
H O V N I V Á L

V minulém čísle jsem se možná s inspi
racemi na postní dobu trochu unáhlila 
a teď se možná zase příliš ohlížím zpět. 
Oko za oko, zub za zub, četli jsme mi
nulou neděli v kostele. Tímto směrem 
cesta nevede, pokud chceme zvítězit 
nad zlem. Tak nás učí Pán Ježíš. Papež 
František nad slovy Pána rozjímá: „zlo 
je totiž ‚prázdnota‘, nedostatek dobra, 
a prázdnotu nelze zaplnit další prázdno
tou, nýbrž pouze ‚plností‘, 
tedy dobrem“. V dnešním 
světě existuje ovšem další 
druh nebezpečí, jak řetěz 
zla nenápadně udržovat 
a přiživovat: sociální sítě. 
Ty se staly světem, kde 
řada lidí povolí uzdu svému 
hněvu a zlobě a pouští se 
rádoby anonymně do kri
tiky a urážek. Někdy jen 

doufá, že se tomu někdo zasměje a dá 
svůj „like“ – což bude jakási náplast na 
osobní křivdu – nebo roztočí kolotoč 
ohnivých reakcí. A koulička zla se sune 
dál. Nabaluje se a nabaluje se a zcela se 
vymyká z našich rukou, koulí se a kdoví
kde se zastaví. Kdoví, třeba, v nedozírné 
dálce končí vraždou. Možná je to pří
liš velký úlet, ale jak jinak si uvědomit 
sílu svých vyřknutých – napsaných slov? 

Znám spoustu lidí, včetně 
sebe, kteří se během půstu 
zříkají pobytu na sociálních 
sítích. Myslím, že je to velmi 
obohacující. Ale co takhle 
držet se na uzdě? Přinášet 
dobré zprávy? Šířit dobro. 
Nelekejte se, když to někoho 
naštve. Na našeho Pána se 
také kdekdo zlobil, ačkoliv 
nám přinesl spásu. @ 
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S P O L E Č E N S T V Í   naší farnosti a jeho záležitosti

Farní charita

Až po uzávěrce únorové Vinice jsme se 
dozvěděli, že naši koledníci při Tříkrá
lové sbírce vybrali rekordních 63 157 Kč 
(překonali jsme svoji dosavadní největší 
sbírku 55 428 Kč v roce 2014). Děku
jeme všem zúčastněným velice moc – 
dárcům i koledníkům!

A těšíme se na setkání na Dni seniorů 
a nemocných, který se letos bude konat 
v sobotu před Květnou nedělí, 8. dubna, 
od 8.30 do cca 14.00 hod. Tentokrát 
i s vzácnou návštěvou, paní MUDr. Ma
rií Svatošovou.

Za farní charitu
Hanka

Připojujeme ještě jednu konkrétní pros
bu:

Milí spolufarníci, pokud byste někdo 

uvítal příležitost prokázat skutek mi
losrdenství vězněnému, tady je: Je to 
muž (38 let) s vyměřením trestu na 16 
měsíců (výstup v červnu 2017). Příčinou 
bylo jednání pod vlivem alkoholu. Je to 
hluboce věřící člověk, milovník Bible 
a  růžence. Pokřtěný evangelík, nyní 
žádá o přestup ke katolické církvi. Před 
rokem mu vyoperovali slezinu a má po
operační kýlu. Proto jeho možnosti si 
ve vězení přivydělat jsou velmi omezené. 
Byl by velmi vděčný za pomoc ve formě 
poštovních známek (nejlépe v hodnotě 
16 Kč nebo A, ale i jakékoli jiné), popří
padě tel. karty do veřejného automatu. 
Také by využil průklepový papír a touží 
po učebnici španělštiny pro pokročilé. 
Dary je možné zanechat v  sakristii – 
moc děkujeme. Hana Řehořová

S V Ě T E C   v tomto měsíci

Svatý Bedřich (Frederik, Miroslav), biskup  svátek 6. 3.

