
Ž E Ň  J E  H O J N Á

– připomíná Kristus – ale jak jsme na 
tom s dělníky? V květnu 2009 se ve 
Svatováclavské vinici objevila neobvyklá 
výzva: pokud chceme, aby v naší farnosti 
působil pastorační asistent, musíme se 
podílet na jeho financování. A podařilo 
se: více než dvacet rodin 
či jednotlivců se zavázalo 
(kromě svých obvyklých 
darů farnosti) navíc mě-
síčně přispívat na asis-
tentský plat. Jenda Rückl 
a později Martin Peroutka 
tak mohli vykonat mnoho 
požehnané práce pro naše 
společenství i pro lidi oko-
lo nás.

Přesně po deseti letech stojíme před 
novou výzvou: v souvislosti s finanční od-
lukou od státu přebírá církev povinnost 
platit své zaměstnance a Arcibiskupství 
pražské již oznámilo, že na konci roku 
2019 přestane financovat pastorační 

asistenty. Protože jako 
farnost nemáme žádné 
pravidelné finanční zdroje 
kromě příspěvků nás far-
níků, je nutné, abychom 
se domluvili, jak této výzvě 
čelit. Jedno je jisté už teď: 
musí to být SPOLEČNĚ.

Jménem pastorační rady
 Míla Müller ml.
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K V Ě T E N

V ě s t n í k  f a r n o s t i  u  k o s t e l ů
s v.  M i k u l á š e  a  s v.  V á c l a v a
2 8 .  d u b e n  L é t a  P á n ě  2 0 1 9

SVOLÁVÁME FARNÍ SHRO-
MÁŽDĚNÍ K PROBLÉMU 
PERSONÁLNÍHO A FINANČ-
NÍHO ZAJIŠTĚNÍ CHODU FAR-
NOSTI, A TO NA 14. KVĚTNA 
OD 19.00 HOD. DO SÁLU SV. 
VÁCLAVA. NA SHROMÁŽDĚNÍ 
JE DŮLEŽITÁ ÚČAST VŠECH 
DOSPĚLÝCH, KTERÝM NA 
NAŠÍ FARNOSTI ZÁLEŽÍ.
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S P O L E Č E N S T V Í   naší farnosti a jeho záležitosti

Farní charita (1 Kor 13,3n)

Děkujeme za postní finanční sbírku na 
potřebné bližní – v  kostele proběhla 
s vtipným výsledkem – po mši svaté od 
8.30 hod. jsme dostali 9 333 Kč a po 
mši svaté od 10.30 hod. 9 323 Kč. Tyto 
peníze rozdělujeme na léky, zdravotní 
pomůcky a zajištění našich nemocných 
a dalších potřebných bližních.

Jsme vděčni za Den seniorů a nemoc-
ných, který v milé, laskavé atmosféře 
prožilo přibližně padesát účastníků.

Na květen plánujeme sbírku potřeb-
ných věcí pro lidi bez domova.

V současné době máme k zapůjčení 
polohovací lůžko, antidekubitní mat-
raci a toaletní židle.

 Za fachu Hanka
vrsovice@praha.charita.cz

721 444 323
 č. účtu: 3400038319/0800

Pastorační rada 16. 4. 2019

Plánovaným hlavním tématem pasto-
rační rady v úterý 16. dubna bylo per-
sonální zajištění chodu farnosti. Nej-
prve jsme se zabývali organizačními 
záležitostmi – těšíme se na společné 
prožívání bohoslužeb, dalších setkání, 
výletů. V pátek 26. dubna se uskuteční 
pánský klub, kdy na téma Krize střed-
ního věku promluví P. Beneš, další pán-
ské kluby jsou naplánovány na pátky 
17. května a 21. června. Pánové zajistí 
do sálu sv. Václava fotbálek. První se-
tkání dámského klubu je naplánováno 

