
P Ů L N O Č N Í  B O H O S L U Ž B A

je vzácnou příležitostí, kdy do kostela 
spolu s pravidelnými návštěvníky zavítá 
širší okruh přátel farnosti a vršovických 
sousedů. Proto bych 
rád tento úvodník po-
jal jako takovou výroč-
ní minizprávičku, z níž 
si i sváteční návštěvníci 
mohou udělat obrázek, 
co se ve zdejší farnosti 
děje, ač je to samozřej-

mě můj soukromý pohled a jiní by mož-
ná vypíchli jiné věci.

Tedy, máme jednoho pana faráře, 
Mons. Artura Matusz-
ka, který ve dvou na-
šich farních kostelích 
slouží sedm pravidel-
ných mší týdně, včetně 
nedělních bohoslužeb 
zvláště uzpůsobených 
pro rodiny s dětmi. Po-
máhá mu v tom profe-
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sionálně vedený a příležitostně školený 
sbor ministrantů a kostelníci. O hudbu 
nejen při bohoslužbách se starají hned 
tři domovská hudební tělesa (Vršo-
vická schola od sv. Václava, Smíšený 
pěvecký sbor při kůru sv. Václava a ka-
pela Missa) a hned několik skvělých 
a obětavých varhaníků. Při zvláštních 
liturgických příležitostech, jako jsou 
svátky a vigilie, pomáhá vytvářet scénář 
těchto akcí výtečný liturgik, náš jáhen 
Jan Rückl, jehož krásné přímluvy, tvo-
řené často přímo pro náš kostel, snad 
již letos vyjdou knižně.

Úklid a  běžná údržba stojí na vytr-
valé a neviditelné práci celého týmu 
dobrovolníků. Na větší opravy se far-
níci skládají, jiný zdroj financí farnost 
ani nemá. Letos se díky štědrosti dárců 
podařilo zaplatit téměř poloviční spolu-
účast na rozsáhlé opravě střechy sv. Vác-
lava a zrekonstruovat veřejné prostory 
na faře. Farnost se rovněž snaží starat 
o přilehlé veřejné prostory, vyjednává 
s úřady a komunikuje návrhy na zlep-
šení veřejných prostor v okolí kostelů 
s  veřejností (letos například v  rámci 
akce Zažít město jinak).

Ve farnosti se dále koná celá řada 
aktivit, krom zmíněných liturgických 
akcí jsou to skupinové přípravy ke křtu 
a biřmování a individuální přípravy ke 
křtu dětí a k manželství. Pravidelně se 
schází modlitební společenství a Ma-
riina legie, farnost je zapojena do lo-
kálních ekumenických aktivit, spolu 
s  vršovickými evangelíky a husity po-
řádá ekumenické bohoslužby a zajišťuje 
provoz kaple v místním domově seniorů. 
Máme na sebe navazující kurzy nábo-
ženství strukturované dle věkových sku-
pin od předškoláků až po vysokoškolá-

ky, máme kroužek biblistiky, angličtiny, 
pravidelná setkání seniorů a maminek 
s dětmi. Naše manželské společenství 
pořádá vyhlášené duchovní obnovy ve 
Štěkni, dále jsou ve farnosti advent-
ní a postní duchovní obnovy, ale také 
tělesná obnova – sportovní pobyt pro 
rodiny s dětmi.

Farnost má vlastní farní charitu, kte-
rá je sice na počet stálých členů malá, 
ale s podporou celé farnosti koná velké 
množství nejrůznějších aktivit, jako je 
Den seniorů a nemocných, nejrůznější 
charitativní sbírky, kontinuální podpo-
ra finančně znevýhodněných členů far-
nosti, nebo třeba rozdávání vánočních 
darů těm, kteří by jinak žádný dárek 
nedostali.

Farnost se také zapojuje do kultur-
ního života Vršovic, v kostelech pořá-
dá zdarma na vyžádání komentované 
prohlídky, poskytuje je základním ško-
lám pro jejich besídky, pořádá v nich 
koncerty duchovní hudby a tematické 
výstavy. Organizuje sousedské slavnosti, 
sousedské a charitativní pikniky, slav-
nosti sv. Václava, dále akce pro děti 
otevřené široké veřejnosti, jako je den 
dětí, dětský karneval nebo mikuláš-
skou besídku; všechny tyto akce jsou 
otevřené široké veřejnosti a jejich cílem 
není obracet návštěvníky na víru, ale 
být součástí kulturního života Vršovic 
a stát se platformou lidského setkávání. 
Není náhodou, že lidová tradice před-
stavuje narození Ježíška jako spontánní 

„sousedskou slavnost“ kde se schází lidé 
všech generací a  sociálních vrstev ve 
svornosti, v dobré vůli, k setkání tváří 
v  tvář. To je poklad, který církev má 
a který je, zvláště zde ve městě, stále 
vzácnější. Vítejte u nás. Martin
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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 zajištění jediných vánoč-
ních dárků na přání pro celkem 30 
lidí  – seniory, děti a mládež z Prahy 
10, které si převzali oni nebo příslušní 
sociální pracovníci 20. prosince 2017. 
Poděkování patří dárcům i všem, kteří 
jakkoli pomáhali.

Děkujeme všem dárcům balíčků vá-
nočního pečiva a  jiných dárečků pro 
osamělé bližní.

