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ŘÍJEN V NAŠÍ FARNOSTI
bude ozářen fatimským zjevením. Sám jedním z ústředních bodů každé spirijsem byl vždy vůči těmto zázračným udá- tuality, těžko by někdo mohl prohlásit,
lostem spíše opatrný, tím zdrženlivější, že jej toto téma nechává netečným, ale
čím zázračněji jsou líčeny. A vlastně popravdě i svátek „dušiček“ s sebou nese
i vůči Panně Marii má moje filosofií mnohé, co je pro mne spíše zdrojem roznačichlá víra spíše dluh.
paků a nejistoty, nežli útěDokonce i v obdobích,
chy a ujištění. Například
kdy jsem se často modlil
jsem nikdy nepronikl do
růženec, jsem vždy klasofistikovaného systému
plnomocných a neplnodl veškerý důraz na „…
plod života Tvého, Ježíš“,
mocných odpustků a tuto
s křížem pevně sevřeným
oblast křesťanské zbožv pěsti. Ve druhé půlce říjnosti uctivě přenechávám
na se pak budeme zvolna
jiným. Katolická církev
vztahovat ke vzpomínce
rozvinula natolik barvitou
na všechny věrné zemřea mnohovrstevnatou tradilé. Vztah ke smrti je jistě
ci, rozevírá před námi tak
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pestrý vějíř různých spiritualit a typů
zbožnosti, že jen stěží dokážeme vše
neproblematicky a spontánně prožívat
jako „to své“. A jsem vděčný, že naše
farnost se nesnaží specializovat na určitý náboženský styl, ale naopak, zpozoruje-li u sebe tendenci k určité jednostrannosti, pokouší se ji kompenzovat.
Jako katolíci jsme zváni pronikat nejen
do hloubky, ale i do šíře naší tradice.
Nikoliv ve smyslu zákazníků přehrabujících se sortimentem duchovních

laskominek, ale spíše coby pozorní posluchači náročné a složitě komponované symfonie, která nás na první poslech
neupoutá celá. Zarezonují v nás určité
pasáže, jiné uniknou naší pozornosti,
nebo našemu porozumění. Chci se letos pozorněji zaposlouchat do říjnových
tónů mariánských a dušičkových pobožností. A jaká zákoutí katolicismu
zůstávají vzdálena vám? A zkoušeli jste
se zaposlouchat?

Martin

S P O L E Č E N S T V Í naší farnosti a jeho záležitosti
Farní charita
Rádi bychom navázali na dlouholetou
tradici, kterou jsme na nějaký čas přerušili, na odkaz Jarky Nagyové, pořádáním „Misijního koláče“ – takže prosíme
na misijní neděli 22. října 2017 pečme,
smažme, vařme, ... a přinesme dobroty
do kostela, abychom si po obou mších
svatých mohli v portiku kostela popovídat při jejich konzumaci a pití kafíčka
či jiných nápojů, nebo si koupili něco
dobrého domů, abychom tak výtěžkem
a také modlitbami podpořili papežské
misijní dílo.
Komunita Sant' Egidio i letos, v sobotu dne 7. října, zajišťuje piknik pro lidi
bez domova, na Letné mezi kyvadlem
a technickým muzeem u restaurace
Bašta. Dobrovolníci k pomoci budou
určitě vítáni, a nějaké přinesené občerstvení určitě také.
A pro bližní bez domovů ještě plánujeme na listopad od 5. do 19. sbírku no-

(Mt 25,35n)
vých i obnošených především ponožek
a spodního prádla a dalších potřebných
věcí, např. baterek, spacáků, čepic, ...,
které by se mohly stát vánočními dárky
pro muže i ženy.