Miroslav, vlastenecké jméno, dnes oblí
bené, se obvykle překládá různě. Proto 
také ti, kteří toto jméno nosí, mají na 
výběr mnoho patronů. Jsou to násle
dující světci: Ireneus, Pacifik, Alfréd 
a někdy se k nim přidružuje i Meli
char. Další je Bedřich, a o něm si dnes 
povíme.

Narodil se kolem r. 781 v Sexbierum 
u Franekeru v bohaté rodině. Dostalo 

se mu toho nejlepšího vzdělání a stal 
se knězem v Utrechtu a pomocníkem 
svého vychovatele, tamějšího biskupa 
Richfrida. K  jeho hlavním povinnos
tem náležela příprava katechumenů na 
křest. V  r. 820 biskup zemřel a Bed
řich, ač o to vůbec nestál, byl jmenován 
jeho nástupcem. Biskupské svěcení se 
odehrálo v r. 828 v Cáchách, za účasti 
samotného císaře Ludvíka, syna Karla 
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Velikého. Bedřich se krom obvyklých 
slibů zavázal, že bude horlivě hlásat 
evangelium mezi pohanskými Frísy, což 
také splnil. Slovem i příkladem se sna
žil odvrátit je od bludů. Zároveň také 
dbal, aby ani císařský dvůr nedával po
horšení, což se pochopitelně káraným 
nelíbilo. Důvodů k  napomínání měl 
Bedřich vskutku mnoho. Císař Ludvík 
I. řečený Pobožný byl v té době podruhé 
ženat. S první manželkou měl šest dětí, 
tři syny a tři dcery. Druhou manželku, 
Juditu Bavorskou, si vzal ve svých cca 42 
letech, jí bylo zhruba 15–16 let. Z tohoto 
manželství vzešly dvě děti – syn a dcera. 
A nastal problém: Ludvík totiž během 
prvního manželství rozdělil území mezi 
své tři syny, když se ale znovu oženil 
a narodil se čtvrtý syn, Judita celkem 
pochopitelně chtěla i pro něj zajištění. 
To se nelíbilo jeho nevlastním bratrům, 
a začal boj o dědictví.

Nejprve v r. 829 nejstarší z Ludvíko
vých synů Lothar obvinil Juditu z cizo
ložství a nevlastního bratra označil za 
bastarda. V r. 830 druhorozený Pipin 
zajal otce i macechu a nechal je uvěznit, 

zatímco Lothar převzal vládu. To se 
zas nelíbilo jeho bratrům, a tak se rvali 
o dědictví jako psi (nic nového pod slun
cem, o dědictví se někteří sourozenci 
rvou i  dnes). Bedřich ovšem nemlčel. 
Snažil se spor urovnat, káral Juditu 
pro její nedovolený vztah, domlouval 
i mladým princům, ale marně. Spíše si 
vysloužil jejich hněv a nevraživost.

Aby toho nebylo málo, musil Bedřich 
řešit i problémy v diecézi, ať už to byly 
sňatky mezi příbuznými nebo bludná 
učení ariánů. Práce měl tedy až nad hla
vu, ale nezoufal a doufal v Boží pomoc.

Vše vyvrcholilo 18. července r. 838. 
Tehdy sloužil mši svatou v kapli sv. Jana 
v Utrechtu. Během bohoslužby vtrhli 
do kaple muži a ubili ho mnoha rana
mi.Údajně tyto vrahy najala Judita, ale 
mnohem pravděpodobnější je, že byli 
najati některým z princů. Byl pohřben 
v Utrechtu.

