
S H R N U T Í  Č I N N O S T I   pastorační rady 2013–2018

V uplynulých pěti letech sloužila naší 
farnosti pastorační rada, která vzešla 
z voleb na jaře 2013, tedy za působení 
našeho předchozího faráře Stanisła-
wa. Tvořil ji farář (Stanisław Góra, od 
r. 2016 Artur Matuszek), jáhni Jan Rüc-
kl a Pavel Švarc (do r. 2016), pastorační 
asistent Martin Peroutka, předsedkyně 
ekonomické rady Jiřina Haaszová, ře-
ditelka farní charity Hana Kučerová 
Rechnerová, dále pak šest zvolených 
členů a  šest členů jmenovaných fará-
řem. Tito členové vesměs re-
prezentovali okruhy aktivit, 
které se v naší farnosti konají.

Rada se scházela jednou 
měsíčně. Na začátku školního 
roku vytvářela spolu s  fará-
řem plán aktivit a v průběhu 
roku se pak pravidelně věno-
vala přípravě či koordinaci 

nadcházejících akcí, a to jak bohoslužeb, 
tak akcí společenských. Každý druhý 
měsíc se pak věnovala některé obecněj-
ší problematice, např. vztahu farnosti 
a obce, rozvíjení ekumenického setká-
vání, způsobům komunikace apod.

Nepochybně nejtěžší zkouškou mi-
nulé pastorační rady byla změna fará-
ře k  1. červenci 2016. Ukázalo se, že 
období prázdnin není optimální ke 
vzájemnému poznávání, a  trvalo nám 
ještě několik dalších měsíců, než jsme 

si navzájem porozuměli. Nic-
méně podařilo se to, Bohu 
díky! Úlohou pastorační rady 
je totiž faráři nejen radit, ale 
i  pomáhat, a  službou někdy 
může být i  uctivé vyjádření 
odlišného názoru.

Při posledním setkání 
10. dubna se dnes již bývalá 
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pastorační rada spolu s ekonomickou 
radou zamýšlely nad uplynulými roky 
a vytipovaly problémy, které naše spo-
lečenství soustavně trápí a jimž by měla 
věnovat pozornost i  nová pastorační 
rada. Jsou to např.:

• předávání informací a  podnětů 
mezi radou a farníky: zřízení nástěnky, 
obnovení emailové adresy, rozesílání 
nedělních ohlášek emailem;

•  rozvoj farnosti jako rodiny: zapo-
jení (nejen) nově příchozích, společné 
akce, cestování, práce, připomínka ži-
votních jubileí, pomoc sociálně potřeb-
ným;

• udržení farních aktivit: kontakt 

pastorační rady s  vedoucími aktivit, 
vyhledávání a  oslovení těch, kteří by 
mohli doplnit stávající dobrovolníky, mj. 
z řad mladých.

V den voleb nové pastorační rady pak 
jáhen Jenda při kázání shrnul čtyři ob-
lasti, kterými žila první církev a které 
bychom měli rozvíjet i my. Jsou to svě-
dectví o Kristu, vzájemné setkávání se, 
péče o potřebné a bohoslužba. Pastorač-
ní rada pak může být srdcem farnosti, 
které pumpuje okysličenou krev do těla, 
aby žádná z těchto činností nebyla za-
nedbávána.

 Z pověření pastorační rady
 Míla Müller ml.

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

Farní charita (1 Kor 13,3)

Připomínáme, že od 22. dubna do 
13.  května probíhá sbírka pro bližní 
bez domova – do koše, který je tento-
krát umístěn před oltářem sv. Josefa 
v kostele sv. Václava. Prosíme o oblečení 
jen pro muže, zejména o spodní prádlo 
a ponožky. Také je možné přinést hy-
gienické potřeby pro ženy i pro muže.

Pokud se chceme ještě připojit ke 
sbírce pro obyvatele velice těžce posti-
žené Sýrie, kterou organizuje Charita 
ČR i za podpory ČBK, je možné přispět 
na účet 55660022/0800 s variabilním 
symbolem 182.

A nepotřebné brýle můžeme odkládat 
do krabice pod nástěnkou farní charity 

v kostele sv. Václava, hodí prý se potřeb-
ným v Africe.

