
N O S Í  D Á R K Y  J E Ž Í Š E K ?

Mnoho křesťanů, včetně mě, dodržuje 
adventní tradici žehrání na konzum-
ní a neduchovní pojetí Vánoc. Udělat 
z  Krista, přinášejícího spásu, pohád-
kového Ježíška, přinášejícího krabice 
předraženého Dupla a vouchery ze Sle-
vomatu, se nezdá teologicky korektní, 
a  zklamání, které děti prožijí, když 
zjistí, že to celé byla habaďúra, bývá 
často dáváno do souvislosti s  jejich 
pozdější skepsí vůči křesťanské zvěsti. 
A pak, všechno to nakupování a blikající 
světýlka namísto zklidnění, ztišení, du-
chovní přípravy… Sám čas-
to o adventu, unaven všemi 
přípravami, propadám ta-
kovým náladám. Minulý rok 
jsem si i na PFku posteskl 
„pod všemi obyčeji, cukrátky 
a světly, ó kéž tam ještě stále 
jsou, třeba i nešťastné a ne-

veselé…“ Ale letos mám asi lepší náladu, 
nebo co, a říkám si, co bychom my od 
těch našich nevěřících bratří a  sester 
vlastně chtěli? Není to fascinující, že 
u nás, prý v nejateističtější zemi světa, 
nosí dárky Ježíšek? Není úžasné, kolik 
lidí se ročně vypraví do zimy a nepohod-
lí na půlnoční? Kolik jich dokonce drží 
na Štědrý den půst? A vůbec, stěžujeme 
si na konzum a nákupní horečku, že 
z  koled jsou popové cajdáky a  všech-
ny výlohy jsou vánoční už od října, ale 
všechny velké a  funkční svátky měly 

vždy svůj ekonomický a kul-
turní dopad. K slavnosti pro-
stě patří trh. A k pořádné 
slavnosti pořádný jarmark. 
A že blikají světýlka? Tento 
zvyk lze zřejmě, tak jako pů-
vod novoročních ohňostrojů, 
vztáhnout k starobylé novo-
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roční tradici vyhánění zlých duchů ze 
vsi pomocí ohně a  rámusu, a  je tedy 
možné ohánět se tím, že jako křesťané 
přece takovým pohanským zvyklostem 
přitakat nemůžeme, nehledě na to, že li-
turgický rok začíná jindy! Byla i období, 
kdy se církev pokoušela pohanské lido-
vé tradice důsledně vymýtit, a po pravdě, 
nebyla to zpravidla období nejzářnější. 
V čem ale spočívá skutečná síla katoli-
cismu, to je v  jeho schopnosti takové 
cizorodé prvky integrovat, přeznačit 
a  využít k podpoře křesťanské zvěsti. 
Odhalit ona roztroušená semínka Logu. 
A tak, i když se Ježíš nenarodil do sněhu 
a zimy, asi to nebylo na konci roku a je 

možné, že se ani nenarodil v prosinci, 
staly se ze všech těchto atributů po-
hanských svátků slunovratu postupně 
symboly křesťanských Vánoc. Ježíš je 
světlo, které přichází na svět. A každé 
rozblikané okno to zvěstuje. Nový rok 
je odkaz na zrození, vše je znovu čis-
té a nové, jako na počátku. Čisté jako 
čerstvě napadaný sníh. Slavíme svátky 
nikoliv dětinskosti, ale dětské nevin-
nosti, nikoliv konzumu, ale štědrosti 
a rozdávání, nikoliv novoročního hýření, 
ale obrácení a nových počátků. A já se 
raduji, že je celá ta ateistická česká kot-
lina každý rok tak nadšeně slaví s námi. 

