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DUBEN

JSI-LI SYN BOŽÍ,
udělej si z kamenů chleba. O první postní neděli jsme četli příběh o čtyřiceti
dnech Ježíšova pobytu na poušti, a tedy
i příběh o čtyřiceti dnech našeho postu.
Navazuje na vyprávění o křtu v Jordánu,
kde Bůh Ježíšovi výslovně řekl: Ty jsi
můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil
(Lk 3,22). Jen pár týdnů
poté se to ďábel snaží zpochybnit: Jsi-li Syn Boží,
dokaž to tím, že uděláš,
co říkám. A i poslední po-

kušení před Ježíšovou smrtí je přesně
takové: Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže
(Mt 27,40). Kolikrát už nám někdo řekl:
Jestli to dokážeš / jestli jsi můj kamarád
/ jestli mě miluješ, dokaž to tím a tím.
V lepším případě to končí koupením
vyškemrané hračky, v extrémním případě sexuálním zneužitím nebo jiným zločinem.
Říká se tomu manipulace
a v nejrůznější podobě
se s ní setkáváme všude,

2/ IV
i v naší církvi a našich rodinách (sami
jsme totiž často jejími původci). Pokušitel neboli manipulátor využívá strach:
z toho, že se nebudu zdát dost dobrý,
že mě kamarád nebo partner opustí …
Skvělou zprávou je, že Ježíš svými učedníky nikdy nemanipuloval, sám pokus
o manipulaci opakovaně zažil a ustál.
Láska totiž neovládá ani nechce být
ovládána, jak píše Ch. Džibrán ve svém

Prorokovi. Právě proto, že Ježíš je Syn
Boží a ví to, je svobodný (slovo svoboda
je příbuzné se slovem svůj). Slovo půst
pak možná překvapivě nesouvisí se slovy poušť, opustit apod., nýbrž pochází
z němčiny a je příbuzné se slovem fest,
pevný, jistý. Ježíš se postem ujistil ve své
svobodě Božího Syna a k této svobodě
ve křtu pozval i nás, neboť nás přijal za
syny a dcery Boží.
MiM

S P O L E Č E N S T V Í naší farnosti a jeho záležitosti
Farní charita
Děkujeme za všechny dobroty a finanční dary v neděli 3. března t. r. při Misijním koláči Jarky Nagyové. Na výživu
dětí jsme převedli 9 746 Kč na účet
papežského misijního díla.
Děkujeme za opravdu dlouholetou
dobrovolnickou charitní práci v naší
farnosti, především pod vedením paní
Jitky Štolbové a pana Miloslava Müllera st. Dne 10. března t. r. uplynulo 10 let
ode dne, kdy se stala naše dobrovolnická Farní charita Praha 10 – Vršovice samostatnou právnickou osobou. V modlitbách prosíme o moudrost a lásku pro
naše další konání.
Děkujeme za finanční dary pro potřebné bližní při pravidelné sbírce
4. postní neděli.
Těšíme se na setkání 6. dubna 2019,
kdy se uskuteční Den seniorů a nemocných, tentokrát za účasti vzácné laskavé
osobnosti pana biskupa Herbsta. Srdečně zveme, počítejme prosím s celým
programem:

(1 Kor 13,3n)
8.00–9.20 možnost svátosti smíření
9.00–9.20 modlitba růžence
9.30–10.30 mše svatá s možností udílení svátosti nemocných
10.30–12.00 beseda s panem biskupem
Herbstem
12.30–13.00 oběd
13.30–15.00 sdílení, zpívání, povídání,
…
Vlastníme pomůcky k zapůjčení – polohovací lůžko, antidekubitní matraci,
invalidní vozík a toaletní židle.

Za fachu Hanka
vrsovice@praha.charita.cz
721 444 323

č. účtu: 3400038319/0800

Pastorační rada 19. 3. 2019
V úterý 19. března se uskutečnilo setkání pastorační rady, které bylo věnováno
provozním potřebám farnosti. Hanka
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Kučerová Rechnerová nás informovala
o aktivitách farní charity. Při sbírce
Misijní koláč bylo vybráno cca 9 700 Kč,
které byly odeslány na účet papežského
misijního díla. V postní době proběhnou dvě akce farní charity, a to sbírka pro sociálně potřebné (31. března)
a Den seniorů a nemocných s panem
biskupem Herbstem (6. dubna).
V postní době proběhnou duchovní
obnovy, každý pátek je křížová cesta od
17.15 hodin a na sobotu 13. dubna je naplánován předvelikonoční úklid. První
dvě neděle v dubnu budeme po nedělních bohoslužbách vybírat na ozvučení
kostela, peníze je možno poslat také
na účet.
Dalším tématem setkání byly Veliko-

