Věstník farnosti u kostelů
s v. M i k u l á š e a s v. V á c l a v a
29. září Léta Páně 2019
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MLUV S NÍ
– tak pojmenoval kdysi Pedro Almodóvar jeden ze svých filmů. Ukazuje v něm,
že i když se zdá, že nás ten druhý nemůže vnímat, má smysl s ním mluvit. Když
se narodí dítě, má smysl
s ním od první chvíle mluvit a vyprávět mu o světě,
který začíná poznávat,
i když slovům se teprve
postupně bude učit rozumět. A když se setkáme
s těžce nemocným nebo
postiženým
člověkem,
který sám mluvit nemůže, má smysl s ním mluvit,
protože rozumí víc, než
si myslíme. A jak jsme

na tom s Bohem? Tak jako Antoine de
Saint-Exupéry se někdy cítíme osamělí
a prosíme, aby havran odletěl a nám
to bylo znamením, že nás Bůh slyší.
Ale chceme to opravdu?
Chceme, aby Bůh jako
náš sluha plnil naše přání? Kéž bychom jako autor Citadely pochopili, že
velikost modlitby spočívá
především v tom, že na ni
nepřichází odpověď, a že
učit se modlitbě znamená učit se tichu. A přece
nebo právě proto má smysl s Bohem mluvit. Mluv
s Ním! 
MiM
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S P O L E Č E N S T V Í naší farnosti a jeho záležitosti
Setkání pastorační rady 3. září 2019
První úterý v září proběhlo setkání členů pastorační rady. Nejprve se mluvilo o prázdninové farní akci – dětském
táboře v Zásmukách, který se letos
vydařil. Děkujeme Kristýnce Jančeové, Martinovi Peroutkovi, vedoucím
a všem ostatním, kteří se na jeho zdárném průběhu podíleli.
Hlavním tématem setkání pastorační
rady bylo plánování akcí farnosti, které
se uskuteční během nového pastoračního roku, tj. do konce června 2020.
Zatím zmiňuji pouze ty, které jsou naplánovány na nejbližší měsíce.
V září nás čeká posvícení v obou našich kostelích, Svatováclavský průvod
s koňmi a oslava svátku sv. Václava.
Pastorační asistent Martin Peroutka
informoval o tom, co je zatím připraveno, a dolaďovaly se detaily, např. diskutovalo se o začátku bohoslužby na

svátek svatého Václava, kdy proběhne
úklid kostela atd.
Od října budou obnoveny nedělní
schůzky ministrantů v 10 hodin v kostele sv. Václava. V pátek 4. října se mohou pánové těšit na svůj klub. V neděli
6. října proběhne po obou nedělních
bohoslužbách tzv. Manželský koláč.
Výtěžek z prodeje přinesených dobrot
bude použit na podporu farních akcí
pro rodiny s dětmi. Z důvodu příznivého počasí plánujeme pořádat nedělní
farní kafe až do konce října, tabulka
k zapisování ochotných organizátorů
je vzadu v kostele sv. Václava. Koncem
října se uskuteční setkání manželských
párů ve Štěkni, zájemci se hlásí u Vládi
Jeništy.
Příští setkání pastorační rady proběhne v úterý 15. října.

LH

SVĚTEC V TOMTO MĚSÍCI
Blahoslavený Koloman, poutník, mučedník
Do roku 1663 byl Koloman hlavním
patronem Rakouska, poté ho vystřídal
Leopold. Stále se ale těší veliké úctě,
jak v Rakousku, tak v Bavorsku, kde
je mu zasvěceno mnoho kostelů a kaplí,
ač nikdy nebyl oficiálně kanonizován.
Kdo tedy byl tento muž, co o něm
víme a proč je uctíván jako světec?

svátek 13. 10.

