Věstník farnosti u kostelů
s v. M i k u l á š e a s v. V á c l a v a
30. červen Léta Páně 2019
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ČERVENEC–SRPEN

JSME OVCE
Alespoň to pro nás vyplývá z jedné z tradičních metafor, která již ve Starém
zákoně vyjadřovala vztah mezi Bohem
a jeho lidem a v církevní tradici byla
přenesena i na vztah mezi klérem a laiky. Vztah mezi pastýřem a jeho ovečkami je nádherná a hluboká metafora.
Jenže každá metafora má i své nežádoucí účinky, je-li nadužívána. Hrozí totiž,
že si z ní do svého života promítneme
příliš. Když nás třeba někdo označí za
lišáka, pravděpodobně tím nemyslí, že
bychom měli jíst syrové
slepice. Nicméně obrázek oveček, tak malebný a podmanivý, v nás
může vyvolat dojem, že
správné a kýžené chování farníka je pasivní
odevzdanost. Taková
ovečka se pohybuje
jen ve vyhrazeném pro-

storu, nepřekračuje žádné mantinely,
skousne, co jí kdo podstrčí, a jednou
za čas se taky nechá pěkně oholit. Při
velkých změnách stádo občas hlasitě
zabečí, ale to se brzy uklidní, nic dalšího z toho není a ovečky nakonec jdou
tam, kam je pastýři vedou, případně
psi nahánějí. A já si myslím, že tohle
všechno neměl Ježíš na mysli, když vyprávěl o dobrém pastýři a jeho ovcích.
A taky si myslím, že v současné situaci
potřebujeme aktivní, rozhodné, samostatné a pevné farníky.
A pokud vás stále onen
podmanivý obraz pokojných oveček svádí
k projekcím, pamatujte, že každé pořádné stádo musí mít na
obranu před vlky i své
tvrdohlavé, nezkrotné
berany.
Martin
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S P O L E Č E N S T V Í naší farnosti a jeho záležitosti
Setkání pastorační a ekonomické rady 18. 6. 2019
V úterý 18. června se členové obou rad
sešli na společném setkání, aby zhodnotili uplynulý pastorační rok.
Nejprve P. Artur informoval o tom,
že ozvučení kostela sv. Václava je zaplaceno. Dále zmínil neutěšený stav
koberce v presbytáři tohoto kostela, po
udílení svátosti biřmování bude odstraněn. Členka ekonomické rady Helenka
Plachá seznámila účastníky s pracemi,
které v současné době probíhají nebo
nás v dohledné době čekají. Pracuje se
na dveřích na věž kostela sv. Mikuláše,
bude se dělat dlažba v zádveří tohoto kostela. Dojde k úpravě vchodu na
faru, aby maminky s kočárky mohly
pohodlně přicházet na svoje setkání.
Až dostaneme stanovisko památkářů,
mohou být vyčištěny čmárance na kostele sv. Václava.
Dalším tématem byl příspěvek na
pastoračního asistenta. Od roku 2020
přestane arcibiskupství platit pastorační asistenty. Když si ho farnost bude
chtít udržet, musí si ho zaplatit. Proto
vyšla v minulém čísle časopisu Vinice
výzva, abychom napsali, jakou částkou
jsme ochotni měsíčně na činnost asistenta přispívat. Člen pastorační rady
Pavel Kryl výsledky sumarizoval a informoval nás, že byl přislíben celkový
příspěvek cca 28 tisíc Kč. Všem, kteří
reagovali, mnohokrát děkujeme.
Byly hodnoceny akce farnosti, které proběhly během června. Jednalo se
o farní výlet, dětský den, vigilii před
slavností Seslání Ducha svatého a tě-

lesnou obnovu. Mluvilo se také o nedělním udílení svátosti biřmování, tj.
co je potřeba zařídit a kdo si to vezme
na starost.
Během prázdnin bude v naší farnosti pouze jedna nedělní bohoslužba
v 9.30 hod., po které bude následovat
farní kafe. Prosíme ochotné organizátory, aby se zapisovali do tabulky v kostele
sv. Václava.
Na setkání byly zmíněny i akce, které nás čekají v září. V sobotu 21. září
se uskuteční tradiční akce Zažít město jinak, která bude mít letos nového
hlavního organizátora. V pátek 27. září
proběhne jako v minulých letech průvod s koňmi s následným programem
u kostela sv. Václava. V pátek 4. října se
mohou pánové těšit na první poprázdninový pánský klub.
Příští setkání pastorační rady proběhne v úterý 3. září.
LH

