Věstník farnosti u kostelů
s v. M i k u l á š e a s v. V á c l a v a
29. leden Léta Páně 2017
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ÚNOR

VNUKNUTÍ
Nejsem žádná světice. Mám nejeden zlo- stěžuji. Jak asi lezu na nervy svým přázvyk. Nejeden hříšek. Ale ten nejhorší telům – asi už to musí být trochu nuda,
z nich je ten, že mi lezou na nervy někte- poslouchat mé bulikování … Ale já na to
ří lidé, a někteří i hodně blízcí lidé, a já nemám. Musím se vykecat. Zas a znos tím prostě nemůžu nic dělat. Vlastně va … Nemůžu přestat. Nejde to! Opravani nechci. V mnohém mi přece ublížili du! Ale Hospodin na to má. Přiznám
a stále ubližují a také s tím nehodlají se, bylo to na Štěkni (takže je to trochu
nic dělat, a tak mě štvou a já si na ně reklama), jsem dostala během adorace
stěžuju, kudy chodím, pronápad. Víte, vždycky když
tože to je zase má slabost,
mi volal někdo, kdo mě
můj hřích, ze kterého se
„vytáčí“, už jsem byla převyznávám, fuj hrůza, ale
dem nabroušená. K něktebohužel, odpustit jim, nerým kontaktům jsem si do
nadávat na ně, to je nad
mobilu přihodila i vtipný
síly mé. Basta. Ale přece
obrázek, který mě vždy
jen mě to trochu hlodá. Už
pobavil a připomněl mi,
jen kvůli mně samé, mně
že zas volá „ten blbec“.
sobečkovi. Víte co? Už
No a během té adorace
trochu sama sobě lezu na
jsem obdržela vnuknutí:
nervy, jak si na ně pořád
dát si k inkriminovaným
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kontaktům jako obrázek kříž, někoho
svatého, ikonu nebo „něco“ podobného.
Fascinující proměna! Opravdu nemám
na to jim odpustit, ale Bůh mi pomáhá.
Teď když mi volají, vždy, než zvednu telefon, pamatuju na Hospodina. Krotím
svůj vztek nebo své čisté sobectví. A,
věřte tomu nebo ne, i u nich, bez mého
přičinění, sleduji proměnu. I v běžných

situacích jsou mi tito protivní přátelé
snesitelnější. Blíží se půst, tak si vás dovoluju pobídnout, máte-li mobil, který
to umožňuje, a máte-li nějakého protiváka (nejen) na telefonu, dejte mu
svatý obrázek ke kontaktu. Je to vlastně
docela legrace, a sledujte, co to s vámi
udělá.
@

S P O L E Č E N S T V Í naší farnosti a jeho záležitosti
Informace pro dárce, kteří poskytli v roce 2016 finanční dar
Prosím dárce, kteří v roce 2016 poskytli
farnosti finanční prostředky a budou
potřebovat potvrzení o poskytnutém
daru pro daňové účely, aby sdělili na
níže uvedený email své jméno a adresu
do 31. 1. 2017.
Potvrzení budou vystavena a předávána během února v kostele po obou
nedělních mších. (Přesný termín bude
uveden v ohláškách.) Komu nebude potvrzení vydáno osobně, bude mu zasláno
poštou.
Předem děkuje
 Ivona Nováková, účetní farnosti.
 Email: yvonanovakova@email.cz

Farní charita

(1 Kor 13,3)

Děkujeme za Tříkrálovou sbírku, zvláště za společenství – letos se zapojilo
přes 60 farníků. Koledovalo 46 „králů“
z řad dětí a mládeže, které doprovázelo 17 dospělých, někteří se účastnili dvakrát, i třikrát, Slávka čtyřikrát,

v celkem 15 skupinkách. Kromě účasti
společenství dětí a mládeže jsme měli
i 8 rodinných skupinek. Příslušný podíl předáme do organizace Zajíček na
koni, o. p. s., na péči a pomůcky pro
děti s handicapem ze sociálně slabého
prostředí.
Moc prosíme o sdělování různých potřeb našich farníků, i finančních, abychom se mohli účinně podílet v našem
milém farním společenství.
Srdečně zveme na Den seniorů a nemocných, který se letos bude konat v sobotu před Květnou nedělí, 8. dubna,
od 8.30 do cca 14.00 hod. Tentokrát
se velice těšíme na vzácnou návštěvu –
má přijít paní MUDr. Marie Svatošová,
zakladatelka a vůdčí osobnost českého
hospicového hnutí, autorka řady článků,
publikací a knížek, katolická aktivistka.



