
V Á Ž E N Í  N Á V Š T Ě V N Í C I  K O S T E L A ,

držíte v rukou farní časopis, který far
nost vydává každý měsíc, aby se farníci 
mohli vzájemně informovat o svých ak
tivitách a nápadech. Protože v červnu se 
koná několik akcí pro širší 
veřejnost, oslovuji tentokrát 
v úvodníku především Vás, 
příležitostné návštěvníky 
kostela.

Naše farnost se snaží na
bízet své aktivity co nejširší
mu okruhu zájemců, včetně 
nevěřících. Samozřejmě že 
přitom mimo jiné doufáme, 
že se u  nás někomu zalí
bí a  třeba časem i  projeví 
zájem o naše vyznání, ale 
opravdu se nikoho nesnaží

me vlákat do kostela a obracet na víru. 
Chceme být v principu otevřeným a to
lerantním společenstvím, přinášejícím 
užitek i  navenek. Ačkoliv naší hlavní 

starostí zůstává služba du
chovní, chceme se podílet 
na kulturním a  společen
ském životě Vršovic.

V  sobotu 3. června je 
v  kostele sv. Václava Den 
dětí, na který srdečně zve
me všechny děti (nejen děti 
našich farníků). Bude to 
odpoledne plné soutěžních, 
tvořivých a sportovních ak
tivit zakončené opékáním 
buřtů. V pátek 9. června se 
oba naše kostely zapojují do 

6
Č E R V E N

V ě s t n í k  f a r n o s t i  u  k o s t e l ů
s v.  M i k u l á š e  a  s v.  V á c l a v a
2 8 .  k v ě t e n  L é t a  P á n ě  2 0 1 7



2/ VI

Noci kostelů, čekají Vás komentované 
prohlídky, loutkové divadélko, hudeb
ní vystoupení, výstavy, ale také prostor 
pro ztišení a meditaci. Mimochodem, 
loutkové divadélko u nás ve školním 
roce vystupuje pravidelně. Představení 
se u nás konají jednou měsíčně v neděli 
odpoledne, vstupné je dobrovolné. 

 V sobotu 16. září organizujeme již 
pátý ročník sousedské slavnosti na ná
městí Svatopluka Čecha, v  rámci fes
tivalu Zažít město jinak, akce je vždy 
komornějšího ladění a vhodná pro ro
diny s dětmi.

Ve středu 27. září odpoledne pořádá
me Svatováclavskou slavnost s průvo
dem po Vršovicích.

Na svátek sv. Mikuláše je kostel sv. 
Mikuláše vždy k  prasknutí naplněn 
dětmi z Vršovic a okolí čekajícími na 
dárečky od andělů, rozjíveného čerta, 
moudrou promluvu biskupa Mikulá
še i divadelní představení farních dětí 
z kroužku náboženství.

Před Velikonoci i před Vánoci máme 
ve zvyku zvát si zajímavé hosty na bese
du o duchovních tématech.

V neposlední řadě Vás chceme pozvat 
i na naše bohoslužby. Tyto liturgické 

události jsou tisíciletou tradicí, která na 
své náboženské jádro v průběhu staletí 
nabalila obrovské kulturní bohatství. 
Když chce člověk něco zjistit o historii 
a  kultuře Bali, zajde si na jejich ko
houtí zápasy. Když chcete něco zjistit 
o historii a kultuře Evropy, zajděte si 
na katolickou mši. Rozdíl je v tom, že 
kohoutí zápasy na Bali jsou dnes již 
převážně divadlem pro turisty, kdežto 
katolické bohoslužby jsou stále auten
tickým, živým obřadem. Půlnoční mše, 
zpravidla za doprovodu Rybovy České 
mše vánoční, je opatřena komentářem, 
aby se v liturgii orientovali i návštěvníci, 
kteří běžně do kostela nechodí. Stejně 
je tomu i u velikonočních obřadů, snad 
ještě pestřejších a  bohatších nežli vá
noční. Letos bychom chtěli takto nabíd
nout také předvánoční mše s rorátními 
zpěvy.

To jsou akce, o kterých již teď víme 
a jsme schopni je nabízet široké veřej
nosti. Mnohé ale jistě přibudou, po
zvánku na ně najdete s  předstihem 
na webu nebo na facebooku farnosti 
Vršovice.