Narodil se v 10. století v Irsku, podle některých pramenů byl vznešeného
rodu. O jeho dětství a mládí nevíme
zhola nic. Byl křesťansky vychován, nevíme, zda byl svoboden, žil v manželství,
či byl snad vdovcem. Víme pouze, že se
z rodného Irska vydal na pouť do svaté
země. Cesta to nebyla vůbec jednodu-
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chá. Musil cestovat lodí a poté pěšky
přes Německo, Rakousko, dále do Itálie
a odtud zase lodí do Palestiny.
Koloman došel na své pouti do Rakouska, kde na něj pohlíželi místní
s nedůvěrou. Mluvil pro ně nesrozumitelným jazykem, i jeho oděv byl
neobvyklý. Muži v Irsku tehdy nosili
bílou tuniku a kalhoty po kolena. Oděv
doplňoval vlněný plášť zvaný brat. Byl
obdélníkového střihu a tak velký, že
bylo možné omotat jej až pětkrát kolem
těla. Spínal se jakousi sponou, buď železnou, či z dražšího kovu, podle kapsy
dotyčného muže. Většinou byl v jasné
barvě červené či modré. V Rakousku
takový šat nikdo nenosil a místní pojali
podezření, že tento podivný cizinec je
nejspíš nějaký špion.
Koloman na své pouti došel až do
města Stockerau u Vídně, kde jej místní občané popuzeni jeho cizokrajným

vzhledem zajali a jako špiona oběsili.
Stalo se tak v roce 1012. Jeho tělo zůstalo viset pro výstrahu na stromě. Po
několika dnech o něj jakýsi lovec zavadil kopím a z těla zemřelého tekla
krev a provaz, na němž visel, rozkvetl!!!
Zahanbení místní občané poté Kolomana pohřbili a za dvě léta dal jeho
tělo babenberský markrabě Jindřich
přenést do kláštera v Melku, kde spočívá dodnes.
Koloman bývá zobrazován jako poutník s kloboukem, lahví a holí v ruce,
často mívá v ruce též provaz. Jeho obrazy sochy a kostely či kaple najdeme
zejména v Rakousku a Bavorsku, kde
je velmi ctěn.
Je patronem Melku, odsouzenců
k smrti provazem, dobytka, cestujících,
vzýváme jej proti moru a při trápení
s myšmi či potkany.

Alena Králová

EKOLOGICKÉ OKÉNKO
Rovnováha mezi dáváním a braním
Zdvořilost a schopnost „spolu mluvit“
jsou v dnešní době znovuobjevovány
jako velmi podstatné pro vzájemné
vztahy. V dobré rodině si ráno říkáme „dobré ráno“, večer dáme pusu na
dobrou noc, u společného jídla si přejeme „dobrou chuť“, používáme slova
„prosím“, „dovolíš“, „děkuji“. Nezbytné
jsou ovšem i činy. K hladkému chodu
domácnosti přispívá každý svým dílem,
vzájemně si pomáháme, přemýšlíme,
jaký dárek by druhému člověku udělal

radost. Není ale naše „rodina“ širší?
Papež František nazývá společným domovem celou planetu.
Před lety mě zaujal příběh o svatém
Františkovi z Assisi. Vyprávělo se v něm,
jak František jednou zastavil spolubratra, který chtěl sfouknout svíčku, se
slovy: „Počkej, poděkuj nejdříve bratříčku ohni.“ A tak jsem začala svoji
rodinu postupně rozšiřovat. V létě, když
v noci odcházím od uhlíků táborového
ohně, poděkuji. V Praze, když otáčím
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kohoutkem s pitnou vodou, poděkuji
sestřičce vodě. Když na večerní obloze
uvidím první hvězdy, řeknu: „Dobrý
večer, sestřičky hvězdičky.“
Když jsem řešila modlitbu před jídlem, řekla jsem si: „Nemohu tady meldovat celé litanie, vždyť mi to vystydne.“ A tak jsem „zadala trvalý příkaz“.
Kdykoli prosím o požehnání pokrmu,
ať se to požehnání vztahuje i na místa,
odkud potrava pochází – pole, vinice,
chovy zvířat atd.
Když jedu na výlet, tak než vstoupím
do krajiny, pozdravím, prohlásím své
dobré úmysly a touhu pomáhat a o pomoc také poprosím. Na závěr výletu

se s přírodou rozloučím a poděkuji.
Chystám-li se na pobyt ve vzdálenějším
místě, „ohlásím a dovolím se předem“.
Krajina poskytuje mnoho divokých plodů, např. ovoce, houby, oříšky – dovolím
se dříve, než si vezmu. V našem turistickém oddíle bylo jedno ze základních
pravidel, že mám-li něco k jídlu, nabídnu nejdříve ostatním (kteří na oplátku
dbají na to, aby neujedli moc). Takže
i s přírodou se rozdělím. Za nejcennější,
co mohu dávat, však považuji požehnání. Tu podivuhodnou moc, kterou Bůh
člověku svěřuje, aby s ní dobře nakládal.
A tak s ní nešetřím. Hanka Řehořová