na pátek 31. května. Výlet pro seniory 
27. dubna je naplněn a zajištěn, výlet 
farnosti 1. června na Litoměřicko Vlá-
ďa Jeništa zodpovědně připravuje. Na 
květen je naplánováno setkání neo-
fytů (čtvrté) a první svaté přijímání 
(dvanácté, při mši svaté od 10.30 hod.), 
na červen udílení svátosti biřmování 
(dvacáté třetí, při mši svaté od 10.30 
hod.). Probíhá sbírka na nové ozvučení 
v  kostele sv. Václava, jsou plánovány 
další opravy kostelů, elektroinstalace na 
faře a v prostoru před vstupem do fary. 
Ve druhé polovině setkání pastorační 
rady jsme se věnovali hlavnímu tématu 
zejména kvůli informaci, že Arcibiskup-
ství pražské přestane od 1. ledna 2020 
poskytovat plat pastoračním asisten-
tům a nadále musíme počítat s dalšími 
finančními výdaji. Abychom se všichni, 
komu na chodu naší farnosti záleží, se-
známili s problematikou jejího finanč-
ního a personálního zajištění a mohli 
zaujmout aktivní postoj, svoláváme na 
úterý 14. května farní shromáždění do 
sálu sv. Václava od 19.00 do 21.00 hod. 
Považujeme účast všech dospělých za 
potřebnou. Hanka

Komentář k hospodářským 
výsledkům za rok 2018

Výsledkem hospodaření farnosti za rok 
2018 je zisk ve výši 199 702 Kč.
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Celkové příjmy: 2 435 228 Kč
Nejvýznamnější položkou příjmů jsou 

dary vršovických farníků na provoz far-
nosti 690 300 Kč. Dalšími příjmy jsou 
pak kostelní sbírky ve výši 392 111 Kč 
(z toho odvedené účelové sbírky AP činí 
108 754 Kč) a dar ze svépomocného fon-
du AP ve výši 293 000 Kč. Významnou 
položkou příjmů jsou provozní dotace 
(granty) na opravy střechy kostela sva-
tého Václava ve výši 695 000 Kč. 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.

Celkové výdaje: 2 235 526 Kč
Z nich nevýznamnější částku tvoří 

náklady na opravy a  údržbu ve výši 
1 111 710 Kč. Z toho na opravy střechy 
kostela svatého Václava byly použity 
granty ve výši 695 000 Kč a  vlastní 

prostředky farnosti ve výši 376 929 Kč. 
Další významnou položkou jsou náklady 
na energie (plyn 116 986 Kč a elektři-
na 86 882 Kč). Ostatní služby (vodné 
a stočné, účetní služby) činí 255 975 Kč, 
mzdové náklady (DPP) 198 700 Kč, po-
jistné 29 356 Kč, odeslané sbírky AP 
a  odvody do svépomocného, mzdové-
ho a pastoračního fondu AP celkem 
227 716 Kč. Příspěvek do svépomocné-
ho fondu ve výši 32 962 Kč je doplatek 
příspěvku za rok 2017. V březnu 2019 
byl odeslán příspěvek do svépomocné-
ho fondu za rok 2018 ve výši 55 615 Kč 
(bude součástí závěrky za rok 2019).

Fond na opravu varhan
Stav prostředků k  31. 12. 2018 je 

1 243 650 Kč, v roce 2018 činil příjem 
8 800 Kč (dary a úroky), výdaje nebyly 
žádné.

Za ekonomickou radu
 Jiřina Haaszová

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

Bl. Klára Feyová, zakladatelka řádu svátek 8. 5.

11. dubna 1815 se v Cáchách v  rodině 
Feyových narodila dívenka, kterou po-
jmenovali Klára.

Rodina patřila spíše ke střední vrstvě, 
zbožnost a  dobročinnost v ní byla zá-
kladem. Dětem byla poskytnuta dobrá 
křesťanská výchova a  vzdělání. Klára 
chodila do křesťanské školy, kde byla 
mimo jiné její učitelkou známá konver-
titka Luisa Henselová. Klára se učila 

dobře a jejími nejlepšími kamarádkami 
byly Františka Schevierová a Pavlína 
Mallinckrodtová, budoucí zakladatelky 
řeholních družin. Od dětství se Klára 
věnovala dobročinnosti a  sociální čin-
nosti. Kdysi jako jedenáctiletá dívenka 
vyprávěla rodičům, že měla sen: „Zdálo 
se mi, že jdu po ulici a potkala jsem 
chudého, roztomilého chlapečka. Chtě-
la jsem mu dát almužnu, ale řekl mi: 
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Příjmy (výnosy):  2 435 228 Kč 
Nájmy   44 900 Kč 
Kostelní sbírky  392 111 Kč