Farní charita
18. 6. 2019 zemřela v domově důchodců
ve Sněženkové ulici na Zahradním městě paní Miluška Křížková ve věku 93 let.
Velká cestovatelka, sokolka, žena plná
optimismu a energie, farnice ochotně
pomáhající s kostelním prádlem. Když
jí začaly ubývat síly, vozili jsme ji v neděli do kostela a navštěvovali nejdříve
doma, potom s eucharistií v léčebně
dlouhodobě nemocných a nakonec
v domově důchodců, kde se pravidelně
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účastnila mše svaté vždy v 1. a 3. čtvrtek v měsíci. Děkujeme všem, kteří ji
navštívili.
Poděkování vám všem, kteří přispíváte na dobré dílo darováním starých
brýlí (i skel, obrouček a pouzder), použitých poštovních známek a neplatné

měny (bankovek i mincí, tuzemských
i zahraničních). Vše je možné vkládat
do krabiček v zadní části kostela sv. Václava u nástěnek.

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

č. účtu: 3400038319/0800

EKOLOGICKÉ OKÉNKO
Co jsou to biopotraviny?

(To je asi pro ty osoby umanuté zdravou výživou.)

Moje babička pocházela z malé rolnické
rodiny poblíž Strakonic. Vdala se do
Prahy za pekaře, ale i tak jsem ještě
o prázdninách měla možnost u příbuzných vést krávu na pastvu nebo pomáhat se senem. Po gymnáziu jsem udělala přijímací zkoušky na zemědělskou
školu. Na otázkách „Kolik váží vejce?“
a „Kolik stojí stání pro krávu?“ jsem
ovšem naprosto pohořela a zkoušejícím
bylo jasné, že před sebou mají pražskou
romantičku. Během čtyř let studia jsme
navštívili mnohé provozy – nejrůznější
velkochovy, včetně kožešinových zvířat,
inseminační podnik, porážecí linky, klecové chovy drůbeže atd. Můj rozum
poslušně přejímal předkládané způsoby
jako správné a pokrokové. Kam se poděla ta malá holčička, která plakala, když
někomu ubližovali? Po sametové revoluci se otevřely nové možnosti, a tak jsem
si v 5. ročníku zvolila zaměření „Alternativní zemědělství“. A tehdy mohlo
konečně procitnout moje potlačované
cítění.

V čem se biozemědělství liší od dnes
běžného intenzívního zemědělství:
• nepoužívá umělá hnojiva ani chemické prostředky na ochranu rostlin,
stimulátory růstu, hormonální látky,
geneticky modifikované organismy,
• dává přednost lehčí a menší mechanizaci,
• podporuje druhovou různorodost,
pole mají menší velikost,
• zvířata chová v přirozených podmínkách,
• dodržuje vyvážený osevní postup, pečuje o trvalou úrodnost půdy,
• chrání povrchové i spodní vody,
• s přírodou spolupracuje, nevykořisťuje ji.
Zemědělství je záležitost městskému
člověku velmi vzdálená a přitom zásadním způsobem utváří náš život – odtud
pocházejí potraviny, bez kterých nelze
žít. I při zpracování a skladování biopotravin se nepoužívá „chemie“ a ne-
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přirozené postupy. Málo se ví o tom,
že člověku nejvíce prospívají potraviny
vypěstované v oblasti, kde se narodil.
Biopotraviny a farmářské potraviny nejsou totéž, snadno je poznáme podle
značky, buď české (pruhovaný půlkruh
s nápisem bio) nebo mezinárodní (lísteček s okrajem z dvanácti hvězdiček).
I přes znalosti a lásku k živému zemědělství je moje cesta k biopotravinám