Za fachu Hanka
vrsovice@praha.charita.cz
721 444 323

č. účtu: 3400038319/0800

Pastorační rada 19. 9.
V úterý 19. září se sešli členové pastorační rady na svém setkání. Zástupkyně ekonomické rady nás informovala o tom, co bylo projednáváno na
jejich setkání. K zaplacení je faktura
za opravu první části střechy v částce
cca 323 000 Kč. Připravuje se jednání
s městskou částí ohledně fary, dále se
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řeší zpracování protipožární dokumentace kostela sv. Václava a osvětlení kostela sv. Mikuláše. Čekáme na závazné
stanovisko památkářů ohledně lavic.
Začíná nový pastorační rok, proto
hlavním bodem setkání byl plán akcí
a aktivit v naší farnosti. Nejprve nás
pastorační asistent Martin seznámil
s přípravou kulturní akce pro veřejnost, která proběhne v předvečer svátku
svatého Václava. Domlouval se přesný
program akce a co je potřeba ještě zařídit. Ve čtvrtek 28. září oslavíme svátek
svatého Václava ve farnosti.
V říjnu budou zahájeny pravidelné
aktivity. V neděli 1. října při mši svaté
v 10.30 hod P. Artur požehná dětem,
které budou chodit na náboženství, i jejich katechetům. Po mši svaté je možné
se setkat s katechety.

Říjen je měsícem růžence, proto nabízíme jeho společnou modlitbu každý
pátek před mší svatou v kostele sv. Václava od 17.30 hodin.
V letošním roce slavíme 100 let od
zjevení Panny Marie ve Fatimě, a tak
na pátek 13. října je naplánován tzv. fatimský den v naší farnosti. Od 17.30 hod
se budeme v kostele sv. Václava modlit
fatimský růženec a po něm následuje
mše svatá k Panně Marii.
Od neděle 15. října najdete v kostele
sv. Václava nádobu, do které je možné
vhazovat lístečky se jmény zemřelých.
Budeme se za ně modlit při večerní mši
svaté 2. listopadu v kostele sv. Václava.
V neděli 22. října proběhne v naší farnosti tzv. misijní koláč. Výtěžek z prodeje přinesených dobrot bude použit na
podporu misií. 
LH

S V Ě T E C v tomto měsíci
Svatý Lukáš, evangelista
Jméno Lukáš patří dnes mezi oblíbená
mužská jména. Co ale víme o svatém
Lukášovi krom toho, že napsal evangelium a Skutky apoštolů?
Dlužno říci, že velmi málo.
Narodil se před Kristem, v Antiochii
v Sýrii v pohanské rodině. Rodiče zřejmě nepatřili mezi chudáky, a tak se Lukášovi dostalo dobrého vzdělání a stal
se lékařem. V Antiochii poznal apoštola
Pavla, přijal víru a byl pokřtěn. Aby
toho nebylo málo, stal se též Pavlovým
osobním lékařem. Díky němu poznal
zřejmě osobně některé apoštoly, kteří

svátek 18. 10.
Ježíše osobně znali, a není vyloučeno,
že se potkal i s Marií. Jisté to sice není,
ale vzhledem k tomu, že v jeho evangeliu jsou popisovány i příběhy s Ježíšova
dětství, není to nemožné.
Jak víme, napsal krom evangelia ještě
Skutky apoštolů, kde se píše zejména
o sv. Pavlovi, kterého často doprovázel
na jeho cestách, byl s ním i ve vězení.
Po napsání těchto knih se Lukáš vytrácí z dějin.
Nevíme už, jak žil ani jak zemřel. Dle
sv. Isidora Sevillského žil Lukáš v Achaji, kde ve vysokém věku zemřel – byl
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oběšen na olivě. Podle jiného podání
zemřel v 1. století v Bologni ve věku
84 let sešlostí věkem.
Je pochován v Padově.
Světec je zobrazován jako starší muž
s knihou a perem, jeho atributem je
okřídlený býk, protože jeho evangelium
začíná obětí Zachariášovou v chrámě.
Často je zobrazován s ostatními evangelisty.

Je patronem Bologni, Padovy, lékařů,
malířů, notářů.
Na celém světě jsou „Lukášovy cechy“ – sdružení křesťanských lékařů,
která se zabývají etickými problémy na
poli medicínském.
Vždy kolem svátku sv. Lukáše je
v pražské katedrále pouť lékařů a je
vystavena lebka právě sv. Lukáše.

