měsíce 
a tady vám nabízíme ochutnávku toho, 
co jsme všechno zažili. KJ

Tábor pro děti 7. až 14. 8. 2016

Kamkoli jsme letos o prázdninách jeli, 
připravoval někdo program pro nás, na 
táboře to bylo naopak. S dětmi jsme se 
podívali do historie za klíčovými po-
stavami a momenty křesťanství u nás. 
První den jsme ještě tancovali pohanský 
tanec pro boha úrody, ale pak přišel 
Cyril a Metoděj, Bořivoj a Ludmila, sv. 
Václav, založili jsme biskupství, potom 
jsme potkali sv. Anežku a nakonec jsme 
za doby Karla IV. postavili chrám sv. 
Víta, Karlův most, Karlovu univerzitu 
a hrad Karlštejn.

I  přes to, že jsme byli celou dobu 
v dávné historii, děti se každou volnou 
chvilku přesouvaly v čase zpátky do sou-
časnosti ke svým chytrým telefonům. 
Tím se samy okrádaly o jakoukoli spo-
lečnou hru bez vedoucích, což je škoda, 
tak doufám, že to příště doma rodiče 

a děti zváží, jestli by třeba nestačil te-
lefon bez těch všelijakých lákadel. 

Ale ani tyto okrádače času nám ne-
bránily v tom, abychom plně využívali 
obrovské zahrady s  bohatou úrodou 
jablek a  špendlíků. Prostřední děti si 
zkusily, jaké to je připravovat pro ostat-
ní pokladovku, a ti nejstarší noční hru. 
Kdo chtěl, mohl nacvičovat večerníč-
ky – stínové divadlo, každá skupinka 
si připravila scénku na téma bratrská 
láska, motali jsme si do vlasů motáky 
z  bavlnek, děti mohly vyrábět mýdla, 
ruční papír, kytičky z ubrousků nebo 
třeba luk a šípy. Přijeli za námi i páni 
faráři Artur a Stanisław. Na zpáteční 
cestě mě kluci přemlouvali, ať je příště 
tábor na čtrnáct dní. To, že se dětem na 
táboře líbí, je pro nás vedoucí ta největší 
odměna. Tak příště pojeďte s námi!

 KJ

JUMP

Letos se na mě už potřetí usmálo štěstí 
a mohla jsem strávit úžasný týden na 
JUMPu. JUMP je křesťanský letní tá-
bor pořádaný JUMPí týmem (Kateřina 
Lachmanová, P. Vojtěch Kodet a další), 
o který je takový zájem, že se účastníci 
losují.

Tábor se odehrává v areálu kláštera 
v Kostelním Vydří. Spí se ve stanech, jí 
se venku v ambitech a v kostele probí-
hají mše, přednášky a modlitby. Každý 
účastník je přidělen do jednoho klanu, 
který vedou kmotři a  se kterým celý 
týden prožíváte, sdílíte své zážitky, do-
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jmy, myšlenky a názory. Mimo zajímavé 
přednášky si tu i  trochu zasportujete 
a můžete si zvolit z  širokého výběru 
odpoledních ,,kůlen“, kde najdete na-
příklad vyrábění ikon, houpacích sítí, 
svíček, tašek, sebeobranu, lukostřelbu, 
běh, nebo se můžete něco dozvědět tře-
ba o finanční gramotnosti. A večer vás 
čeká společná modlitba, pokaždé tro-
chu jiná a pokaždé nádherná. Potkáte 
tu skvělé lidi. Zažijete spoustu legra-
ce, protože křesťani jsou prostě veselí. 
A možná si i něco uvědomíte. Poznáte 
Boží blízkost a  to, jak výjimečné lidi 
Bůh stvořil.

