
T E N H L E  P O S T N Í  Ú V O D N Í K 

 píšu dne 23. února. Za poslední dva dny 
dle očitých svědků a  reportérů CNN 
zemřelo v  syrské Ghútě 250 civilistů, 
z toho 58 dětí. Část médií viní Asada, 
část muslimské extremisty, ale hroma-
dě mrtvých tělíček je to už 
jedno. Na prvních strán-
kách českých novin byly 
zprávy z olympiády. A jak 
by ne. Při pohledu na foto-
grafie a záběry z Ghúty je 
snadné propadnout bezna-
ději, zlomit nad lidstvem 
hůl. A ještě snazší je číst 
si o hokeji a ošklivé záběry 
zkrvavených zaprášených 
dětiček přelistovat, od-

klikout, zapomenout. Maminka měla 
kamarádku, která věřila v  léčivé ener-
gie a rozhodla se řešit své zhoršující se 
zdravotní problémy silou pozitivního 
myšlení. A tak si čistila čakry a čerpa-

la sílu ze stromů a nádor 
v  jejím těle mezitím spo-
kojeně metastázoval. Poz-
ději, když už ležela v ne-
mocnici na kapačkách, se 
svěřila mámě, že vůbec 
nechápe, jak mohla tak 
dlouho ignorovat realitu, 
že je v šoku z toho, jak do-
kázala sama sebe obelhat.

Křesťanství je nábožen-
ství naděje, lásky a  víry 
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v  dobro, které vítězí. Co jej ale činí 
odlišným od nejrůznějších utopických 
ideologií a naivních spirituálních pří-
ruček, je jeho schopnost vidět zlo. Ne-
podceňovat jeho sílu a moc, nezavírat 
před ním oči, nemlčet k němu. Ale ani 
nerezignovat před jeho velikostí. Před 
oslavou zrození je svátek dušiček, před 
oslavou vzkříšení je Velký pátek. Zamě-
řenost na stinná a pustá zákoutí naší 
lidské zkušenosti je důležitou součástí 
postní spirituality. Jen díky tmě víme, 
odkud jde světlo. Jen v poušti skutečně 

oceníme pramen. Jen víra nám může 
dát sílu otevřít se v modlitbě a solida-
ritě těm 58 mrtvým dětem. Pozvat je 
do svého nitra i s utrpením a bezmocí 
jejich pozůstalých i s tíživou vinou všech 
těch, kdož vydávali a plnili rozkazy ve-
doucí až k této tragédii, ale dál přitom 
věřit v dobro, v jeho sílu, v jeho vítězství 
v dějinách a v lidských duších.

To nás učí pohled na kříž, který je 
obrazem zmaru i  záchrany, ubohosti 
i slávy, prohry i vítězství.

  Martin 

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

Farní charita

„Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví 
tvá levice, co činí pravice, aby tvé dob-
rodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který 
vidí, co je skryto, ti odplatí.“ (Mt 6,3–4)

Jsme moc rádi a  vděčni, že jsme při 
letošní Tříkrálové sbírce získali od skry-
tých dárců dokonce 74 999 Kč! Z této 
částky věnujeme letos podle našeho zá-
měru 65 % na kulturní a společenské 
aktivity finančně znevýhodněných se-
niorů a potřeby a pomůcky pro ně. Po-
třebujeme se však o různých potřebách 
dozvídat. Proto moc prosíme o takové 
informace, abychom mohli činit to, co 
činit máme.

Jako obvykle 4. postní neděli, tedy 
letos 11. března, budeme po obou mších 
svatých pořádat peněžní sbírku pro po-
třebné.

Srdečně zveme a těšíme se na setkání 

na Dni seniorů a nemocných v sobotu 
17. března, letos o týden dříve než ob-
vykle, s programem:

8.30–9.30 příležitost ke svátosti smí-
ření

9.00–9.30 modlitba růžence
9.30–10.30 mše svatá s možností udí-

lení svátosti nemocných
10.30–12.00 beseda s P. Pavlem Ku-

nešem
12.30–13.00 oběd
13.30–15.00 společné pobývání, sdíle-

ní, zpívání, …
Pozvěme i další zájemce. Kdo bude 

potřebovat dopravu autem, ozvěte se 
prosím Pavlovi Zezulkovi (723 922 
996).

