Věstník farnosti u kostelů
s v. M i k u l á š e a s v. V á c l a v a
1. září Léta Páně 2019
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ZÁŘÍ

CHYBÍ NÁM
ekologická konverze, píše papež František v úvodu encykliky Laudato si‘. V návaznosti na tuto encykliku
se katolická církev připojila ke světovému dni modliteb za péči o stvoření,
slavenému 1. září, v den,
kdy vychází tato Vinice.
Výzva sekce ČBK pro
mládež je výzvou nejen
mladým, ale celým farním
společenstvím, je výzvou

nejen k modlitbě, ale i k akci. Máme
za sebou, tady u nás, nečekaně deštivé
léto, a přesto na každém
kroku potkáváme prázdné studny, vyschlá koryta
potoků, zahnívající louže
na dně rybníků. Škody na
naší kajině jsou příliš velké, pár centimetrů srážek
navíc je nemůže zachránit.
Globálně za sebou máme
nejžhavější léto v dějinách
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měření, tedy za posledních bezmála
150 let, a podle mnohých může zároveň
jít o nejchladnější léto v následujících
150 letech. Tváří v tvář strašidelným
a zdrcujícím prognózám je snadné ztrácet naději, nebo sklouzávat k popírání
problému, při pohledu na spáleniště
a zdevastované přírodní klenoty snadno
propadáme žalu a fatalistické rezigna-

ci. Jsme ale zváni k modlitbě a akci.
Jsme zváni dělat to málo, co můžeme,
a doufat, že nám shůry přijde pomoc
v tom, na co nestačíme. Kéž se tedy naše
modlitby za péči o stvoření neomezí
na jeden den, kéž jsou začátkem naší
hluboké ekologické konverze.
Martin



S P O L E Č E N S T V Í naší farnosti a jeho záležitosti
Farní charita
Od září opět srdečně zveme na skupinová rehabilitační cvičení pro seniory,
seniorky a další zájemce. V příjemné
přátelské atmosféře budou opět probíhat každou středu od 17.00 hod. v sále
kostela sv. Václava pod vedením zkušené fyzioterapeutky Jiřinky Haloumkové.
(„Kdo zanechal tělesných cvičení, často
churaví, neboť síla jeho orgánů následkem nedostatku pohybu slábne.“ – Avicenna)
Každý pátek od 10.00 hod. budou probíhat opět i bohoslužby vedené vršovickými faráři P. Arturem Matuszkem,
D. Frýdlem z Husova sboru, M. Opočenským z ČCE v Domově na Zámečku, které organizují Hanka a Maruška
Řehořovy. I tam jsme zváni.
Na školní rok 2019/2020 plánujeme
obvyklé akce jako v předchozích letech –
v listopadu sbírku věcí pro bližní bez
domova, v prosinci akci Vánoce dál,
v lednu Tříkrálovou sbírku, v únoru

(1 Kor 13,3n)
Misijní koláč, v březnu Den seniorů
a nemocných, návštěvy, sbírky, … a další záležitosti.
V červnu naši dobrovolníci provedli
potřebná sociální šetření ve třech rodinách, v současné době jsou do farní
miniadopce (pravidelné příspěvky na
živobytí) zahrnuty tři rodiny se ženami samoživitelkami a jedna samostatně
žijící osoba.
V současné době máme k zapůjčení
polohovací lůžko, antidekubitní matraci a toaletní židle.
Budeme moc rádi za všechny informace o potřebách našich bližních i nabídky spolupráce.




Za fachu Hanka
vrsovice@praha.charita.cz
721 444 323
č. účtu: 3400038319/0800
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SVĚTEC V TOMTO MĚSÍCI
Sv. Nonnosus, opat, benediktin
Jedním z patronů dómu P. Marie v bavorském Freisingu je sv. Nonnosus, benediktin, který ale nikdy v Bavorsku
nežil, byl benediktinským mnichem
v klášteře Monte Soratte (Soracte) na
severu Říma. Kdo byl tento řeholník?
O jeho životě se mnoho neví. Narodil
se kolem r. 500 v Itálii. Jako mladý muž
se rozhodl pro řeholní život. Vstoupil
k benediktinům do výše zmíněného
kláštera Monte Soratte ležícího cca 40
km od Říma.
Život v klášteře nebyla žádná procházka růžovým sadem. Opatem byl v té
době muž hrubý, nevlídný, s podřízenými jednal nikoli jako otec, ale jako pán,
některé mnichy přísně trestal, neváhal
je urážet a ponižovat. V případě Nonnosa šlo i o mučení. Ten však jeho jednání
snášel pokorně a s odevzdaností Pánu,
což nejspíše opata tím víc dráždilo.
Dle vyprávění papeže Řehoře Velikého z r. 593 kladl na Nonnosa často
v očích lidských téměř nesplnitelné
požadavky. Jednou se rozhodl, že je
třeba upravit klášterní zahradu. Její
značnou část zabírala skála. „Nonnose,“
pravil opat, „postarej se, aby tato skála
zmizela co nejdříve, nejlépe do zítřka.“
Nonnosus šel do své cely, padl na kolena
a celou noc se vroucně modlil, maje na
paměti slova Páně: Budete-li mít víru
jako zrnko hořčičné a řeknete této skále: „Přejdi odtud tam!“ – přejde. Ráno
byla skála, s níž ani padesát párů volů

