
M O J E  K R Á L O V S T V Í

není z tohoto světa. Tuto Ježíšovu odpo-
věď Pilátovi si často připomínám, avšak 
teprve nedávno jsem si uvědomil, jak 
moc se naše situace podobá tomu, co 
prožili Ježíšovi učedníci během veli-
konočních svátků. Slavnostní průvod, 
palmové listy v  rukou a plášti vydláž-
děná cesta, vzduch dýchal nadějí, že 
teď to přijde, teď Boží 
Syn uplatní svou moc. 
Také my každou neděli 
vyznáváme víru v Boha 
všemohoucího a  těší-
me se, že se ten a ten 
člověk uzdraví, že už 
konečně přestane pr-
šet nebo naopak pršet 

začne, že volby vyhraje ten nebo onen… 
A modlíme se za to, dokonce jsme na to 
přinejmenším dva nebo tři, takže už by 
to mělo být sichr, ne? Jenže zkušenost 
učedníků byla jiná: Getsemany, bičo-
vání, Golgota. Také my musíme stále 
znovu zažívat, že „to nefunguje“, a co 
si budeme nalhávat, dost nás to mrzí, 

znejisťuje nebo snad 
i  štve, každého podle 
jeho nátury. Co že to 
Ježíš Pilátovi řekl? Já 
jsem se proto narodil 
a proto jsem přišel na 
svět, abych to tu všech-
no srovnal do latě!? 
Ne, místo toho zazně-
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la slova o svědectví pravdě – svědectví 
zpečetěném obětí života. Nevíme proč, 
avšak všemohoucí Bůh často nemění 
kulisy, nýbrž „jen“ naši roli. K čemu je 
pak modlitba? Zjevně to není nástroj, 

pomocí kterého můžeme pohnout Bo-
hem, nýbrž pomocí kterého Bůh může 
pohnout námi. Když se necháme, ve-
jdeme spolu se vzkříšeným Kristem do 
Jeho království.  MiM 

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

Volby 2018

15. dubna proběhnou volby do pastorač-
ní rady. Volit budeme 4 kandidáty na 
dobu 5 let. Zde je seznam těch, které 
jste na kandidaturu navrhli a kteří ná-
vrh přijali. Vyzvali jsme je také, aby se 
v několika větách představili:

Markéta Boháčová
Pocházím z této farnosti. 17. září to 

bylo 50 let, co jsem zde byla pokřtěna, 
a kromě několika let jsem této farnosti 
věrná. Podílela jsem se na kurzech Alfa, 
ale hlavně od svých dětských let trávím 
nedělní mše na kůru jako členka míst-
ního smíšeného pěveckého sboru.

Ludmila Borská
Je mi 42 let. Ve Vršovicích jsem od 

roku 1995, ale do farnosti chodím od 
roku 1998 po svatbě se svým manže-
lem Lukášem. Máme spolu dva kluky, 
Václava a Vojtěcha. Vidět mě můžete, 
a hlavně slyšet, při zpívání, dále a dost 
často v kuchyni s mým manželem.

Kristýna Dubnová
Potkat mě lidé můžou třeba na setká-

ní s nejmladšími dětmi.

Vladimír Jeništa
Jsem trochu vidět ve farnosti, proto-

že tato farnost je můj domov, rodina 
a moje srdeční záležitost. A chci, aby 
nebyla jen moje, ale i Vaše.

Pavel Kryl
Farníci mne mohou znát z předních 

lavic v  pravé části kostela. Když se 
máme dobře, jsme tam v  plném po-
čtu: s mou krásnou manželkou a třemi 
dětmi.

Ivana Lukášová
Jmenuji se Ivana Lukášová. Do vršo-

vické farnosti chodím již 50 let. Sezná-
mila jsem se tady se svým manželem 
Jaroslavem, měli jsme u sv. Václava svat-
bu, do kostela s námi chodily i obě naše 
děti. Farnost považuji za svůj druhý 
domov. Proto jsem přijala kandidaturu 
na členství v  pastorační radě. Abych 
mohla alespoň trochu pomoci s věcmi 
potřebnými pro život v naší farní rodině.

Ivan Prokop Menoušek
Konvertita, pokřtěn zde ve Vršovicích 

2011, prodej knih v kostele (než přišlo 
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Babišovo EET). 2013 jmenován členem 
pastorační rady. Členem komunity Sant' 
Egidio. Pracuje ve firmě Siemens jako 
vedoucí servisní skupiny.