 Za fachu Hanka
vrsovice@praha.charita.cz

721 444 323
 č. účtu: 3400038319/0800
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Pastorační rada 16. 1.

V úterý 16. ledna proběhlo setkání pas-
torační rady. Tentokrát bylo monote-
matické, mluvili jsme o tom, co nového 
by naše farnost mohla nabídnout pro 
duchovní život svých farníků.

První věcí, kterou chceme vyzkoušet, 
je nabídka pro rodiče, jejichž děti se 
v naší farnosti připravují na první svaté 
přijímání. V době intenzivní přípravy 
dětí by proběhlo několik setkání rodičů. 
Diskutovalo se o podobě těchto setkání 
a jejich konkrétní realizaci.

Další nabídkou pro farníky, kterou 
bychom rádi vyzkoušeli během letošní 
postní doby, jsou otevřené modlitební 
buňky. Bylo domluveno, že zájemci vy-
tvoří skupinky, které se budou jednou 
za dva týdny scházet na domluveném 
místě. Setkání budou mít modlitební 
ráz, kromě modlitby zahrnují četbu 
úryvku z  evangelia, krátké zamyšlení 
a sdělení toho, jak byl kdo evangeliem 

osloven. Pro jednotlivá setkání příprav-
ný tým zpracuje materiály, které obdrží 
vedoucí skupinek.

V postní době proběhnou v naší far-
nosti duchovní obnovy dle osvědčeného 
modelu – v pátek 9. března duchovní 
obnova pro muže a o týden později, 16. 
3., duchovní obnova pro ženy. Diskuto-
valo se o vhodném přednášejícím, který 
by vedl obě duchovní obnovy.

Ve zbývajícím čase byly hodnoceny 
Vánoce ve farnosti a mluvilo se o nej-
bližších farních akcích. Hanka Ku-
čerová Rechnerová nás informovala 
o starostech farní charity. Hledají dob-
rovolníky, kteří by nakupovali nemoc-
né paní z Vršovic, navštěvovali starou 
paní na Zahradním Městě nebo občas 
hlídali děti.

Byla stanovena komise pro volby do 
pastorační rady, které proběhnou v ne-
děli 15. dubna. Členové jsou Martin 
Peroutka, Ivona Nováková a Jiřina Ha-
aszová.  LH 

S V Ě T E C  V  T O M T O  M Ě S Í C I

Svatý Alfons Toribio z Limy, arcibiskup svátek 23 .3.

Alfons se narodil 16. 11. 1538 v Mogro-
veju ve Španělsku, v  rodině vznešené 
a zámožné. Proto se mu také dostalo 
vynikajícího vzdělání. Studoval ve Valla-
dolidu a v Salamance. Již tehdy vynikal 
dobrými mravy a dobročinností. 

Po ukončení studia působil pět let 
v Granadě, poté se uprázdnilo arcibis-
kupství v Peru v Limě a král Filip II. 
ustanovil arcibiskupem právě Alfonse. 

A tak se roku 1581 ujal Alfons nového 
úřadu arcibiskupa v Limě.

Stav diecéze byl značně neutěšený. 
Místní domorodci nebyli vládnoucími 
Španěly považováni za lidi, bylo s nimi 
nakládáno hrubě a surově, byli zotročo-
váni, vyháněni ze svých domovů a práva 
se nikde nedovolali. Není tedy divu, že 
indiáni Španěly nenáviděli, a potažmo 
i křesťanství.
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Alfons se ihned chopil práce a začal 
odklízet všechny zlořády, kdekoli je na-
lezl. Nic nedbal na výmluvy zhýralých 
královských úředníků, že dodržování 
božských a  církevních zákonů je zá-
vazné jen pro nevzdělané indiány a ne 
pro ně-vzdělance. (Neslyšeli jste tyto 
výmluvy někdy také?)

Sám se naučil jazyky domorodých 
kmenů, aby mohl lépe hlásat evange-
lium. Celkem třikrát proputoval celou 
zemi, hlásal Boží slovo, zakládal koste-
ly, školy, nemocnice i kláštery. Ve far-
nostech ustanovoval horlivé a moudré 
duchovní správce, a  tak získal znovu 
indiány pro víru.