dlouhá a postupná prostě proto, že vede
přes peněženku. Poctivé výrobky nemohou být za nízkou cenu.
Kupujeme-li levné věci, můžeme si
být jisti, že jsou na dluh. Ušetřili jsme
na úkor vody, půdy, vzduchu a živých
spolutvorů.
Ráda bych se s vámi podělila o přesvědčení, které si nenechám vymluvit:
dobré zemědělství je umění.

Hanka Řehořová

P R O S T O R pro sdílení myšlenek a nápadů
Prázdniny, dovolená, volný čas
Všichni, kteří věnují s náležitou odpovědností svůj čas a své síly práci, mají
mít také dostatek klidu a volného času.
(Druhý vatikánský koncil, Gaudium et
spes 67)
Ty dny, na které se těšíme, se přiblížily, a promýšlíme, jak je prožít, využít…
Ve sbírce modliteb a krátkých náboženských zamyšlení německého teologa, jezuity Alfonsa Pereiry Myšlenky
a modlitby jsem našla mnohé podněty:
Prázdninová litanie. Přímluvy pro
dobu dovolených. (První české vydání
připravil v 80. letech 20. století Mons.
ThDr. Oto Mádr, exilové vydání. Čtvrté
české vydání s podtitulem Mladí lidé
a Bůh vydalo v roce 2014 Kartuziánské
nakladatelství v Brně.) Autor v předmluvě píše: „… jsou určeny křesťanům
a lidem, kteří se k Ježíši přibližují…
Modleme se za sebe navzájem, aby nám
Ježíš pomohl modlit se jeho víru a uskutečňovat jeho lásku.“

Prázdninová litanie
Ochraň mne
před nesmyslnými dny nudy,
před dny bez modlitby a bez myšlenek
na tebe,
před tlacháním a špinavými řečmi,
před skleslostí, prostředností,
neovládáním se, před lhostejností.
Prosím tě,
otevři mi oči pro všechno dobré
a krásné,
ať má ústa nacházejí slova radosti,
ať jsou mé ruce ochotny dávat
a pomáhat,
ať s bdělým duchem přijímám pravdu,
pomoz mi, abych svým životem
zvěstoval tebe.
Přímluvy pro dobu dovolených
Prosíme tě za všechny, kteří mají konečně dovolenou, kteří jsou upracovaní
a potřebují odpočinek:
uchraň je od nehody a nebezpečí,
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dej, ať znovu přijdou k sobě,
ať prožijí krásné dny a spokojeni se
vrátí domů,
za všechny, kteří teď cestují a radují se z toho, že se dostali z navyklého
prostředí:
ať z nich spadne všechno břímě, ať
se zotaví a s mnoha novými dojmy nashromáždí i nové síly,
za všechny, kteří nemohou jít na dovolenou, protože jsou příliš staří nebo
příliš nemocní nebo prostě nemají dost
peněz:
uchraň je od hořkosti,
dej, ať oni i my poznáme, že život
může být naplněný, i když přání zůstanou nesplněna,
za všechny lidi, mladé či staré, kteří
se otevřeli, aby objevovali krásu světa:
aby se vrátili do všedních dnů bohatší
a byli vděčni za všechno dobré a krásné,
co na svých cestách směli prožít,
za nás samotné, doma či na dovolené, abychom byli pohostinní a ochotni
pomoci, aby se v našem společenství
cítil dobře každý, kdo k nám přijde,
pomáhej nám, abychom smysluplně
využívali času.
Dej mi novou sílu: tělu i duchu, nervům. Dej, ať se pak setkávám s lidmi
s větší laskavostí a s větší pozorností.
Poslal jsi nás na velikou cestu – cestu
našeho života.
Zůstávej při nás na našich cestách –
po výšinách i hlubokými údolími.
Dej, ať nezemdlíme a přes všechny
okliky dojdeme k cíli, k němuž všichni
jdeme.
Jana Gottwaldová