 Martin

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

Farní charita (1 Kor 13,3)

Děkujeme za dary do sbírky především 
oblečení pro bližní bez domova, která 
proběhla od 14. do 28. května, i Ivano
vi Menouškovi za odvoz a předávání 
v rámci komunity Sant' Egidio.

Děkujeme za návštěvy našich farnic, 
které jsou v domovech pro seniory: pí 
Toušová a Škardová – na Zámečku, pí 
Křížková – ve Sněženkové, pí Fröhlicho
vá a Imlaufová – ve Zvonkové. Pro zdra
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votní potíže se nemohly, kromě paní 
Imlaufové, zúčastnit letošního Dne se
niorů a nemocných. Dostaly proto ales
poň fotografii s adresným pozdravením 
od nás farníků a linecké pečivo, které 
napekla Maruška Řehořová – díky.

I když se už přihlásily dvě dobrovol
nice, za což také děkujeme, potřeba 
dalších dobrovolníků či dobrovolnic pro 
občasné návštěvy osamělých lidí trvá.

V rámci vyprávění o Indii nás man
želé Rajovi – Deva a Evička – spolu se 
svými dětmi pohostili výbornou ochut
návkou indického jídla a  informovali 
o charitativním konání jejich blízkých 
příbuzných v  jižní Indii. Do kasičky 
bylo spontánně vloženo 4.550 Kč, kte
ré Rajovi předají pro sirotčinec a práci 
ve slumech. Děkujeme dárcům, všem 
přítomným, i celé milé rodině Rajových.

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

721�444�323
 č. účtu: 3400038319/0800

Pastorační rada 9. 5.

V úterý 9. května se sešli členové pas
torační rady na svém setkání. Mluvi
lo se o akcích, které připravujeme do 
konce pastoračního roku. Nejprve to 
bude v sobotu 27. května farní výlet do 
Sobotky a Jičína. Ve čtvrtek 1. června od 
18 hod. se můžeme zúčastnit ekumenic
ké bohoslužby v Husově sboru v Mos
kevské ulici. V sobotu 3. června od 15 
hod. jsou děti se svými rodiči zvány na 
Dětský den do kostela sv. Václava. Ve 
stejný den od 20 hod. proběhne v kos

tele sv. Mikuláše vigilie před slavností 
Seslání Ducha svatého. 

V neděli 4. června přijmou svátost 
biřmování čtyři mladí lidé z naší farnos
ti. Bude to v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha při bohoslužbě od 10 hodin. 
Rádi bychom biřmovance duchovně 
podpořili, a  tak vznikla nabídka spo
lečné poutě do katedrály. Sejdeme se 
u kostela sv. Mikuláše ve Vršovicích, 
odkud se bude odcházet v 7.50 hod. Lze 
se připojit i cestou nebo se setkat v 9.50 
hod. u kašny na II. hradním nádvoří. 
Když budete putovat do katedrály sa
mostatně, upozorňujeme na nutnost 
časové rezervy z důvodu bezpečnostních 
rámů. Pro ty, kteří se pouti nezúčastní, 
zůstávají nedělní bohoslužby v  koste
le sv. Václava beze změny. Z dalších 
akcí připomínám Noc kostelů v pátek 
9. června a pouť na Sázavu v  sobotu 
24. června.

Diskutovalo se o prázdninovém pořa
du bohoslužeb. V neděli bude jedna mše 
svatá v 9.30 hod. v kostele svatého Vác
lava. Bohoslužby ve všední den se řeší.

Tématem setkání byla i postní almuž
na. Vybralo se 11 tisíc korun a domluvilo 
se, že tyto peníze použijeme na pořízení 
nových zpěvníků scholy. Budou udělány 
tak, aby měly delší životnost. 

Zástupkyně ekonomické rady nás 
informovala o  tom, co řešili na svém 
setkání. Máme přislíbeny dva granty na 
střechu kostela sv. Václava, a to z Mi
nisterstva kultury a z magistrátu. Řeší 
se oprava lavic v kostele.

Mluvilo se i o sále v kostele sv. Vác
lava. Opět bude obnovena kniha k za
znamenávání akcí, které zde probíhají. 
Připomínáme nutnost následného úkli
du sálu a WC. LH�
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S V Ě T E C   v tomto měsíci

Svatý Romuald, zakladatel řádu svátek 19. 6.