 
Účelové sbírky AP  108 754 Kč 
z toho Haléř sv. Petra  7 668 Kč 

na arcidiecézní charitu  8 468 Kč 
na Svatou zemi  6 661 Kč 
Svatojánská sb. na arcidiecézi  9 757 Kč 
Svatopetrská sb. na bohoslovce  7 017 Kč 
Svatováclavská sb. na církevní školství  9 237 Kč 
na misie  16 668 Kč 
Listopadová sb. na arcidiecézní charitu  10 596 Kč 
Mikulášská sb. na bohoslovce  11 476 Kč 

ostatní sbírky na Blízký východ  21 206 Kč 

Dary  690 300 Kč 
z toho na provoz farnosti  522 300 Kč 

na dohody o provedení práce (DPP)  86 300 Kč 
na opravy  81 700 Kč 

dar ze Svépomocného fondu AP  293 000 Kč 

Příspěvek na tiskoviny  12 279 Kč 
Provozní dotace  695 000 Kč 
Úroky  1 897 Kč 
Ostatní příjmy  196 987 Kč 

Fond na opravu varhan u sv. Václava 1. 1. 2018  1 234 850 Kč 
příjmy – dary a úroky  8 800 Kč 
výdaje  - Kč 
stav k 31. 12. 2018  1 243 650 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 8 
 Římskokatolické farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice

V Praze dne 11. 3. 2019, Nováková Ivona, účetní farnosti
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Výdaje (náklady):  2 235 526 Kč 
Kancelářské potřeby  19 769 Kč 
Tiskoviny  14 710 Kč 
Bohoslužebné potřeby  20 855 Kč 
Drobný majetek  11 219 Kč 
Ostatní materiál + knihy  40 539 Kč 
El. energie  86 882 Kč 
Plyn  116 986 Kč 
Opravy a udržování  1 111 710 Kč 
z toho budovy – sv. Václav  39 781 Kč 

budovy – fara  - Kč 
střecha sv. Václav dotace  695 000 Kč 
střecha sv. Václav vl. zdroje  376 929 Kč 

Akce farnosti  48 135 Kč 
Ostatní služby (těl. obnova, účetní služby, vodné, ostatní)  255 975 Kč 
Poštovné  1 659 Kč 
Telefony, internet  24 213 Kč 
Honorář – kulturní akce  2 000 Kč 

Mzdové náklady (DPP)  198 700 Kč 
Daň z nemovitosti  250 Kč 
Bankovní poplatky  5 433 Kč 
Kurzové ztráty  - Kč 
Pojistné  29 356 Kč 
Dary odeslané sbírky a příspěvky do SF a mzd. fondu  227 716 Kč 
z toho poskytnuté dary AP (účelové sbírky)  108 754 Kč 

příspěvek do Svépomocného fondu AP  32 962 Kč 
příspěvek do mzd. a pastor. fondu AP  86 000 Kč 

Odpisy hmotného investičního majetku  19 419 Kč 

Fond na opravy k 1. 1. 2018  205 551 Kč 
příjmy – dary  504 000 Kč 
výdaje  205 551 Kč 
stav k 31. 12. 2018  504 000 Kč 

Výsledek hospodaření za rok 2018  199 702 Kč 
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‚Mám mnoho chudých bratrů.‘ ‚A kde?‘ 
optala jsem se. Ukázal rukou k nebi 
a řekl: ‚Já jsem chudé dítě Ježíš.‘ “

Rodiče Kláru v její činnosti podporo-
vali, stejně jako její starší bratr, který 
byl v Cáchách kaplanem.

V roce 1837 ve svých dvaadvaceti le-
tech založila v Cáchách školu pro zpust-
lé dívky. Připojily se k ní další sociálně 
angažované ženy a společně se jim po-
dařilo poněkud zmírnit sociální bídu. 
V roce 1844 vzniklo klášterní společen-
ství a v roce 1848 kongregace, kterou 
Klára Feyová pojmenovala vzpomínajíc 
na svůj dávný sen Sestry Chudého Dítě-
te Ježíše. Kongregace především pečuje 
o chudé děti a mladistvé. Vznikalo stá-
le více škol, byly zakládány sirotčince 
a dětské útulky.

V průběhu let se pole působnosti ses-
ter dále rozrůstalo, byly založeny i školy 
pro úřednice a škola pro dívky, které ab-
solvovaly základní školu a zde se mohly 
vyškolit na služebné a pomocnice v do-
mácnosti. Zhruba za patnáct let od 
založení kongregace bylo v Německu 
již devatenáct řádových domů. Během 
kulturního boje musela Klára Feyová 
přeložit svůj mateřinec do Holandska. 
Sestry se usadily v Simpelveldu, Klára 
zde zemřela dne 8. 5. 1894. V roce 2012 
byly její ostatky převezeny do rodných 
Cách a také mateřinec byl přeložen na 
své původní místo.

