Věstník farnosti u kostelů
s v. M i k u l á š e a s v. V á c l a v a
26. listopad Léta Páně 2017
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PROSINEC

VĚTRNÁ NEDĚLE
Před nedělí 29. října tohoto roku bylo
předpovídáno na ten den větrné počasí
a nárazy větrných poryvů
na horách až do rychlosti
170 km/h. V sobotu jsem
se vrátil do Prahy pozdě
večer a hodlal jsem svou
nedělní povinnost splnit
až v neděli odpoledne.
Přesto jsem byl již v osm
ráno vzhůru a při otevření
rolety jsem pohlédl z okna

ven na Čechovo náměstí a kostel sv. Václava. Mám své okno v domě za kostelem
ve výši asi předposledního
stupně střechy lodi kostela. Mou pozornost upoutalo něco neobvyklého na
nejvrchnějším ze stupňů
této střechy. Hned jsem si
uvědomil, že se tam zřejmě v důsledku větrného
poryvu uvolnilo plechové
pokrytí a plech se nahrnul
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na kříž, který tam stojí, a vytvořil tam
hráz. Kříž zabránil pádu plechu dolů,
ale plech se pod dalšími poryvy nebezpečně zvedal a hrozilo, že by mohl kříž
přeletět nebo že by popř. kříž nemusel
větru a plechu odolat. Proto jsem se
rozhodl zavolat hasiče, ale spletl jsem
si číslo a volal na policii. Dispečerka mě
ovšem vyslechla a slíbila, že to zařídí. Již
ve čtvrt na devět přijela dvě hasičská
auta a hasiči začali plnit svou povinnost.
Postupně se začali objevovat nahoře
a obcházeli tu změť plechu a dohadovali se, jak na to. Potom to přenosnou
motorovou rozbrušovačkou po kusech

oddělovali a odstraňovali. Musím prozradit, že když jsem je viděl procházet
se tam a potom pracovat bez jištění
záchranným lanem, modlil jsem se, aby
nepřišel nějaký silný větrný poryv a nesmetl je všechny dolů! Západní okraj té
plechové změti se občas větrnými poryvy nebezpečně nadzvedal! Již v devět
hodin byli s prací hotovi a odjeli. Kdyby
na tom posledním stupni střechy nestál
ten pevný kříž, plech by se ihned odtrhl
a uletěl. Přitom mohl napáchat další
škody na majetku, popř. na zdraví lidí.

Miroslav Miler

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

(1 Kor 13,3)

Vánoční přání – „Dopisy Ježíškovi“ –
finančně velmi znevýhodněných spoluobčanů především z Prahy 10, pro
které budeme opět zajišťovat patrně
jejich jediné letošní vánoční dárky, budou v kostele sv. Václava na nástěnce
farní charity vyvěšena od 26. listopadu
t. r. Prosíme, zapišme se a rozeberme
si je, abychom dárky dodali označené
příslušným číslem do jednoho z košů
v kostele sv. Václava nejpozději do 3.
neděle adventní, tedy do 17. prosince.
Všichni jsme zváni na předávání dárků
do kostela sv. Mikuláše ve středu 20.
prosince od 15.00 hodin.
Malé dárečky, především vánoční pečivo, obrázky od dětí, drobná potěšení
pro osamělé, především seniory, dávej-

me prosím do druhého z košů také do
neděle 17. prosince. Zároveň si z toho
koše berme tyto dárečky pro osamělé
lidi, o kterých víme, že by je takový dárek z naší farnosti potěšil, a při předání,
prosíme, vyřiďte pozdravení a přání požehnaných Vánoc od našich farnic a farníků. Hlavní část zase plánujeme dodat
do Domova seniorů ADCh v Mukařově.
Děkujeme velice za potřebné věci pro
bližní bez domova, které jsme vybírali
v listopadu. Mezi pěknými teplými věcmi obnošenými byly i vánoční dárky –
nový svetr upletený pro tuto příležitost,
nové teplé ponožky, šály, čepice, baterky, ... Pokud byste někdo chtěl ještě přidat další potřebné vánoční dárky, např.
nové termosky, termohrnky, sprchový
gel, šampon, vánoční cukroví, nebo rád
pomohl s velice potřebnou přípravou
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tradičního Vánočního oběda, jak plánují dobrovolníci z komunity Sant' Egidio
hostit přibližně tři stovky chudých lidí
25. prosince v Arcibiskupském paláci
a v Arcibiskupském semináři v Dejvicích, přihlaste se prosím našemu farníkovi Pavlu Šachovi (607 251 193).
A prosíme také o zapisování se během
prosince v kostele sv. Václava na listy

koledníků, doprovázejících a těch, kteří
nás pozvou do svých domů, i k některým sousedům s Tříkrálovou sbírkou.
Plánujeme koledovat od 2. do 7., příp.
8. ledna 2018.

