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LISTOPAD

ROZHODNÉ „NE“ VŠEM PODOBÁM KLERIKALISMU
S jistým zahanbením přiznávám, že
jsem se až během října dostal k přečtení
Listu papeže Františka Božímu lidu, publikovanému ve Vatikánu 20. srpna 2018.
V tomto listu papež opakovaně apeluje
na každého křesťana, a chci proto co
nejnaléhavěji doporučit jeho přečtení všem věřícím. Mluvme
o něm a předávejme si ho!
Plné znění naleznete nyní
na nástěnce u sv. Václava.
Vytvořil jsem také několik
kopií k rozebrání vzadu za
lavicemi. Pro tento úvodník, jako malou ochutnávku, volím pasáž, která se
týká obecnějšího problému
a má pro mne nyní zvláštní
naléhavost.

… Nelze si ovšem představit proměnu
našeho jednání v církvi bez aktivní účasti
všech, kdo tvoří Boží lid. A co víc, kdykoli
se snažíme Boží lid potlačit, umlčet, ignorovat nebo omezovat jen na malé skupinky elit, skončíme u vytváření společenství,
plánů, teologických akcentů,
spiritualit a struktur, kterým
chybí kořeny, paměť, tvář
i tělo a nakonec také život.
Zřetelně se to projevuje ve
zvláštním způsobu, jak chápeme autoritu v církvi – ve
způsobu vlastním mnoha
společenstvím, kde docházelo k pohlavnímu zneužívání i ke zneužívání moci
a svědomí. Jedná se o kle-
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rikalismus, tedy postoj, který „nejenže
znehodnocuje osobnost křesťanů, ale
navíc se u něj projevují sklony podceňovat a umenšovat křestní milost, kterou
Duch Svatý vložil do srdce našeho lidu“.
Bez ohledu na to, zda ho prosazují sami
kněží, anebo laici, působí klerikalismus
v těle církve rozštěpení, a to je živnou
půdou pro mnohá zla, která dnes odsuzujeme. Říct „ne“ zneužívání znamená

říct také rozhodné „ne“ všem podobám
klerikalismu…
(Vatikán, 20. srpna 2018, František)
František, jak se bez „titulu a hodnosti“ pod list podepsal, stěží mohl předvídat, jak jeho text promluví do konkrétní
současné situace naší české církve, je
to však dozajista dílem prozřetelnosti
toho, který předvídat může a předvídá.

Martin Peroutka

S P O L E Č E N S T V Í naší farnosti a jeho záležitosti
Farní charita
Děkujeme za dary na pomoc obětem
tsunami v Indonésii – po mších svatých
v neděli 7. října jsme obdrželi 18 635 Kč
a 0,50 €, následující neděli do kasičky
bylo na tento účel vloženo 6 057 Kč
a 4 €. Spolu s 20 000 Kč, které jsme
odeslali z našeho účtu farní charity,
jsme tedy předali na účet Charity ČR
na pomoc Indonésanům 44 808 Kč. Ještě jednou velice děkujeme.
Pro bližní bez domovů a finančně
velmi znevýhodněné budeme od 4. do
18. listopadu sbírat potřebné věci do
košů v kostele sv. Václava. Nejvíce prosíme o pánské kalhoty, ponožky, trenýrky,
zimní bundy a spacáky.
Hledáme dobrovolníky pro 6. národní potravinovou sbírku na sobotu 10. listopadu v době od 8.00 do 22.00 hod.
Dobrovolníci rozdávají nakupujícím
letáky nebo vybírají od nakupujících
potraviny nebo třídí a balí potraviny do
krabic či odvážejí potraviny do skladů.

