
Z V O L N A  Z A Č Í N Á M E

nový pastorační rok. Většina pravidel-
ných aktivit začne až v říjnu, ale první 
některé tradiční kroužky se již na naší 
krásně opravené a čerstvě vymalované 
faře scházejí. Pondělní 
Mariina Legie už pilně 
pracuje. Jožka Nagy se 
chystá na další kolo biblic-
kých hodin, první setkání 
proběhne v úterý 12. září 
v 16.45 na faře, hodiny se 
budou konat každé druhé 
a čtvrté úterý v měsíci. Zá-
jemci o konverzační kurzy 
angličtiny se mohou hlásit 
Miloslavu Müllerovi star-
šímu. Krom toho se v mě-

síci září odehrají dvě velké akce pro 
veřejnost. V sobotu 16. 9. Zažít město 
jinak, festival sousedských slavností, do 
něhož jsme zapojeni již po páté, a kte-

rým se obracíme na naše 
sousedy, zveme je ke stolu 
a k příjemně strávenému 
času na schodišti kostela, 
které je ideálním místem 
setkávání. Druhá akce 
proběhne ve středu 27. 9. 
večer, a půjde o svatovác-
lavský průvod s  hudbou, 
divadýlkem a živými koň-
mi. Součástí obou akcí 
jsou také komentované 
prohlídky našeho kostela. 
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V posledních týdnech investuji velké 
úsilí do propagace těchto akcí, aby 
v dnešním reklamním šumu nezapadly 
a oslovily dostatek vršovických sousedů. 
Rád bych ale apeloval i dovnitř farnosti. 
To, že je akce určena širší veřejnosti, ne-
znamená, že s farníky se na ní nepočítá. 

Nejde nám přeci o to, aby se na našich 
schodech setkávali nevěřící s nevěřící-
mi, ale s námi. Proto Vás všechny co 
nejsrdečněji zvu a prosím i  o  pomoc 
šířením povědomí o těchto aktivitách. 
 MP

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

Farní charita (1 Kor 13,3)

Občas se stává, že se před naším kos-
telem objeví žebrající člověk. Často je 
to Rumun či Rumunka, patrně z těch, 
kteří si nechtějí vydělávat prací. Když 
z charitních peněz – pouze darů – vydá-
váme větší či pravidelnější částky, pro-
bíhá u  obdarovávaných předem šetře-
ní, zda jsou dary potřebné. Můžete tak 
žebrající odkázat na nás. S žebrajícími 
Rumuny máme několik zkušeností, že 
se tomu podrobit nechtěli, nalezenou 
práci nepřijali.

A  ještě připomínáme, že se dále 
budeme zapojovat do operačního pro-
gramu MPSV financovaného z Fondu 
evropské pomoci nejchudším osobám 
(FEAD), aby se trvanlivé potraviny, 
hygienické potřeby a  nově i  domácí 
potřeby a  textil dostaly k potřebným, 
především díky Ivanu Menouškovi 
a spolupráci se sociálními pracovnice-
mi ÚMČ Praha 10. Budeme vděčni za 
informace o těch, kteří tuto pomoc dále 
potřebují. Sdělujme to prosím Martinu 
Peroutkovi, který má uvedený projekt 
za naši farní charitu na starosti.

V kostele sv. Václava za dveřmi do 

sakristie, pod schody, je trvale umístěn 
označený koš, do kterého můžeme dá-
vat oblečení, obuv a případně další věci 
pro bližní bez domova. Ale počítejme 
prosím s  tím, že na podzim budeme 
zase pořádat pravidelnou sbírku věcí 
pro tyto občany.

Potřebujeme dobrovolníky pro dopro-
vázení staré paní, hlídání dětí a dováže-
ní na nedělní bohoslužby.

 Za fachu Hanka
vrsovice@praha.charita.cz

721 444 323
 č. účtu: 3400038319/0800

Dělník má právo na svou mzdu

Kromě spousty dobrovolníků se o naši 
farnost starají dva lidé na plný pracovní 
úvazek: pan farář Artur a pastorační 
asistent Martin. Zatímco práci faráře 
máme před očima minimálně při kaž-
dé bohoslužbě, působení jeho asistenta 
není tak evidentní. Jaký je jeho význam, 
kdo jeho práci platí a  jaká je přitom 
naše role?
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Díky Bohu a několika posledním fa-
rářům jsme na cestě k tomu, abychom 
kromě zcela zásadního setkávání s Je-
žíšem prožívali v naší farnosti i neméně 
zásadní setkávání sebe navzájem. Tře-
tí rovinou je pak naše otevřenost vůči 
světu, kterou se v současnosti snažíme 
rozvinout. Všechny tři roviny života 
farnosti vyvěrají z  evangelia, v němž 
nás Ježíš učí být církví shromážděnou 
kolem něho, sdílející své radosti i těž-
kosti a nesoucí radostnou zvěst našim 
bližním. A právě pro koordinaci aktivit 
naší farnosti jako společenství dovnitř 
i navenek je pastorační asistent – trouf-
nu si říci – nepostradatelný. 

