
P U S T I T  D O V N I T Ř  S L U N C E ,

čerstvý vzduch a možná i trochu toho 
větru, co nám rozhází zaprášené papíry 
na stole. To je komfort, který přinášejí 
jarní dny, už dost teplé, ale ještě ne 
dusné a  vyprahlé. V naší farnosti se 
v půlce dubna konalo setkání, na které 
byl zván každý, komu otevřenost naší 
farnosti leží na srdci. Sešlo se nás ten-
tokráte osm včetně pana faráře a shodli 
jsme se, že spíše než rozjíždět nějaký 
velkorysý, organizačně 
náročný projekt, chceme 
hledat přirozené možnosti 
farnosti. Zjistili jsme, že 
už teď máme lidem mimo 
církev a  farnost co nabí-
zet. A  také, že spousta 
věcí, které bychom jim 
v budoucnu nabízet chtěli, 
bude-li čas a síla, by byla 

zajímavá a prospěšná i pro nás, farníky. 
Pojďte o  tom přemýšlet s  námi, je to 
naše společná věc. Někdo by snad mohl 
namítnout, proč věnovat čas a energii 
na „reklamu“, když by bylo lépe věnovat 
se budování farnosti, která už tu je. Ale 
snaha o otevřenost je součástí budování 
farnosti, je výrazem jejích niterných po-
třeb a jejího základního poslání. Není 
to přece tak, že buď budujeme farní 

společenství a  vnitřní ži-
vot farnosti, nebo lovíme 
proselyty a  spolupracu-
jeme s  vnějšími subjekty. 
Jedno nutně vyžaduje dru-
hé, jedno s druhým se vzá-
jemně podporuje. Církev 
není ani pouhou pevností, 
v níž se pravověrní skrý-
vají před vnějším zkaže-
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ným světem, ani pouhou továrnou na 
konvertity, jejíž úspěch se měří počtem 
obrácených. Církev je především spo-
lečenství, kde se scházejí dva a více ve 
jménu Ježíše Krista a každý je zván. 
A nic nestmelí společenství tak, jako 
práce na něčem, co jej přesahuje. Tak 
jako farní charita není nějaká sousední 
organizace, která za farnost převzala 
všechny starosti o  potřebné, takže se 
farnost může nerušeně věnovat „svým 
věcem“, ale právě naopak, je to náš pro-
jekt, náš základní úkol, který bereme 
tak vážně, že jsme si na něj coby nástroj 
vytvořili samostatnou právnickou oso-
bu, tak také nově se formující tým pro 

otevřenou farnost chce být především 
platformou, kam můžou farníci směřo-
vat své nápady, otázky, výzvy a nabíd-
ky týkající se oslovování sousedů, lidí 
mimo farnost a široké veřejnosti. Jsme 
vaším pomocným nástrojem v projektu, 
k němuž je povolán každý křesťan. Ne 
indoktrinovat, šířit propagandu a pře-
svědčovat na víru, ale zvát, jít napro-
ti a věrohodně nabízet to, o čem sám 
věřím, že je dobré. Další schůzka se 
koná 11. května v 19 hodin, a protože jde 
o projekt nás všech, raději ji tentokrát 
konáme v sále sv. Václava, abychom se 
vešli. Martin

 

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

Pastorační rada 4. 4. 2017

V úterý 4. dubna se uskutečnilo setkání 
pastorační rady. Prvním tématem byly 
Velikonoce. Vláďa Jeništa informoval 
pana faráře o tom, jak probíhaly obřady 
v naší farnosti v minulých letech. Pak 
se mluvilo o letošních Velikonocích – co 
je potřeba zařídit a kdo si to vezme na 
starost.

Dalším tématem setkání byl výlet pro 
seniory do Číhoště a Želivi, který byl 
naplánován na 22. dubna. Dolaďovaly 
se podrobnosti ohledně času odjezdu, 
programu a financí atd.

