
K O M U N I K A C E

je slovo nejméně dvou významů. Schvál-
ně: který vás napadl dřív – silnice, nebo 
rozhovor? Na první po-
hled se přitom může 
zdát, že tyto význa-
my nemají vůbec nic 
společného. A  přece! 
V  obou případech jde 
o spojení – jednou míst, 
podruhé lidí. A  právě 
v tomto významu je naší 

farní komunikaci věnováno číslo Vinice, 
které právě otvíráte. To proto, že církev, 

a tudíž i farnost je (nebo 
by přinejmenším měla 
být) společenství, commu-
nio. Takže komunikovat 
vlastně znamená tvořit 
společenství. A ne ledaja-
ké! Latinské communio 
totiž znamená i  (svaté) 
přijímání… MiM
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S P O L E Č E N S T V Í   naší farnosti a jeho záležitosti

Farní charita 

„My tři králové jdeme…,“ znělo počát-
kem ledna i  v naší a  z naší farnosti. 
Za léta koledování nastal velký posun 
od skupinek koledníků – dětí většinou 
z náboženství spolu s dospělou osobou – 
ke koledování rodinnému, kdy jednot-
livé sbírky zajistili rodiče či prarodiče 
se svými potomky a  jejich kamarády. 
Děkujeme letos velice Kocourkům, Bis-
kupům, Škochům, Minaříkům, Luká-
šům a Hříbalům, Náměstkům a Šul-
cům, Kučerům a hlavně Müllerům st. 
a Hobzům, kteří opět zajistili 3 sbír-
ky v Tescu, a samostatné skupince ze 
spolčátka, Marušce Rechnerové a Daně 
Vackové. Koledníci v rámci náboženství 
sice v kraťoučkých časech moc peněz 
nezískali, ale i oni přispěli k zveřejňová-
ní té „tváře“ církve, kterou má dost lidí 
rádo. Takže snad jsme kromě vybírání 
peněz potěšili spoluobčany zpíváním 
mnohdy skvěle doprovázeným hudební-
mi nástroji a přáními do nového roku. 
Oni potěšili nás vstřícností. Děkujeme 
také dvěma našim charitním babičkám 
Maruškám (Boháčové a Řehořové) za 
výborné zázemí na faře.

Prosíme o další dobrovolníky, kteří 
by navštěvovali osamělé starší lidi nebo 
hlídali malé děti, či zajišťovali občasné 
těžší nákupy potřebným. Možné je si 
i takhle přivydělat prostřednictvím do-
hody o provedení práce.

Upozorňujeme, že se letos Den seni-
orů a nemocných bude konat už týden 
před Květnou nedělí, tedy 17. března 

2018, a můžeme se těšit mimo jiné i na 
setkání s P. Pavlem Kunešem. 

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

721�444�323
 č. účtu: 3400038319/0800

Pastorační rada 14. 11.

Na setkáních pastorační rady se vět-
šinou řeší provozní potřeby farnosti. 
Někdy ale narazíme na téma, kterému 
je potřeba věnovat více času. Tím se 
pak zabýváme na tematické pastorační 
radě. Taková rada proběhla v úterý 14. 
listopadu a jejím tématem byly komu-
nikační kanály farnosti. 

Jedním z  těchto kanálů je farní ča-
sopis Vinice. Shodli jsme se na tom, že 
by měl reflektovat život naší farnos-
ti, tj. měl by informovat o  aktivitách, 
které se ve farnosti děly a dějí. Uvítali 
bychom rozhovory s  farníky, informa-
ce o duchovních obnovách, seznámeni 
se skupinami a kroužky, které ve far-
nosti fungují. Aby farní časopis mohl 
sloužit jako paměť farnosti, je potřeba 
najít spolupracovníky pro šéfredaktora 
Martina Peroutku. Za současné situace 
chceme zachovat Vinici alespoň jako 
věstník s  tím, že několikrát do roka 
vyjde speciální obsáhlejší číslo. 

Farní časopis Vinice vychází běžně 
v nákladu cca 120 ks, na Vánoce a Ve-
likonoce je počet výtisků vyšší. Farníci, 
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kteří projevili zájem, dostávají Vinici 
v  elektronické podobě. Další zájemci 
o tento způsob rozesílání mohou kon-
taktovat Martina Peroutku. 

Někteří farníci komunikují prostřed-
nictvím farního Facebooku. V současné 
době má asi 360 členů a  jejich počet 
stále roste. Na Facebooku je možno 
zhlédnout videa z farních akcí. Odkaz 
najdete na stránkách farnosti.