Myslím, že si tu každý něco najde, 
něco, co mu bude blízké a z čeho pak 
bude čerpat během šedivých podzim-
ních a mrazivých zimních dnů. Zní to 
jako reklama, ale věřte mi, vím, o čem 
píšu ;) Mlada Steinerová

Katolická charismatická 
konference

Po registraci už vás každý pozná díky 
oranžové a několikrát použité šňůrce 
na krk, která slouží jako vstupenka na 
výstaviště, k ubytování i k přepravě ša-
linou.

Ve středu začala konference večerní 
mší, kterou sloužil P. Bogdan. Další tři 
dny už nás čekaly přednášky provázené 
většinou Jeffem – Angličanem menšího 
vzrůstu, ale o to většího srdce plného ra-
dosti, kterou nám svým vtipem při před-
náškách rozdával. Často mluvil o svých 
dcerkách, které mu důvěřují tak, jak by-
chom my měli důvěřovat Bohu. Když se 
jeho dcery rozhodnou skočit ze schodů, 

tak skočí, a vědí, že je Jeff chytne, i když 
to často nečeká a nekouká se. Ale zatím 
je vždy chytil. Ve čtvrtek po mši jsme 
mohli ochutnat moravská vína, která 
rychle mizela, a při tom se zaposlouchat 
do cimbálovky. Páteční večer jsme měli 
na výběr z několika programů, mezi 
které patřilo například rychlé povídání 
P. Váchy (který se stihl za hodinu a půl 
proklikat asi 150 slajdy) o poselství en-
cykliky Laudato sii. Sobotní odpoledne 
nás obdaroval Pavol Strežo svými neu-
věřitelnými zkušenostmi s modlitbou, 
která z jejich náměstí dokázala vyhnat 
i vandalismus, a starosta ho prosil, ať 
se pomodlí i za jiná místa města. V ne-
děli Jeff pověděl své svědectví a  celá 
konference byla zakončena mší svatou, 
na které zazpívala Chapela, která nás 
provázela i na ostatních mších. Celých 
pět dní nám Katka Lachmanová do-
poručovala různé knížky jako kulturní 
referentka, na kterou se sama pasovala 
a která nás bavila svým ostrovtipem. 
Ale to hlavní, co jsme si odnesli, bylo 
v letošním mottu: „Před jeho tváří bu-
deme žít“. DR

Světové dny mládeže v Krakově

Na přelomu července a srpna jsme se 
také zúčastnili Světových dnů mláde-
že v Krakově. Byl to týden, kdy jsme 
mohli zažít a  prožít téměř vše. Snad 
jen s  výjimkou samoty :-). Na jedno 
místo se totiž sjelo 2,5 milionu pout-
níků z celého světa, od nás se hlavního 
týdne účastnilo 6 000 lidí. Ale kdo chtěl, 
našel si i klidné místo. České centrum 
(prostor, kde se odehrával veškerý pro-
gram připravovaný Čechy a pro Čechy) 
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bylo totiž v krásném areálu cisterciác-
kého opatství v Mogile, kde jsme měli 
možnost kromě jiného se ztišit v místní 
katedrále nebo využít každého koutu 
místní zahrady.

Většina programu se odehrávala 
v národních centrech, někdy byl para-
lelní program pro všechny, takže jsme 
si mohli vybrat, co nám více vyhovu-
je. Musím ale říct, že ten „náš“ byl 
připravený opravdu skvěle a na míru, 
takže jsme se do centra města vydali 
jen zřídka. Nejde jen tak jednoduše 
převyprávět, o  čem celý ten program 
byl, ale upřímně můžu říct, že mu nic 
nechybělo. Byl plný humoru, do kterého 
se zapojila i naše církevní elita, ale také 
nás vedl k něčemu hlubšímu, důležité-
mu a vážnému. Samozřejmě nechybě-
ly ani biblické úvody, osobní svědectví, 
sdílení a diskuze ve skupinkách, a na 
denním pořádku byla i mše svatá.