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

č. účtu: 3400038319/0800

SVĚTEC V TOMTO MĚSÍCI
Svatá Blanka, královna
Píše se 4. březen r. 1188 a na dvoře
krále Alfonse VIII. ve španělské Kastilii
očekávají radostnou událost. Královna
Eleonora se chystá porodit své třetí
dítě. Obě předchozí děti jsou princezny. Bude to tentokráte princ? Chyba
lávky – je to opět princezna. Ale rodiče
se radují a dávají dívence jméno Blanka.
Po ní přichází na svět ještě osm dalších
sourozenců, takže na královském dvoře
je celkem jedenáct dětí! Dost pro radost, i starost. Dětem se dostává toho
nejlepšího vzdělání a dobré náboženské
výchovy. Léta plynou a děvčata dospívají. Blance bude již dvanáct let, je třeba
poohlédnout se po vhodném partnerovi.
Ve Francii mají chlapce Ludvíka, ten
by se k ní dobře hodil, je to následník
trůnu, tedy dobrá partie, uvažuje král
Alfons a ihned jedná. Z francouzské
strany není proti zamýšlenému sňatku
námitek, a tak se dvanáctiletá Blanka
22. 5. 1200 s velkou slávou vdává.
Manželství to bylo zřejmě šťastné
a vzešlo z něho devět potomků. V r. 1223

svátek 1. 12.
se Ludvík stal králem Francie, ale bohužel již za tři roky zemřel na úplavici.
Zanechal po sobě zarmoucenou manželku, devět sirotků, z nichž nejstaršímu Ludvíkovi bylo pouhých jedenáct
let, a království v situaci značně neutěšené. Blanka, ač zarmoucena ztrátou
manžela, se energicky ujala vladařských
povinností jako regentka. Celých deset
let spravovala zemi energicky a moudře.
Velmi jí leželo na srdci blaho poddaných. Podporovala a zakládala nemocnice a ústavy pro potřebné, podporovala
též kostely a řády, aby i ony mohly pomáhat chudým a potřebným. Velmi si
vážila zejména františkánů, do jejichž
řádu vstoupila jako terciářka. Krom
vladařských povinností, které ji hodně
zaměstnávaly, si našla čas na Boha a na
náboženskou výchovu svých dětí, zejména budoucího krále Ludvíka. A dařilo
se. Ludvík byl dobrý syn, jeho sestra
Isabella se stala řeholnicí, i ostatní děti
jí dělaly radost.
V r. 1252 ale vážně onemocněla.
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V předtuše blízké smrti se uchýlila do
cisterciáckého kláštera v Maubuisson,
kde 1. 12. 1252 zemřela oplakávána celým národem. V témž klášteře byla i pochována. Ludvík se o její smrti dozvěděl
až v r. 1253.

V Čechách žádné obrazy ani sochy
světice nenajdeme, musíme za nimi do
Francie, kde je Blanka zobrazována
jako dobrotivá paní v královském oděvu.

Alena Králová

P R O S T O R pro sdílení myšlenek a nápadů
Pavel Kuneš o obrazu sv. Mikuláše
V březnu tohoto roku zemřel malíř
Miroslav Rada, autor obrazu sv. Mikuláše v menším z našich kostelů. Při
příležitosti svátku jednoho z patronů
vršovické farnosti jsme oslovili našeho
bývalého faráře Pavla Kuneše, abychom
se dozvěděli něco víc o zesnulém malíři
Radovi a okolnostech vzniku zmíněného obrazu.
Pavle, jak vůbec došlo k tomu, že náš kostel získal moderní obraz svého patrona?
Vršovický kostel sv. Mikuláše byl vykraden jinak, než v devadesátých letech
minulého století bývalo u zlodějů zvykem. Dva lidé byli viděni, jak v jednom
letním měsíci 1998 o polednách vyšli
z kostela, nesouce na ramenou smotaný
koberec, zřejmě k vyčištění. Pak se však
ukázalo, že to nebyl koberec k vyčištění, ale obraz sv. Mikuláše vyříznutý
z hlavního oltáře k ukradení. Nikoho
z kolemjdoucích nenapadlo, co se to
děje. Je ovšem slušné, aby kostel ukazoval obraz svého patrona, a tak bylo
potřeba něco udělat.