P R O S T O R pro sdílení myšlenek a nápadů
Můj anděl půjde před tebou (a s tebou)
Zalistujeme-li v kalendáři s myšlenkou
podívat se na významné dny v měsíci
říjnu, může nás zaujmout druhý říjnový
den – svátek „svatí andělé strážní“.
S anděly se setkáváme často, jsou přítomní v našem životě. I autoři knih se
jimi zabývají a poučují nás a informují,
abychom si uvědomili jejich působení,
že nás doprovázejí…
Georges Huber, novinář vzdělaný
v teologii, narozený v Německu, vydal
ve francouzštině knihu Můj anděl půjde
před tebou, kde vysvětluje, že Bůh ve
Starém zákoně slibuje ochranu svému
lidu cestou do zaslíbené země i v ní, bude-li lid poslouchat a plnit všechny jeho
příkazy. Motto knihy z Ex 23,20-21: Hle,
posílám před tebou posla (anděla), aby

nad tebou po cestě bděl a přivedl tě
na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho
a naslouchej jeho hlasu a nebouři se
proti němu, neodpustil by vám vaše
přestupky, neboť v něm přebývá mé
jméno… Na jiném místě ukazuje, že
anděl zachrání Hagar s Izmailem na
poušti, když umírají žízní. Jiný anděl
zachraňuje proroka Eliáše, schovaného
pod trnitým keřem, od strachu a hladu.
Anděl zachraňuje Daniela z jámy lvové,
jiný tři mládence v peci ohnivé a anděl
Rafael doprovází mladého Tobiáše na
jeho cestě k cíli a zpět k otci.
Podle Romana Guardiniho, filosofa
a pedagoga na německých univerzitách,
v Novém zákoně mají andělé v souvislosti dějin spásy velký význam. Ukazu-
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je to na životě Ježíše Krista. V knize „nejvlastnějšímu obrazu“, to je k tomu,
Andělé říká: Už při prvním zvěstování, jací bychom být mohli a měli. Znamená
že Boží Syn se má stát člověkem, se to ovšem také, že tyto postoje nejsou
objevuje anděl – Gabriel přináší Ma- jen výrazem vlastního úsilí a vlastního
rii poselství. Andělé se zjevují v noci, výkonu, ale darem, milostí, moudrostí
kdy se narodí Ježíš, přinášejí pastýřům nám přislíbenou.
zprávu a zpívají Boží chválu. Anděl dává
Modlitbu k andělu strážci známe
Josefovi ve snu pokyn, aby dítě zachrá- téměř od kolébky. A též známe modlitnil před Herodem útěkem do Egyp- bu ke svatému archandělu Michaelovi.
ta a pak ho zase přivedl zpět. Po tom, Podle kancionálu (zpěvníku) si je zopaco Ježíš mocí Ducha v samotě pouště kujme, popřípadě naučme, a můžeme
odmítl pokušitele, přistoupili k němu je přidat do svých každodenních proseb.
andělé a sloužili mu. Anděl mu dodá
Jana Gottwaldová
val sílu na Olivové hoře, anděl ráno
po zmrtvýchvstání koná svatou službu
u hrobu, a po návratu k Otci se zjevují Byli jsme v Litvě a ve Slovinsku
andělé. Svátek andělů strážných je lépe
nazvat svátek andělů lidí. Anděl chrání
Pozájezdové setkání s promítáním
člověka nejen proti nebezpečím z vnějš- fotek v sále kostela:
ku, nýbrž i proti těm, která přicházejí
Slovinsko – úterý 22. 10. v 19 hod.
od člověka samého: proti neposlušnosti,
Litva/Polsko – čtvrtek 7. 11. v 19 hod.
nepoctivosti, lenosti, nemírnosti. Dělá
Všichni zájemci jsou srdečně zváni!
to v hlase svědomí, ve varováních srdce,
ve slově přátel, v následcích jednání, ve Slovinsko 29. 7.–5. 8. 2019
smyslu událostí – v tom všem promlouvá Ubytovaní jsme byli v Kranjské Goře
jeho hlas.
– v blízkosti Triglavu (2 864 m n. m.)
A můj oblíbený autor Anselm Grün, vedle Planice známé skokanskými
benediktinský mnich, napsal Poselství můstky. Nádherné bílé štíty hor jsou
shůry: 50 andělských inspirací pro podobné Dolomitům, túry ale mnohem
všední den, kde jsou vyjádřeny posto- náročnější, výškové rozdíly 600–900 m,
je, které by měly dát našemu životu množství obrovských vodopádů. I skupisměr, například anděl smíření, anděl na asi osmi ferratistů s bezpečnostními
odpuštění, anděl uzdravení (rozumím úvazky si přišla na své.
duchovního), anděl harmonie atd. AnZajímavostí je, že slovinský kněz,
dělé jsou Boží poslové, naznačující Boží horolezec, i hudební skladatel Jakob
pomáhající a uzdravující blízkost. An- Aljaž v roce 1895 zakoupil pozemek na
dělé by v nás rádi vyvolali něco, nač vrcholu Triglavu a postavil vyhlídkovou
v denním shonu zapomínáme nebo co věž, kterou následně předal slovinskézanedbáváme. Jsou to poslové naděje, mu horolezeckému společenství, a tím
že nežijeme bez cíle. V těchto padesáti Triglav zachoval pro Slovinsko i v pozpostojích jsou popsány životodárné síly, dější nadvládě Rakousko-Uherska. Pozdroje přetvářející náš život k našemu