svátek 2. 9.
pohnout nemohlo, v uctivé vzdálenosti
od zahrady. Nonnosus děkoval pokorně
Bohu, opat tiše zuřil.
Jednou nesl Nonnosus skleněnou
lampičku na olej. Stalo se, že mu vypadla z rukou a rozbila se na tisíc kusů.
Opat mu lál, Nonnosus pokorně všechno pokárání přijal a poté se vroucně
modlil k Pánu: Bože, ty víš, že mě má
nešikovnost mrzí, ty můžeš vše, pokud
chceš, prosím obnov tuto rozbitou lampu, je-li to tvá vůle. A hle –, lampa se
obnovila, jako by nikdy nebyla rozbita.
A do třetice: v klášterní zahradě měli
mniši olivovník. Stalo se, že úroda nebyla valná a nedostávalo se potřebné
množství oleje. Opat proto rozhodl,
že mniši půjdou k rolníkům na pole
pracovat za olej. To ovšem znamenalo
určité narušení jejich spirituality, a tak
Nonnosus pokorně prosil opata, aby své
nařízení změnil. Pochopitelně neuspěl.
Tehdy si vzpomněl na Ježíšův zázrak
v Káně Galilejské. Vzal tu trochu oleje, co ještě zbyla, nalil ji do prázdných
džberů a šel se modlit. Ráno byly džbery
plné oleje a mniši nemuseli pracovat
s rolníky na poli. Opatovo tvrdé srdce
se ale nezměnilo.
Jenže všeho do času. Jednoho dne
opat přestal být opatem a novým opatem se stal… – právě ten, jímž nejvíce
opovrhoval – Nonnosus. Ten byl pokorný, vlídný a laskavý, byl skutečným
otcem svým bratřím.
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Zemřel kolem r. 565 a byl pohřben
ve svém klášteře.
V 11. století se jeho ostatky dostaly
jako dar do Freisingu, kde odpočívají
dodnes v sarkofágu v dómu P. Marie
a jsou stále hojně uctívány.
Věřící si často berou olej z lampy nad
světcovým hrobem, kterému přičítají
zázračnou moc, nebo prolézají otvorem
pod kamennou rakví, aby dosáhli uzdra-

vení a pomoci. Prý to velmi pomáhá při
potížích ve škole. Obávám se, že pokud
se dítka nebudou řádně učit, ani prolézačka pod rakví jim nepomůže.
Nonnosus je zobrazován jako benediktin s olivovou ratolestí, lampičkou
nebo skálou. Jeho četná zobrazení najdeme právě ve Freisingu.


Alena Králová

EKOLOGICKÉ OKÉNKO
Sestřička voda
Miluji vodu. Moje nejmilejší procházky
jsou podél vody. Ráda se koupu v přírodě. Moje přezdívka Tarka (podle vydry
Tarky) mi sedne jako ulitá. Modlitba za
vodu (také pitnou) patří mezi mé každodenní úmysly. Je dokonce pravidelnou součástí mojí modlitby při proměňování, kdy „rozpřiděluji“ a „posílám
dál“, co se zrovna na oltáři odehrává.
Líbí se mi déšť. Myslím, že bychom si
měli dávat větší pozor, jak se k němu stavíme. Ve městě stačí pár kapek a tramvaj je plná výkřiků „je hnusně“, „počasí
se zkazilo“ apod. Sucho uplynulých několika let mě vedlo k vroucím prosbám
za dobrý déšť, zjistila jsem však, že slova
sestavuji „za otevření lidských srdcí“,
(které by uzdravení podnebí umožnilo).
Ano, je-li v naší duši suchopár, stává se
i země pouští, a to doslova a hrozivou
rychlostí. A tak doprovázím modlitbu
nabídkami jako např. „ať třeba zmoknu“, „ať mi to zkříží plány“, „klidně
budu balit stan v dešti“.