Farní charita nás informovala, že na 
květen je naplánována sbírka věcí pro 
lidi bez domova. Podrobnosti budou 
sdělovány v  nedělních ohláškách od 
poloviny května.

V sobotu 27. května se můžeme těšit 
na výlet naší farnosti. Jsou objednány 
dva autobusy a pojedeme do Jičína, kde 
bude v jednom kostele sloužit P. Artur 
mši svatou. Pak bude následovat gri-
lování na farní zahradě. Ještě se řeší, 
jakou památku navštívíme před příjez-
dem do Jičína.

Mluvilo se také o červnových akcích. 
Čeká nás Den dětí (3. června), který 
bychom chtěli připravovat společně 
s evangelíky. Dále je plánována Vigilie 
před slavností Seslání Ducha svatého 
(3. června večer) a v neděli 4. června 
přijme v katedrále několik mladých lidí 
z naší farnosti svátost biřmování. V pá-
tek 9. června proběhne Noc kostelů. Za 
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naši farnost jsou přihlášeny oba kostely 
a program je zhruba stanoven.

Řešily se i další provozní záležitosti, 
např. potřeba vyčistit koberec v  sále 
kostela sv. Václava, zpěvníky scholy 
a kumbál v kostele sv. Václava. LH

Farní charita (1 Kor 13,3)

Děkujeme velice za peníze pro potřeb-
né. Při tradiční sbírce 4. postní neděli 
jsme pro ně obdrželi celkem 24 579 Kč! 
(9 877 Kč po první, 12 702 Kč po druhé 
mši svaté + 2 000 Kč na účet). Prostřed-
ky potřebným rozdělíme.

Děkujeme za krásné společenství 
každému účastníku na Dni seniorů 
a nemocných. Děkujeme našemu panu 
faráři za laskavou, lidsky i  duchovně 
povzbuzující promluvu, děkujeme 
MUDr. Svatošové za milou a praktic-
kou přednášku, děkujeme manželům 
Borským, Jeništovým a Lidušce Hobzo-
vé za úžasné jídlo i s obsluhou, děkuje-
me schole a pak Františku Kopeckému 
za příjemný hudební doprovod.

Potřebujeme dobrovolníka či dobro-
volnici pro občasné návštěvy ve Vršovi-
cích u starých manželů a jedné osamělé 
ženy.

Sbírka pro bližní bez domova ve spo-
lupráci s komunitou Sant' Egidio pro-
běhne do obvyklých košů v kostele sv. 
Václava od 14. do 28. května. Potřebují, 
více pro muže, zvláště spodní prádlo, 
ponožky, dále i různé šaty a obuv.

� Za�fachu�Hanka
vrsovice@praha.charita.cz

721�444�323
 č. účtu: 3400038319/0800 

Zpráva o hospodaření farnosti

Komentář k hospodářským výsledkům 
za rok 2016 (viz následující stranu)

Výdaje farnosti činí celkem 2 872 
954 Kč.

Nejvýznamnější položkou výdajů jsou 
náklady na opravu a udržování budov 
(obou kostelů a  fary) ve výši 1 627 
445 Kč, to představuje 57 % celkových 
výdajů. Další významnou složkou jsou 
odeslané sbírky a  dary (10 % výdajů), 
dále mzdové náklady (10 %), náklady 
na energie (8 %), náklady na materiál 
(4 %), všechny ostatní náklady činí 10 % 
výdajů.

Příjmy farnosti činí celkem 2 679 
243 Kč.