Díky Stanisławovi jsme s naším spol-
čem v  Krakově už dvakrát byli, pro-
to jsme si tuto svoji návštěvu mohli 
opravdu užít, aniž bychom do krásné-
ho programu plného různých nabídek 
vměstnávali ještě prohlídku památek. 
Na druhou stranu některým, kteří tuto 
potřebu měli, se naskytl nečekaný záži-
tek, když při procházce centrem města 
potkali papeže Františka, který od ná-
sledujícího dne byl součástí programu.

Rok milosrdenství se samozřejmě 
promítl i zde. Blahoslavení milosrdní, 
neboť oni dojdou milosrdenství (Mt 
5,7), bylo mottem celého setkání. Sou-
částí programu byla i  „pouť“ k  sank-
tuáriu Božího milosrdenství – do 
míst, kde žila a  zemřela sv. Faustina 
Kowalská. V  takovém počtu lidí se 
milosrdenství muselo nutně promítat 

i v běžných situacích dne, a nebylo to 
tedy jen teoretické. Velmi přátelští byli 
i obyvatelé Krakova. Nevzpomínám si 
na jediný konflikt s místními, naopak 
nám vždycky ochotně poradili (někdy 
jsme se nemuseli ani ptát).

Nejnáročnější byly poslední dva dny, 
kdy byl připravený jeden program pro 
úplně všechny – vigilie a mše svatá se 
svatým otcem. Cesta na Campus mi-
sericordiae by nebyla za normálních 
podmínek problém, ale protože se tam 
dostávali všichni účastníci, strávili jsme 
asi 5 hodin okolo poledne krásného 
slunečného dne v  davu, kde jsme se 
nemohli často ani otočit. Ale zase když 
jsem se v neděli ráno probudila dřív, než 
většina lidí vstávala, a rozhlédla jsem se, 
byl to krásný pocit. Takové povzbuzení, 
že je tolik mladých lidí s podobným vní-
máním světa. Když k nám pak mluvil 
papež František, tak ta jistota, že je 
to cíleně i pro mě, a ta krásná zkuše-
nost, že i když zdaleka nemáme to, co 
bychom potřebovali pro svůj komfort, 
každý z té spousty lidí vidí situaci jinak, 
tak i tak všechno může krásně fungovat, 
když budeme ohleduplní a budeme se 
snažit brát věci z té pozitivnější strany.

 MR

Festival UNITED

Již od roku 2011 se koncem srpna při-
bližně 4 000 křesťanských ogarů a cé-
rek (rozuměj chlapců a dívek) vydá do 
krásného valašského kraje do Vsetína, 
kde se koná ekumenický festival. I dva 
naši farníci navštívili tuto akci a  již 
mnohým o ní vyprávěli. Jedná se nejen 
o hudební festival, kde hrají mnohé 
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kapely od nás i ze zahraničí, ale i o čas 
plný přednášek, workshopů, ale i filmů 
a modliteb. Během festivalu jsme po-
tkali mnoho lidí a získali nové přátele, 
někdy i z dalekých koutů naší země. Od 
letošního roku je přesunuta z  kultur-
ního domu na hlavní náměstí hlavní 
scéna, kde se odehrály ty největší kon-
certy. Mezi nejúspěšnějšími účastníky 
byla kapela Kutless ze Spojených států 
amerických nebo hip hopový zpěvák 
Faith Child (doslova Dítě víry) z Vel-
ké Británie. Pokud máte rádi hudební 
žánr worship music a máte chuť zažít 
skvělé tři dny na Moravě, je festival 
UNITED právě pro vás. Budeme rádi, 
když s námi pojedete na další ročníky.

 Vclw

Farní pouť na Slovensko

V pátek 16. září 2016 jsme se koneč-
ně dočkali. Naše cestovatelská skupi-
na (posílená spřátelenými cestovateli 
z jižních Čech) se po mši svaté konečně 
vydala na cestu. Cestovali jsme v noci 
autobusem, což sice mnohé jedince ne-
nadchlo, ale nebylo zbytí.