noce. Mluvilo se o tom, co je potřeba
zařídit a kdo si to vezme na starost. Obřady Bílé soboty začnou v 20.30 hodin
a bude při nich pokřtěno šest dospělých
a dvě děti. Pak bude možnost zúčastnit
se společné oslavy vzkříšení (z toho, kdo
co přinese).
Na sobotu 27. dubna je naplánován
výlet pro seniory. Zájemci se prosím
hlaste Vláďovi Jeništovi, nebo nechte
lísteček u pana kostelníka Stanislava
Erbena.
Do konce pastoračního roku nás čekají například tyto akce farnosti: Noc
kostelů (24. května), výlet na Litoměřicko (1. června) nebo udílení svátosti
biřmování (23. června). 
LH

SVĚTEC V TOMTO MĚSÍCI
Svatá Casilda z Toleda, konvertitka, poustevnice

svátek 9. 4.

Španělsko v 11. století bylo zemí, kde mat. Byla křesťanstvím hluboce osložilo krom křesťanů i velké množství vena a zatoužila po křtu. Jenže jak se
židů a také muslimů.
nechat pokřtít, žije-li v muslimském
Město Toledo bylo převážně muslim- paláci a nikde žádný kněz, zato přísný
ské a židovské. Vládl zde emír Kanar, otec, kterému se dceřiny aktivity ani
muž nepříliš mírumilovný. Jak už to trochu nelíbí. „Tak ty prý chodíš mezi
tehdy u bohatých emírů bylo, měl počet- ty křesťanské psy a dokonce je krmíš
ný harém a pochopitelně spoustu dětí, a ošetřuješ!!!“ hřímá rozzuřený emír.
mezi nimi i pohlednou dceru jménem „Tak to musí přestat! Jsi dcera z dobré
Casilda. Dívka byla nejen pohledná rodiny a budeš se podle toho chovat!
a moudrá, ale měla i dobré a laskavé A neopovaž se k vězení jen přiblížit!!“
srdce. Často docházela do vězení a poCasilda otce uctivě vyslechne, ale
máhala zde vězňům – nosila jim jíd- jeho slov nedbá a dále chodí za vězni.
lo, ošetřovala jejich poranění. Většina Jednou opět nese jídlo v zástěře a má
z nich byli křesťané, a tak není divu, smůlu, potkává otce. „Kam jdeš a co to
že se Casilda začala o jejich víru zají- neseš?“ táže se emír. „Jen kvítí, otče,“
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dí vystrašená Casilda, a opravdu – v zástěře se objeví kytice růží.
Emír ale své dceři moc nevěří. „Bude
nejlépe, když ji provdám,“ uvažuje. Jenže člověk míní a Pán Bůh, nebo Alláh,
mění…
Casilda onemocní krvotokem, lékaři
si nevědí rady. Možná by pomohla léčivá voda z jezera sv. Vincence, napadá je
nakonec. Casilda není proti, ale jejímu
otci se to vůbec nelíbí. Dotyčné jezero
s léčivou vodou leží blízko města Tarragona, což je křesťanské území náležející
králi Ferdinandovi. Casildin zdravotní
stav se bohužel nelepší, a tak se emír
zapře a požádá krále, aby jeho dcera
směla přijet k jezeru na léčení. Král
ochotně svoluje, a tak se Casilda s náležitým doprovodem vydává k jezeru sv.
Vincence, kde je přijata s poctami, jaké

vzácné návštěvě přísluší. Voda skutečně
pomůže a Casilda se uzdravuje. Zároveň ale začala žít v křesťanském ovzduší
a byla pokřtěna.
Jelikož správně tušila, že by ji otec za
její jednání nepochválil, a navíc by byla
nucena vdát se za nekřesťana, rozhodla
se, že se domů již nevrátí. Zařídila si
skromné obydlí a svatyni v městečku
Briviesca, kde žila jako poustevnice
a kde také kolem roku 1060 zemřela.
Je zde též pochována v kostele, který
nese její jméno.
Je patronkou Toleda a Burgosu, vzýváme ji při krvotoku a manželské neplodnosti.
Její obrazy a sochy najdeme ve Španělsku. Bývá znázorněna jako mladá
žena s růžemi v zástěře nebo klíně.