Dary ve výši 1 336 795 Kč představují 
50 % všech příjmů, z toho 832 316 Kč 
jsou dary na provoz farnosti a z  toho 
téměř 2/3 tvoří dary prostřednictvím 
trvalých příkazů z bankovních účtů dár-
ců. Tato část darů je velmi významná 
a zajišťuje stabilitu financování farnosti 
zejména v období letních měsíců. Ob-
drželi jsme též dar ze Svépomocného 
fondu AP na opravu střechy kostela 
svatého Václava ve výši 250 000 Kč. Vý-
znamnou součástí příjmů jsou kostelní 
sbírky ve výši 313 420 Kč, což je 12 % 
příjmů. Další významnou součást pří-
jmů tvoří provozní dotace (granty) ve 
výši 749 152 Kč, což je 28 % příjmů, ty 
byly určeny a použity na opravu další 
části střechy kostela svatého Václava. 
Farnost se kromě grantů a příspěvku 
ze Svépomocného fondu AP financuje 
z vašich darů a příspěvků. Za to vám 
všem upřímné díky.

Za ekonomickou radu
� Jiřina�Haaszová
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Příjmy (výnosy):  2 679 243 Kč
 

Nájmy pronájem  56 400 Kč 

Kostelní sbírky  313 420 Kč 
Účelové sbírky AP  163 157 Kč 
z toho Haléř sv. Petra  17 306 Kč 

na arcidiecézní charitu  8 511 Kč 
na Svatou zemi  6 213 Kč 
Svatojánská sb. na arcidiecézi  8 029 Kč 
Svatopetrská sb. na bohoslovce  10 720 Kč 
Svatováclavská sb. na církevní školství  9 915 Kč 
na misie  11 827 Kč 
Listopadová sb. na arcidiecézní charitu  11 937 Kč 
Mikulášská sb. na bohoslovce  9 525 Kč 
Biblické dílo  4 928 Kč 
na svět. setkání mládeže Krakov  8 425 Kč 
na Ukrajinu  12 065 Kč 

ostatní sbírky na střechu  36 653 Kč 
neslyšící  7 103 Kč 

Dary  1 336 795 Kč 
z toho na provoz farnosti  832 316 Kč 

na dohody o provedení práce (DPP)  73 200 Kč 
na střechu  128 033 Kč 
na topení sv. Václav  7 000 Kč 
na neslyšící  46 246 Kč 
dar ze Svépomocného fondu AP  250 000 Kč 

Příspěvek na tiskoviny  20 314 Kč 
Provozní dotace  749 152 Kč 
Úroky  1 340 Kč 
Ostatní (příspěvek na pobyt, dobrovolné vstupné)  38 665 Kč 

Fond na opravu varhan u sv. Václava 1. 1. 2016  1 174 668 Kč 
příjmy – dary a úroky  21 866 Kč 
výdaje  - Kč 
Stav k 31. 12. 2016  1 196 534 Kč 

Z P R Á V A  O  H O S P O D A Ř E N Í  V  R O C E  2 0 1 6 
 Římskokatolické farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice
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Výdaje (náklady):  2 872 954 Kč 

Spotřeba materiálu  111 057 Kč 
El. energie  93 858 Kč 
Plyn  133 513 Kč 
Opravy a udržování  1 627 445 Kč 
z toho budovy – sv. Václav  98 334 Kč 

budovy – fara  319 886 Kč 
střecha sv. Václav dotace  980 000 Kč 
střecha sv. Václav vl. zdroje  229 225 Kč 

Akce farnosti  47 077 Kč 
Ostatní služby  200 413 Kč 
Mzdové náklady (DPP)  281 728 Kč 
Daň z nemovitosti  165 Kč 
Bankovní poplatky  6 034 Kč 
Kurzové ztráty  187 Kč 
Pojistné  36 595 Kč 
Dary odeslané sbírky a příspěvky do SF a mzd. fondu  280 902 Kč 
z toho poskytnuté dary AP (účelové sbírky)  141 260 Kč 

příspěvek do svépomocného fondu AP  46 571 Kč 
příspěvek do mzd. a pastor. fondu AP  78 000 Kč 
dary ostatní  15 071 Kč 

Majetek (tiskárna)  3 024 Kč 
Odpisy HIM  50 956 Kč 

Ztráta hospodaření za rok 2016 193 711 Kč
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S V Ě T E C   v tomto měsíci

Svatý Felix z Cantalice, řeholník, laický bratr kapucín svátek 18. 5.