5. května 2018 byla Klára Feyová 
v Cáchách blahořečena.

 Alena Králová

P R O S T O R   pro sdílení myšlenek a nápadů

Marie matka smíření

Když jsem hledala náměty k  zamyšle-
ní v měsíci květnu (měsíci májových 
pobožností a intenzivnějších modliteb 
k matce Boží Panně Marii), vzala jsem 
do rukou útlou knížku napsanou mat-
kou Terezou z Kalkaty a bratrem Roge-
rem z Taizé, kterou vydalo v roce 1991 
nakladatelství Cesta v Brně.

Poznamenala jsem si několik myšle-
nek, které stojí za to, (jak myslím) hlou-
běji si je uvědomovat kromě obvyklých 
modliteb…

My všichni můžeme předávat svým 
bližním Ježíšovu lásku a stát se kvasem 
smíření nejenom pro věřící, ale pro ce-
lou lidskou rodinu.

Nechť se tedy náš příbytek, jakkoli 
skrovný, připodobní Mariinu domu 
v Nazaretě: nechť se stane místem, kde 
se lidé scházejí k modlitbě a vzájemné-
mu smíru.

A Marie nám bude „matkou smíření“ 
(matka Tereza a bratr Roger)

Služebnice Páně
Velikost Panny Marie, právě jako 

naše velikost, spočívá v pokoře. Pokora 
je pro nás naprosto nezbytná. I když nás 
lidé milují a oceňují naši práci, musí-
me si pokoru stále uchovat, neboť naše 
dílo pochází od Boha … Marie nás učí 
pokoře. Ač je zahrnuta milostí, zůstá-



7/ V

vá služebnicí Páně. Choulí se u kříže 
a čeká na Boží milosrdenství…

Nechť je Marie zřídlem naší rados-
ti – byli jsme stvořeni, abychom světu 
přinesli radost a útěchu, abychom moh-
li milovat své bližní, abychom mohli 
milovat Boha … S  Kristem a  skrze 
Krista budeme schopni udělat veliké 
věci. K  tomu nevyhnutelně potřebuje-
me modlitbu, protože prohloubením 
modlitby je prohloubení víry, ovocem 
víry je láska a ovocem lásky je služba … 
(matka Tereza)

Modlit se s Marií a apoštoly
Mariino „ano“ dochází svého na-

plnění v oběti: prodchnuta vírou, tou 
prostinkou důvěrou v Boha, Marie ani 
nepomyslela na to, že by si svého syna 
nechala pro sebe – dává ho světu. I my 
bychom se chtěli nechat prodchnout 
důvěrou a s chvalozpěvy dávat dál to, co 
nám Bůh poskytuje… Obraťme se s Ma-
rií ke vzkříšenému Kristu a  čekejme 
v míru nocí, v tichu dní i v kráse stvo-
ření, stejně jako ve chvílích nesnadných 
vnitřních přerodů, čekejme, až rozkve-
tou naše pustiny … Ať už prosté rozjí-
mání nebo vnitřní boj, modlitba nám 
umožňuje všechno napravit – s dětskou 
prostotou, s důvěrou, jako měla Marie. 
Lidská duše čerpá z modlitby energii 
k dalším bojům: umožnit svým blízkým 
přežití, změnit možnosti své lidské exis-
tence, zlidštit svět… Ten, kdo následuje 
Krista, je nablízku Bohu i bližním a ne-
odděluje modlitbu od skutků… (bratr 
Roger)

Ježíšova matka, matka celého světa
Marie, Ježíšova matka, je i naší mat-

kou. Je matkou celého světa. Když jí an-

děl zvěstoval novinu, tu šťastnou novinu, 
že se stane Kristovou matkou, přijala ji 
jako služebnice Páně. Tím také přijala 
úlohu být i naší matkou, matkou všeho 
lidstva.

Marie se stala naší matkou i u kří-
že. Když se blížila Ježíšova smrt, řekl, 
že svěřuje svou matku svatému Janovi 
a svatého Jana své matce. Tím jsme se 
stali všichni jejími dětmi…

Jestliže se Bohu odevzdáme, jestli-
že jako Marie řekneme: „Nechť se mi 
stane podle slova tvého“, pak můžeme 
Boha žádat, aby z nás učinil prostřed-
níky, protože bude skrze nás prozařo-
vat Boží milost – jíž jsme zahrnováni – 
a touto milostí budeme po celém světě 
naplňovat srdce lidí. (matka Tereza)

Upřímné katolictví v Marii
Panna Maria je světlem našich cest. 