Ježíš jasně řekl, že dělník má prá-
vo na svou mzdu – takže to platí i pro 
dělníky na svatováclavské vinici :-). 
Jak pan farář, tak jeho asistent dostá-
vají plat od pražského arcibiskupství, 
avšak v druhém případě je to složitější. 
Vedení arcidiecéze totiž v  souvislosti 
s majetkovým vypořádáním se státem 
rozhodlo, že farnosti, kde pastorační 
asistent působí, se musí na jeho financo-
vání podílet. Částka přitom není vůbec 
malá: v roce 2015 jsme do příslušného 
pastoračního fondu arcidiecéze odvedli 
54 tisíc Kč, v roce 2016 již 78 tisíc Kč, 
letos za období leden až září to bude 
celých 75 tisíc Kč.

Motivací pro sepsání tohoto článku 
je právě tento povinný příspěvek. V mi-
nulých letech jsme ho platili z farních 
peněz, ale rozpočet to dosti zatěžuje. 
Na ekonomické a pastorační radě jsme 
se proto shodli, že vás požádáme o za-
pojení se do této starosti. Snad všichni 
se podílíme na financování farnosti, 
někteří z nás i  formou pravidelných 
plateb na účet farnosti. Máme i zkuše-
nost s podílem na financování pastorač-
ního asistenta, a to dávno před tím, než 
nám arcibiskupství uložilo zmíněnou 
povinnost. Prosíme tedy ty z vás, kteří 
vnímáte potřebnost pastoračního asis-
tenta v naší farnosti a můžete ve svém 
měsíčním rozpočtu postrádat ještě ně-
jakou tu stokorunu, abyste si zřídili 
pravidelný příkaz na farní číslo účtu 
280828389/0800 s variabilním symbo-
lem 521002, který je pro tento účel vy-
hrazen. Ty z vás, kteří již do mzdového 
fondu pro mzdu pastoračního asistenta 
přispíváte, naléhavě prosíme: upravte 
takto do 1. října svůj trvalý příkaz. Sa-
mozřejmě platí, že i tento dar je možné 
využít ke snížení základu daně z příjmu 
fyzických osob.

Jménem pastorační rady 
Míla Müller  ml.

Jménem ekonomické rady 
Jiřinka Haaszová

R O Z H O V O R   s farářem

Po roce jeho působení v čele vršovické 
farnosti jsme oslovili našeho pana fará-
ře Artura Matuszka, aby nám řekl něco 
o sobě i o svých představách, kam by-
chom měli jako společenství směřovat.

Pane faráři, co vás na vaší práci těší?
Nejjednodušší a nejpravdivější odpo-

vědí je, že všechno. To, co mě naplňuje 
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největší radostí, je skutečnost, že jsem 
knězem. Jsem knězem rád a v kněžské 
službě se cítím být šťastný. Během tři-
ceti let svého kněžství jsem byl pověřen 
plněním různých úkolů v církvi. Působil 
jsem v pastoraci, a  to jak ve velkém 
městě, tak i na venkově, měl jsem na 
starosti formaci bohoslovců, ale také 
i formaci kandidátů trvalého jáhenství. 
Učil jsem náboženství jako povinný 
předmět ve škole, a to jak v Polsku, tak 
v Čechách. Také jsem navštěvoval vězně 
ve vězení a plnil další specifické úkoly. 
Každá z těchto oblastí mě naplňovala 
radostí, neboť to vždy vycházelo z toho, 
že jsem knězem.

Jistě máte před očima i příklady světců. 
Je vám některý z nich obzvlášť blízký? 
A čím vás případně zaujal? 

Na můj duchovní život měly vliv pří-
klady několika světců, a to v různých 
životních obdobích. V semináři mi byl 
velice blízký sv. Benedikt a zásada „Ora 
et labora“ a samozřejmě farář z Arsu – 
sv. Jan Maria Vianney. Později v mém 
životě nastal čas sv. Ignáce s jeho spiri-
tualitou a jeho duchovními cvičeními. 
V poslední době jsou mi bližší církevní 
otcové, např. sv. Augustin, sv. Atanáš 
a sv. Bazil. 

Máte také nějaké „světské“ záliby?
Mám různé záliby, ale o žádné z nich 

nemohu říci, že je mým koníčkem. Řídí 
se to okolnostmi a momentální náladou, 
asi jako u většiny lidí. Rád se podívám 
na zprávy, přečtu si něco zajímavého, 
chodím na procházky, občas mívám 
také chuť na něco dobrého a  rád se 
setkávám se svými přáteli.

Když se nyní posuneme k vašemu půso-
bení ve Vršovicích, naskýtá se otázka: 
jak budete vzpomínat na uplynulý rok, 
jaké místo měl ve vašem životě?

Uplynulý rok byl již šestým začátkem 
v průběhu mého kněžského působení. 
Ke kněžství patří být k dispozici bis-
kupovi, který může poslat kněze dle 
potřeby na jiné místo. Tentokrát to byl 
začátek farářování ve vršovické farnos-
ti. Bylo to pro mne jednodušší v tom, 
že vršovická farnost mi nebyla úplně 
neznámá, a také jsem znal z dřívějších 
dob některé farníky. Mělo to pro mne 
význam z  toho důvodu, že do aktivní 
farní pastorace jsem se vracel po dlou-
hých 16 letech, kdy jsem plnil jiné úkoly.