Nejznámější a nejuctívanější světec ka-
pucínského řádu se narodil jako Felix 
Porro v  r. 1515, syn chudého horníka 
v  malé umbrijské vesnici Cantalice 
v  Itálii. Rodiče byli natolik chudí, že 
si nemohli dovolit poslat svého synka 
do škol, Felix už jako dítě musil po-
máhat rodičům. Pracoval na poli, pásl 
dobytek. Při této činnosti často rozjímal 
a modlil se.

Do kůry stromu si vyřezal kříž, před 
ním pak celé hodiny klečel a modlil se 
často s pláčem, protože měl velký sou-
cit s Ukřižovaným. Jak Felix dospíval, 
pociťoval čím dál větší touhu žít jako 
poustevník. Místní kněz mu poradil, 
aby vstoupil ke kapucínům, kde by měl 
příležitost k umrtvování se. A tak v r. 
1543 vstoupil Felix jako laický bratr do 
řádu kapucínů v Cittaducale. Brzy nato 
jej řád vyslal do Říma, jako sběratele 
almužen.

Téměř čtyřicet let procházel Felix uli-
cemi Věčného města a sbíral almužnu. 
Práce to nebyla nikterak lehká. Chodil 
za horka, za zimy, za deště, a často vy-
slechl od lidí hrubosti a urážky. Felix 
byl však hoden svého jména – Felix – 
šťastný. Byl stále vesel a  dobré mysli. 

Za vše, ať to byla almužna, dobré slovo, 
nebo i hrubství, děkoval slovy: Deo gra-
tia – Bohu díky. Proto si také vysloužil 
přezdívku „bratr Deo Gratia“. Ač ne-
učený a prostý muž, přátelil se s muži 
učenými, jako byl sv. Karel Boromejský 
nebo sv. Filip Neri.

Dokázal i pokárat hříšníky. Jednou 
při své pochůzce potkal jistého mláden-
ce, jenž měl pověst zpustlíka, a zavolal 
na něj: „Zas jdeš hřešit, nešťastníku? 
Nevíš, že běžíš do pekla?“ Nebo ho jistá 
dáma požádala o duchovní pohovor. Fe-
lix se dostavil do jejího domu a paní jej 
uvítala v oděvu značně odvážném. Fe-
lix rozhovor odepřel řka: „Oblékáte se 
pohoršlivě, a to je hřích před Bohem.“

Felix zemřel v Římě ve věku 72 let 
18. 5. 1587. Jeho ostatky i cela jsou do-
dnes uctívány v Římě v kapucínském 
klášteře na Venetově cestě, kousek od 
náměstí Barberini.

Svatořečen byl papežem Klementem 
XI. 22. 5. 1712.

Světec je zobrazován jako kapucín 
s žebráckou mošnou, na níž jsou napsá-
na slova Deo gratia, někdy drží v náručí 
Ježíška. Alena�Králová

P R O S T O R   pro sdílení myšlenek a nápadů

Poděkování první
Jako každoročně musím poděkovat za 
postní duchovní obnovu naší farnosti. 

Ta byla tentokrát rozdělena zvlášť pro 
ženy a  zvlášť pro muže. V  té ženské 
části se o. Artur věnoval s  porozumě-
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ním a s vtipnými glosami charakteristi-
kám a bližším údajům týkajícím se čtyř 
ženských postav zmíněných v „Listině 
rodu Ježíše Krista“ dle evangelia podle 
Matouše. Byly to: Támar, Rachab, Rút 
(a také její tchýně a poradkyně Noemi) 
a  „žena Uriáše“ (a následně Davida) 
Batšeb. Díky systému tehdejšího práva 
měly jako ženy omezené možnosti, jichž 
využily, dá se říci, až téměř na hraně při-
jatelnosti. Všechny byly silné osobnosti 
jdoucí pevně za svým cílem a uměly vy-
užít svého ženství. Měly přehled, byly 
bystré, přemýšlivé, kreativní. Všechny 
se projevily, když bylo ohroženo naplně-
ní zaslíbení, že potomek vzešlý z Judy 
se stane věčným králem nad Izraelem.

