Věstník farnosti u kostelů
s v. M i k u l á š e a s v. V á c l a v a
3. červen Léta Páně 2018
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ČERVEN

TAJEMSTVÍ
je jako závoj, který zakrývá něco podstatného, a my toužíme dotknout se
toho, co zakrývá. Nicméně, kdo má
zkušenost manželství, může dosvědčit,
že i když odkryjeme všechny závoje mezi
námi, nikdy nemůžeme druhého zcela
obsáhnout. A co teprve, když se klopotně snažíme dotknout se Boha! V uplynulém týdnu jsme slavili dvě z velkých
tajemství naší víry: slavnost Nejsvětější
Trojice, která ukazuje na Boha jako společenství, a slavnost Těla a Krve Páně,
která připomíná naše pozvání do tohoto
společenství. Svatý Athanasios ve 4. století a svatý Tomáš Akvinský ve 13. století
se pokusili tato tajemství
poodkrýt, a my z jejich úsilí
čerpáme dodnes. Athanasios obhajoval božství Ježíše
Krista i Ducha svatého, To-

máš přítomnost Krista v eucharistii; oba
přitom používali filosofické pojmy jako
podstata, forma apod. Jak ale máme my
tyto velké pravdy víry uchopit a předávat, třeba svým dětem? Možná to není
tak těžké, protože tajemství do dětského
světa patří. Místo pokusů o vysvětlení
transsubstanciace raději dětem i sobě
opakuji, že do chleba a vína se Ježíš
schovává, aby k nám mohl přijít. A Trojice Boží? Na výstavě Karla Škréty byla
výtvarná dílna, kde děti mohly malovat
podle předlohy některý z obrazů barokního mistra. Jedno si zvolilo
Nejsvětější Trojici. Mnohé
detaily kopírovaly Škrétův
obraz, však uprostřed místo dvojice postav a holubice
zářily tři plameny jednoho
ohně…

MiM
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S P O L E Č E N S T V Í naší farnosti a jeho záležitosti
Zpráva ze setkání pastorační rady
Pastorační rada v novém složení se
poprvé sešla dne 15. 5. Členové rady
složili slavnostní slib a přijali jmenovací dekrety. Krom čtyř zvolených členů
(Vladimíra Jeništy, Miloslava Müllera,
Ludmily Borské a Pavla Kryla) a tří statutárních členů (Jana Rückla, Hanky
Kučerové Rechnerové a Martina Peroutky), jmenoval P. Artur jako členku
také nepřítomnou Ludmilu Hobzovou,
dosavadní zapisovatelku.
V úvodu se řešily možnosti financování dalších nutných oprav a budoucích akcí. Farnost nemohla, vzhledem
k nepříznivě nastaveným podmínkám,
využít dotaci z radnice Prahy 10. Příznivější zprávu přinesla ředitelka farní
charity Hanka Rechnerová. Informovala radu, že Farní charitě se z Tříkrálové
sbírky vrátilo cca 45 tisíc vázaných na
účel kulturních, společenských nebo
ozdravných aktivit pro seniory, za které
se charita chystá uspořádat nové akce
nebo dotovat stávající akce pro seniory.
Vláďa Jeništa seznámil radu s plánovaným programem farního výletu dne
2. 6. 2018.
Nová pastorační rada navázala na
poslední jednání předchozí rady a zabý-