Náš farní výlet
V sobotu 1. června se uskutečnil výlet
naší farnosti na Litoměřicko. Účast
byla hojná (plné tři autobusy, okolo sto
padesáti farníků). Už podruhé Vojta
Titr vymyslel perfektní záměr, který
pak zrealizovala celá spousta dobrovolníků v čele s Vláďou Jeništou, Lukášem
Borským a zejména viděno mýma očima úžasným Mílou Müllerem mladším.
Ten nás, kdo jsme si přáli místo degustace vynikajících žernoseckých vín
anebo devítikilometrové túry Českým
středohořím poznat více památky Litoměřic, s nimi a také vizuelně s Českým
středohořím poutavě seznamoval již
po celou cestu v autobuse a pak přímo
v Litoměřicích. Lepšího průvodce jsme
si nemohli přát! Následně jsme měli
možnost absolvovat i dvě komentované
prohlídky – litoměřického dómu a pak
kláštera v Doksanech (jak jeho plně
zachovalé románské části, tak té ranně
barokní). Mše svatá v klášterním kostele doprovázená hudebně scholou byla
aspoň pro mne vrcholem prožitku farního společenství, o kterém pak svědčil
i pohodový piknik v trávě … Díky, Pane,
za to! 
Helenka Hříbková

Kde

Maria Rechnerová
maria.rechnerova@centrum.cz

Markéta Schaeferová
vamarketa@gmail.com
Kristýna Dubnová
kristynadu@gmail.com
Ažběta Matochová
alzbeta.matochova@gmail.com
Ažběta Matochová
alzbeta.matochova@gmail.com
Hana a Petr Svobodovi
svobodovaskola@email.cz
Lucie a Anna Svobodovy
lucie.svobodova@farnostvrsovice.cz
Martin Peroutka
asistent@farnostvrsovice.cz

Vede / Kontakt

Termíny jsou předběžné, časy se mohou měnit, v případě dotazů, nejasností nebo nevyhovujících termínů se na
nás neváhejte obrátit!
Bližší informace můžete také získat v neděli 1. 9. po 2. bohoslužbě

10–12

Čas

fara,
místnost č. 1 a 2
15.30–
fara,
16.30
místnost č. 1 a 2
Náboženství pro mladší děti z 1. stup- čtvrtek
16.00
fara,
ně (1., 2. třída)
místnost č. 1 a 2
Příprava na svátosti (cca 3. třída)
Zájemci mohou kontaktovat katechety,
předpokládaný čas je čtvrtek 16 h
Náboženství pro starší děti z 1. stup- pondělí
16.30
sál u sv. Václava
ně základní školy
Náboženství pro 4.–6. třídu
středa
16.30
fara,
místnost č. 1 a 2
Nové spolčo starších školáků
Bude dohodnuto na fara,
zahajovacím víkendu místnost č. 1 a 2
14.–15. 9.
Spolčátko
Bude dohodnuto během září

Den

Setkávání maminek s nejmenšími středa
dětmi
Předškoláci
středa

Skupina

TERMÍNY NÁBOŽENSTVÍ A SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE
pro pastorační rok 2019/20
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PRÁZDNINOVÝ POŘAD BOHOSLUŽEB


a další základní informace
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 prázdniny 2019
8.00

5. 7.

Pá

28. 7.–4. 8.
1. 9.

Ne–Ne
Ne
8.30

1. 9.

Ne

10.30

21. 9.
27. 9.

So
Pá

17.00

Mimořádné akce, změny, výjimky

Slavnostní eucharistie na svátek sv. Cyrila
a Metoděje
Farní dětský tábor
Začíná rozpis bohoslužeb pro školní rok
Eucharistie s požehnáním na začátek
školního roku
Zažít město jinak – piknik na Čecháči
Svatováclavský průvod po Moskevské ulici

MIK
Zásmuky
VÁC/MIK
VÁC

VÁC/MIK
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