  Martin

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

Farní charita (Narodil se…)

Děkujeme za charitní konání, společné 
i osobní, děkujeme za peníze (3. neděli 
adventní jsme k rozdělení mezi potřeb-
né v naší farnosti vybrali 6 256 Kč po 
první a 10 941 Kč + 5 € po druhé mši 
svaté), děkujeme za jediné dárky pro 
28 spoluobčanů v Praze 10 i za dárky 

pro osamělé a  v Domově pro seniory 
v Mukařově, i další a další dary časové, 
duševní, duchovní i hmotné.

S přáním požehnaného vánočního 
času i dalšího roku

 Farní charita Praha 10 – Vršovice

P O Z V Á N Í

Mariánská pouť do Filipova 2017

Tak jako každoročně, i  letos vás zvou 
pražští poutníci do Filipova. Odjezd 
autobusu dne 12. 1. 2017 ve 24 hodin od 
nového kostela Neposkvrněného poče-
tí Panny Marie ve Strašnicích. Slavná 

mše svatá začíná ve 4 hodiny 13. 1. 2017. 
Cena zájezdu je 250 Kč. Je nutné se 
přihlásit na tel. 274 782 480.

 Ing. Sixta Vlastislav
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P O D Ě K O V Á N Í  O D  Z A J Í Č K A  N A  K O N I

Rádi bychom moc poděkovali za umožnění prodeje výrobků našich 
klientů u Vás, v kostele svatého Václava. Letošní opravdu bohatý výtě-
žek 3810 Kč byl uložen na náš transparentní sbírkový účet, přístupný 
z našich stránek www.zajiceknakoni.cz (kontakty)

Tyto peníze budou použitý přímo na projekty s handicapovanými 
dětmi – letní tábory, terapeutické jízdy na koních … 

 Děkujeme Vám
 Markéta Šulcová
 Výkonná ředitelka o.p.s.



LAUDATO SI´ - BUĎ POCHVÁLEN 
SETKÁNÍ NAD ENCYKLIKOU  

 

 

Papež František nás naléhavě vyzývá k obnovení dialogu 
o způsobu, jímž pojímáme budoucnost planety. Zemi 
nazývá naším společným domovem, o který máme 
pečovat. 

Proč mu záleží na ekologii? Nepřehání to trochu? 

 

28. 1. 2017 v 16.00 hod  
v sále kostela sv. Václava, Náměstí Svat. Čecha, Vršovice, 

Praha 10 (vchod ze zadní strany kostela) 

 

1) Seznámení s encyklikou 
2) Diskuze, vzájemná výměna ekologických názorů 

a zkušeností 

 

Setkáním provází Hana Řehořová 

 

 

Pane, daruj nám milost,  
abychom se cítili vnitřně spojeni se vším, co existuje. 
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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
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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 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 16.00–18.00 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 leden 2016 Mimořádné akce, změny, výjimky

1. 1. Ne Eucharistie v 8.30 a v 10.30 VÁC
2.–10. 1. Po–Út Tříkrálová sbírka 
5. 1. Čt 9.00 Setkání seniorů při čaji FAR
10. 1. Út 19.00 Setkání pastorační rady FAR
13. 1. Pá 19.00 Společenský večer farnosti v KD Barikádníků
17. 1. Út 19.00 Setkání ekonomické rady FAR
22. 1. Ne 15.00 Setkání dobrovolníků SÁL
28. 1. So 16.00 Setkání nad encyklikou Laudato si' – Buď 

pochválen
SÁL

29. 1. 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 plá-
nováno na 29. 1., příspěvky dodávejte nejpozději do středy 18. 1. Kontakt: svatovinice@centrum.cz, případně 
osobně v kostele sv. Václava. Šéfredaktor: Martin Peroutka (Martin). Redakční rada: Artur Matuszek, Simo-
na Kocourková, Jan Rückl (JR), Pavel Švarc (PaS), Alena Králová (AK), Pavel Mikula, Anna Tesařová (@). 
Přispěvatelé: Hana Kučerová Rechnerová (Hanka), Vlastislav Sixta. 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