vala se informačním servisem farnosti.
Rada se shoduje na nutnosti revize farních webových stránek. Farnost obdržela nabídku profesionálního překladu
části stránek (základní info, kontakty
atd.) a nejdůležitějších oznámení do
angličtiny.
V souvislosti se sdílením informací
se mluvilo také o nových předpisech
týkajících se ochrany osobních údajů
platných od 25. května. Hlavním dopadem na farníky bude častější nutnost
písemného souhlasu se zpracováním
osobních údajů. Farnost vytvoří krom
již existujícího RSS feedu také hromadný e-mail s pravidelnými informacemi
o farních akcích. I přihlášení do mailové skupiny musí být ošetřeno v souladu
s těmito předpisy.
V závěru se rada zabývala nadcházejícími zářijovými akcemi pro veřejnost.
Původně plánované spojení akce Zažít
město jinak a farního Svatováclavského průvodu se nakonec neukázalo jako
dobré řešení, rada souhlasila s pořádáním obou akcí. Větší důraz bude na
Svatováclavském průvodu.
Příští pastorační rada se sejde
19. června. 
Martin
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SVĚTEC V TOMTO MĚSÍCI
Svatá Markéta – Dagmar Dánská, královna
Píše se rok 1186 a na dvoře krále českého Přemysla Otakara I. očekávají
narození třetího potomka.
„Je to děvčátko,“ zní dvorem. A tak
k Vratislavovi a Božislavě přibývá ještě
Markéta. Později se narodí ještě jedno
děvčátko, které pojmenují Hedvika.
Léta plynou, děti rostou, mají samozřejmě to nejlepší možné vzdělání, ale
manželství Přemysla a Adléty se jaksi
hroutí. V roce 1198 Přemysl svou manželku i s dětmi zapudí a rok na to se žení
s o mnoho let mladší Konstancií Uherskou, která krom mládí byla dcerou
královskou. Tak se Markéta s matkou
a sourozenci uchylují do Míšně, odkud
pochází Adléta, ke svému dědečkovi
a strýci, kteří Přemyslovo počínání neschvalují, do sporu se vkládá i papež
Inocenc a Přemysl ještě na krátký čas
Adlétu přijímá zpět – nemá na vybranou. O ruku jeho půvabné dcery Markéty se uchází dánský král Valdemar

svátek 16. 6.

II. Vítězný, a jak by to vypadalo, aby
kníže, otec, měl cizoložnici. A tak se
v roce 1205 Markéta vdává do Dánska,
do tehdy drsné země. Mladá královna si
ale získala místní obyvatele nejen svou
krásou, ale i milou povahou a dobrosrdečností, proto ji také lid pojmenoval
Dagmar – Jitřenka. Manželství bylo
celkem šťastné, i když Valdemar nebral manželskou věrnost příliš vážně.
V roce 1209 se manželům narodil syn
Valdemar. V roce 1213 byla Dagmar
podruhé těhotná, ale porod byl zřejmě
těžký, chlapec se narodil mrtvý nebo
zemřel krátce po porodu. Dagmar jej
bohužel záhy následovala. Je pohřbena
v kostele v Ringstedu, spolu s manželem. V Dánsku je dosud uctívána jako
světice, existuje několik balad o ní, ani
v Čechách není neznámá. Knihu o ní
napsal Václav Beneš Třebízský nebo
Svatopluk Čech.
Alena Králová

P R O S T O R pro sdílení myšlenek a nápadů
Díky za Noc kostelů
Nejsem žádný psavec, nikdy jsem do
„Vinice“ nepsala, ale tentokrát jsem se
rozhodla, že napíši. Jsem totiž plná zážitků z Noci kostelů 25. 5. 2018.
Odpoledne před Nocí kostelů jsem
šla do kostela upravit kytky, aby byl