Poděkování druhé
patří jako každý rok všem, kdo se za-
sloužili o  skvěle připravený Den pro 
seniory a nemocné – letos se mší svatou 
s krásnou promluvou o. Artura, před-
náškou paní MUDr. Svatošové, vynika-
jícím obědem a zpěvem při harmonice 
pana Františka Kopeckého. Tentokrát 
bych se zaměřila na zcela konkrétní 
a užitečné rady paní MUDr. Svatošové, 
jak prožít smysluplně závěr života:

Jak se připravit na důchod? Částečně 
můžeme zdravým životním stylem ovliv-
nit své zdraví a hmotné zabezpečení pro 
stáří. To obojí ovlivní, do jaké míry se 
budeme moci v důchodu věnovat svým 
koníčkům, na které je také rozumné 
myslet už ve středním věku. Co je ale 
snad nejdůležitější, to je rozvíjení a udr-
žování mezilidských vztahů, a to nejen 
s vrstevníky a nejen v rámci vlastní ro-
diny, abychom, dožijeme-li se vysokého 
věku, měli dostatek kontaktů a nebyli 
osamělí.

Důležité je formulovat si jasně cíl, 
čeho chceme v závěru pozemského ži-
vota dosáhnout, a pak k němu směřo-
vat. Pro křesťana bývá tím cílem věčný 
život s Bohem… V průběhu této fáze 
života paní doktorka radí změnit, co 
je k dosažení cíle potřebné a je změni-
telné, a přijmout, co je neodvratitelné 
(včetně např. úmrtí životního partnera 
a vědomí vlastní smrti).

Dále je nesmírně důležité dodržo-
vat řád (nepolevovat co se týče denní-
ho režimu, včetně chvil určených pro 
osobní modlitby a mše svaté). A také 
hlídat si svou svobodu – nenechat se 
manipulovat svým okolím a zahltit se 
množstvím na nás (i sebou samými) kla-
dených úkolů. Je také potřeba vyvarovat 
se úzkostných obav o spásu svých nej-
bližších – toto doporučila paní doktor-
ka Svatošová řešit zařazením modlitby 
„Za dobrou smrt“ (uvedené mezi texty 
modliteb na začátku modrého kanci-
onálu) jako své každodenní modlitby. 
V osobním rozhovoru mi paní doktorka 
potvrdila, a  to dokonce i  souhlasným 
výrokem pana kardinála Vlka, že spa-
seni mohou být díky naší víře i nepo-
křtění (uzdravení setníkova sluhy pro 
setníkovu víru, uzdravení chromého 
pro víru těch, kdo ho spustili střechou 
k Ježíšovým nohám – Ježíš má ve svém 
království mnoho příbytků…).

A dále je třeba zůstat pokornými – 
přiznat si své chyby a nedostatky, ale 
současně neopomenout projevovat 
vděčnost za obdržené dary Ducha sva-
tého. V této souvislosti paní doktorka 
zdůraznila, že naše způsobilost, tj. to, 
na co stačíme, je od Boha – viz 2 Kor 3,5. 
Duch svatý je uzdravující a  posilující 
pramen. Od negativních emocí nás pak 



8/ V

dokáže očistit dle rady Anselma Grüna 
obsažené v  knize Doprovázení na du-
chovní cestě (KNA 2014) tzv. Ježíšova 
modlitba: „Pane Ježíši Kriste, Synu 
Boží, smiluj se nade mnou hříšným.“ 
Nebo ve zkrácené podobě: „Pane Ježíši 
Kriste, smiluj se nade mnou.“

Stáří můžeme prožít za všech život-
ních okolností smysluplně, kvalitně 
a radostně, přenecháme-li otěže Ježíši 
a Duchu svatému. Jen je třeba žít kaž-
dý přítomný okamžik, hledět dopředu 

s nadějí a  dozadu bez nostalgie, zato 
s moudrostí a zkušenostmi získanými 
věkem. A  co je zajímavé – když vyu-
žíváme hřiven (darů Ducha svatého), 
Duch svatý nám přidá další a vždycky 
dá k  jejich využití pomoc, tady není 
čeho se bát.