Za fachu Hanka
vrsovice@praha.charita.cz
721 444 323
č. účtu: 3400038319/0800
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Pastorační rada 10. 1. 2017
V úterý 10. ledna proběhlo setkání pastorační rady. Nejprve P. Artur zhodnotil svoje první Vánoce v naší farnosti.
Zpívání koled na Hod Boží vánoční
se vydařilo, rádi bychom ho v příštích
letech zopakovali.
Dále se mluvilo o akcích, které nás
čekají v druhé polovině pastoračního
roku. Z únorových akcí vybírám dvě.
Děti se mohou těšit na svůj karneval,
který se uskuteční v neděli 12. února.
V únoru se dožívá 80 let P. Pavel Kuneš, který byl naším farářem, než ho
v roce 2007 vystřídal P. Stanisław. Rádi
bychom s P. Pavlem Kunešem toto životní jubileum oslavili v našem kostele
sv. Václava, a to v sobotu 18. února. Od
16 hodin bude mše svatá, po které následuje oslava. Celou akci koordinuje
Míla Müller mladší, který bude rád za

každou nabídku pomoci. Prosím pozvěte i bývalé vršovické farníky, kteří
P. Pavla Kuneše znají.
Hlavním tématem setkání pastorační
rady byl ekumenismus, tj. jak zintenzivnit vztahy mezi křesťanskými církvemi
ve Vršovicích. Akcí, do jejíž přípravy
se pravidelně zapojují i křesťané nekatolíci, je Zažít město jinak. P. Artur se setkává s faráři husitské církve i českobratrské církve evangelické.
Bylo by dobré, aby fungoval i „laický“
ekumenismus. Na čtvrtek 2. března je
domluvena ekumenická bohoslužba na
zahájení postní doby, která proběhne
u nás v kostele sv. Václava. Hned po ní
bude možnost popovídat si s příchozími.
Zástupci naší farnosti chtějí navázat
bližší kontakty se zástupci evangelíků
i husitů. Rádi bychom některé aktivity
dělali společně a zároveň se vzájemně
informovali o vlastních akcích.  LH

S V Ě T E C v tomto měsíci
Svatá Markéta Kortonská, zakladatelka, mystička
Město Kortona, jedno z nejstarších italských měst, se nachází blízko hranice
mezi dvěma italskými kraji: Toskánskem a Umbrií. Nad městem se tyčí
kostel: Santuario di Santa Margherita.
Právě zde je pochována světice Markéta
Kortonská, která zde zemřela.
Kdo byla tato žena?
Narodila se v roce 1247 v italské vesnici Laviano. Její matka brzy zemřela
a otec se poté oženil znovu. Macecha
si ale dívenky nijak nevšímala, dala jí

svátek 22. 2.

sice najíst, oblékala ji, ale že je třeba
dítě i vychovávat, to jí jaksi ušlo. Podle
toho to také dopadlo. Markéta vyrostla
ve velmi hezkou dívku, ale její chování
hezké nebylo. Zamilovala se ve svých
šestnácti letech do mladého italského
šlechtice a odešla s ním na jeho sídlo
v Montepulcianu. Že jí rodina milence nepřijala, bylo celkem jasné. Přesto s dotyčným mladíkem žila v hříchu
devět let a porodila mu dokonce syna.
Její milý jednou odejel na delší cestu
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a dlouho se nevracel. Markéta se šla jednoho dne projít společně se svým psem.
Náhle se pes rozštěkal a hnal se k jedné
jámě. Markéta spolu s dalšími lidmi
běžela za ním – a hle, v jámě, zaházená
dřevem, ležela polorozložená mrtvola
muže. Ke své hrůze Markéta poznala
v mrtvém svého milence, který, jak se
později zjistilo, byl na cestě přepaden
lupiči a zabit.
„Kde je asi teď jeho duše?“ pomyslila
si Markéta a hluboce otřesena vzpomněla si na víru, která již mnoho let
v ní jen doutnala. Hrůzný nález ji vyburcoval k poznání jejího dosavadního
života, pochopila, jak špatně žila, a rozhodla se pro změnu. Odložila šperky
i drahé šaty, oblékla si prosté roucho,
ostříhala si vlasy a vydala se do otcovského domu žádat o odpuštění. Otec
byl ochoten jí odpustit, ale macecha
nikoli a vyhnala Markétu z domu. Tato
se rozhodla odejít do kláštera a konat
přísné pokání. Zlý duch ovšem nespal
a pokoušel ji i nadále: „Vrať se k dřívějšímu životu! Co z tohoto života máš?“
Markéta však hlasu ďáblova nedbala

a modlila se vroucně k Bohu a Máří
Magdaléně. Odešla do Kortony, kde
prosila o přijetí do III. řádu sv. Františka. Nebylo to hned, sestry se k jejímu
přijetí stavěly zprvu odmítavě, jedna
pro její mládí, jedna pro její dřívější
život. Markéta si tedy vydělávala na
živobytí jako porodní bába, všemožně se
umrtvovala, jedla jen suchý chléb, spala
na studené podlaze. Nakonec dosáhla
svého cíle a byla přijata. I nadále vedla
život v přísné kajícnosti, založila špitál
pro chudé a dostalo se jí i mystických
milostí. Zemřela ve věku 50 let 22. února 1297. V roce 1728 ji papež Benedikt
XIII. prohlásil za svatou.
Markéta Kortonská je zobrazována
jako terciářka s růžencem a se psem.
Je patronkou Kortony a kajícnic. Její
obraz najdeme i v Čechách, v ambitu
poutního kostela v Králíkách.
Možná se teď ptáte: Co se stalo
s Markétiným synem? Podle jedné verze zemřel v dětském věku, podle druhé
vstoupil k minoritům. Jak to bylo doopravdy, se dovíme až na věčnosti.