Míla Müller ml.
Skautský odznak tří orlích per se pře-

dává trojím šlehnutím prutem, z nichž 
každé je provázeno ponaučením do 
života. Já uslyšel, že si mám uchovat 
smysl pro čest, víc se starat o své mladší 
kamarády a nemyslet si, že mám vždyc-
ky pravdu. Snažil jsem se to naplňovat 
při svém dosavadním působení v pasto-
rační radě a budu se v případě zvolení 
snažit i  dál; jen s  tím třetím bodem 
mám pořád dost problémy :)

Vít Náměstek
Posledních 45 let, od svých osmnácti, 

se snažím pomáhat v kostele, buď v albě, 
nebo v montérkách.

Jan Novotný
Jsem emeritní strojvedoucí ČD Car-

go. Služeb zdejší farnosti užívám od 
roku 1985.

Hana Svobodová
Učitelka ZŠ, katechetka dětí vlast-

ních, farních i  školních, potkávat mě 
můžete pravidelně na nedělní mši 
v 10.30.

Jiří Šesták
Absolvent KTF UK (Mgr.) a VŠChT 

(Ing.). V  letech 1986–1989 vedl mini-
stranty i  vyučoval náboženství. Nyní 
zpívá ve schole.

Štěpán Škoch
Jsem vršovickým farníkem od naro-

zení (1975). Působil jsem za otce Hájka 
a otce Slavíka jako ministrant, potom 
jako člen hudebního souboru Cecilka. 
Prošel jsem charizmatickou obnovou 
a byl dlouhou dobu členem „úterního 
společenství“ Václava Nováka. Za otce 
Stanisława jsem působil se svou ženou 
v přípravném týmu duchovní obnovy 
pro manžele, tzv. Monínec, následně 
Štěkeň. V  současnosti docházím na 
nedělní mše od 10.30, kde moji synové 
Bartoloměj a Cyril ministrují. Pomá-
hám s technickým (zvukovým) zajiště-
ním farních akcí.

Farní charita (1 Kor 13,3)

Je výborné, že naše farní charita je far-
ní – že se nás podílí ve farnosti velice 
mnoho. Děkujeme za nejrůznější zále-
žitosti, v březnu např. za Den seniorů 
a nemocných. 

Jak už z  názvu vyplývá, hlavním 
posláním charity je láska projevova-
ná prostřednictvím sdílení, návštěv, 
spolupráce, pomoci, darů. Pokud jde 
o finanční záležitosti, v roce 2017 jsme 
dostali 36 600 Kč jako dary pro naši 
farní miniadopci, rozdělili jsme je mezi 
dvě rodiny a dvě velmi nemocné samo-
statně žijící osoby, které byly na základě 
sociálního šetření zahrnuty do uvede-
né skupiny. V rámci Tříkrálové sbírky 
jsme obdrželi 41 052 Kč, které jsme 
předali podle schváleného záměru or-
ganizaci Zajíček na koni, o. p. s., která 
se stará především o děti s handicapy. 
Při postní sbírce pro sociálně potřebné 
bližní jsme vybrali 24 579 Kč a při ad-



4/ IV

ventní sbírce 23 408 Kč, které jsme na 
základě darovacích smluv rozdělili mezi 
patnáct potřebných rodin a jednotlivců. 
Z darů 47 700 Kč, které nebyly účelově 
vázány, jsme vyplatili na základě doho-
dy o provedení práce mzdu 10 302 Kč 
certifikované pečovatelce za 101 návštěv 
a odvedli srážkovou daň 1 818 Kč, dále 
jsme přispěli na výlet seniorů 10 200 
Kč, zaplatili osobní asistenci 910 Kč, 
Den seniorů a nemocných 7 742 Kč, 
lístky na benefiční koncert ADCh pro 
obětavé dobrovolníky 2 700 Kč, pár-

kování 1 103 Kč a bankovní poplatky 
činily 1 771 Kč.

Od 22. dubna do 13. května bude pro-
bíhat sbírka pro bližní bez domova do 
košů v  kostele sv. Václava. Tentokrát 
prosíme o oblečení jen pro muže, zejmé-
na o spodní prádlo a ponožky. Pro ženy 
je možné přinést hygienické potřeby.

 Za fachu Hanka
vrsovice@praha.charita.cz

721 444 323
 č. účtu: 3400038319/0800

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

Svatá Marie Eufrasie Pelletierová – řeholnice, zakladatelka řádu sv. 24. 4.