Předpokládám, žes to byl ty, kdo Miroslava Radu oslovil. Znali jste se osobně –
čím jste si byli blízcí?
Miroslava Radu, který bydlel v Tolstého ulici, jsem znal od šedesátých let.
Byli totiž tři kamarádi, malíř Mirek
Rada, vynikající fotograf Jan Šplíchal
a teoretik fotografie Petr Tausk. Petr
byl katolík a chodil do kostela Srdce
Páně na Vinohradech, kde jsem býval
v letech 1968–71 kaplanem. Ten mě seznámil s oběma ostatními. Ti byli evangelíci. Ač byli všichni o deset let starší,
snadno jsme se stali přáteli. Už tehdy
jsem věděl, že věřící evangelík a věřící
katolík jsou si velmi blízko a mohou se
společně radovat z víry. Naopak málo
věřící katolíci a málo věřící evangelíci
se na sebe často dívali svrchu. Časem
jsem se skamarádil i s Radovou manželkou Jarmilou a oběma syny, Ondřejem
a Vojtěchem. Ti se později také stali
malíři.
Miroslav Rada byl prvním malířem
(možná dokonce na světě), který otevřel
výtvarnému umění cestu do evangelic-
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kých kostelů. Už v sedmdesátých letech
měl za sebou namalování několika obrazů do evangelických kostelů v Německu. Obrazy nebo sochy nemusejí totiž
sloužit k uctívání a klanění, což desatero výslovně zakazuje, ale k informaci
a povzbuzení. Každý čtenář Vinice si to
může dokonale sám ověřit návštěvou
vinohradského evangelického sboru
v Korunní ulici.
Dílo Radovo jsem znal už dlouho. Už
jako student Akademie byl jedním ze
tří ilustrátorů Biblického slovníku, vydaného nakladatelstvím Kalich v roce
1956. Obdivoval jsem jeho figurální
tvorbu, krásné stylizace a poctivou malbu. Mirek ochotně převzal úkol zpodobit svatého Mikuláše a obraz společně
se synem Ondřejem v listopadu 2001
dokončil. Náš obraz je namalován akrylem a olejem na plátně, nalepeném na
silných dřevěných deskách. V lednovém
čísle Svatováclavské vinice z roku 2002
je Miroslav Rada vyfotografován při
práci.
Radovy obrazy jsou plné symbolů. Prozradíš nám, jak čteš obraz, který našemu
kostelu vévodí?
Biskup Mikuláš žil ve 4. století. Narodil se v tehdejším maloasijském městě Myra (v dnešním Turecku). Tam se
také stal později biskupem. Malíř ve
zpodobení svatého Mikuláše nepoužil
svatozář, ale paprsky vycházející z ukřižovaného Pána Ježíše. Tohle znamení
Ježíšovy blízkosti posvěcovalo sv. Mikuláše. V obraze se současně promítá

celý jeho život. Na obraze ho vidíme za
mřížemi. Víme, že roku 325 se účastnil
nicejského koncilu a nesl ještě na sobě
stopy věznění z doby pronásledování
křesťanů. Jeho postava je doprovozena
tradičními atributy: tři zlatá jablka jsou
symbolem jeho trojnásobné finanční
pomoci chudé rodině. Biskupský oblek
s berlou a nabízení chleba hladovému
je tam proto, že se mu podařilo pro hladovějící město zajistit potraviny z lodi
kotvící v přístavu. V levém průhledu
je další vyprávění z jeho života, když
zachránil ztroskotané lodníky. V pravém průhledu nahoře je náš vršovický
kostelík.
A jak jsme jeho práci zaplatili?
Nevím, zda si čtenáři dovedou představit, kolik práce takový obraz znamená. Rada na něm pracoval tři čtvrtě
roku. Na můj dotaz, kolik to bude stát,
odpověděl, že by mu stačila tehdejší
průměrná měsíční mzda. Tak nás obraz
vyšel velmi levně. Už během práce na
obraze se přihlásila paní Hedvika Vondrušková se svým synem Jaroslavem, že
obraz pro kostel zaplatí. Přijal jsem její
nabídku a Miroslava Radu navštívila
v ateliéru v Krymské ulici, aby viděla,
jak práce pokračuje. Paní Vondrušková
zemřela několik let po dokončení a myslím, že i její syn už je na pravdě Boží.
Zemřel i autor obrazu Miroslav Rada,
ale jeho dílo přetrvává.
Pavle, díky za rozhovor!