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

16.00–18.00

čtvrtek

9.00–12.00

fara – Vršovické nám. 84/6 (u kostela sv. Mikuláše)

• 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
16.00–16.45
16.00–16.45
18.15–19.30
18.30–19.30
19.00–21.00
19.30–21.00
Út 16.00–18.00
16.45–17.30
19.00–23.00
19.00
St 10.00–12.00
16.30–17.30
17.45–18.30
18.30–20.30
Čt 8.45
9.00–12.00
16.00–17.00
17.45–18.45
19.00–22.00
19.00
20.00
Ne 8.00–8.30
9.00–10.15
16.30
19.00–21.30

Mariina legie /I. Ditrich/
Náboženství 1. a 2. třída /H. a P. Svobodovi/
Náboženství 3. s 4. třída /S. Kocourková a
B. Matochová/
Spolčátko (náboženství pro druhý stupeň)
/M. Rechnerová/
Angličtina pro dospělé /M. Müller st./
Společenství díků, chval, přímluvných modliteb a
duchovního vzdělávání /H. Hříbková/
Farní charita /H. Rechnerová/ – 1. pondělí v měsíci
Úřední hodiny farní kanceláře pro veřejnost
/I. Nováková/
Biblická hodina /J. Nagy/ – 2. a 4. úterý v měsíci
Kurzy Alfa – do 6. prosince (přípravy vždy cca od
17.00)
Společenství „Lísteček“ /S. Kocourková/
Setkávání maminek s dětmi /M. Schaeferová/
Náboženství 5. a 6. třída /M. Peroutka/
Zkouška kapely Minimissa /J. Tomsa/
Zkouška sboru /L. Dřevikovský/
Setkání při čaji /M. Müller starší/ – 1× měsíčně dle
oznámení
Úřední hodiny farnosti /I. Nováková, A. Matuszek/

FAR č. 1
SÁL
FAR

Náboženství pro nejmladší děti /K. Jančeová/
Divadelní kroužek /D. Vacková/
Zkouška kapely Missa /J. Tomsa/
Modlitba matek /H. Rechnerová/ – liché týdny
školního roku
Tichá adorace v kostele sv. Mikuláše /J. Vyšohlíd/
Zkouška sboru /L. Dřevikovský/
Zkouška farní scholy /O. Škoch/
Představení farního nadnárodního pimprlového
divadla – poslední neděle v měsíci, kromě
prázdnin
Společenství mládeže /K. Jančeová/ – 2. neděle
v měsíci

FAR
FAR
FAR
FAR

SÁL
FAR č. 1
VÁC boční
vchod
FAR č. 3
FAR kancelář
FAR č. 1
SÁL
FAR
FAR
FAR
FAR
SÁL
FAR

č. 3
č. 1 a 2
č. 1 a 2

1. patro

FAR kancelář
č. 1 a 2
č. 1 a 2
č. 1
č. 3

MIK
SÁL
SÁL
FAR č. 1 a 2
SÁL
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K A L E N D Á Ř na únor 2017
2. 2.
12. 2.
14. 2.
14. 2.
18. 2.
18. 2.
26. 2.
28. 2.

9.00
14.30
18.30
19.00
16.00
17.00
16.00
19.00

Čt
Ne
Út
Út
So
So
Ne
Út

Setkání seniorů při čaji
Karneval pro děti
Setkání po pouti do Irska
Setkání pastorační rady
Bohoslužba
Oslava narozenin P. Pavla Kuneše
Představení loutkového divadélka
Setkání ekonomické rady

Webové stránky farnosti

www.farnostvrsovice.cz

Čísla účtu farnosti

Mimořádné akce, změny, výjimky

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

FAR
SÁL
SÁL
FAR
VÁC
SÁL
FAR
SÁL

Kontakty

farář Mons. Artur Matuszek, Th.D.
tel: 607 084 855
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

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 26. 2., příspěvky dodávejte nejpozději do středy 15. 2. Kontakt: svatovinice@centrum.cz, případně
osobně v kostele sv. Václava. Šéfredaktor: Martin Peroutka (Martin). Redakční rada: Artur Matuszek, Simona
Kocourková, Jan Rückl (JR), Pavel Švarc (PaS), Alena Králová (AK), Pavel Mikula, Anna Tesařová (@). Přispěvatelé: Lída Hobzová (LH), Hana Kučerová Rechnerová (Hanka). Korektura: Jana Šachlová. Sazba: Slávek
Heřman. Tisk: Martin Peroutka, výtisky pro nás zkompletovali Polákovi