(Mt 25,35n)
V rámci akce Vánoce dál 25. listopadu,
na slavnost Ježíše Krista Krále, zveřejníme seznam dárků na přání velmi
chudých spoluobčanů z Prahy 10, pro
které to patrně zase budou vánoční dárky jediné.
Za fachu Hanka
vrsovice@praha.charita.cz
721 444 323

č. účtu: 3400038319/0800

Pastorační rada 16. 10. 2018
Při projednávání různých věcí občas
narazíme na téma, které vyžaduje více
času, a tak mu věnujeme celé následující setkání pastorační rady. To se stalo
i tentokrát, proto hlavním tématem
říjnového setkání pastorační rady byla
hudba v našich kostelích. Byli na něj
pozváni zástupci hudebních těles, která
působí v naší farnosti. Dorazili Ondra
Škoch a Janča Štiková jako zástupci
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Scholy, Olga Polanská a Markéta Kabelková zastupovaly sbor a Michal Plachý kapelu Missa.
Nejprve zaznělo velké poděkování
všem, kteří věnují spoustu volného času
této službě farnosti. Jedná se nejen o
čas nedělních bohoslužeb, ale i o čas
zkoušek. Výsledkem jsou písně, které
zkrášlí nedělní nebo sváteční liturgii.
Míla Müller přirovnal farnost ke skaut-

skému oddílu, který by bez obětavých
lidí nemohl fungovat.
Dále dostali prostor pozvaní hosté.
Informovali o fungování svých hudebních těles, o problémech i plánech na
pastorační rok. Mluvilo se také o spolupráci mezi jednotlivými tělesy a co
zlepšit do budoucna.
Příští setkání pastorační rady proběhne 20. listopadu.
LH

SVĚTEC V TOMTO MĚSÍCI
Sv. Mikuláš I. Veliký, papež
Svatý papež Mikuláš I. patří mezi nejvýznamnější papeže středověku, ačkoli
jeho pontifikát trval ani ne deset let
(858–867).
O jeho dětství a mládí nemáme prakticky žádné zprávy. Ví se jen, že se narodil v Římě a pocházel ze vznešeného
domu. Dostalo se mu tudíž dobrého
vzdělání. Kdy a proč se rozhodl pro duchovní stav, nevíme. Působil v římské
kurii za pontifikátu papežů Sergia II.,
Lva IV. a Benedikta III., postupoval
stále výše, až byl r. 858 sám zvolen papežem a jako první papež byl korunován
tiárou. Také si vybral jméno v té době
pro papeže neobvyklé: Mikuláš.
Byl si vědom, že je nástupcem sv. Petra, a podle toho se také choval. Nelekl
se nikoho a ničeho, jednalo-li se o obranu práv církve nebo o její čistotu.
V době jeho pontifikátu došlo k rozkolu v řeckokatolické církvi v Cařihradě. Císař Michael III. sesadil protiprávně tehdejšího patriarchu Ignáce.

svátek 13. 11.
Důvod byl celkem prostý. Nešlo o to, že
by Ignác byl starý, nemocný nebo neschopný, ale dovolil si císaře kárat pro
prostopášnosti, které byly páchány na
císařském dvoře. Novým patriarchou
ustanovil jistého Focia, muže sice učeného, ale velice ctižádostivého, navíc
dotyčný krom toho, že byl eunuch, což
by nevadilo, zastával místo tajemníka
a náčelníka tělesné stráže, tudíž nebyl
ani vysvěcen na kněze.
Tento Focius napsal papeži Mikulášovi, že se Ignác sám pro stáří a nemoc
vzdal svého úřadu. Jenže Mikuláš vycítil,
že cosi není v pořádku, a Fociovi „nenaletěl“, naopak, odepsal mu, že se stal
učitelem dříve, než poznal učení, že by
chtěl jiné posvěcovati, ale sám posvěcen
není, tudíž jej jako patriarchu neuznává,
dokud se celá záležitost nevyřeší. Císaři
poté sdělil, že nemá právo sesazovat
a dosazovat biskupy, toto právo je vyhrazeno papeži a Svatému stolci. Že tím
zmíněné pány nepotěšil, je nabíledni.
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Focius jej dokonce nazval bludařem,
ale tehdy se za papeže postavili i ostatní řeckokatoličtí biskupové. Navíc na
císařský trůn nastoupil nový císař Basil,
ten poslal Focia do vyhnanství a Ignáce
znovu potvrdil v jeho funkci.
Dalším panovníkem, který měl s Mikulášem problém, byl král Lothar. Tento panovník žádal o zneplatnění manželství, neboť jeho žena byla neplodná,
a hodlal se oženit se svou konkubínou,