Už od prvních svátků svatodušních je 
Marie jednoznačně postavou církve. 
Spolu s apoštoly jí bylo umožněno po-
chopit, že „skrze Krista zjevila se zajisté 
ta milost Boží, která přináší spásu všem 
lidem“ Tt 2,11.

V Marii je opravdová katolicita. … 
Evangelijní pobídka ke katolicitě: 
„aby všichni jedno byli, aby svět uvěřil“ 
(J 17,21)

Rozdávat, co nám dává Bůh: Marie 
uskutečňuje čin oběti celým svým ži-
votem. Nevyhrazuje si pro sebe to, co 
jí Bůh dal, ale dává svého Syna světu.

Z ní tryská pramen smíření. Z toho-
to pramene čerpáme ryzí evangelijní 
odhodlanost odpouštět a smiřovat se – 
jedním slovem rozdávat, co dává Bůh. 
(bratr Roger)

 Jana Gottwaldová
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E K O L O G I C K É  O K É N K O

Chvála zemi 

Mám bratra. Oba jsme odkojeni dob-
rou (možná spíše hojnou) literaturou. 
V knihách jsme doslova leželi – dědeček 
tomu říkával „flákat se a nic nedělat“. 
Marná byla i výchovná snaha mamin-
ky ve smyslu „při jídle se nečte“. Řeč 
nás prostě baví. Snažíme se např. dávat 
přednost českým výrazům před cizími, 
hrajeme spolu dokonce takovou hru. 
Některé pojmy nám dají docela zabrat, 
např. „fanatik“. Schválně, zkuste si 
najít odpovídající české slovo. Anebo 
„ekologie“.

Jako malý kluk na chatě Martin celé 
dny chodil po potoce s prutem a kbelí-
kem. Maminka nám pak na kamnech 
smažila pstruhy a úhoře, mňam. Les-
nické učiliště bylo jasná volba a potom 
práce v lese s motorovou pilou. Po re-
voluci mě šokovalo jeho vyprávění, že 
v některých místech se kůrovec nasa-
zuje záměrně, aby byl důvod k  těžbě. 
V  závěrečném období tohoto zaměst-
nání se bratr nechával posílat nejra-
ději na probírky (prořezávání mladých 
porostů). Až po letech se mi svěřil, že 
už nedokázal přenést přes srdce, že 
během několika minut skácí nádher-
ný dvě stě let starý vysokohorský smrk. 
Asi se styděl, že to není dost chlapské, 
v mých očích však právě tímto stoupnul. 
(Dobrým příkladem tzv. výběrné těžby 
je Říčanský les okolo pramenů Rokytky. 
Na rozdíl od holosečí je les v  promě-
nách stále krásný, zdravý, rozmanitý 
druhově i  věkem a dokonce i  ekono-
micky výnosnější.)

Bratr je muž činu. Vznešené před-

stavy o tom, jak by co mělo být, které 
nelze ukotvit tady a teď, jsou mu cizí. 
S tím, co má po ruce (z přebytků sou-
sedů, skládek apod.), však dokáže dělat 
divy. V obchodech je za vyhlášeného 
podivína, který si přeje sýr balit do pa-
píru a rohlíky sypat přímo do batohu. 
V posledních letech se zabývá vodou. Na 
zahrádce totiž bez vody nic nevyroste. 
Ve vesnici, kde bydlí, se letos stalo, co 
nikdo nepamatuje: potok vyschnul, nic 
v něm neteklo. Ve vyprahlé krajině se 
Martinova zahrádka zelenala. Už dříve 
totiž přešel na biologicky rozložitelné 
čisticí prostředky (jar na nádobí, prášek 
na praní), do žumpy nasadil bakterie 
a propracoval důmyslný způsob zachy-
cování a  přečerpávání dešťové vody. 
Přidanou hodnotou je, že když se lidé 
dozvědí, že zaléváme žumpovou vodou, 
ztrácejí tak nějak zájem o naše výpěstky.

Bratr je evangelík. Dříve jsme vedli 
plamenné rozhovory, teď už se máme 
hlavně rádi. Hodně jsem se od něj na-
učila, např. mlčet. (Doporučuji všem 
dominantním ženám. Příliš poddajným 
ovšem doporučuji se narovnat. No, jeli-
kož v sobě většinou máme směs obojí-
ho, tak se zkrátka narovnat a v pravou 
chvíli mlčet.)