Svatý Bedřich bývá zobrazován jako 
biskup, s knihou. V Čechách je mu za
svěcen kostel v  obci Bílá na Moravě 
(kraj Petra Bezruče). Alena Králová

 

P O D Ě K O V Á N Í

Nevím si rady, komu vlastně poděkovat 
za uspořádání oslavy svých osmdesátých 
narozenin. V sobotu 18. 2. jsem byl po
zván ke mši a k přípitku. S potěšením 
jsem naslouchal Truvérské mši v podání 
naší mládeže. Ale ta druhá část dopadla 
jinak: Nejen že byl přípitek, ale v sále 
za oltářem bylo k dispozici i mnoho 
jídla, nejrůznější dobroty, několik umně 
udělaných dortů a osmdesát svíček ke 

sfouknutí. (Nádhernou kytici pro Zde
nu Lomovou jsem ověřeně v pořádku 
odevzdal spolu s  poděkováním vaším 
i mým.) Víno teklo proudem, a  když 
jsem se po deváté hodině v kroužku mlá
deže mladé i  starší půl hodiny loučil, 
dopíjel jsem určitě čtvrté deci. Potkal 
jsem se s tolika lidmi, že jsem některé 
už ani nemohl poznat a  u některých 
jsem chvilku musel přemýšlet, abych 
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si vzpomněl na zážitky z  výletů nebo 
dovolených. A ten skotský dudák! 

Milí vršovičtí přátelé! Obdržel jsem 
od vás tolik dobrých věcí a  tolik bla
hopřání, že to nemohu ani vypsat. 
A když jsem viděl známé dámy umý
vat nádobí a  uklízet, uvědomil jsem 
si, kolik času a  námahy jste věnova
li přípravě mých narozenin. Bráním 
se napsat jediné jméno, protože bych 
třeba nevyzvedl někoho mnohem za
sloužilejšího. Odpusťte mi to, laska
vě! A  ještě jednou mnohokrát děkuji. 
 Pavel Kuneš, emeritní farář vršovický

PS: Z vybraných peněz jsme pořídili 
dárky, víno a něco na zub, a ještě zbylo 
6,5 tisíc lusků, kterými jsme nakrmili 
prase marnotratného syna. Poslouží 
k moření dřevomorky, která dostala 
chuť na trámy klecanského kostela. Po
kud jste někdo nestihli přispět a rádi 
byste ještě prasátko trochu přikrmili, 
určitě se Pavel nebude zlobit, když se 
mu ozvete.

 Míla

P O Z V Á N Í

Přáníčka od Zajíčka

V předvelikonoční neděli 2. dubna bude 
Zajíček na koni, o.p.s., jako již tradič
ně, prodávat v kostele svatého Václava 
pohlednice, přáníčka, náušnice a jiné 
výrobky vyrobené klienty s handicapy. 
Výtěžek prodeje je určen na programy, 
kterými pomáháme dětem a dospělým 
s handicapem – na letní pobyty, tera
peutické jízdy na koních a  jiné. Dě
kujeme, že si u nás zakoupíte to, co se 
vám bude líbit. 

Zajíček na koni (www.zajiceknakoni.cz)

Vršovická ekumena

Ve čtvrtek 2. 3. v 18.00 proběhne v kos
tele sv. Václava ekumenická bohoslužba 
za účasti našich vršovických spolubratří 

z Husova sboru a Českobratrské círk
ve evangelické. Nenapadá mě lepší 
pozvánka na tuto krásnou akci, než 
připomenutí loňského kázání bratra 
Michaela Otřísala, které zde s jeho las
kavým svolením publikujeme. Martin