 Za fachu Hanka
vrsovice@praha.charita.cz

721 444 323
 č. účtu: 3400038319/0800

Výsledky voleb do pastorační rady

15. 4. se v naší farnosti konaly volby 
do pastorační rady. Volili jsme 4 čle-
ny z kandidátů navržených farníky, na 
pětileté funkční období. Do pastorační 
rady byli zvoleni: Vladimír Jeništa, Mi-
loslav Müller ml., Pavel Kryl a Ludmi-
la Borská. Odevzdáno bylo 221 hlasů, 
z toho 220 platných.

 Za volební komisi Martin Peroutka
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Komentář k hospodářským výsledkům za rok 2017 

Výsledkem hospodaření farnosti za rok 
2017 je účetní ztráta ve výši 48 057 Kč, 
která bude vypořádána oproti nerozdě-
lenému zisku z minulých let.

Celkové příjmy činily 2 306 816 Kč.
Nejvýznamnější položkou příjmů 

jsou dary ve výši 934 408 Kč, což je 
40,5 % všech příjmů, v tom je zahrnut 
i dar ze svépomocného fondu AP ve 
výši 250 000 Kč. Všechny ostatní dary 
jsou od vršovických farníků. Další vý-
znamnou položkou příjmů jsou provoz-
ní dotace (granty) na opravy střechy 
kostela svatého Václava ve výši 650 000 
Kč, které činí 28,2 % příjmů. Velmi 
důležitou položkou jsou i dary na DPP 
pokrývající odvody do mzdového a pas-
toračního fondu AP. Ty jsou významné 
pro zabezpečení hladkého chodu far-
nosti, který velmi obětavě zajišťuje náš 
pastorační asistent. Farníci, kteří chtějí 
přispět na výše uvedené odvody, mohou 
poslat příspěvek na účet farnosti s va-
riabilním symbolem 521.

Celkové výdaje činily 2 354 873 Kč.
Z nich pak 52,9 %, tj. 1 246 547 Kč, 

jsou náklady na opravy a údržbu. Na 

opravu a rekonstrukci vnitřních prostor 
fary bylo použito 269 509 Kč, na opravy 
střechy kostela svatého Václava byly po-
užity granty ve výši 650 000 Kč a vlastní 
prostředky farnosti ve výši 327 037 Kč. 
Další významnou položkou jsou náklady 
na energie (plyn a elektřina) ve výši 
25 2 147 Kč, což je 10,7 % celkových ná-
kladů. Dále následují mzdové náklady 
(9,0 %) a dary ve výši 214 488 Kč (tj. 
odvedené účelové sbírky, odvod svépo-
mocnému fondu AP a odvody do mzdo-
vého a pastoračního fondu AP, což je 
9,1 % výdajů).

Fond na opravu varhan
Stav prostředků k 31. 12. 2017 je 

1 234 850 Kč, v roce 2017 činil příjem 
38 317 Kč (dary a úroky), výdaje nebyly 
žádné.

Zprávu o hospodaření naleznete 
v samostatné tabulce na následujících 
stránkách.

 Za ekonomickou radu
 Jiřina Haaszová

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

Svatí Filip a Jakub Mladší, apoštolové, mučedníci svátek 3. 5. 

O Filipovi a  Jakubovi Mladším víme, 
že byli apoštolové a učedníci Páně. Ale 
co dál?

Oba se narodili a zemřeli v 1. století.
Filip pocházel z Betsaidy a očekával 

dychtivě příchod Mesiáše. Později byl 
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povolán Ježíšem do sboru apoštolů. 
Jako jediný z učedníků měl řecké jmé-
no. Traduje se, že byl ženat a  otcem 
několika dětí, v Písmu se ale o ničem 
takovém nedočteme. Zato je o Filipovi 
zmínka v Janově evangeliu při nasycení 
zástupů a poté ve 14. kapitole téhož 
evangelia, kdy říká Ježíšovi: „Pane, 
ukaž nám Otce – a to nám stačí.“ Po 
seslání Ducha Svatého odešel Filip do 
Frýgie v Malé Asii, kde hlásal radost-
nou zvěst a obrátil mnoho pohanů. Poz-
ději prý působil v Hieropoli, kde byl 
zajat, mučen pro víru, přibit na kříž 
a ukamenován. Stalo se tak v roce 81.