Alena Králová

EKOLOGICKÉ OKÉNKO
Zpět do školních škamen – testík ekologického uvědomění
1. V Amazonii se kácí deštné pralesy
a na vyklučených plochách se intenzívně (chemicky) pěstují sójové boby. Pro
jaké využití?
a) potravinová pomoc nejchudším
obyvatelům Jižní Ameriky, b) krmení
dobytka v EU („řízek žere prales“), c)
podpora ekonomiky tamějších států
a osvěta (sója patří mezi „zdravou výživu“)
2. V našich květinářstvích se prodávají
nádherné růže z Ugandy. Jaká je jejich
ekologická a sociální stopa?

a) letecká doprava silně poškozuje
ovzduší, b) chemické hnojení a biocidy
vyvolávají u domorodých zaměstnanců
kožní potíže, c) z místního jezera je
odčerpávána voda a jsou do něj splachovány chemikálie – dochází k úhynu ryb,
obyvatelé ztrácejí zdroj obživy
3. Jaké množství potravin se ve světě
ročně vyplýtvá?
a) 10 %, b) 20 %, c) 30 %
4. Který ze států se dobrovolně rozhodl,
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že přestane používat fosilní paliva (uhlí,
ropa, zemní plyn)?
a) Japonsko, b) Švédsko, c) Švýcarsko
5. Korálové útesy oplývají bohatým životem. Na rybolovu v těchto oblastech
je závislá asi 1 miliarda lidí. Kolik útesů
za posledních 30 let odumřelo?
a) 20 %, b) 35 %, c) 50 %
6. Který ze živlů planety trpí v současnosti nejvíce?
a) půda, b) voda, c) vzduch
7. Jak tlustá vrstva grónských ledovců
odtála mezi lety 2010–2015?
a) 5 m, b) 8 m, c) 10 m
8. Řešení kterého z následujících problémů je v tuto chvíli nejnaléhavější?
a) války, b) poškození ozonové vrstvy,
c) přelidnění, d) odpadové hospodářství, e) nemoci, f) chudoba
9. V Indonésii se obrovskou rychlostí
šíří intenzívní pěstování palem olejných.
Kolik původních lesů již bylo zničeno?
a) 40 %, b) 60 %, c) 80 %

10. Nejrychlejší způsob, jak založit palmovou plantáž, je prales vypálit. V roce
2015 bylo v Indonésii založeno tolik požárů, že denně se do vzduchu uvolňovalo množství uhlíku odpovídající jakému
podílu z celé ekonomiky USA?
a) třetinovému, b) polovičnímu,
c) stejné množství
Odpovědi na většinu otázek najdete
ve špičkovém dokumentárním filmu
National Geographic „Před potopou“
(Before the Flood, 2016).
A na závěr malá pohádková hádanka:
Bylo, nebylo, daleko za mořem leželo
překrásné veliké jezero, ve kterém se
rádo koupalo mnoho lidí. Také ženy.
Jednoho dne si lidé všimli, že v jezeře ubývají ryby. Učenci dali hlavy dohromady a bádali a bádali. Zjistili, že
rybičky se narodí samičky i samečci
a vesele skotačí na mělčinách, ale po
nějaké době mají všechny stejné pohlaví.
Někteří říkali, že zlý čaroděj prodává
ženám ošklivé lektvary, ale jiní říkali, že
čaroděj je hodný a myslí to se ženami
moc dobře.

Hanka Řehořová

P R O S T O R pro sdílení myšlenek a nápadů
Vršovická „parabible“
Nedávné vydání Parabible od Alexandra Fleka provázely jisté kontroverze,
někteří měli za to, že jde o příliš necitlivou práci s biblickými texty. Jsem
jiného názoru. Kniha snažící se pře-

vádět novozákonní příběhy do současných reálií samozřejmě nemá a nesmí
jakkoliv nahrazovat Písmo, ale jako komentář funguje skvěle dokonce i tam,
kde se s autorovou paralelou neshod-
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neme, právě proto, že nás provokuje
a inspiruje k úvahám. Rád bych zde se
svolením autorů představil text, který
po přečtení několika úryvků z Parabible během cca deseti minut vytvořily děti z našeho středečního kroužku
náboženství (cca 4.–7. třída). Text je
parafrází na Povolání rybářů Lk 5,1–11,
je to skupinová práce, text zapisovala
Františka Skálová, děti pracovaly zcela
samostatně. 
Martin
Když Ježíš stál u Lipna, lidé se na něho
tlačili, aby slyšeli tu novou píseň. Ježíš
viděl u břehu dvě pódia. Zvukaři od
nich odstupovali, aby slyšeli lépe zvuk.
Vystoupil na jedno z pódií, to, které
patřilo rockeru Šimonovi, a požádal ho,
aby mu půjčil mikrofon. Posadil se na
kraj pódia a píseň pustil od začátku.
Když píseň skončila, řekl Šimonovi:
„Zapni další muziku.“ Šimon mu na to
řekl: „Kámo, celou noc jsme pouštěli
písničky, ale nikoho to nebavilo. Ale že
jsi to ty, tak to zapnu.“ Když to udělal,
začaly přicházet davy, že na pláži už
skoro nebylo místo. Dali znamení na
druhé pódium, aby taky pustili muziku.
Když to Šimon viděl, byl šťastný, a tak
si dal ťukpěst s Ježíšem. Šimon řekl:
„Kámo, jdi pryč, jdi hrát sám, jsi na nás
moc dobrej.“ Ale byl happy a ostatní
taky nad tím zástupem lidí. Ježíš řekl:
„Kámo, přestaň být amatér a pojď se
mnou do vyšší ligy.“ Nechali tedy pódium být a šli s Ježíšem do nahrávacího
studia.