Paní doktorce je třeba závěrem podě-
kovat také za to, že se s námi podělila 
i o řadu velmi osobních prožitků.

 Helenka�Hříbková

P O Z V Á N Í

Tělesná obnova Horní Poříčí

16.–18. 6. 2017 (objekt Univerzity 
Karlovy mezi Strakonicemi a Horaž-
ďovicemi)

Přihlašování na:
http://goo.gl/forms/7JTmZQI6RF 

(odkaz i na farním webu)
Příjezd v pátek 16. 6. 2017 večer, ko-

nec 18. 6. 2017 cca po 15. hodině.
Cena za ubytování + stravu: (dvě noci, 

2x oběd, 2x snídaně) nad 12 let cca 726 
Kč, děti 3–12 let cca 530 Kč; děti do 3 let 
zdarma (bez nároku na lůžko a stravu). 
V případě požadavku na méně osob na 
pokoji, bude cena za víkend ještě trochu 
vyšší (dítě do 12 let o 20 Kč a dospělý 
o 60 Kč)

Přihlašovat se lze do 7. 5. 2017. Zapla-
tit bude třeba do konce května.

Večeře budou vlastní (pá z domova, 
so opékání na ohni z dovezených zásob; 
lednice je k dispozici).

Je třeba přihlásit jmenovitě všechny 
účastníky – i děti do 3 let (včetně věku 
v době pobytu).

Bohužel pro zaměstnance UK není 
možné čerpat slevu.

K dispozici jsou pouze třílůžkové po-
koje, které bude třeba před odjezdem 
uklidit.

Příp. režijní náklady se budou hradit 
na místě (cca 50 Kč/osoba).

 Pavel�Hobza
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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. a 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
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
18.30–20.30 Zkouška sboru /L. Dřevikovský/ SÁL
19.00 Společenství „Lísteček“ - 1x za 14 dní /M. Kafková/ FAR č. 3

Čt 8.45 Setkání při čaji /M. Müller starší/ – 1x měsíčně dle 
oznámení

FAR č. 1

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

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

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 květen 2017 Mimořádné akce, změny, výjimky

2. 5. Út 18.00 ODPADÁ bohoslužba MIK
4. 5. Čt 8.45 Setkání seniorů při čaji FAR
8. 5. Po 18.45 Povídání o Indii a prezentace charitního projektu SÁL
9. 5. Út 19.00 Setkání pastorační rady FAR
11. 5. Čt 19.00 Setkání týmu pro otevřenou farnost FAR
16. 5. Út 19.00 Setkání ekonomické rady FAR
14. 5. Ne 10.30 Eucharistie s prvním svatým přijímáním dětí VÁC
27. 5. So Farní výlet do Jičína
28. 5. 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 28. 5., příspěvky dodávejte nejpozději do středy17. 5. Kontakt: svatovinice@centrum.cz, případně 
osobně v kostele sv. Václava. Šéfredaktor: Martin Peroutka (Martin). Redakční rada: Artur Matuszek, Simona 
Kocourková, Jan Rückl (JR), Alena Králová (AK), Anna Tesařová (@). Přispěvatelé: Jiřina Haaszová, Ludmila 
Hobzová (LH), Hana Kučerová Rechnerová (Hanka), Helena Hříbková, Pavel Hobza. Korektura: Jana Šach-
lová. 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: 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