Romuald se narodil v r. 952, v blízkos
ti italského města Ravenna, v  rodině 
vévodské. Rodina byla bohatá, ovšem 
velká zbožnost zde nepanovala, spíše 
naopak. Romualdovi se dostalo dobrého 
vzdělání, ale jinak holdoval stejně jako 
jeho příbuzní světským radostem. Tur
naje, lov, víno, lehké děvy, to byl jeho 
svět. Jenže často prchal ze společnosti 
kumpánů do přírody a cítil, že jej tento 
život neuspokojuje.

Zlom nastal, když mu bylo kolem dva
ceti let. Jeho otec se nepohodl se svým 
příbuzným kvůli majetku a dotyčného 
zabil v souboji. Romuald byl svědkem 
souboje a hluboce jím tato skutečnost 
otřásla. Uchýlil se na čtyřicet dní do 
kláštera sv. Apolináře v  blízkosti Ra
venny a tam dospěl k rozhodnutí již se 
nevrátit domů, ale stát se řeholníkem. 
To se mu skutečně podařilo, složil sliby 
a stal se benediktinem. Po několika le
tech však klášter sv. Apolináře opustil 
a připojil se blízko Benátek ke stařič
kému poustevníkovi, který jej naučil 
životu poustevníka. Společně s několika 
druhy pak v r. 978 odešel Romuald do 
Pyrenejí, kde založil společenství pous
tevníků. Když se vrátil zpět do Itálie, 
byl mu svěřen úřad opata v  klášteře 
sv. Apolináře, který ale po roce složil. 
Ovlivněn ideálem poustevnictví, refor
moval a  zakládal od roku 999 četné 
kláštery a poustevny po celé Itálii, a tak 
přišel jednoho dne r. 1012 do Camaldoli.

Zde se konečně usadil, postavil si zde 
malou dřevěnou celu, a to byl zárodek 

řádu kamaldulského – reformní větve 
řádu benediktinského s nadmíru přís
nými pravidly. Mniši žijí – podobně jako 
kartuziáni – odděleně v malých celách, 
dodržují přísné mlčení a stálý půst.

Takový život není pochopitelně nic 
lehkého, ale Romuald šel svým druhům 
příkladem. Nikdy od žádného z nich 
nepožadoval něco, co by sám neuskuteč
ňoval. Léta plynula a Romuald cítil, že 
se blíží jeho odchod k Pánu. Uchýlil se 
proto do osamělé cely ve Val di Castro, 
kde 19. 6. 1027 zemřel, jak si vždy přál, 
sám a v míru. V roce 1032 byl svatoře
čen a v r. 1481 byly jeho ostatky přene
seny do kostela sv. Blažeje ve Fabrianu, 
jihozápadně od Ancony, kde spočívají 
dodnes. Kamaldulský řád byl potvrzen 
v r. 1072 papežem Alexandrem II.

Světec je zobrazován většinou s vou
sem, oblečen do bílého roucha kamal
dulských, vzácněji v  benediktinském 
oděvu. Často je také zobrazován se 
schody do nebe, které prý dle legendy 
viděl. Jeho obrazy a sochy najdeme pře
devším v Itálii a v kostelích benediktinů.
� Alena�Králová
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P R O S T O R   pro sdílení myšlenek a nápadů

Přání

23. května slavil náš pan farář, Artur 
Matuszek, narozeniny. Farníci mu po
přáli na nedělní mši svaté, způsobem, 
který si zaslouží publikovat:

Našemu panu faráři
Vršovice�k 23.�květnu�2017

Před prázdninami přišel působit, po
sloužit, předávat Petrův poklad, pra
covitý, přemýšlivý, pohotový, přísný, 
poctivý, pečlivý, pravdomluvný, přímý, 
pokorný pan pater.

Půldevátá pobožnost právě proběhla, 
přicházíme pogratulovat, protože po 
pár půldnech přijde přesně padesát plus 
pár plus pár.

Poděkujme pro péči, přátelskost.
Přejeme požehnání, pokoj, pohodové 

přátele, příjemné pobývání, přímluvné 
prosby patronů. Přinášíme pugét plus 
portské. Vaši�vršovičtí�farníci

Pozvánka na Mariánskou 
pouť Polabí

Sestry a bratři, mladí manželé,
obracím se na Vás s prosbou a žádostí. 

Pokud Vám osobní čas dovolí, pomozte 
svou účastí podpořit Mariánskou pouť 
Polabí, která se koná 18. 6. 2017.