Již několik let funguje farní web, 
jehož obsah řeší pastorační asistent 
Martin. Technickou stránku zajišťoval 
Ondra Fišer, bohužel v současné době 
nikdo údržbu webu neprovádí. Byli by-
chom rádi, kdyby se takový člověk našel, 
aby farní web mohl plně využívat svůj 
potenciál. LH

Pastorační rada 19. 12.

V úterý 19. prosince se sešli členové pas-
torační rady na svém setkání. Prvním 
tématem byly Vánoce ve farnosti. Větši-
na věcí již byla domluvena na minulém 
setkání, a  tak se nyní řešil například 
začátek mše svaté o slavnosti Zjevení 
Páně nebo ohlašování Tříkrálové sbírky.

Mluvilo se o některých akcích far-
nosti, které proběhnou v  lednu 2018. 
V sobotu 20. ledna se děti mohou těšit 
na tradiční dětský karneval. V pátek 26. 
ledna se uskuteční společenský večer 
naší farnosti. Rozhodli jsme se pozvat 
i vršovické evangelíky a husity. Výtěžek 
bude použit na opravu zvonů kostela 
svatého Václava. 

Třetí neděli adventní pořádala farní 
charita sbírku na sociálně potřebné lidi 
z naší farnosti. Hanka Kučerová Rech-

nerová nás informovala, že se vybralo 
cca 20 tisíc Kč. Diskutovalo se o využití 
těchto prostředků. 

Zástupkyně ekonomické rady Jiřinka 
Haaszová nás seznámila s tím, co řeši-
li na svém setkání o týden dříve. Byli 
jsme informováni o stavu účtů farnosti, 
předběžném výsledku účetní uzávěrky, 
jak se řeší havárie střechy kostela sva-
tého Václava a o opravách plánovaných 
na příští rok. V kostele sv. Mikuláše 
je potřeba vyměnit futro dveří na věž 
a opravit světla. V kostele sv. Václava 
se budou opravovat lavice a  bude se 
pokračovat v  opravě střechy. Farnost 
požádá o dva granty.

Posledním tématem setkání byla pří-
prava voleb nové pastorační rady. Volby 
proběhnou v neděli 15. dubna. Nejprve 
bude možné navrhovat kandidáty. Pak 
budou tito osloveni, zda s kandidaturou 
souhlasí. Definitivní seznam kandidátů 
bude znám začátkem dubna a představí 
se v dubnovém čísle farního časopisu 
Vinice.  LH
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S V Ě T E C   V   T O M T O   M Ě S Í C I

Svatí Luigi Versiglia a Callisto Caravario, mučedníci, salesiáni  svátek 25. 2.

1. října roku 2000 kanonizoval papež 
(dnes již svatý) Jan Pavel II. první sa-
lesiánské mučedníky: biskupa Luigiho 
Versigliu a kněze Callista Caravaria. 
Kdo byli tito muži, a kdy a proč zemřeli?

Luigi Versiglia se narodil ve městě 
Oliva Gessi v Itálii 5. 6. 1873. Ve věku 
12 let byl přijat do salesiánské školy 
v  Turíně. Znal se osobně s  Donem 
Boskem, zakladatelem salesiánů. Poté 
studoval filosofii v  Turíně a  teologii 
v  Římě. V  roce 1895 přijal kněžské 
svěcení a poté působil deset let jako 
novicmistr. V roce 1906 se přihlásil na 
misie do Číny a 22. 5. 1920 se stal apo-
štolským vikářem v Šanghaji. V  roce 
1921 přijal biskupské svěcení. Zde se 
také setkal s  dalším spolubratrem sa-
lesiánem Callistem Caravariem.

Ten se narodil 8. června 1903 v Cu-
orgnè v Itálii, studoval na salesiánském 
gymnáziu v Turíně, poté v  roce 1918 
vstoupil do noviciátu salesiánů ve Fo-

glizzu v  Canavese, první sliby složil 
v roce 1919. V roce 1924 opustil Turín 
a přihlásil se na misie do Číny. Nejprve 
žil v Šanghaji, kde se učil čínštinu, 18. 
5. 1929 přijal kněžské svěcení a stal se 
pomocníkem biskupa Versiglii. V úno-
ru 1930 se společně s  dalšími dvěma 
misionáři, katechetkou a dvěma žáky-
němi školy Dona Boska vydali na misie 
do území Liu-Čou. 