Zamyšlení nad veršem
z Janova evangelia 14,1
V postní době – při přípravě na velikonoční svátky si čteme z Janova evangelia, zvláště kapitoly 13 a 14, o dění
v Jeruzalémě před velikonočními svátky
ve společenství Ježíše s učedníky. Ježíš
promlouvá ke svým přátelům, vysvětluje, povzbuzuje… Pro rozjímání nad tím
textem nabízím zamyšlení z pozůstalosti dcery Hanky (z doby, kdy už asi tušila,
že její čas se asi naplňuje).
Čtrnáctá kapitola začíná veršem:
Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí!
Věříte v Boha, věřte i ve mne!
Je to všeobecná lidská zkušenost:
tváří v tvář některým skutečnostem se
děsíme, chvějeme úzkostí, máme strach.
Křesťany nevyjímaje. Tak o čem ta víra
je?
Jsme následovníci Krista, který sám
jako člověk pocítil mnohokrát strach,
úzkost, smutek, hněv – a určitě nám
emoce nezakazuje, vždyť spíš vyzývá
k solidaritě plakat s plačícími. Je zajímavé, že nevolá k tomu, bát se spolu
s ustrašenými. Strach ochromuje, bere
odvahu a naději, ale ani Kristus sám se
mu nevyhnul, a možná v této chvíli, při
řeči na rozloučenou, při vyslovení své
„závěti“ pro ty nejbližší, pro učedníky,
už věděl, že se ho strach v Getsemane
zmocní a sevře ho „až na krev“. Teď
nevyčítá, nenapomíná: vy malověrní,
naopak odvolává se na to, že učedníci
přece věří v Boha, jakkoli jejich víra
prochází zápasy a pochybnostmi. A věří-li v Boha, mají věřit i Tomu, kterého
Bůh poslal, aby ukázal, kým Bůh sám
opravdu je, Bůh, kterého si nelze věrohodně zobrazit ani v mysli, natož na

7/ IV
plátně. Kým Bůh je, jaká je Jeho povaha,
jaký je Jeho vztah k těm, které stvořil.
(Je možnost i překladu dvojího apelu:
Věřte v Boha a věřte i ve mě! Ale ten
dvojí nárok je možná v časech úzkosti
příliš těžký k naplnění.)
I Ježíš se bojí. Bojí se utrpení, bojí se
o své blízké, aby nesešli ze správné cesty,
aby se jim nepřihodilo něco zlého, bojí
se, zda v budoucích těžkých časech jeho
blízcí obstojí. A prosí za ně. Po vzoru Ježíšova života nám nemá být jedno, když
našim přítelkyním zemře milovaný bratr (třeba Lazar), když představenému
našeho sboru umírá malá dcerka (třeba
Jairovi), když je něčí synáček nemocný
tak, že si sám ubližuje, i do ohně padá,
když tchyně našeho přítele leží v horečkách… Nejsme lhostejní, když se
naši blízcí mezi sebou hádají o přední
místa nebo nás zrazují. Ježíšova výzva
nechvět se úzkostí nemusí znamenat,
že se nás nic nedotkne a na cokoliv,
co nás potká, provoláme poslušně HALELUJA! Možná to, o co Ježíši jde, je
ukázat cestu, jak i ve strachu a v úzkosti, ve zmatku a zoufalství, uprostřed
těch negativních emocí, které se nás
bez našeho souhlasu zmocní, zůstat věrný Bohu a úkolu, který nám do života
svěřil. Abychom uměli v Getsemanské
zahradě našeho života, až se tam octneme, nakonec (třeba po dlouhém zápase)
poslušně i poctivě říct: sice se opravdu
bojím, Pane, kam až mě zavede cesta,
kterou pro mě máš, ale chci věřit, že je
to ta cesta nejlepší. Věřím, pomoz mé
nedověře. Buď vůle Tvá!
To je naše poslání: Být na straně Boží,
i když se mi Bůh zdá vzdálený, jít po
cestě Bohem určené, i když je náročná
a klopýtám přes překážky, žít čestný