s níž měl i dítě. Mikuláš mu ovšem nevyhověl, naopak mu doporučil kuběnu
zapudit. Také biskupy, kteří králi povolení vystavili, nechal sesadit.
Pro nás Čechy je Mikuláš I. významný tím, že měl blízké styky s našimi
věrozvěsty Cyrilem a Metodějem.
Zbožný a učený papež Mikuláš I. zemřel 13. 11. 867 v Římě a byl pochován
v nádvoří Svatopetrské baziliky.

Alena Králová

EKOLOGICKÉ OKÉNKO
Uvádíme nové okénko
Mezi velkými postavami křesťanství vynikal sv. František z Assisi svou láskou
k přírodě. A tak není divu, že papež
František, který přijal jméno tohoto
světce, svou „ekologickou“ encykliku,
vydanou na jaře 2015, nazval Laudato
si' (buď pochválen) podle Chvalozpěvu stvoření chudáčka z Assisi. V této
knížečce papež planetu nazývá naším
společným domovem a všemožně nás
povzbuzuje, abychom konali pro její
pokoj, krásu a plnost. Vždyť dělat se
dá tak mnoho.
A tady už je asi jasné, čemu se bude
nové okénko věnovat – ano, ekologii.
Jako dítě mě v turistickém oddíle
učili, že když odněkud odcházím, má
to po mně vypadat stejně, raději však
lépe. Říká se, že aby došlo k uzdravení
planety, stačí, aby aspoň jeden člověk
ze sta vroucně toužil být jí ku pomoci
a přizpůsobit tomu svoje chování a jednání. Přeji si být tím jedním ze sta.

Ekologie, jako cokoliv jiného, je věc
k naučení. A jako je mi jasné, že dobře
řídit auto se nenaučím za týden a plynule cizím jazykem nebudu mluvit za rok,
tak ani můj způsob života se nestane
ekologickým lusknutím prstů. Ale když
po tom budu toužit, když vytrvám, tak
přijde chvíle, kdy nebude potřeba se
úplně soustředit na mačkání spojky ani
přemýšlet, zda použít čas minulý nebo
předminulý. Když po tom budu toužit,
když vytrvám, tak přijde den, kdy budu
srdcem poznávat, co planetě prospívá
a co škodí.
Těšíme se tedy na vaše ohlasy, názory,
námitky, a to ekumenicky. Ekologické
okénko bude totiž vycházet ve všech
třech časopisech našich spřátelených
vršovických církví – evangelické (Katakomby), husitské (Vršovický hlasatel)
a katolické (Vinice).


Hanka Řehořová
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Pozvánka na besedu
Ve čtvrtek 1. listopadu bude po mši
svaté u sv. Mikuláše setkání seniorů.
To se bude konat na faře od 9 hodin.
Tentokrát opět promluví dr. František
Reichel, který je vršovickým rodákem.
Bude hovořit na téma „Cesty ve Starém
zákoně“. Jde o cesty Abraháma, Izáka a dalších biblických osob. Promluví
i o souvisejících tématech.
Vystoupení dr. Reichela na jaře t. r.
mělo vysokou úroveň a tak tomu bude
jistě i nyní. Srdečně zveme.