Letos to je již 17. ročník, kdy se vydá 
z  osady Ostrov u Poděbrad od sochy 
Panny Marie 10 až 12 krásně nazdo
bených madon v procesí do Úmyslovic, 
kde před kostelem sv. Linharta pod sta
letými lipami je sloužena slavná mše 

svatá. Hlavním celebrantem bude J. 
Em. kardinál Dominik Duka, arcibis
kup pražský a primas český, s kněžími 
a jáhny.

Každá takováto pouť je spjata s osob
ní obětí. Proto se obracím na manže
le s  dětmi, aby děti v  dospělosti byly 
nositeli takovýchto slavností. Je naší 
povinností evangelizovat, a to je jedna 
z možností. Je možné tuto akci spojit 
s rodinným výletem.

Lázně Poděbrady jsou krásné město 
s mnoha fontánami, brouzdalištěm pro 
děti, květinovými hodinami, zámkem 
krále Jiřího z Poděbrad. Po prohlídce 
v odpoledních hodinách odjet na pouť. 
Za Poděbrady odbočit na okruh Jičín, 
u obce Senice u benzínové pumpy od
bočit doleva. Celková vzdálenost 7 km. 
Pro ostatní poutníky bude připraven 
autobus před novým kostelem ve Straš
nicích.

Odjezd ve 13.00 hod. dne 18. 6. 2017. 
Jízdné se neplatí. Návrat v  18.30 až 
19.00 hod.

Pozvánky budou po 1. červnu v kos
tele.

Na závěr slavné mše svaté bude vysta
vena Fatimská madona, protože je 100 
let od zjevení Panny Marie ve Fatimě.

Pomodlíme se modlitbu Jubilea Fati
my 2017. A navíc bude udělováno novo
kněžské požehnání novokněze P. Vojtě
cha Novotného z Poděbrad. 

Těšíme se na Vás
 Vlastislav�Sixta
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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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P Ř E H L E D  P L Á N O V A N Ý C H  A K C Í     pro veřejnost

Sobota 3. června: Den dětí
Soutěže, hry, tvořivé aktivity, opékání buřtů.

Pátek 9. června: Noc kostelů
komentované prohlídky, loutkové divadélko, hudební vystoupení, výstavy, prostor pro 

ztišení a meditaci.

9. června–31. července: Výstava George Radojčiće
Výstava maleb a kreseb v kostele sv. Václava.

Sobota 16. září:  Zažít město jinak na Náměstí Svatopluka Čecha
Sousedská slavnost s tvořivými dílnami a společným piknikem,  vhodná pro rodiny  

s dětmi.

Středa 27. září: Svatováclavská slavnost 
Sousedské setkání s průvodem po Vršovicích.

Středa 6. prosince: Mikulášská u sv. Mikuláše
program pro děti s Mikulášem, čertem a anděly.

Neděle 24. prosince: Půlnoční mše
Slavnostní liturgie v doprovodu smíšeného pěveckého sboru.

Další plánované akce, které zatím nemají stanovené datum

vystoupení loutkového divadla  
(ve školním roce 1x měsíčně v neděli v 16.30 na faře)

Vyrábění adventních věnců a ozdob
(na přelomu listopadu a prosince v sále u sv. Václava)

Předvánoční koncerty
(prosinec v kostelích sv. Václava a v kostele sv. Mikuláše)

Adventní duchovní obnova 
(beseda na duchovní téma, v prosinci v sále u sv. Václava)
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K A L E N D Á Ř   na červen 2017 Mimořádné akce, změny, výjimky

1. 6. Čt 18.00 Ekumenická bohoslužba v Husově sboru  (Moskevská)
3. 6. So 15.00 Dětský den VÁC
3. 6. So 20.00 Vigilie seslání Ducha svatého VÁC
4. 6. Ne 7.30 Farní pouť do katedrály VÁC
4. 6. Ne 10.00 Biřmování v katedrále
9. 6. Pá 18.00 Noc kostelů VÁC/MIK
13. 6. Út 19.00 Setkání pastorační a ekonomické rady SÁL
16.–18. 6. Pá–Ne Tělesná obnova
24. 6. Ne 8.00 Prokopská pouť na Sázavu
29. 6. Čt 18.30 Setkání zájemců o křest 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 2. 7., příspěvky dodávejte nejpozději do středy 21. 6. 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 (@). Přispě-
vatelé: Lída Hobzová (LH), 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: 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