Cesty po Peru v tehdejších podmín-
kách nebyly nijak jednoduché. Jeho prv-
ní apoštolská cesta trvala 7 let!!!

Není divu, že tyto namáhavé cesty, 
návštěvy nemocných a chudých jej sil-
ně vyčerpávaly. V roce 1606 se v Santě 
rozstonal a přijav svátosti 23. března 
zemřel.

Jeho ostatky jsou uchovávány v Limě.
Svatořečen byl v  r. 1726 a  v  Peru 

je velice ctěn. Zobrazován bývá jako 
biskup, jak těší nemocné, navštěvuje 
domorodce nebo biřmuje věřící, mezi 
nimi i sv. Růženu z Limy.

 Alena Králová 

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

Tělesná obnova

„Ještě pingpong! A taky by mohla být 
disciplína, kolik kdo shodí kuželek!“

Můj tehdy desetiletý syn důležitě dr-
žel tužku a  blok a nadšeně zapisoval 
nápady na „sportovní víkend“.

Začalo to tím, že jsem navrhla doma, 
abychom jeli na tradiční podzimní man-
želsko-rodinnou duchovní obnovu far-
nosti (tehdy Monínec, dnes Štěkeň). 
Moji kluci (manžel a tři synové) to ráz-
ně zamítli. Žádné duchovní obnovování 
je neláká. Já to zkoušela dál: „Vždyť 
to není jen duchovní obnova, taky to 
je příležitost se s  ostatními seznámit, 
udělat si kamarády…“

Oni: „Na seznamování je mnohem 
lepší něco společně dělat. Nebo třeba 
společně sportovat. Jestli se chceš se-

znamovat, tak na to by byl mnohem 
lepší sportovní víkend. To bychom jeli.“

To jsem dopadla. Obnovovat se ne-
pojedem. A žádný sportovní víkend far-
nosti není… Všechno se mi to převalo-
valo v hlavě: „Ale znělo to, že pokud by 
byl, tak bychom fakt jeli… Možná je ve 
farnosti více lidí, kterým by se to líbilo. 
Možná i více rodin, které společně na 
duchovní obnovu nepojedou, ale poznat 
lidi z farnosti blíž by chtěli…“

Kluci mi hned začali říkat, co všech-
no by se dalo hrát, jaké sporty mají 
rádi, a  že bychom mohli třeba jet do 
toho kempu, kde jsme už několikrát 
byli. Tam se skvěle hraje fotbal! Je to 
vlastně opravdu dobrý nápad!

Při různých rozhovorech s lidmi z far-
nosti jsme pak o takové možnosti začali 
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mluvit. Stanisław nás několik k  sobě 
nasměroval a už se opravdu začal rodit 
plán něco takového zkusit. Míla Müller 
vymyslel vtipný název Tělesná obnova, 
a už to bylo na světě. A tak jsme se vy-
dali spolu s dalšími rodinami z farnosti 
v červnu 2014 do kempu Soběšín poprvé 
na Tělesnou obnovu. Bylo nás tam přes 
70 lidí od mrňat po zasloužilé matadory 
a báječně jsme si to užili. Každý sporto-
val podle své chuti a nátury. Někdo dá-
val přednost poklidným projížďkám na 
lodičkách po Sázavě, někdo se nechal 
strhnout k úžasným fotbalovým soubo-
jům. Někdo vyzkoušel tenis, někdo si 
zapinkal volejbal. Děti se pouštěly do 
všech disciplín olympiády a ani noční 
tma je neodradila od bojovky. V sobotu 
v podvečer jsme měli společnou boho-
službu a večer si povídali u ohně. V ne-
děli jsme hráli dál, vyhodnotili soutěže 
a rozjeli se domů s chutí příští rok jet 
znovu. 