a lásku rozdávající život, i když ho stále ohrožuje zklamání a zrada, nemoc
a smrt. Věřit v Boha, i když na mě útočí
strach, nedověra a pochybnosti, a stále
se k Bohu zpátky vracet, i když se nás
často přichytí hřích, touha po vlastní
důležitosti a chuť jít vlastní cestou.
Ostatně – není cennější rozhodnutí,
které udělá člověk navzdory strachu, úzkosti, bolesti nebo pochybnostem, než
když je překonávat nemusí? A není pak
toto jeho rozhodnutí pro ty překonané
těžkosti pevnější?
Nejde o to, že strach mít nebudeme,
ale že se nás nezmocní natolik, abychom zapomněli, KOMU jsme uvěřili.
P. S.:
Mnozí říkají: „Kdo nám dá užít dobrých
věcí?“
Avšak nad námi ať vzejde jas Tvé tváře,
Hospodine.
(Žalm 4)
Z Tvé ruky, Pane můj, co dáváš, chci
vzít.
Ty líp než já víš, co vede k Tobě blíž.

(Evangelický zpěvník 636)

Jana Gottwaldová
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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

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
16.30–17.15
18.30–19.30
18.30–20.30
19.00–21.00
Út 16.00–18.00
15.00–15.45
16.45–17.45
St 10.00–12.00
16.30–17.30
19.00–22.00
18.30–20.30
Čt 8.45
9.00–12.00
16.00–17.00
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 pro nejstarší školáky /S. Kocourková,
M. Peroutka/
Zkouška kapely Missa /J. Tomsa/
Zkouška sboru /L. Dřevikovský/
Setkání při čaji /M. Müller starší/ – 1x měsíčně dle
oznámení
Úřední hodiny farnosti /I. Nováková, A. Matuszek/
Náboženství pro mladší děti z 1. stupně
/B. Matochová/
Modlitba matek /H. Rechnerová/ – liché týdny
školního roku
Tichá eucharistická adorace /J. Vyšohlíd/

FAR č. 1 a 2
FAR

Zkouška sboru /L. Dřevikovský/
Zkouška farní scholy /O. Škoch/
Představení farního nadnárodního pimprlového
divadla – poslední neděle v měsíci v pastoračním
roce

SÁL
SÁL
FAR č. 1 a 2

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

FAR č. 1
SÁL
FAR č. 1
FAR kancelář
FAR č. 1 a 2
FAR č. 3
MIK
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K A L E N D Á Ř na duben 2019

Mimořádné akce, změny, výjimky

4. 4.
5. 4.

Čt
Pá

9.00
17.15

Setkání seniorů při čaji
Křížová cesta

FAR
VÁC

6. 4.
7. 4.
12. 4.
13. 4.
13. 4.

So
Ne
Pá
So
So

8.00
8.30, 10.30
17.15
9.00
15.00

Den seniorů a nemocných
Charitativní prodej přáníček pro Zajíčka na koni
Křížová cesta
Úklid kostela
Tvořivá animační dílnička pro děti s duchovním
programem
Koncert duchovní hudby (Stabat Mater Jakuba Jana
Ryby a další …)
Setkání pastorační rady
Zelený čtvrtek – eucharistie s památkou Večeře Páně
Velký pátek – křížová cesta
Obřady Velkého pátku
Bílá sobota – velikonoční vigilie
Zmrtvýchvstání Páně – eucharistie dle nedělního
rozpisu
Velikonoční pondělí – eucharistie
Pánský klub
Výlet seniorů
Představení loutkového divadélka na faře

VÁC
VÁC
VÁC
VÁC
VÁC

14. 4. Ne

17.00

16. 4.
18. 4.
19. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.

Út
Čt
Pá
Pá
So
Ne

19.00
18.00
17.00
18.00
20.30
8.30, 10.30

22. 4.
26. 4.
27. 4.
28. 4.

Po
Pá
So
Ne

8.30
19.00
16.30

VÁC
FAR
VÁC
VÁC
SÁL
VÁC
VÁC
VÁC
SÁL
FAR

Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice, www.farnostvrsovice.cz, tel. 271 742 523.
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