Poměrně často jsou slyšet hlasy, že
vodou se má šetřit. Opomíjená však
zůstává jiná stránka věci – co do vody
dáváme. Máte-li po ruce nějaké ochotné dítě, zkuste je poslat do koupelny
a „pod dřez“ s úkolem spočítat, kolik
lahviček, tub a kelímků tam najde. Potřebujete je všechny? Nutně?
Ve své vlastní domácnosti může jednotlivec změnit mnoho. Dnešní trh
umožňuje zakoupit biologicky rozložitelné prací prášky, jary na nádobí, certifikovanou přírodní kosmetiku, leckteré
již v podobě „bez obalu“, např. šampon
na vlasy nebo deodorant jako tuhou
kostku. Do vody se také dostává všechno, co projde naším tělem – potraviny,
léky, … Obecně platí, že synteticky vyrobené, v přírodě se přirozeně nevyskytující látky planetě ani nám neprospívají.
A co třeba krémy na opalování. Přišlo
by vám přijatelné se místo toho lépe
zakrýt oblečením?

Hanka Řehořová
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P R O S T O R pro sdílení myšlenek a nápadů
Nový začátek – Umění malých kroků
Pomalu končí léto, doba odpočinku,
dovolených, a blíží se začátek školního
roku a začátek nového pastoračního
roku ve farnosti. Doba nových předsevzetí a nadějí, co zvládnu, jak se zlepším, doba návratu farního společenství
do plné aktivity častějšího setkávání.
Vymýšlíme plány – my děti, studenti,
pedagogové, vychovatelé, rodiče, prarodiče a také ostatní.
Něco k zamyšlení a k pomoci jsem
našla ve výstřižku z katolického časopisu nejen pro mladé AD 1991 (Anno
Domini z roku 1991) a ráda bych se
s vámi podělila o zážitek souznění
s autorem, kterým je známý spisovatel,
letec válečný kurýr Antoine de Saint-Exupéry (napsal též Malého prince
a další knihy).
Umění malých kroků
– Neprosím, Pane, o zázraky a vidění,
nýbrž o sílu pro všední den. Nauč mě
umění malých kroků.
– Učiň mě důvtipným a vynalézavým,
abych si v mnohosti a různorodosti denních událostí uvědomoval, které poznatky a zkušenosti jsou pro mne důležité.
– Učiň mě schopnějším řádně rozdělovat čas. Uděl mi zvláštní smysl pro
rozeznávání, co má pro mne prvořadý
význam a co je druhořadé.
– Prosím o sílu ke kázni a umírněnosti, abych netrávil svůj život neplodně,
nýbrž abych si uměl průběh každého
dne rozumně rozdělit, abych si všímal
jeho světlých a vyšších stránek a abych

si alespoň tu a tam našel čas i pro zamyšlení, odpočinek, kulturu.
– Pomáhej mi, abych co nejlépe činil to, co je třeba činit bezprostředně,
a abych za nejdůležitější považoval přítomnou hodinu.
– Ochraň mě před naivní vírou, že v životě musí jít vše hladce. Dej mi moudré
poznání, že obtíže, překážky, neúspěchy,
rány jsou samozřejmé součásti života,
které působí, že jejich pomocí rosteme
a zrajeme.
– Připomínej mi, že srdce často stávkuje proti rozumu. Pošli mi vždy v pravý
okamžik někoho, kdo má odvahu říci
mi s láskou pravdu.
– Chci se vynasnažit, abych vždy nechával mluvit Tebe a druhé. Pravdu si
neříká žádný člověk sám sobě, nýbrž je
třeba, aby mu ji řekl někdo druhý.
– Ty víš, jak velice je nám zapotřebí
přátelství. Dej, abych měl vlastnosti pro
tento nejkrásnější, nejobtížnější, nejriskantnější a nejjemnější vztah života.
– Dej mi fantazii potřebnou k tomu,
abych dovedl balíček dobra – ať už se
slovy nebo bez nich – zanechat v pravý
čas na pravém místě.
– Uchraň mě před strachem, že promarním svůj život. Nedávej mi, co si
přeji, nýbrž co potřebuji.
A dodala bych na závěr: AMEN.
S pomocí Boží ať vykročím na cestu.


Jana Gottwaldová
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Čas

Kde

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
28.–29. 9.
Spolčátko
Bude dohodnuto během září

Den

Setkávání maminek s nejmenšími středa
dětmi
Předškoláci
středa

Skupina

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 NÁBOŽENSTVÍ A SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE
pro pastorační rok 2019/20
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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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K A L E N D Á Ř na září 2019
1. 9.
1. 9.
3. 9.

Ne
Ne
Út

8.30
10.30
16.45

3. 9.
Út
19.00
27. 9.
Pá
17.00
28.–29. 9. So–Ne

Mimořádné akce, změny, výjimky

Začíná rozpis bohoslužeb pro školní rok
VÁC/MIK
Eucharistie s požehnáním na začátek školního roku VÁC
Začínají Biblické hodiny s Jozefem Nagyem
FAR
Setkání pastorační rady
Svatováclavský průvod po Moskevské ulici
Přespávání nového spolča v Zásmukách

FAR
VÁC/MIK
VÁC/MIK
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