
P Ř E J E M E  S I

často „požehnané Vánoce“ a myslíme 
tím, aby byly Vánoce požehnané. Máte 
to také tak? Tak se zkusme zamyslet 
nad významem slova Vánoce. Vzniklo 
z německého Weihnachten, což zname-
ná… požehnané noci! Takže si vlastně 
přejeme požehnané požehnané noci. 
Přejeme si, aby Vánoce byly požehnané 
– ale ony už požehnané jsou! Úplně bez 
našeho přičinění, někdy snad dokonce 
nám navzdory, prostě 
tím, že to jsou Vánoce, 
noci, do kterých vstou-
pil Bůh svou přítomností. 
A netýká se to jen Vánoc: 
prosíme Boha o požeh-
nání, milosrdenství, 
lásku… a přitom to vše 

z něho přímo tryská jako z  pramene 
a  rozlévá se do nejzapadlejších koutů 
vesmíru i naší duše, takže stačí napít se 
a nebudeme nikdy žíznit. Modlitbou to-
tiž nestahujeme požehnání z nebe, mod-
litbou se ho učíme vidět. Co ale s tím 
vánočním přáním? Naštěstí slovo přát 
má dva významy: přát někomu, ABY se 
něco stalo, ale také přát někomu, ŽE se 
něco stalo. Takže si dál přejme požeh-

nané Vánoce, ale v tom 
druhém smyslu: přejeme 
druhým i sobě, že světlo 
vešlo i do našeho chlíva, 
když budeme parafrázo-
vat Marka Ebena. Po-
žehnané Vánoce! 
 MiM
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S V Ě T E C  V  T O M T O  M Ě S Í C I

Svatá Baltylda, královna, řeholnice svátek 30. 1.

Baltylda (Batylda) je světice pro nás 
úplně neznámá. Co o ní vlastně víme? 
Kdo byla, jak žila, co vykonala tak 
zvláštního, že se stala svatou? Poslyšte 
dávný příběh …

Píše se rok 641 a  hofmistr krále 
Chlodvíka II. se chystá na trh koupit 
nové otroky pro královský dvůr. Výběr 
je jako obvykle pestrý, ale jeho pozor-
nost zaujme asi jedenáctiletá dívenka. 
„Koupil jsem ji od Vikingů, pane, při-
vezli ji z Anglie, je zdravá, silná a není 
drahá, jmenuje se Baltylda.“ Tak ně-
jak nabízí prodavač své zboží. Hofmistr 
dívku skutečně koupí a Baltylda od té 
chvíle slouží na královském dvoře. Čas 
plyne a z jedenáctileté dívenky se stává 
pohledná slečna. To vidí i král Chlodvík 
a do mladé otrokyně se zamiluje a roku 
649 se koná svatba!

Manželství to bylo zřejmě spokojené, 
trvalo osm let. V  roce 657 král umí-
rá, a jelikož jeho syn Chlotar je dosud 
nezletilý, stává se Baltylda regentkou. 
Mladá královna se v těchto letech vlá-
dy stará o  chudé, nemocné, ale hlav-
ně zakazuje otroctví, které zde dosud 
bylo. Zakládá rovněž opatství a klášter 
v Chelles u Paříže. Ne všem se ale její 
vláda zamlouvala. Kolem roku 675 do-
šlo k povstání skupiny šlechticů a Bal-
tylda byla vypovězena. Uchýlila se do 
kláštera v Chelles, kde žije jako prostá 
řeholnice a kde také 30. 1. 680 umírá.

Zobrazena bývá jako královna s mo-
delem kostela. U sebe mívá žebřík, po 
němž sestupují andělé a  podávají jí 
dítě. Také bývá zobrazována, jak dává 
almužnu.

 Alena Králová

E K O L O G I C K É  O K É N K O

Tip na vánoční dárek (aneb mají petice smysl?)

Původně jsem ve třetím ekologickém 
okénku zamýšlela rozvinout svůj oblíbe-
ný námět umělých hmot (nebojte, tomu 
stejně neujdete). V prvním adventním 
týdnu se mi ale dostala do ruky petice, 
na kterou jsem kdesi v hloubi srdce 
dlouho čekala. Při jejím čtení mi vhrkly 
do očí slzy vděčnosti – děkuji Ti, Pane, 
za statečné bojovníky.

V  petici „Vraťme život do krajiny“ 
se ornitologové a  myslivci společně 
obracejí na ministra zemědělství ČR 
(https://birdlife.cz/petice-za-krajinu/ – 
podepisuje se online). O  co se jedná, 
nám pomůže přiblížit několik úryvků:

My, podepsaní… bychom rádi žili ve 
zdravém a krásném prostředí a takové je 
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i předali našim dětem. Již dlouho kolem 
sebe vidíme pravý opak…

Na mnoha polích vidíme hluboké 
erozní rýhy, životadárná voda odtéká 
bez užitku nebo způsobuje škody. Povr-
chové i podzemní vody jsou znečištěné 
pesticidy…

Moudré hospodaření v 21. století musí 
klást důraz na takovou produkci potra-
vin, která chrání přírodní zdroje a kra-
jinu, na které bytostně závisí…

Žádáme Vás, abyste prosazoval na 
evropské úrovni: aby 50 % prostředků 
z  I. i  z  II. pilíře Společné zemědělské 
politiky směřovalo na ochranu přírody 
a klimatu – jen tak dostanou hospodaří-
cí subjekty a vlastníci půdy jasný signál, 
kam směřovat své hospodaření, …

A mají petice smysl? Loňská petice 
upozorňující, že vyspělé státy směřují 
k  tomu, vyčlenit 3 % plochy lesů pro 
původní pralesy, způsobila, že její autoři 
byli přizváni do „poradního sboru“ mi-
nistra. V Krymské ulici a okolí dochá-
zelo před třemi lety k nesnesitelnému 
porušování nočního klidu. Spolupra-
cí několika konstruktivních obyvatel 
a četných majitelů podniků došlo k té-
měř zázračnému zklidnění oblasti.