Měli jsme trochu obavy z  toho, že 
s námi nejede náš Stanisław, který vět-
šinou vše organizoval a řešil, ale naštěs-
tí se našel velice kvalifikovaný náhrad-
ník – Luděk Kučera. Tento naprosto 
asertivní jedinec se s vervou pustil do 
práce. Nejenže vše naplánoval a  spo-
lečně s Olgou Polanskou realizoval, ale 
hlavně to byl chlap, na kterého se člověk 
mohl spolehnout.

Je pravda, že vše nebylo vždy tak ako-
rát, ale hlavy „moudrých“ se daly dohro-
mady, a bylo dobře. Skupina se čím dál 

více tmelila a byla legrace. Když někdo 
potřeboval pomoci, ostatní pomohli atd.

Procestovali jsme toho moc, ale klíčo-
vá byla cesta po úžasných slovenských 
dřevěných kostelíčcích, které někdy 
ani rození Slováci neznali. Viděli jsme 
Levoču, Slovenský ráj, Spišskou kapitu-
lu, Spišský hrad, Kežmarok, Bardejov, 
Červený kláštor, Pieniny, Vysoké Tatry 
atd.

Největším zážitkem byla pro mno-
hé poutníky plavba na pltích (vorech). 
Největší devíza ale byl fakt, že jsme 
se všichni snesli a  uměli respektovat 
druhé.

Všem organizátorům moc děkujeme 
a těšíme se na další akce vršovické far-
nosti. Jarda Lukáš

První ozvěna Štěkně

Chtěla jsem zde napsat něco květnatě 
rozkošatělého o  tom, jak byla letošní 
manželská duchovní obnova ve Štěkni 
úžasná, ale došla mi slova i  fantazie. 
Zkrátka byla opět skvělá. Veliké díky 
všem, kdo se podíleli na její přípravě. 
Netroufám si uvádět jména, protože 
se na organizaci (nejen) duchovně po-
dílela i celá řada lidí, kteří na vlastní 
obnově nebyli. Všem díky, díky, díky. 
Díky všem za svědectví – ta veliká i ta 
malá ve skupinkách. Díky za důvěru. 
Díky za otevřenost. Díky za všechny, 
kdo přijeli a dávají celé akci smysl. Díky 
sestřičkám za zázemí. Díky P. Arturovi 
za duchovní doprovod. A za nás všech-
ny, co s sebou přivezli svou drobotinu, 
velikánský dík hlídačům! Díky! Bohu 
díky za vás za všechny. @
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P O Z V Á N Í

Setkání nad encyklikou Laudato si' – Buď pochválen
Papež František nás naléhavě vyzývá 
k obnovení dialogu o způsobu, jímž po-
jímáme budoucnost planety. Zemi nazý-
vá naším společným domovem, o který 
máme pečovat.

Proč mu záleží na ekologii? Nepře-
hání to trochu?

Pojďme se nad jeho encyklikou setkat 
28. 1. 2017 v  16.00 hod. v  sále koste-
la sv. Václava na náměstí Svatopluka 

Čecha, Vršovice, Praha 10 (vchod ze 
zadní strany kostela). Na programu 
bude nejprve seznámení s encyklikou 
a poté diskuze, vzájemná výměna ekolo-
gických názorů a zkušeností. Setkáním 
provází Hana Řehořová.

Pane, daruj nám milost, abychom se 
cítili vnitřně spojeni se vším, co existuje.