Politická situace v Číně byla v té době 
napjatá. Když se misionáři 25. 2. 1930 
plavili na člunu, byli přepadeni skupi-
nou těžce ozbrojených pirátů. Ti poža-
dovali tučné výkupné, a aby toho nebylo 
málo, pokoušeli se znásilnit přítomné 
dívky. Oba duchovní se jim v  tomto 
mrzkém počínání snažili všemožně za-
bránit, a nakonec byli oba zastřeleni. 
Banditům se podařilo uprchnout. Mrt-
vá těla misionářů byla pohřbena 13. 3. 
1930 v Šiu-Čou.

 Alena�K.

P R O S T O R   pro sdílení myšlenek a nápadů

Farnost online

Kromě Vinice využíváme ve farnosti 
také další způsoby nepřímé komunika-
ce, jako jsou webové stránky, profily na 
sociálních sítích a farní intranet neboli 
úložiště. 

Současná podoba farního webu vznik-

la před pěti lety a stále nemá dořešené 
některé funkce (například přetrvávají 
problémy se synchronizací kalendářů), 
web také působí nepřehledně, někte-
ré oddíly jsou neaktuální atd. Rozvoji 
webu pomůže poskytování zpětné vazby 
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(narazíte-li na neaktuální nebo chyb-
nou informaci, dejte o tom vědět pasto-
račnímu asistentovi), aktivní tvorba ob-
sahu (zvláště vedoucí různých kroužků 
a aktivit mohou pomoci tím, že čas od 
času zkontrolují a případně aktualizují 
prezentaci svých projektů na farním 
webu). Je možné se přihlásit jako přímý 
administrátor obsahu – pokud posílá-
te informace na web častěji nebo to 
máte do budoucna v plánu, pastorační 
asistent vás rád zaškolí v  administra-
tivním rozhraní webu, takže budete 
moci vkládat a opravovat informace sa-
mostatně. Konečně k řešení občasných 
technických problémů a dořešení výše 
zmíněných dlouhodobých vad je nezbyt-
né, aby se o web staral i nějaký odbor-
ník v oblasti informačních technologií, 
programátor či „webař“. Momentálně 
stálého dobrovolníka, který by s webem 
byl obeznámen a měl možnost občas mu 
věnovat pár desítek minut, nemáme. 
Web je technicky bezprizorní, pluginy 
nikdo neaktualizuje, neprobíhá žádná 
údržba. Moc prosíme o nabídky, nebo 
alespoň tipy, u koho žadonit. 

Farnost má také Facebook s více než 
350 fanoušky, kteří se však poměrně 
zdráhají přispívat vlastním obsahem. 
Pokud tedy na farním Facebooku nejste, 
určitě nás „lajkněte“ a pokud už se ka-
marádíme, budeme rádi za komentáře 
a  vaše vlastní příspěvky. Farnost má 
také účet na Google+, který rovněž mo-
mentálně leží ladem, pokud je někdo 
z farníků aktivním uživatelem této so-
ciální sítě a byl by ochoten pomoci účet 
spravovat (třebas jen „zrcadlit“ hlavní 
zprávy z Facebooku), budeme rovněž 
vděčni.

Obrovský nevyužitý potenciál před-

stavuje „farní intranet“ neboli „úloži-
ště“. Intranet je postaven na principu 
sdílených pracovních prostorů, kte-
ré může každý uživatel vytvářet, na-
stavovat jejich funkce a  zvát do nich 
spolupracovníky. Systém momentálně 
spolupracuje hladce s on-linovými ná-
stroji od Googlu i s LibreOffice, vytvá-
ří možnost mít veškerou dokumentaci 
a komunikaci vztahující se ke konkrét-
ní aktivitě nebo projektu na jednom 
místě, přehledně a  logicky utříděnou 
a kdykoliv pro všechny zainteresova-
né dostupnou. Veškerá tato data jsou 
uložena přímo na farním serveru, tak-
že se tím zároveň spontánně rozšiřuje 
farní online archiv. Na tomto úložišti 
již také čekají stovky gigabajtů dat z his-
torie i  současnosti naší farnosti. Leží 
ladem na našem serveru a  čekají na 
nějaké zpracování a alespoň částečnou 
prezentaci. Pastorační asistent nabízí 
kdykoliv konzultaci, zaškolení nebo po-
moc, pokud by někdo chtěl tyto cenné 
(v minulosti pracně a draze pořízené) 
nástroje využít. Přístup do intranetu je 
na vyžádání otevřen všem, včetně přátel 
a spolupracovníků mimo naši farnost. 
Jednotliví přihlášení uživatelé jej pak 
sami mohou udělovat dál. Systém je teo-
reticky připraven i na poměrně masivní 
využití, takže se nebojte zvát do svých 
pracovních prostorů další členy. Sou-
částí intranetu je také sdílený kalendář, 
synchronizovaný s  veřejným kalendá-
řem na webu. Uživatelé intranetu tak 
mohou sami (po schválení správcem) 
inzerovat své události ve webovém ka-
lendáři. 