Ó krajino, neodolatelně přitahující 
vnímavá srdce, opěvovaná perem bás-
níků, znázorňovaná v krajinomalbách 
malířů. Jak líbezná bys opět mohla být!

Co pro Tebe mohu udělat?
 Hanka Řehořová

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

Zimní večery u sv. Václava

Římskokatolická farnost Vršovice sr-
dečně zve na Zimní večery u  sv. Vác-
lava, cyklus moderovaných besed na 
současná témata, s výraznými křesťan-
skými osobnostmi, doplněný sérií spi-
rituálních a kulturních akcí. Začínáme 
ve čtvrtek 17. ledna v  18.00, krátkou 
přednáškou Marka Orko Váchy s ná-
slednou moderovanou diskuzí. Mezi 
dalšími hosty budou třeba Václav Malý, 
Petr Sláma, Pavel Hošek nebo Vladimír 

Volráb. Chystáme meditační a modli-
tební setkání, vernisáž výstavy Denisy 
Mikešové (24. ledna), koncert Schola 
Gregoriana Pragensis (7. února) nebo 
divadelní představení projektu Loutky 
v nemocnici (21. března). Besedy a akce 
se budou konat od poloviny ledna do 
konce března, každý čtvrtek, v  18.00 
hodin, v sále kostela sv. Václava na ná-
městí Svatopluka Čecha ve Vršovicích.

 Martin
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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 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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T Ý D E N N Í  P R O G R A M    pravidelných aktivit

Po 13.00–14.30 Mariina legie /M. Pokorná/ FAR č. 1
16.30–17.15 Náboženství pro starší děti z 1. stupně 

/H. a P. Svobodovi/
SÁL

18.30–19.30 Angličtina pro dospělé /M. Müller st./ FAR č. 1
18.30–20.30 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
16.45–17.45 Biblická hodina /J. Nagy/ – 2. a 4. úterý v měsíci FAR č. 1

St 10.00–12.00 Setkávání maminek s dětmi /M. Schaeferová/ FAR č. 1 a 2
16.30–17.30 Náboženství 4. - 6. třída /S. Kocourková/ FAR
16.45–17.45 Náboženství pro nejstarší školáky /M. Peroutka/ FAR č. 1 a 2
19.00–22.00 Zkouška kapely Missa /J. Tomsa/ FAR č. 1
18.30–20.30 Zkouška sboru /L. Dřevikovský/ SÁL

Čt 8.45 Setkání při čaji /M. Müller starší/ – 1× měsíčně dle 
oznámení

FAR č. 1

9.00–12.00 Úřední hodiny farnosti /I. Nováková, A. Matuszek/ FAR kancelář
16.00–17.00 Náboženství pro mladší děti z 1. stupně 

/B. Matochová/
FAR č. 1 a 2

17.30–18.30 Divadelní kroužek /D. Vacková/ FAR č. 1 a 2

19.00 Modlitba matek /H. Rechnerová/ – liché týdny 
školního roku

FAR č. 3

20.00–21.00 Tichá eucharistická adorace /J. Vyšohlíd/ MIK
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
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K A L E N D Á Ř   na leden 2019 Mimořádné akce, změny, výjimky

17. 1. Čt 18.00 Beseda s Markem Orko Váchou: Proč nebýt dokonalý? Aneb: 
Co se změnilo narozením Lulu a Nany

SÁL

19. 1. So 15.00 Dětský karneval SÁL

24. 1. Čt 18.00 Zahájení výstavy ekologických fotografií Denisy Mikešové VÁC
25. 1. Pá 19.00 Společenský večer farnosti VÁC
27. 1. Ne 16.30 Představení loutkového divadélka na faře FAR
31. 1. Čt 18.00 Beseda s Pavlem Hoškem: Teologie a fantazie v pojetí 

J. R. R. Tolkiena
VÁC

V Á N O Č N Í  P O Ř A D  B O H O S L U Ž E B

24. 12. Po 14.00–16.00 Otevřené kostely (jesličky) VÁC/MIK
24. 12. Po 16.00 Dětská „půlnoční“ bohoslužba VÁC

24. 12. Po 23.59 Půlnoční bohoslužba VÁC
25. 12. Út 8.30 Slavnostní eucharistie VÁC
25. 12. Út 10.30 Slavnostní eucharistie VÁC
25. 12. Út 14.30–17.00 Otevřený kostel (jesličky) VÁC
26. 12. St 9.30 Slavnostní eucharistie VÁC
26. 12. St 14.30–17.00 Otevřené kostely (jesličky) VÁC/MIK
27. 12. Čt 18.00 Eucharistie s žehnáním vína 

(následné setkání  na faře)
MIK

28. 12. Pá 18.00 Eucharistie VÁC
29. 12. So 8.00 Eucharistie MIK
30. 12. Ne 8.30 Eucharistie s obnovou manželských slibů VÁC
30. 12. Ne 10.30 Eucharistie s obnovou manželských slibů VÁC
31. 12. Po 16.00 Eucharistie s poděkováním za kalendářní rok VÁC
1. 1. Út 8.30 Eucharistie VÁC
1. 1. Út 10.30 Eucharistie VÁC