Alena Králová

P R O S T O R pro sdílení myšlenek a nápadů
Číhošť
V sobotu 22. 4. jsem se zúčastnil farního
zájezdu, jehož jedním z cílů byla návštěva obce Číhošť, kde se udály v raném
stadiu komunistické éry u nás podivné pohyby křížku nad oltářem během
kázání pana faráře P. Josefa Toufara.
Toho potom zneužily tehdejší komunistické orgány k ostouzení katolické
církve a těžkému jednání Státní bezpečností s ním, které vyústilo až v jeho smrt.
Byla inscenována podvodná „vysvětlení“
pohybů křížku, jejichž cílem bylo církev
zcela znemožnit. Mně už tehdy jako
patnáctiletému chlapci vrtalo hlavou,
co to bylo za pohyby a jak mohly vzniknout. Inscenované vysvětlení bylo tehdy
všem z mého okolí nevěrohodné. Ale tak
to zůstalo po dlouhá léta.
Vystudoval jsem fyziku a matematiku
a začalo mi být jasné, že vlastní pohyb křížku nemůže odporovat základním zákonům fyziky. A tak jsem se po
celou dobu zamýšlel nad tím, jakým
turbulentním přírodním silám mohl

být vystaven. Předpokládal jsem, že šlo
o lehký dřevěný kříž, který nemusel
mít stabilní postavení a vlivem nějakého závanu vzduchu např. při otevření
dveří se mohl zakymácet. Tak tomu bylo
s mým náhledem až do této návštěvy.
Při návštěvě jsem podrobně prohlížel všechny stavební a jiné skutečnosti,
dokumenty, fotografie atd., abych se
dopídil, jak se to skutečně mohlo stát.
Až jsem uviděl jednu fotografii, která
mi najednou mnohé objasnila. Představovala křížek po onom ději. Zjevně
šlo o křížek odlitý z měkkého kovu. Obdobný, možná menší, jsme měli i u nás
doma na nočním stolku. Často bývá
viděn na starých fotografiích a filmech
u lože nemocného. Nám se stalo, že se
jednou odlomil vlastní kříž od podstavečku. Tak to vypadalo i na zmíněném
pohledu: vlastní kříž jakoby se odlomil
a vzniklým otvorem se propadl do dutého podstavce. Svědčí o tom náhlý zlom
mezi svislým podstavcem a nahnutým
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křížem. Při odlamování se samozřejmě mohl zakymácet, než se ustavil do
stabilní polohy. Stalo se to tedy únavou
materiálu, ale kdy se to stalo a za jakých
okolností, to je fyzikou nevysvětlitelné.
To jsou právě ty okolnosti, které nepodléhají přírodním vědám, nebo jsou
tak složité, že nejsou ani s dnešními
ohromujícími matematickými a výpočetními prostředky popsatelné.

A tak nezbývá nic jiného, než vzít
za skutečnost vůli Nejvyššího, která se
zdá být krutá k osudu P. Josefa Toufara, ale doufejme, že ho pozvedne na
oltář a bude blahoslaven, popř. potom
i prohlášen za svatého, i když se nemohl
rozhodnout o svém osudu sám, ale byl
jím uvláčen až k smrti.


Miroslav Miler

POZVÁNÍ
Pozvánka na pouť
Sestry a bratři,
dovolujeme si Vás pozvati do Koclířova, v sobotu 7. října 2017, účastnit se 100.
výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě.
Sraz v 6.40 hod. před novým kostelem
Neposkvrněného početí Panny Marie
v Praze Strašnicích. Slavnostní bohoslužba v 10.30 hod. za účasti všech pánů
biskupů ČR. Hlavní celebrant kardinál
J. Em. Dominik Duka OP, který zasvětí Českou republiku Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie. Cena 250 Kč. Je
nutné se přihlásit na e-mail lida.burianova@seznam.cz. Tel.: 605 481 365.
Těší se na Vás pražští poutníci.