A jak se vám líbí tohle: fanatik – ur-
putník, ekologický – přírodě přátelský.

Správné odpovědi na ekologický testík 
z Vinice 4/2019: 1b, 2a, b, c, 3c, 4b, 5c, 
6c, 7c, 8b, 9c, 10c, hormonální anti-
koncepce.

 Hanka Řehořová
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Chvála zemi! (Jitce K.),  autor: Martin Řehoř

Země to je mech,
země to je osení,
země to je vábení,
země to je předků dech.

Země je zlatá,
země je svatá,
země je dno den,
země je zaniklý Eden,

Země je přítelem,
země je příkladem,
země je mysli vzorem,
země je vzácným darem.

Jsem podobná zemi!
Jak když andělé v nebi
na trubky poplach troubí,
soucítím se všemi vyvrheli!

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

Přihlašování na Tělesnou obnovu 2019

Rodiny s dětmi jakéhokoliv věku zveme 
již na šestý ročník Tělesné obnovy na ví-
kend 14.–16. 6. 2019. Letos pojedeme do 
chatkového tábora podniku Kovo Bu-
zuluk ve Smetanově Lhotě (u Čimelic), 
kde jsme byli v roce 2015. Počet a kva-
lita sportovišť je zde trochu nižší než 
v Horním Poříčí, ale na druhou stranu 
můžeme využít bazén na koupání (12 × 
20 m), nebo okolní lesy k cyklovýletům. 
Akce je vhodná i  pro neúplné rodiny 
a pro rodiny, jejichž někteří členové 
nejsou „praktikující“.

Přihlašovat se lze do 19. 5. 2019 na 
webu níže (odkaz je i na farních webo-
vých stránkách): https://forms.gle/ 
fUWtpDXAXYY8iqoq6

Příjezd v pátek 14. 6. 2019 večer (cca 
17–20 hodin), konec 16. 6. 2019 cca po 
15. hodině.

Cena za ubytování + stravu (dvě noci, 
2x snídaně, 2x oběd) je cca 680 Kč, děti 
8–16 let 500 Kč, děti 2–8 let cca 240 Kč, 
děti do dvou let zdarma (bez nároku na 

lůžko a stravu). Přesnou cenu dostane 
každá přihlášená rodina i s číslem účtu 
pro platbu a variabilním symbolem.

Chatky bude třeba před opuštěním 
uklidit (včetně vytření).

Večeře budou vlastní (v pátek z do-
mova, v sobotu opékání na ohni z do-
vezených zásob – lze uložit do lednice).

Je třeba přihlásit jmenovitě všechny 
účastníky – i děti do dvou let (včetně 
věku v době pobytu), a to do vyčerpání 
kapacity nebo nejpozději do 19. 5. 2019! 
Zaplatit bude třeba do konce května.

K dispozici jsou tří-, čtyř- a šestilůž-
kové pokoje (dva pokoje na chatce, dvě 
chatky jsou čtyřpokojové, každý pokoj 
má vlastní vchod).

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

Za přípravný tým
 Bětka Matochová +
 Lída a Pavel Hobzovi
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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
19.00–21.00 Farní charita /H. Rechnerová/ – 1. pondělí v měsíci FAR č.1

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 pro nejstarší školáky /S. Kocourková, 

M. Peroutka/ 
FAR

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/ – 1x 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

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 květen 2019 Mimořádné akce, změny, výjimky

30. 4. Út 14.00 Rozloučení s Ing. Vincencem Vychodilem VÁC
2. 5. Čt 9.00 Setkání seniorů při čaji FAR
4. 5. So 15.00 Slet neofytů SÁL
11. 5. So 16.00 Zpověď dětí před 1. svatým přijímáním VÁC
12. 5. Ne 10.30 První svaté přijímání dětí z farnosti (a Den matek) VÁC
14. 5. Út 19.00 Setkání celého farního společenství SÁL
17. 5. Pá 19.00 Pánský klub SÁL
18. 5. So 10.00 Requiem za kardinála Berana v katedrále
24. 5. Pá 17.00 Eucharistie u sv. Václava se posouvá o hodinu dříve VÁC
24. 5. Pá 18.00 Noc kostelů VÁC/MIK
26. 5. Ne 16.30 Představení loutkového divadélka na faře FAR
31. 5. So Výlet farnosti