Jakub Mladší, nebo také Alfeův, byl 
synem Kleofáše řečeného Alfea a jeho 
ženy Marie Kleofášovy, která byla blíz-
kou příbuznou Panny Marie (podle ně-
kterých pramenů šlo o sestru). Jeho bra-
trem byl Juda Tadeáš, rovněž apoštol 
Ježíšův. Mezi učedníky Ježíšovy patřil 
ještě druhý Jakub zvaný Větší, takže se 
tito dva muži občas pletou.

Po smrti Ježíšově zůstal Jakub v Jeru-
zalémě a stal se zde prvním biskupem. 
Byl to muž zbožný, horlivý a  spraved-
livý. Žil asketicky, od častého klečení 
mu ztvrdla kůže na kolenou jako „kůže 

velbloudova“. Židokřesťané jej měli ve 
veliké úctě a vážnosti, ne tak už velekně-
ží a farizeové. V roce 62 zemřel tehdejší 
vladař Festus, a velekněz Annan, syn 
Annášův, vycítil příležitost, jak se ne-
náviděného apoštola zbavit. Jakub byl 
zatčen a nucen k  zapření Krista, což 
neučinil. Tu ho rozzuření židé svrhli 
z chrámové věže a polomrtvého jej do-
tloukli sochorem.

Apoštolové Filip a Jakub bývají zobra-
zováni obvykle spolu, Filip jako mladík 
nebo muž středních let, u sebe má berlu 
s křížem nebo kříž. Jakub je zobrazo-
ván jako starší vousatý muž, s knihou 
či svitkem, u sebe mívá valchovací tyč 
nebo sochor.

Apoštolové jsou patroni kloboučníků, 
kramářů, paštikářů, koželuhů a  cuk-
rářů.

Se svátkem apoštolů jsou spojeny nej-
různější zvyky a obyčeje, např. o půlno-
ci před zmíněným svátkem může ten, 
kdo má květ kapradí, si nabrat vody 
odkudkoli a v libovolném množství, a ta 
se mu změní v nejlepší víno.

No nevím, ale raději bych to nezkou-
šela a zakoupila víno v obchodě.

 Alena Králová 

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

Pozvánka na Tělesnou obnovu

Rodiny s dětmi jakéhokoliv věku zveme 
již popáté na Tělesnou obnovu. Jedeme 
stejně jako v posledních dvou letech do 
chatkového tábora Univerzity Karlovy 

v Horním Poříčí, a to o víkendu 22.–24. 
6. 2018.

Přihlášení je možné na webu níže 
(odkaz je i na farních webových strán-





Příjmy (výnosy):  2 306 816 Kč  
 

Nájmy   50 900 Kč 
Kostelní sbírky   391 410 Kč  

Účelové sbírky AP  96 210 Kč 
z toho Haléř sv. Petra  14 297 Kč 

na arcidiecézní charitu  9 250 Kč 
na Svatou zemi  5 117 Kč 
Svatojánská sb. na arcidiecézi  11 277 Kč 
Svatopetrská sb. na bohoslovce  8 640 Kč 
Svatováclavská sb. na církevní školství  7 275 Kč 
na misie  12 026 Kč 
Listopadová sb. na arcidiecézní charitu  10 961 Kč 
Mikulášská sb. na bohoslovce  13 938 Kč 
Biblické dílo  3 429 Kč 

ostatní sbírky na střechu  59 614 Kč 

Dary  934 408 Kč 
z toho na provoz farnosti  590 949 Kč 

na dohody o provedení práce (DPP)  75 550 Kč 
na střechu  17 909 Kč 

dar ze svépomocného fondu AP  250 000 Kč 

Příspěvek na tiskoviny  14 988 Kč 
Provozní dotace  650 000 Kč 
Úroky  1 794 Kč 
Ostatní (příspěvek na pobyt, dobrovolné vstupné)  107 492 Kč 

Fond na opravu varhan u sv. Václava 1. 1. 2017  1 196 533 Kč 
příjmy – dary a úroky  38 317 Kč 
výdaje  -   Kč 
stav k 31. 12. 2017  1 234 850 Kč 

Z P R Á V A  O  H O S P O D A Ř E N Í  V  R O C E  2 0 1 7 
 Římskokatolické farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice



Výdaje (náklady):  2 354 873 Kč  
 

Kancelářské potřeby  17 397 Kč 
Tiskoviny (Katolický týdeník, Arcidiecézní zpravodaj)  15 774 Kč 
Bohoslužebné potřeby  21 786 Kč 
Drobný majetek  19 355 Kč 
Ostatní materiál + knihy  50 835 Kč 
El. energie  81 779 Kč 
Plyn  170 368 Kč 
Opravy a udržování  1 246 547 Kč 
z toho budovy – sv. Václav  -   Kč 

budovy – fara  269 509 Kč 
střecha sv. Václav dotace  650 000 Kč 
střecha sv. Václav vl. zdroje  327 037 Kč 

Akce farnosti (pohoštění a dary)  34 527 Kč 
Ostatní služby (těl. obnova, účetní služby, vodné, ostatní)  196 298 Kč 
Poštovné  2 604 Kč 
Telefony, internet  26 795 Kč 
Honorář – kulturní akce  2 200 Kč 

Mzdové náklady (DPP)  212 440 Kč 
Daň z nemovitosti  165 Kč 
Bankovní poplatky  6 059 Kč 
Kurzové ztráty  187 Kč 
Pojistné  29 356 Kč 
Dary odeslané sbírky a příspěvky do SF a mzd. fondu  214 488 Kč 
z toho poskytnuté dary AP (účelové sbírky)  96 210 Kč 

příspěvek do svépomocného fondu AP  43 278 Kč 
příspěvek do mzd. a pastor. fondu AP  75 000 Kč 

Odpisy HIM  5 913 Kč 

Ztráta hospodaření za rok 2017  48 057 Kč 

V Praze dne 14. 4. 2018, Nováková Ivona, účetní farnosti
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kách): https://goo.gl/forms/2d4hKr-
nXptasMZNB2

Příjezd v pátek 22. 6. 2018 večer (čas 
by neměl být limitován), konec 24. 6. 
2018 cca po 15. hodině.

Cena za ubytování + stravu (dvě noci, 
2x oběd, 2x snídaně) je cca 830 Kč, děti 
3–12 let cca 540 Kč; děti do 3 let zdarma 
(bez nároku na lůžko a stravu). Přesnou 
cenu dostane každá přihlášená rodina 
i s číslem účtu pro platbu a variabilním 
symbolem.

Večeře budou vlastní (pá z domova, 
so opékání na ohni z dovezených zásob – 
možno uložit do lednice).

Je třeba přihlásit jmenovitě všechny 
účastníky – i děti do 3 let (včetně věku 

v době pobytu), a to do 15. 5. 2018! Za-
platit bude třeba do konce května.

Pro zaměstnance UK a jejich rodinné 
příslušníky je sleva na ubytování – za-
řizuje ji Petr Svoboda. Zaměstnanci 
UK budou platit za ubytování přímo 
Univerzitě.

K dispozici jsou pouze třílůžkové po-
koje (vždy 4 v chatce, každý s vlastním 
vchodem).

Chatky bude třeba před odjezdem 
uklidit.

Případné režijní náklady se budou 
hradit na místě (cca 50 Kč/osoba).

 Za přípravný tým
Bětka Matochová +  

Lída a Pavel Hobzovi
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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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Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice, www.farnostvrsovice.cz, tel. 271 742 523. 
Neprodejné, náklady na tisk hrazeny ze sponzorského daru a z vašich příspěvků. Vydání příštího čísla je plá-
nováno na 3. 6., příspěvky dodávejte nejpozději do středy 23. 5. Kontakt: svatovinice@centrum.cz, případně 
osobně v kostele sv. Václava. Šéfredaktor: Martin Peroutka. Redakční rada: Artur Matuszek, Martin Peroutka, 
Simona Kocourková, Jan Rückl (JR), Alena Králová (AK), Anna Tesařová. Přispěvatelé: Jiřina Haaszová, Lída 
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K A L E N D Á Ř   na květen 2018 Mimořádné akce, změny, výjimky

3. 5. Čt 8.45 Setkání seniorů na faře FAR
13. 5. Ne 10.30 Bohoslužba s prvním svatým přijímáním dětí VÁC
15. 5. Út 19.00 Setkání pastorační rady FAR
19. 5. So 19.00 Svatodušní vigilie MIK
25. 5. Pá 17.00 Eucharistie VÁC
25. 5. Pá 18.00–24.00 Noc kostelů VÁC/MIK
27. 5. Ne 16.30 Představení loutkového divadélka FAR
29. 5. Út 19.00 Setkání katechetů FAR