Děkujeme za finanční sbírku 3. nedě-
li adventní pro materiálně velmi znevý-
hodněné bližní.

Ve dnech 2.–8. ledna 2018 bude pro-
bíhat i  v  rámci naší farnosti Tříkrá-
lová sbírka. Ze získaných prostředků 
podpoří Arcidiecézní charita Praha 
Humanitární středisko ADCh Praha, 

AD Brandýs nad Labem pro pomoc 
matkám s dětmi, vybudování komunit-
ního centra Harfa Farní charity Vlašim 
a Českou nemocnici v Ugandě. Svůj po-
díl použijeme pro kulturní a společen-
ské aktivity finančně znevýhodněných 
seniorů a potřeby a  pomůcky pro ně. 
Prosíme také o zapisování se koledníků, 
doprovázejících a těch, kteří nás pozvou 
do svých domů, i k některým sousedům, 
během prosince na listy v  kostele sv. 
Václava nebo prostřednictvím našich 
dalších kontaktů.

Za fachu Hanka
vrsovice@praha.charita.cz

721 444 323
 č. účtu: 3400038319/0800

P O Z V Á N Í 

Pozvánka na pouť do Filipova

Pražští poutníci vás zvou na poutní zá-
jezd do Filipova. Letos si připomínáme 
již 152. výročí zjevení Panny Marie ve 
Filipově. Slavnostní mše svatá se koná 
v  sobotu 13. ledna 2018 ve 4 hodiny 
ráno. Odjezd autobusů od strašnického 
kostela Neposkvrněného početí Panny 
Marie bude v pátek ve 24.00 hodin, ná-

vrat v sobotu 13. ledna 2018 v 9 hodin. 
Cena zájezdu je 250 Kč. Chceme také 
pozvati střední generaci poutníků. Je 
to velký zážitek. Prosím, přihlašujte 
se na e-mail charita@farnostvrsovice.
cz nebo na tel. 605 481 365, případně 
274 782 480.
 Vlastislav Sixta
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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
16.30–17.15 Náboženství 2. a 3. třída /H. a P. Svobodovi/ SÁL
16.00–17.00 Náboženství 4. a 5. třída /S. Kocourková 

a B. Matochová/
FAR

18.30–19.30 Angličtina pro dospělé /M. Müller st./ FAR č. 1
19.00–20.00 Spolčátko (náboženství pro starší děti z druhého 

stupně) /M. Rechnerová/
SÁL

18.30–20.30 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

15.00–15.45 Náboženství pro nejmladší děti /K. Dubnová/ FAR č. 1 a 2
16.45–17.30 Biblická hodina /J. Nagy/ – 2. a 4. úterý v měsíci FAR č. 1
18.30–20.00 Katechumenát /R. Kindl/ FAR č. 3

St 10.00–12.00 Setkávání maminek s dětmi /M. Schaeferová/ FAR č. 1 a 2
16.45–17.45 Náboženství 6. a 7. třída /M. Peroutka/ FAR č. 1 a 2
18.30–20.30 Zkouška sboru /L. Dřevikovský/ SÁL

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
17.30–18.30 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 v pastoračním 
roce

FAR č. 1 a 2

19.00–21.30 Společenství mládeže /K. Jančeová/ – jednou za 
14 dní

SÁL
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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

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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Heřman. Tisk: Martin Peroutka, výtisky pro nás zkompletovali Polákovi

K A L E N D Á Ř   na leden 2018 Mimořádné akce, změny, výjimky

1. 1. Po 8.30 Slavnostní eucharistie (Matky Boží Panny Marie) VÁC
1. 1. Po 10.30 Slavnostní eucharistie pro rodiny s dětmi (Matky 

Boží Panny Marie)
VÁC

4. 1. Čt 8.45 Setkání seniorů při čaji FAR
4. 1. Čt 19.00 Koncert pěveckého sboru DPP VÁC
6. 1. So 9.30 Slavnost Zjevení Páně – slavnostní eucharistie se 

svěcením vody, kadidla a křídy
VÁC

20. 1. So 15.00 Dětský karneval SÁL
23. 1. Út 19.00 Setkání týmu katechetů FAR
26. 1. Pá 19.00 Společenský večer farnosti BARČA
28. 1. Ne 16.30 Představení loutkového divadla FAR

V Á N O Č N Í  B O H O S L U Ž B Y 
 v kostele sv. Václava na náměstí Svatopluka Čecha
24. 12. Po Štědrý večer 8.30 mše svatá

16.00 mše svatá pro rodiny s dětmi
23.59 půlnoční mše svatá s Rybovou Českou 

mší vánoční
25. 12. Ne slavnost Narození Páně 8.30 mše svatá

10.30 mše svatá
16.00 Společné zpívání koled

26. 12. Út svátek sv. Štěpána 9.30 mše svatá
27. 12. St svátek sv. Jana 18.00 mše svatá s žehnáním vína
29. 12. Pá 18.00 mše svatá
31.12. Ne svátek sv. Rodiny, poslední 

den občanského roku
8.30 mše svatá s obnovou manželských slibů
10.30 mše svatá s obnovou manželských slibů

1.1. Po slavnost Matky Boží  
Panny Marie, 
Nový rok

8.30 mše svatá
10.30 mše svatá

6.1 Ne Zjevení Páně 
(Tří králů)

9.30 mše svatá se svěcením vody, kadidla a 
křídy