Sixta

Kroužek angličtiny pro dospělé
se schází vždy v pondělí, na faře, od
18.30 do 19.30 hodin. Nejde o vyučování,

ale o nabídku zopakovat si a osvěžit své
znalosti. Setkání jsou pro ty, kteří se již
učili anglicky a nebojí se zkoušet mluvit,
třeba jednoduchými slovy. Snažíme se
říci něco na různá témata, která bývají
stanovena předem. Často je tzv. volné
téma – každý má možnost připravit si
něco, co jej zajímá nebo co považuje
za důležité.
Není nutné, abyste již anglicky uměli – naučit se mluvit je možné právě jen
mluvením. Účast v kroužku je zdarma;
doporučuje se však menší dobrovolný
dar podle vlastního uvážení, a to ve
prospěch farnosti nebo farní charity.
Členové kroužku netvoří uzavřenou
společnost. Naopak, noví zájemci jsou
vítáni. Přijďte se, prosíme, nezávazně
podívat.
Bližší sdělí Miloslav Müller starší,
telefon domů 272 765 083, mobil 732
744 953. Má e-mailovou adresu: muller.
miloslav@centrum.cz.
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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

úterý

18.00 kostel sv. Mikuláše

středa

18.00 kostel sv. Václava

10.30 kostel sv. Václava (pro rodiny s dětmi)

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

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
16.30–17.15
16.00–17.00
18.30–19.30
19.00–20.00
19.00–21.00
19.30–21.00
Út 16.00–18.00
16.45–17.30
St 10.00–12.00
16.45–17.45
18.30–20.30
Čt 8.45
9.00–12.00
16.00–17.00
17.30–18.30
19.00–22.00
19.00
Ne 8.00–8.30
9.00–10.15
16.30
19.00–21.30

Mariina legie /I. Ditrich/
Náboženství 2. a 3. třída /H. a P. Svobodovi/
Náboženství 4. s 5. třída /S. Kocourková a
B. Matochová/
Angličtina pro dospělé /M. Müller st./
Spolčátko (náboženství pro starší děti z druhého
stupně) /M. Rechnerová/
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
Setkávání maminek s dětmi /M. Schaeferová/
Náboženství 6. a 7. třída /M. Peroutka/
Zkouška sboru /L. Dřevikovský/
Setkání při čaji /M. Müller starší/ – 1x měsíčně dle
oznámení
Úřední hodiny farnosti /I. Nováková, A. Matuszek/
Náboženství pro nejmladší děti /K. Dubnová/
Divadelní kroužek /D. Vacková/
Zkouška kapely Missa /J. Tomsa/
Modlitba matek /H. Rechnerová/ – liché týdny
školního roku
Zkouška sboru /L. Dřevikovský/
Zkouška farní scholy /O. Škoch/
Představení farního nadnárodního pimprlového
divadla – poslední neděle v měsíci v pastoračním
roce
Společenství mládeže /K. Jančeová/ – jednou za 14
dní

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

č. 1
č. 1 a 2
č. 1 a 2
č. 1

FAR
FAR
FAR
FAR

kancelář
č. 1 a 2
č. 1 a 2
č. 1

FAR č. 3
SÁL
SÁL
FAR č. 1 a 2
SÁL
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K A L E N D Á Ř na říjen 2017
1. 10.

Ne 10.30

1. 10.
3. 10.
5. 10.
6. 10.
7. 10.
13. 10.
17. 10.
20. 10.
22. 10.
27. 10.
29. 10.

Ne
Út
Čt
Pá
So
Pá
Út
Pá
Ne
Pá
Ne

11.30
19.00
9.00
17.30
13.00
17.30
19.00
17.30
8.30–12.00
17.30
16.30

Požehnání katechetům a dětem z kroužků náboženství VÁC
Informační setkání s vedoucími kroužků náboženství
Setkání týmu katechetů
Setkání seniorů při čaji
Společná modlitba růžence
Piknik pro lidi bez domova na Letné
Fatimský den a společná modlitba růžence
Setkání pastorační rady
Společná modlitba růžence
Misijní koláč
Společná modlitba růžence
Představení loutkového divadélka na faře

Webové stránky farnosti

www.farnostvrsovice.cz

Čísla účtu farnosti

Mimořádné akce, změny, výjimky

na provoz farnosti: 280828389/0800
farní charita: 3400038319/0800

VÁC
FAR
FAR
VÁC
VÁC
FAR
VÁC
VÁC
VÁC
FAR

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
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