Farnost má technicky dobře nakroče-
no k využívání výhod moderních infor-
mačních kanálů, stačí už jen „namočit“ 
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do tohoto způsobu komunikace dosta-
tek farníků. Snad k tomu tento článek 
přispěje.  Martin�Peroutka

Hledáme posily pro Vinici

Psali jsme to mnohokrát, ale jednou za 
čas je to třeba připomenout. Ve Vinici 
mohou vycházet i vaše příspěvky. Stačí 
je zaslat na viniční e-mail: svatovinice@
centrum.cz. Obzvlášť vítány jsou repor-
táže z různých církevních akcí, včetně 
těch našich, farních, ale i  různá vaše 
zamyšlení, názory na aktuální dění atd. 
Děkujeme všem, kteří do našeho věstní-
ku přispívají a těšíme se na nové, třebas 
i stálé přispěvatele.  Martin

Štěkeň 2017 – duchovní 
manželská obnova

Jsem vděčná, že jsme se mohli společ-
ně s mým manželem a dětmi zúčastnit 
duchovní manželské obnovy ve Štěkni. 
Přestože farnost Vršovice je pro nás již 
sedmým rokem duchovním domovem 
a účastníme se nejrůznějších aktivit, 
bylo to vůbec poprvé, co jsme měli mož-
nost jet. Nejvíce se asi těšily děti. My 
s manželem jsme odjížděli se smíšenými 
pocity, co vůbec od TOHO očekávat.

Po deseti letech společného manžel-
ského života se nám dostal prostor pro 
vědomý úklid skříně s názvem VZÁ-
JEMNÝ VZTAH. Začátek byl dost drs-
ný, kdy pod nánosy povinností běžného 
života, tlakem okolí, rodiny a životních 
negativních emocí jsme zjistili, že naše 
vzájemná LÁSKA skomírá. Oba jsme 

vedli SPOLEČNÝ život z povinnosti, 
a aniž bychom si všimli, běžel v uspě-
chaném stereotypu. Vzájemně jsme si 
vyčítali: „Ty ses změnil! Již nejsi takový, 
jaký jsi byl, když jsme se poznali.“ Oba 
jsme to na tom druhém viděli lépe.

Musím přiznat, že před příjezdem 
mne vůbec nenapadlo, že by mohlo do-
jít k  tak rychlé léčbě našeho vztahu 
po podání LÉKU, kterého se nám ve 
Štěkni dostalo (kombinace duchovních 
modliteb, skupinových setkání, rozho-
voru v páru, osobní samostatné analýzy, 
společná zábava, procházky v nádherné 
přírodě, a  prostě přestávka od běžné-
ho života). Jsme si vědomi, že samotný 
pobyt je pouze začátkem dalšího vývoje 
všech členů rodiny. Jsem vděčná všem, 
co se vědomě, ale i nevědomě podíleli 
na této báječné akci. Díky moc.

 Eva�a Deva

Informace o nadcházejících 
volbách do pastorační rady

15. dubna proběhnou volby do pastorač-
ní rady, které letos končí pětileté funkč-
ní období. Do poloviny března mohou 
farníci navrhovat vhodné členy, a  to 
písemně, členům volební komise, jimiž 
jsou: Martin Peroutka, Ivona Nováková 
a Jiřina Haaszová. Dle stanov pastorač-
ních rad „právo volit má každý katolík 
starší 15 let, příslušející do farnosti; (…) 
právo být zvolen má každý katolík starší 
18 let, který je ochoten plnit úkoly PR. 
(…) kandidáty může navrhnout každý 
člen farnosti, který má právo volit. Pí-
semné návrhy přijímá farář a volební 
komise. Společně posoudí, zda navržení 
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kandidáti splňují podmínky pro právo 
být zvolen a  vyžádá si jejich souhlas 
s kandidaturou.“

Profily kandidátů, kteří nominaci při-
jmou, a podrobné informace k průběhu 
voleb budou zveřejněny v dubnovém čís-
le farního věstníku a na farním webu.