kostel hezký, a potom na mši svatou.
Po ní si prohlížím výstavu fotografií ze
života farnosti, kterou udělal Martin
Peroutka, vzpomínám, co jsme všechno
společně v naší farnosti prožili a jaké
to bylo hezké.
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Před kostelem je rušno. Připravují se modlím se a vzpomínám na krásná dvě
zde na vystoupení hudebně-poetického setkání s mladými lidmi, které jsme
projektu Nitky. Je to opravdu náročné. u nás doma měli.
Na opačné straně se připravuje loutZa nějakou dobu přichází Simona.
kové divadlo s herci Hankou, Luďkem „Copak? Potřebuješ něco?“ „Musím už
a Jiřinkou. Omlouvám naše děti, že jely jet domů, přijel pro mě manžel“. Tak
se skautem na trojdenku. To prý nevadí jdu dělat místo ní čárky. Nejsou to však
a srdečně mě zvou na představení. Ne, jen čárky, ale radost s lidmi, s kterými
musím domů. Letos na Noc kostelů se zdravím a oni se na mne na oplátku
nepůjdu, ačkoliv by to bylo jistě krásné. usmějí. Škoda, není čas si povídat.
Doma udělám večeři a jdu zalít zaMartin končí prohlídku kostela a jde
hrádku. Končím po 21. hodině. Venku se skupinkou na střechu. Přichází ke
je tak krásně. Co kdybych šla aspoň na mně paní Hříbková, odpočívá, má mít
chvilku ještě do kostela?
ještě jednu komentovanou prohlídku.
Opravdu jsem se vypravila. Bylo 21.45 Pořád přicházejí lidé. „Máte jedinečnou
hod. Kostel byl krásně osvětlený a pro- příležitost podívat se na střechu. Hobíhal koncert skupiny Nitky. Chvíli nem, běžte! Pozor u varhan ve dveřích,
poslouchám a potom se jdu podívat do ať se nebouchnete.“ Návštěvníci opravkostela. Zde zrovna probíhá komento- du pospíchají a celí šťastní se vrací. „Jo,
vaná prohlídka s paní Hříbkovou. Poví- počkáme ještě na prohlídku.“ Ta se však
dám si se Simonou Kocourkovou, která již nekoná, protože je 23.30. „Tak tedy
dělá čárky, kterými zaznamenává počet za rok.“
návštěvníků, a dává razítko se svatým
Je poslední půlhodina. Kostel zhasl,
Václavem. Děti dostávají ještě razítko jen u svatostánku svítí dvě svíce. Pan
berušky. Pan Žilka přichází s návštěvní- farář s Martinem se modlí, děkují za
ky z kůru. Ptám se ho, kolikrát již dnes návštěvníky a prosí za ně. Modlitby dovystoupil do věže. Dostávám s úsměvem provází v pauzách hra na flétnu. Pobožodpověď, že asi 8krát.
nost končí modlitbou Otčenáše.
Jdu se podívat do sálu a jsem opravJsem naplněná radostí a šťastná, že
du překvapená. Je zde meditační místo jsem přišla. No, a o tuto radost jsem se
s křížem z Taizé, vkusně upravené a ve- s vámi chtěla rozdělit. Škoda, že nás
lice citlivě osvětlené. Atmosféru ztišení nebylo víc, abychom si s návštěvníky
zdůrazňuje tichá reprodukovaná hudba měli čas povídat.
se zpěvy z Taizé. Je mi krásně. Usedám,

Ludmila Müllerová
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P O Z V Á N Í na příští měsíc nebo i dál
Mariánská pouť Polabí
Bratři a sestry,
je tu opět Mariánská pouť Polabí.
Vím, že je mnoho akcí ve farnostech,
kterých se zúčastňujete. Toto je něco
navíc. Evangelizace venkova. Je to již
18. ročník, kdy se tato pouť koná. Termín: 17. června 2018. Začátek 14.30
v Ostrově u Poděbrad před sochou Panny Marie. Po loretánských litaniích odchází procesí s nazdobenými madonami
za doprovodu dechové hudby a zpěvu
mariánských písní do sousední vesnice Úmyslovic. Od 16 hodin je sloužena
před kostelem pod stoletými lipami
slavná mše svatá. Letošní rok je zvláštní
v tom, že kromě pánů generálních vikářů, kněží královéhradecké a litoměřické

diecéze, bude sloužit mši svatou sedm
novokněží vysvěcených v loňském roce.
O vše je postaráno. Odjezd autobusu
je od nového kostela Neposkvrněného
početí Panny Marie ve Strašnicích ve
13 hodin. Pro handicapované poutníky
jsou připraveny autobusy z Ostrova do
Úmyslovic, kde je dostatek židlí k sezení. Jízdné se neplatí. Těšíme se, že svou
účastí a modlitbou vyprosíme hojnost
milostí pro tento kraj Polabí. Pro nás
samotné to znamená, že si do svých domovů odnášíme velký duchovní zážitek.
Na setkání s vámi se těší za organizaci zájezdu Vlastislav Sixta, mobil. spojení 775 160 607 ve večerních hodinách
nebo 271 734 646.
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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
16.30–17.15
16.00–17.00
18.30–19.30
19.00–20.00
19.00–21.00
19.30–21.00
Út 16.00–18.00
15.00–15.45
16.45–17.30
18.30–20.00
St 10.00–12.00
16.45–17.45
18.30–20.30
Čt 8.45
9.00–12.00
17.30–18.30
19.00–22.00
19.00
Ne 8.00–8.30
9.00–10.15
16.30
19.00–21.30