Míla Müller ml.
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K A L E N D Á Ř na prosinec 2017
3. 12.
3. 12.

Ne
Ne

5. 12.
5. 12.
6. 12.
8. 12.

Út
Út
St
Pá

8. 12.
10. 12.

Pá
Ne

14. 12.
15. 12.
15. 12.
17. 12.
18.–22.
12.
19. 12.
19. 12.
19. 12.
20. 12.
20. 12.

Čt
Pá
Pá
Ne
Po–
Pá
Út
Út
Út
St
St

21. 12.
22. 12.

Čt
Pá

23. 12.
24. 12.
24. 12.
24. 12.

So
Ne
Ne
Ne

25. 12.
25. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
29. 12.
30. 12.

Po
Po
Po
Út
St
Pá
So

Mimořádné akce, změny, výjimky

8.30 a 10.30 Eucharistie s žehnáním adventních věnců
9.30 a 11.30 Andělíček pro Tebe (akce na podporu misie
v Ekvádoru)
17.00
Mikulášská u sv. Mikuláše (program pro děti)
18.00
Eucharistie výjimečně u sv. Václava
18.00
Slavnostní poutní eucharistie u sv. Mikuláše
18.00
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
19.00
Adventní duchovní obnova pro ženy
9.30 a 11.30 Pohlednice pro Zajíčka na koni (akce na podporu
neziskové organizace)
8.00
Není eucharistie
18.00
Eucharistie
18.45
Adventní duchovní obnova pro muže
8.30 a 10.30 Eucharistie s Benešovskými roráty
7.00
Eucharistie s rorátními zpěvy
18.00

Besídka základní školy U Roháčových kasáren
Eucharistie bude v 7.00
19.00
Setkání pastorační rady
15.00
Vánoce dál (charitní předávání dárků)
17.00–18.00 Příležitost k svátosti smíření a duchovnímu
rozhovoru
Eucharistie bude v 7.00
17.00–18.00 Příležitost k svátosti smíření a duchovnímu
rozhovoru
8.00
Eucharistie s rorátními zpěvy
8.30
Eucharistie (4. neděle adventní)
16.00
Vánoční eucharistie pro rodiny s dětmi
24.00
Půlnoční eucharistie s Rybovou Českou mší
vánoční
8.30
Slavnostní eucharistie
10.30
Slavnostní eucharistie pro rodiny s dětmi
16.00
Společné zpívání koled
9.30
Eucharistie (svátek sv. Štěpána)
18.00
Eucharistie s žehnáním vína (svátek sv. Jana)
18.00
Eucharistie
8.00
Eucharistie

VÁC
VÁC
MIK
MIK
MIK
VÁC
SÁL
VÁC
MIK
VÁC
SÁL
VÁC
MIK
VÁC
MIK
FAR
MIK
VÁC
MIK
VÁC
MIK
VÁC
VÁC
VÁC
VÁC
VÁC
VÁC
VÁC
VÁC
VÁC
MIK
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31. 12.

Ne

8.30

31. 12.

Ne

10.30

1. 1.
1. 1.

Po
Po

8.30
10.30

Svátek Svaté rodiny – eucharistie s obnovou
manželských slibů
Svátek Svaté rodiny – eucharistie pro rodiny
s dětmi, s obnovou manželských slibů
Slavnostní Eucharistie (Matky Boží Panny Marie)
Slavnostní eucharistie pro rodiny s dětmi (Matky
Boží Panny Marie)

VÁC
VÁC
VÁC
VÁC

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

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

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
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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
18.30–20.30
19.30–21.00
Út 16.00–18.00
15.00–15.45
16.45–17.30
18.30–20.00
St 10.00–12.00
16.45–17.45
18.30–20.30
Čt 8.45
9.00–12.00
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. a 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/
Náboženství pro nejmladší děti /K. Dubnová/
Biblická hodina /J. Nagy/ – 2. a 4. úterý v měsíci
Katechumenát /R. Kindl/
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/
Divadelní kroužek /D. Vacková/

FAR č. 1
SÁL
FAR

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
FAR č. 3

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

č. 1 a 2
č. 1
č. 3
č. 1 a 2
č. 1 a 2
č. 1

FAR kancelář
FAR č. 1 a 2
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