 Hana Řehořová

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 16.00–18.00 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

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 prosinec 2016 Mimořádné akce, změny, výjimky

4. 12. Ne 8.30, 10.30 Po mších charitativní prodej pohlednic od Zajíčka 
na koni

VÁC

5. 12. Po 16.30 Mikulášská u sv. Mikuláše MIK
6. 12. Út 18.00 Poutní mše u sv. Mikuláše MIK
11. 12. Ne 8.30, 10.30 Sbírka pro sociálně potřebné z naší farnosti VÁC
12. 12. Po 17.00 Předvánoční besídka žáků ZŠ MIK
13. 12. Út 19.00 Setkání pastorační rady FAR
14. 12. St 18.00 Předvánoční pěvecký koncert sboru Haeri MIK
15. 12. Čt 16.30 Předvánoční besídka žáků ZŠ V Rybníčkách VÁC
16. 12. Pá 19.30 Předvánoční koncert Carmina Bohemica VÁC
17. 12. So 8.00 ODPADÁ eucharistie MIK
17. 12. So 15.00–18.00 Adventní duchovní obnova SÁL
17. 12. So 15.00–18.00 Příležitost k svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru VÁC
17. 12. So 18.00 Eucharistie s rorátními zpěvy VÁC
18. 12. Ne 8.30, 10.30 Po mších charitativní prodej andělíčků na misie 

v Ekvádoru
VÁC

18. 12. Ne 18.00 Koncert projektu Nitky a Scholy sv. Václava v Divadle 
Mana

19. 12. Po 7.00 Eucharistie s rorátními zpěvy MIK
19. 12. Po 17.00 Předvánoční besídka žáků hudebních kurzů MIK
19. 12. Po 17.00–18.00 Příležitost k svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru VÁC
19. 12. Po 18.00 Eucharistie VÁC
20. 12. Út 7.00 Eucharistie s rorátními zpěvy MIK
20. 12. Út 15.00 „Vánoce dál“ – dárky pro potřebné a osamělé MIK
20. 12. Út 18.00 Předvánoční besídka žáků ZŠ U Roháčových kasáren VÁC
20. 12. Út 18.00 ODPADÁ eucharistie MIK
21. 12. St 7.00 Eucharistie s rorátními zpěvy MIK
21. 12. St 17.00–18.00 Příležitost k svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru VÁC
21. 12. St 18.00 Eucharistie VÁC
22. 12. Čt 7.00 Eucharistie s rorátními zpěvy MIK
22. 12. Čt 8.00 ODPADÁ eucharistie MIK
23. 12. Pá 7.00 Eucharistie s rorátními zpěvy MIK
23. 12. Pá 17.00–18.00 Příležitost k svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru VÁC
23. 12. Pá 18.00 Eucharistie VÁC
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D O B A  V Á N O Č N Í

24. 12. sobota „Štědrý večer“, vigilie Narození Páně
14.00–17.00 Otevřené kostely (jesličky) oba
16.00 Eucharistie pro rodiny s dětmi VÁC
23.59 Půlnoční eucharistie VÁC

25. 12. neděle Slavnost Narození Páně
8.30 Slavnostní eucharistie VÁC
10.30 Slavnostní eucharistie VÁC
15.00 Společné zpívání koled VÁC
14.00–17.00 Otevřené kostely (jesličky) oba

26. 12. pondělí Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
9.30 Eucharistie VÁC
14.00–17.00 Otevřené kostely (jesličky) oba

27. 12. úterý Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
18.00 Eucharistie s žehnáním vína MIK

28. 12. středa Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
18.00 Eucharistie VÁC

29. 12. čtvrtek Pátý den v oktávu Narození Páně
8.00 Eucharistie MIK

30. 12. pátek Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Jozefa
18.00 Eucharistie s obnovou manželských slibů VÁC

31. 12. sobota Sedmý den v oktávu Narození Páně
16.00 Eucharistie s poděkováním za uplynulý občanský rok VÁC

1. 1. neděle Slavnost Matky Boží, Panny Marie
8.30 Slavnostní eucharistie VÁC
10.30 Slavnostní eucharistie VÁC

6. 1. pátek Slavnost Zjevení Páně
18.00 Slavnostní eucharistie VÁC