V čem je asi největší rozdíl mezi prací rek-
tora kněžského semináře a prací faráře?

Rektorem Arcibiskupského semináře 
v Praze jsem byl v letech 2000–2015. Je 
to půlka mého kněžského života. Ži-
vot v semináři je v první řadě životem 
v komunitě s pevně stanoveným řádem. 
Úkolem rektora je vytvářet podmínky 
a zajistit formaci budoucích kněží, při-
pravit je na budoucí kněžskou službu. 
Práce faráře, to je již kněžská služba 
v pastorační praxi.

Překvapilo vás něco příjemně po přícho-
du do Vršovic?

Příjemně mě překvapily Vršovice, 
které jsem si pamatoval z  dob před 
dvaceti lety, a jsem rád, že tady mohu 
bydlet. Příjemným překvapením pro 
mne bylo, kolik známých tváří jsem 
viděl v kostele a od kolika farníků se 
mi dostalo vřelého přivítání a povzbu-
divých slov.
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Během uplynulého roku jste již naši far-
nost jistě dobře poznal. Co vnímáte jako 
naše největší problémy?

Pokud nebudeme mluvit o finanční 
situaci, tak zcela určitě to je technic-
ký stav našich kostelů (to ale souvisí 
s  finanční situací) a nevyřešená otáz-
ka fary. Pak bychom ale museli mluvit 
o konkrétních věcech, jako jsou var-
hany, střecha, schodiště před hlavním 
vchodem kostela sv. Václava a mnoho 
dalších záležitostí.

Kromě těchto starostí, napadá vás ještě 
něco, co v naší farnosti postrádáte a co 
byste rád rozvinul?

Naše farnost je bezpochyby farností 
živou s  poměrně početnou skupinou 
aktivních farníků. Nemohu říci, že bych 
vysloveně něco postrádal, spíše bych 
uvítal nějaké další aktivity, protože si 
myslím, že farnost ten potenciál má. 
Moje představa je, že by to byly aktivity 
zaměřené nejenom dovnitř, ale i nave-
nek. Takové, které by mohly být oslo-
vující i pro ty naše spoluobčany, kteří 
nejsou ještě věřící. Kteří zatím jenom 
chodí kolem kostela, aniž by do něho 

vstoupili, a my bychom jim těmito ak-
tivitami mohli pomoci.

A na závěr otázka k nastávajícímu pas-
toračnímu roku: bude se nějak lišit od 
toho minulého?

Farnost je živý organismus, který má 
svůj zažitý rytmus. Naprostá většina 
aktivit je pravidelná a bude mít své po-
kračování. To, co bylo, zůstane. Pokud 
se jedná o nové věci, pak nelze v tuto 
chvíli ještě mluvit o konkrétech. Např. 
byly osloveny některé základní školy 
s nabídkou vyučování náboženství pro 
žáky I. stupně v novém školním roce. 
Budeme doufat, že se nám některé při-
hlásí. Rád bych také, aby ty pastorační 
aktivity, u kterých to bude možné, měly 
otevřený charakter. Aby byly přístupné 
i pro „nekostelní“. Doufám, že v rámci 
pastorační rady vzejdou další podněty 
obohacující a oživující naše farní spo-
lečenství.

Díky za rozhovor, přeji požehnané dny 
nám všem!

 Míla Müller ml.
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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)

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

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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K A L E N D Á Ř   na září 2017 Mimořádné akce, změny, výjimky

10. 9. Ne 10.30 Požehnání školákům a učitelům VÁC

14. 9. Čt 19.00 Setkání týmu pro otevřenou farnost SÁL
16. 9. So 13.00 Zažít město jinak – sousedská slavnost na schodech kostela VÁC
19. 9. Út 19.00 Setkání pastorační rady FAR
21. 9. Čt 14.00 Wrshovice party (akce Streetworku Beztíže) VÁC
23. 9. So 9.00 Úklid kostela sv. Václava VÁC
24. 9. Ne 16.30 Představení loutkového divadélka na faře FAR
27. 9. St 17.00 Bohoslužba u sv. Mikuláše MIK
27. 9. St 17.00 Svatováclavský průvod s koňmi po Vršovicích VÁC/MIK
28. 9. Čt 9.30 Poutní bohoslužba VÁC

Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice, www.farnostvrsovice.cz, tel. 271 742 523. 
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Webové stránky farnosti
www.farnostvrsovice.cz

Čísla účtu farnosti
 na provoz farnosti: 280828389/0800 

farní charita: 3400038319/0800

Kontakty
farář Mons. Artur Matuszek, Th.D.
 tel: 607 084 855
 farar@farnostvrsovice.cz
pastorační asistent Martin Peroutka
 tel.: 702 075 417
 email: asistent@farnostvrsovice.cz