Kázání o hořčičném zrnku
Lukáš 17,5-6

Milí bratři a sestry, přátelé, vzhledem 
k tomu, že jste většinou církevně pro
třelí kozáci, určitě jste už museli mno
hokrát zaslechnout, že o někom se říká: 
to byla žena (to byl muž) hluboké víry, 
méně poetičtí pak technicistně říkají: 
veliké víry. Přiznám se, že kdykoliv to 
zaslechnu, něco se ve mně rozkucká, 
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jako když v holywoodském filmu hrdina 
uslyší něco hodně ujetého, nechce se 
mu neslušně reagovat, ale tělo ho zradí. 
Dlouho jsem tomu nerozuměl a přičí
tal jsem to své protestantské skeptické 
nátuře, co zrovna nemusí triumfální 
náboženskou lyriku. Ale když jsem četl 
ten krátký text z Lukášova evangelia, 
s  překvapením jsem zjistil, že se tak 
trochu zakuckal i  Spasitel. „Přispoř 
nám víry“ (Kralická bible), prosí ho 
učedníci, když se zděšením slyší, že Je
žíšovo etické maximum jde daleko nad 
lidovecké „třikrát a dost!“. Sedmkrát 
za den odpustit vždy znovu se kajícímu 
bratru! To není v ekonomických silách 
jedné výrobní jednotky víry. To je, jako 
by vám klekla v jeden den pračka, myč
ka a vyhořel bojler. Na takovou pohro
mu musí mít člověk naspořeno, musí 
naakumulovat kapitál. „Přispoř nám 
víry“, nebeský bankéři.

V tu chvíli jako by Ježíšovi zaskočilo 
do koláčové díry. Co to mumláte, víte 
vůbec, o  čem mluvíte? Kdybyste měli 
víru jako zrnko hořčice, řekli byste této 
moruši: „Vyrvi se i s kořeny a přesaď se 
do moře, a ona by vás poslechla.“ Víry, 
co by se za nehet vešlo, řekli bychom 
po našem, by stačilo na to, aby se strom 
s příslovečně hlubokými kořeny dob
rovolně vyrval ze země a spáchal sebe
vraždu ve slané mořské vodě. Víra přece 
není o kilech či tunách, to je neobyčejně 
obyčejné spolehnutí v danou chvíli na 
daném místě na to, že to, co voní Boží 
vůlí, je uskutečnitelné navzdory tomu, 
co říká rozum, zkušenost a pravděpo
dobnost. Kdybychom v duchu Ježíšova 
podobenství teď sečetli víru nás přítom
ných, byla by to hrstička drobounkých 
semínek tak do jedné dlaně. No a co? 

Balíme, zhasínáme, končíme? Je nás 
v kostelech stále méně a statistiky pra
ví, že v důvěře obyvatelstva jsme jako 
církve daleko za armádou, policií a par
lamentem. A tak se často choulíme do 
sebe, shlukujeme se do malých pevnůs
tek „posledních mohykánů mravnosti“ 
a jaksi natruc nepřejícímu a tzv. nevě
řícímu světu jsme my církvi věrní čím 
dál tím víc ideově semknutí a utvrzení. 
Což nakonec ústí do paradoxního, sta
tisticky též zachyceného jevu, že 44 % 
katolíků a 33 % protestantů nedůvěřuje 
svým vlastním církvím. Proč? Nejspíše 
proto, že jim nerozumí a necítí, že by 
byly schopny jim krom své vlastní cír
kevní agendy nabídnout odpovědi na 
jejich současné palčivé otázky.

Kde děláme „my němečtí soudruzi 
chybu“? Jsme tak nedůvtipní či zbabělí? 
Nemyslím, to nás jen dohnala nábožen
ská (a koneckonců i všelidská) chytrost, 
která se v dobách nepochopení a pocitů 
opuštěnosti od Boha opře o poslední 
hmatatelný pozůstatek Boha – zákon. 
Když tohle budeš dělat a tohle nebudeš 
dělat, budeš živ! Tak praví podle Pavla 
Mojžíš (Řím 10,5). A  žel právě tomu 
častokrát říkáme „hluboká“ či „pev
ná“ víra. Jednoduchá, přesně tesaná 
a postupně cizelovaná do všech detailů 
životních zákoutí, prostě podle střihu, 
a tak zůstává víra, naděje a láska – ale 
největší z té trojice je poslušnost. Jenže, 
čertovo kopýtko, aby takto chápaná víra 
byla opravdu účinná, musí jí být řádné 
„člověkodny“. V době Ježíšově židovstvo 
věřilo, že když alespoň jeden den všich
ni židé zachovají zákon, přijde Mesiáš. 
Nevím, čemu v  tomto smyslu věříme 
my, ale některé naše postoje říkají: kdy
by všichni byli jako my (ti „pokornější“ 
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z nás řeknou alespoň jako my), byl by 
svět spasen. A k tomu bych dodal jen: 
no, potěš nás Pán Bůh.