31. července 1796 se na ostrově Noir-
moutier ve Francii v rodině Pelletiero-
vých narodila dívenka, kterou pojme-
novali Růžena Virginie. Šlo o  rodinu 
zbožnou a nejspíše i movitou. V domě 
rodičů byla nejspíše knihovna a  v ní 
nechyběly životopisy svatých, ale také 
spisy sv. Terezie. Růženu tato četba na-
tolik oslovila, že se rozhodla pro řeholní 
život.

Již v 19 letech vstoupila v Tours do 
družiny „Sester naší Paní Lásky“, kte-
rou založil sv. Jan Eudes. Úkolem této 
družiny bylo starat se o „padlé“ dívky. 
Tím nebyly ovšem myšleny pouze pro-
stitutky, ale i dívky, které se dostaly na 
scestí, často ne vlastní vinou. Uvědom-
me si, že v té době byla ve Francii, ale 
i jinde, bída, chudoba a prosté dívky se 
často stávaly její obětí. To si Růžena, 
nyní Marie Eufrasie, velmi dobře uvě-

domovala, a když se v roce 1825 stala 
představenou, rozšířila název družiny 
o slova „Dobrého Pastýře“ a obrácené 
chovanky sdružila ve spolku Magdale-
nek, ale založila i ústav pro ohrožené 
dívky. Později rozšířila svou působnost 
i na sirotčince a ženské trestnice, kde 
bylo díky působení sester vykonáno 
mnoho dobrého.

Marie Eufrasie byla poté zvolena 
představenou ještě pětkrát, v roce 1835 
byl řád Jana Eudese zreformován a pře-
jmenován na „Sestry naší Paní Lásky 
Dobrého Pastýře“ a díky Marii Eufrasii 
došel velkého rozkvětu. Dodnes působí 
v mnoha zemích světa.

Jeho reformátorka zemřela 24. 4. 
1868 ve věku 72 let v Angers ve Francii, 
kde byla též pochována. 2. května 1940 
byla papežem Piem XI. svatořečena.

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

Poděkování za Ozvěny Štěkně

V sobotu 24. 2. 2108 jsem se zúčastnila 
každoročních „Ozvěn Štěkně“, pořáda-
ných Janou a Vláďou Jeništovými pro 
manžele, kteří se nemohli zúčastnit se-
tkání přímo ve Štěkni. Je to výběr těch 
nejlepších přednášek na nejrůznější 
témata týkající se manželského souži-
tí, letos zaměřená na „Risk a radost 
manželství“. Přednášky manželů Jany 
a Pavla Krchňákových na téma „Tenký 
led a rizika manželství“, Pavla Kryla 
„O radosti v manželství“ a Alice Ham-
plové na téma „Prevence v manželství“ 
byly velmi obohacující nejen pro mladé 
manžele, ale dokonce i pro to naše už té-
měř 47leté manželství – stále je třeba se 
učit, co v manželském soužití zlepšovat! 

Jako stěžejní myšlenku jsem si ze se-
tkání odnášela odkaz na podobenství 
uvedené v evangeliu podle Matouše 
25,14–30 obsažený v této větě: „Náš ži-
votní partner – i to jsou hřivny svěřené 
nám Pánem a hodně záleží na tom, jaké 
mu je vrátíme…“

Moc děkuji manželům Jeništovým 
i celému přípravnému týmu a také všem 
zúčastněným za vytvoření hezkého a 
přínosného společenství.

 Helenka Hříbková

Tradiční poděkování

Jako každý rok se sluší poděkovat farní 
charitě a  vůbec všem, kdo měli sebe-
menší zásluhu na přípravě a průběhu 
setkání seniorů a nemocných naší far-

nosti, se mší svatou s udílením pomazá-
ní nemocných. Letos byl jejím hlavním 
celebrantem ještě před nedávnem náš 
farář o. Pavel Kuneš, koncelebroval náš 
nynější farář o. Artur Matuszek. Z pro-
mluvy o. Pavla nás zaujal jeho překlad 
počátku verše 2 žalmu 120. Druhý a tře-
tí verš tohoto žalmu v  ekumenickém 
překladu zní:

„Pomoc mi přichází od Hospodina, on 
učinil nebesa i zemi. 

Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, 
nedříme ten, jenž tě chrání…“

O. Pavel připomněl, že v hebrejšti-
ně slůvko překládané „od“ není jedno 
slovo, ale znamená „když se přidržuji“, 
takže začátek druhého verše by měl 
správně znít „Pomoc mi přichází, když 
se přidržuji Hospodina…“

O. Pavel se pak nádherně didaktic-
kým způsobem zhostil přednášky, v níž 
nás dovedl k poznání, že Písmo sva-
té je vlastně knihovna obsahující nej-
různější literární žánry. To doložil na 
řadě příkladů. A pak nás dovedl k po-
chopení, proč byl popis stvoření světa 
počínající slovy „Na počátku stvořil 
Bůh nebe a zemi“ napsán tak, jak ho 
dodnes čteme, a proč byl v Bibli umís-
těn jako první (v Genesis 1), ačkoliv 
byl napsán mnohem později než ten 
kratší, zařazený v Genesis 2. Jen velmi 
stručně shrnu – byl napsán v babylón-
ském zajetí, kdy naši předchůdci ve 
víře neměli svůj chrám ani své kněží, 
nemohli obětovat ani se znát ke své 
víře. O to více kladli důraz na to, čím 
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se zcela odlišovali od ostatních národů 
– zachovávání odpočinku sedmého dne 
v týdnu, protože Bůh sedmého dne po 
šesti dnech tvoření světa odpočíval. Ten 
sedmý den je v textu opakovaně připo-
mínán a je zdůrazněno, že „Bůh požeh-
nal a posvětil sedmý den…“ Odpočinek 
v sobotu se snažili dodržovat (i zákaz 
jedení nečistých pokrmů), i  když za 
to byli trestáni smrtí, vzpomeňme jen 
tři mládence vhozené do ohnivé pece… 
Žánrem tento text samozřejmě není 
reálným popisem, je to oslavný hymnus, 

a jako takový měl a má být umístěn na 
samý začátek Písma svatého…

O. Pavel se postaral po vynikajícím 
obědě o čtyřech chodech a pití a dalším 
občerstvení, připravených šéfkuchařem 
Lukášem Borským za pomoci rodiny 
své, Jeništovy a Hobzovy, i o společen-
skou část setkání, když doprovázel zpěv 
na dudy. 

Ještě jednou velký dík všem a zvláště 
o. Pavlovi – přijď opět mezi nás, stále na 
Tebe pamatujeme modlitbami a vždyc-
ky Tě rádi vidíme!!!

 Helenka Hříbková

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

Pozvání do divadla

Kdo máte čas v pátek 13. dubna od 19.30 
a máte chuť vyrazit společně s dalšími 
farníky do divadla Mana na divadelní 
hru o sv. Terezii z Lisieux s názvem 
Temná je noc, přihlaste se během Veli-
konoc Mílovi Müllerovi ml. osobně, na 
email mila.muller@centrum.cz nebo 
sms na číslo 732 736 728 – zajistí lístky 
se skupinovou slevou. Více o představe-
ní na http://www.vrsovickedivadlo.cz/
program/ MiM

Pozvání nejen pro seniory

Setkání seniorů bude ve čtvrtek 5. dub-
na po ranní mši u sv. Mikuláše, tj. asi 
v 9 hodin. Sejdeme se na faře, při čaji. 
Tentokrát přijde jako host dr. František 
Reichel a bude hovořit na téma „Cesta 
po stopách sv. Pavla apoštola“. Brat-
ra Reichela většinou známe. Pochází 
z Vršovic a již dříve s námi besedoval. 
Srdečně zveme. Rozumí se, že nejen se-
niory – přijít může každý, koho zaujme 
téma. M. Müller st.
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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 duben 2018 Mimořádné akce, změny, výjimky

1. 4. Ne 8.30 Slavnostní eucharistie VÁC
1. 4. Ne 10.30 Slavnostní eucharistie VÁC
2. 4. Po 8.30 Eucharistie VÁC
5. 4. Čt 8.45 Setkání seniorů na faře (beseda s Františkem 

Reichelem) 
FAR

9. 4. Po 18.00 Slavnostní eucharistie VÁC
10. 4. Út 19.00 Společné setkání pastorační a ekonomické rady SÁL
12. 4. Čt 8.00 Nekoná se obvyklá ranní eucharistie MIK
13. 4. Pá 19.30 Společná návštěva divadla Mana (Temná je noc)
14. 4. So Výlet seniorů
15. 4. Ne Volby do pastorační rady VÁC
21. 4. So 15.00 Setkání dobrovolníků SÁL
29. 4. Ne 16.30 Představení loutkového divadélka FAR