Volit budeme 4 členy rady. Pro úpl-

nost je třeba dodat, že krom volených 
členů se pastorační rada skládá ze stej-
ného nebo nižšího počtu členů jmeno-
vaných farářem a dále ze členů stálých 
(z titulu funkce), jimiž jsou farář, jáhen, 
pastorační asistent a  ředitelka farní 
charity. 

 Martin

P O Z V Á N Í   na příští měsíc nebo i dál

Ozvěny Štěkně 

Pro velký zájem o Manželské setkání 
a pro větší variabilitu pro páry, které 
nemohou věnovat více času než jedno 
odpoledne, vznikla v roce 2012 aktivita, 
kterou jsme nazvali „Ozvěny Štěkně“. 
V sobotu v čase cca 13.00–19.00 probíhá 
program na stejné téma jako ve Štěkni 
v tzv. „instantní podobě“. Je to možnost 
se potkat a seznámit s ostatními páry 
z farnosti a získat něco pro své manžel-
ství. Odpoledne je zakončeno mší sva-
tou. Přihlášky na mail vladajen@gmail.
com, tel.: 777 565 119 nebo v sakristii. 
Termín Ozvěn Štěkně je 24. 2. 2018.

 Jana�Jeništová

Terezka u husitů

Blíží se výročí 100 let od vzniku Čes-
koslovenské republiky, po němž brzy 
následovalo i založení Československé 
církve husitské. Těší mě, že po deseti-
letích vzájemných antipatií dnes již mů-

žeme přicházet na vzájemnou návštěvu 
do našich kostelů, abychom se setkávali 
v modlitbě k našemu společnému Mis-
tru a Pánu. Ve Vršovicích máme k sobě 
obzvlášť blízko, a zdaleka nejen proto, 
že husitský kostel stojí na půl cesty mezi 
oběma katolickými. A tak není divu, že 
na návštěvu k našim husitským brat-
rům a sestrám přišla dokonce i  svatá 
Terezie z Lisieux! Ne sama – společ-
níkem je jí filozof Friedrich Nietzsche, 
autor známého výroku o  smrti Boha. 
Setkali se na jevišti divadla Mana, které 
husitská farnost provozuje v suterénu 
svého kostela, v divadelní hře Temná 
je noc. A  je to setkání věru zajímavé. 
Na jedné straně takřka dětská prostota 
řeholní sestry, na druhé touha filosofa 
překročit stín vlastní slabosti. Dokáží 
najít společnou řeč? Záleží i  na nás, 
vždyť v našem nitru je skryto obojí. Po-
kud chcete k tomuto hledání načerpat 
inspiraci, doporučuji zajít na některou 
z repríz – nejbližší bude 3. března od 
19 hodin.
 MiM
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Pozvánka na křížovou 
cestu do Osvětimi

Rádi bychom vás pozvali v postní době 
k vykonání křížové cesty, a to v místě 
evropské Golgoty v Osvětimi. Cesta se 
bude konat v  termínu posledního ví-
kendu před Květnou nedělí, tedy 16.–18. 
března 2018. Předpokládaná cena je cca 
1 500 Kč. V ceně je zahrnuta cesta, uby-
tování a vstup do areálu Osvětimi. Cena 
není konečná a závisí na ceně dopravy, 
jelikož cesta bude vykonána prostředky 
hromadné přepravy. Každý by si měl 
cestu řádně rozmyslet, jelikož je jak 
fyzicky, tak psychicky namáhavá. Bližší 
informace u Jana Horáčka. Přihlašovat 
se je možno na emailu asistent@far-
nostvrsovice.cz, případně na seznam 
v zadní části kostela. Počet účastníků 
je z logistických důvodů omezen maxi-
málně na dvacet osob. Jan�Horáček
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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

19.00–21.00 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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K A L E N D Á Ř   na únor 2018 Mimořádné akce, změny, výjimky

1. 2. Čt 8.45 Setkání seniorů při čaji FAR
13. 2. Út 19.00 Setkání ekonomické rady FAR
14. 2. St 18.00 Popeleční středa  – eucharistie s udílením popelce VÁC
15. 2. Čt 18.00 Ekumenický popelec VÁC
16. 2. Pá 17.10 Křížová cesta VÁC
20. 2. Út 19.00 Setkání pastorační rady FAR
23. 2. Pá 17.10 Křížová cesta VÁC
24. 2. So 13.00 Ozvěny Štěkně SÁL