Ale díky Bohu, my máme evange
lium, nebo ještě lépe: evangelium má 
nás! Jak kdysi skvěle napsal katolický 
teolog Karel Skalický: Církev (tedy my 
samotní) si evangelium dává do štur
cu a pohodlně se na něm usadí a ono 
jí periodicky vybuchuje pod zádí! Ta 
skvělá jednoduchost darované důvěry, 
vyplývající z toho, že On jde před námi 
(včera, dnes i navěky!), že nepotřebuje 
naše umělé dýchání, protože je peklem 
prošlý a živý, se vždycky znovu prodere 
i houštinou náboženského moralizová
ní. Víra nejsou magické čáry ani inte
lektuální pachtění, je to znovunalezená 
odvaha opřít se o to, po čem lidské srdce 
od věků touží, protože Boží obraz v něm 
(nesmazatelný, leda tak překrytý a za
mazaný) cítí, že to znamená být v har
monii s řádem světa, stvořeným a při 

životě udržovaným podle principu víry, 
naděje a lásky. (Proto jsem na začátku 
řekl tzv. nevěřící svět – protože bez víry 
není života, bez ní nemůžete opustit byt, 
nastoupit do autobusu. Můžete mít tisíc 
důvodů pro skepsi, ale nedá se podle ní 
žít, skepse se dá jen tvrdit!) A v tomhle 
procesu Boží očisty a tvoření je jedinou 
naší starostí „uvádět ve skutek naše 
spasení“, tj. nenechat ho upadnout do 
říše snů, ale činit s ním v nových a no
vých situacích nové a nové zkušenosti – 
„srdcem věříme ke spravedlnosti a ústy 
vyznáváme ke spasení“. Zapomeňme 
na kila a naspořená aktiva v pojišťovně 
spásy. Na to, aby se začaly dít divy i tady 
v našem vršovickém dolíčku, abychom 
se vrátili k sobě samým a byli jsme sro
zumitelní, abychom znovu začali vonět 
Božími možnostmi (které jsou to jediné 
na nás zajímavé), stačí víry, co by se za 
nehet vešlo! Amen.

 Michael Otřísal
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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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1. 3. St 8.00 Eucharistie s udílením popelce MIK
1. 3. St 18.00 Eucharistie s udílením popelce VÁC
2. 3. Čt 9.00 Setkání seniorů při čaji FAR
2. 3. Čt 18.00 Ekumenická bohoslužba s popelcem VÁC
3. 3. Pá 17.15 Křížová cesta VÁC
7. 3. Út 19.00 Setkání pastorační rady FAR
17. 3. Pá 17.15 Křížová cesta VÁC
24. 3. Pá 17.15 Křížová cesta VÁC
26. 3. Ne 8.30, 10.30 Sbírka pro sociálně slabé rodiny ve farnosti VÁC
26. 3. Ne 16.30 Představení loutkového divadélka FAR
31. 3. Pá 17.15 Křížová cesta VÁC
31. 3. Pá 18.45 Postní duchovní obnova pro muže SÁL
1. 4. So 9.00 Úklid kostelů VÁC, 

MIK
2. 4. Ne 8.30, 10.30 Prodej přáníček od Zajíčka na koni VÁC
2. 4. Ne 11.30 Schůzka rodičů prvokomunikantů SÁL
4. 4. Út 19.00 Setkání pastorační rady FAR
7. 4. Pá 17.15 Křížová cesta VÁC
7. 4. Pá 18.45 Postní duchovní obnova pro ženy SÁL
8. 4. So 7.00 Den seniorů a nemocných SÁL
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Kontakty
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