Miloslav Müller starší

Nabídka práce
Ve vršovickém divadle Mana a v přilehlých prostorách urgentně potřebují někoho spolehlivého na úklid, a to
nejlépe ve všední dny dopoledne. Čistá
odměna činí 120 Kč na hodinu. Vhodné
např. pro „mladé“ důchodce nebo pro
studenty apod. Buď na každý všední den
nebo možno i jen v některých dnech.
Zájemci se mohou ozvat husitskému
knězi Davidu Frýdlovi nebo manželům
Zezulkovým.
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P O Ř A D B O H O S L U Ž E B a další základní informace
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

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
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T Ý D E N N Í P R O G R A M  pravidelných aktivit
Po 13.00–14.30
16.30–17.15
18.30–19.30
18.30–20.30
19.30–21.00
Út 16.00–18.00
15.00–15.45
16.45–17.45
St 10.00–12.00
16.30–17.30
16.45–17.45
19.00–22.00
18.30–20.30
Čt 8.45
9.00–12.00
16.00–17.00
17.30–18.30
19.00
20.00–21.00
Ne 8.00–8.30
9.00–10.15
16.30

Mariina legie /M. Pokorná/
Náboženství pro starší děti z 1. stupně /H.
a P. Svobodovi/
Angličtina pro dospělé /M. Müller st./
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

FAR č. 1
SÁL

Setkávání maminek s dětmi /M. Schaeferová/
Náboženství 4. - 6. třída /S. Kocourková/
Náboženství pro nejstarší školáky /M. Peroutka/
Zkouška kapely Missa /J. Tomsa/
Zkouška sboru /L. Dřevikovský/
Setkání při čaji /M. Müller starší/ – 1× měsíčně dle
oznámení
Úřední hodiny farnosti /I. Nováková, A. Matuszek/
Náboženství pro mladší děti z 1. stupně
/B. Matochová/
Divadelní kroužek /D. Vacková/

FAR
FAR
FAR
FAR
SÁL
FAR

Modlitba matek /H. Rechnerová/ – liché týdny
školního roku
Tichá eucharistická adorace /J. Vyšohlíd/
Zkouška sboru /L. Dřevikovský/
Zkouška farní scholy /O. Škoch/
Představení farního nadnárodního pimprlového
divadla – poslední neděle v měsíci v pastoračním
roce

FAR č. 3

FAR č. 1
VÁC boční
vchod
FAR č.3
FAR kancelář
FAR č. 1 a 2
FAR č. 1
č. 1 a 2
č. 1 a 2
č. 1
č. 1

FAR kancelář
FAR č. 1 a 2
FAR č. 1 a 2

MIK
SÁL
SÁL
FAR č. 1 a 2
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K A L E N D Á Ř na listopad 2018
1. 11.
2. 11.

Čt
Pá

20. 11. Út
24. 11. Čt
25. 11. Ne

Mimořádné akce, změny, výjimky

9.00
8.00

Setkání seniorů při čaji
Eucharistie u sv. Mikuláše (večerní u sv. Václava rovněž
zůstává)
19.00 Setkání pastorační rady
15.00 Adventní vyráběcí dílnička
16.30 Představení loutkového divadélka na faře

Webové stránky farnosti

www.farnostvrsovice.cz

Čísla účtu farnosti

na provoz farnosti: 280828389/0800
farní charita: 3400038319/0800

FAR
MIK
FAR
FAR
FAR

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

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 25. 11., příspěvky dodávejte nejpozději do středy 14. 11. Kontakt: svatovinice@centrum.cz, případně
osobně v kostele sv. Václava. Šéfredaktor: Martin Peroutka (Martin). Redakční rada: Artur Matuszek, Simona
Kocourková, Jan Rückl (JR), Pavel Švarc (PaS), Alena Králová (AK), Pavel Mikula, Anna Tesařová (@). Přispěvatelé: Lída Hobzová (LH), Hanka Kučerová Rechnerová (Hanka), Miloslav Müller st., Hanka Řehořová. Korektura: Jana Šachlová. Sazba: Slávek Heřman. Tisk: Martin Peroutka, výtisky pro nás zkompletovali Polákovi