Mariina legie /I. Ditrich/
Náboženství 2. a 3. třída /H. a P. Svobodovi/
Náboženství 4. a 5. třída /S. Kocourková
a B. Matochová/
Angličtina pro dospělé /M. Müller st./
Spolčátko (náboženství pro starší děti z druhého
stupně) /M. Rechnerová/
Společenství díků, chval, přímluvných modliteb
a duchovního vzdělávání /H. Hříbková/
Farní charita /H. Rechnerová/ – 1. pondělí v měsíci
Úřední hodiny farní kanceláře pro veřejnost
/I. Nováková/
Náboženství pro nejmladší děti /K. Dubnová/
Biblická hodina /J. Nagy/ – 2. a 4. úterý v měsíci
Katechumenát /R. Kindl/
Setkávání maminek s dětmi /M. Schaeferová/
Náboženství 6. a 7. třída /M. Peroutka/
Zkouška sboru /L. Dřevikovský/
Setkání při čaji /M. Müller starší/ – 1x měsíčně dle
oznámení
Úřední hodiny farnosti /I. Nováková, A. Matuszek/
Divadelní kroužek /D. Vacková/

FAR č. 1
SÁL
FAR

Zkouška kapely Missa /J. Tomsa/
Modlitba matek /H. Rechnerová/ – liché týdny
školního roku
Zkouška sboru /L. Dřevikovský/
Zkouška farní scholy /O. Škoch/
Představení farního nadnárodního pimprlového
divadla – poslední neděle v měsíci v pastoračním
roce
Společenství mládeže /K. Jančeová/ – jednou za
14 dní

FAR č. 1
FAR č. 3

FAR č. 1
SÁL
VÁC boční
vchod
FAR č.3
FAR kancelář
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
SÁL
FAR

č. 1 a 2
č. 1
č. 3
č. 1 a 2
č. 1 a 2
č. 1

FAR kancelář
FAR č. 1 a 2

SÁL
SÁL
FAR č. 1 a 2
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 ve školním roce
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

Eucharistie a bohoslužby slova v červenci a v srpnu
neděle

9.30

úterý

18.00 kostel sv. Mikuláše

středa

18.00 kostel sv. Václava

čtvrtek 8.00

kostel sv. Václava

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

čtvrtek

9.00–12.00

fara – Vršovické nám. 84/6 (u kostela sv. Mikuláše)

• 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 červen 2018
2. 6.
3. 6.
7. 6.
10. 6.
19. 6.
23.–24. 6.
29. 6.

So
Ne
Čt
Ne
Út
So–Ne
Pá

30. 6.

So

1. 7.

Ne

15.00
9.00
10.30
19.00

9.30

Mimořádné akce, změny, výjimky

Farní výlet
Den dětí
Setkání seniorů při čaji
Výročí kněžství P. Artura
Setkání pastorační rady
Tělesná obnova
Není večerní mše u sv. Václava (bohoslužby již dle
prázdninového režimu)
Prokopská pouť na Sázavu (není ranní mše
u sv. Mikuláše)
Nedělní eucharistie

VÁC
FAR
VÁC
FAR
VÁC

VÁC

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 plánováno na 1. 7., příspěvky dodávejte nejpozději do středy 20. 6. Kontakt: svatovinice@centrum.cz, případně
osobně v kostele sv. Václava. Šéfredaktor: Martin Peroutka. Redakční rada: Artur Matuszek, Simona Kocourková, Jan Rückl (JR), Alena Králová (AK), Anna Tesařová (@). Přispěvatelé: Ludmila Müllerová, Miloslav
Müller ml. (MiM), Vlastislav Sixta. Korektura: Jana Šachlová. Sazba: Slávek Heřman. Tisk: Martin Peroutka,
výtisky pro nás zkompletovali Polákovi