Od té doby byla Tělesná obnova už 
po čtvrté. Poslední roky jsme využívali 
chatkový tábor univerzity v Horním Po-
říčí, kde jsou skvělá hřiště i pěkná řeka. 
Už jsme od fotbalu a florbalu přes pře-
hazovanou a beach volejbal vyzkoušeli 
třeba i softball nebo ragby. Své fanoušky 
mívá i petanque. Tradiční dětská olym-
piáda má různé úkoly podle toho, kdo 
se zapojí do přípravy stanovišť, takže 
jeden rok třeba lezly děti na sedáku 
do koruny stromu, jindy zkoušely luko-
střelbu a tradičně se pokouší o nějaký 
krok na slackline. Většinou si zkusíme 
dát i nějakou hru všichni společně, což 
není snadné, když nás minulý rok bylo 
přes 90. Štafetové plivání třešňových 
pecek na dálku jsme třeba vyměnili za 
závody družstev na lyžích. Pokud se vám 

to zdá v červnu podivné, přiznávám, že 
to nebyly úplně obyčejné lyže. Pojeďte 
letos s  námi a  uvidíte, že to opravdu 
stojí za to. Celá akce je příležitostí se 
setkat, zahrát si, rozhýbat se a třeba si 
i trochu zablbnout. Užijí si ji sportovci 
i nesportovci, protože každý se zapojí 
jen do toho, na co bude mít chuť. Nikdo 
se nemusí ostýchat, sportovci se vyřá-
dí a nesportovci mohou fandit, cákat 
se pod jezem nebo třeba krmit krotké 
kachny v táboře. I letos za námi přijede 
otec Artur sloužit v sobotu pod širým 
nebem společnou bohoslužbu, takže 
má sobotu 23. června v  diáři už ob-
sazenou. Zaškrtněte si víkend 22.–24. 
června také a pojeďte letos na Tělesnou 
obnovu do Horního Poříčí s námi. 

 Bětka

Přihlašování bude oznámeno, další in-
formace můžete získat na mailu: teles-
na.obnova@gmail.com nebo u Bětky 
Matochové nebo Lídy a Pavla Hobzo-
vých.

Poděkování Zajíčka na koni

Zajíček na koni, o.p.s., moc děkuje vršo-
vické farnosti za azyl pro malý karneval. 
Ve středu 21. 2. jsme měli pro děti s han-
dicapy připravenou malou akci a na 
poslední chvíli jsme přišli o  prostory. 
Jsme moc rádi, že se odpoledne pro 
děti, které se na něj opravdu moc těšily, 
nemuselo zrušit a  že jsme mohli být 
právě na faře. Děti (z dětského domova 
Nymburk, z Klokánku a ze speciálních 
škol) si odpoledne užily. Vyráběly, po-
chutnaly si a  zatancovaly… Tak ještě 
jednou moc dík! Markéta Šulcová
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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 březen 2018 Mimořádné akce, změny, výjimky

1. 3. Čt 8.00 ODPADÁ ranní eucharistie MIK
2. 3. Pá 17.10 Křížová cesta VÁC
9. 3. Pá 17.10 Křížová cesta VÁC
9. 3. Pá 19.00 Postní duchovní obnova pro muže VÁC
16. 3. Pá 17.10 Křížová cesta VÁC
16. 3. Pá 19.00 Postní duchovní obnova pro ženy VÁC
17. 3. So 8.30 Den seniorů a nemocných (s P. Kunešem) SÁL
20. 3. Út 19.00 Setkání pastorační rady FAR
24. 3. So 9.00 Úklid kostela VÁC
25. 3. Ne 16.30 Představení loutkového divadélka FAR
25. 3. Ne 17.00 Koncert smíšeného pěveckého sboru při kůru sv. 

Václava
VÁC

V E L I K O N O C E  2 0 1 8
29. 3. Čt 18.00 Eucharistie s obřadem mytí nohou VÁC
30. 3. Pá 14.00–17.00 Kostel otevřený k modlitbě a ztišení VÁC
30. 3. Pá 17.00 Křížová cesta VÁC
30. 3. Pá 18.00 Obřady Velkého pátku VÁC
31. 3. So 14.00–19.30 Kostel otevřený k modlitbě a ztišení VÁC
31. 3. So 19.30 Velikonoční vigilie VÁC
1. 4. Ne 8.30 Slavnostní eucharistie VÁC
1. 4. Ne 10.30 Slavnostní eucharistie VÁC
2. 4. Po 8.30 Eucharistie VÁC