6/ X
stavil také několik chat pod vrcholky
pro horolezce.
Navštívili jsme i jezero Bled – je to
lázeňské prostředí, Bled má termální
prameny. Koupali jsme se při dešti –
voda byla 23 °C, vzduch 22 °C. Jiná
jezera byla ledová a koupat se v nich
nedalo.
Duchovním doprovodem nám byl
(původem z naší farnosti z devadesátých let) PhDr. Jan Samohýl, Th.D. –
akolyta, pedagog, filosof, teolog, autor
knihy Židovské inspirace křesťanství,
se kterou nás po večerech seznamoval.
Jen v posledním dnu pád Marušky D.
do obrovské strže nás přímo vyděsil, ale
díky Bohu (do slova a do písmene!), odnesla to „jen“ zlomená ruka. Nebýt tam
ten vyvrácený strom, v jehož kořenovém
balu se po 25–30m pádu zachytila…
Litva/Polsko 15.–24. 8. 2019
Poutní zájezd – s duchovním doprovodem P. Stanisława – se uskutečnil
na podnět naší bývalé farnice, Litevky
Lorety Vaškové, která dosud jezdí do
Vilniusu za svou matkou. Kromě profesionální průvodkyně ve Vilniusu nám
byla průvodkyní i v ostatních částech
Litvy. Její znalost pohnuté historie Litvy a všech míst byla obdivuhodná. Litevci měli v průběhu staletí nepoměrně
tvrdší zápas o svou existenci než my
v Čechách. Křesťanství přijali v 11. století – jako poslední z Evropy. Naprosto
ale nemají žádné barokní památky, protože Litva byla součástí carského Ruska,
a co při povstáních nezničila carská
vojska, zničili pak Švédové při nájezdech, Napoleon, Němci ve 2. světové
válce a nakonec bolševici (byla součástí
Sovětského svazu a z počtu 2 800 000

obyvatel bylo 850 000 odvlečeno na Sibiř…).
V Polsku program zájezdu zajistil P. Stanisław – nejprve po nočním
přejezdu z Prahy v klášteru Mariánů
ve Varšavě očista a snídaně, mše svatá v novém kostele P. Marie Lurdské,
prohlídka Varšavy a odjezd do Bělověže
(2 noci) – prales, zubří rezervace, dále
muzeum ikon v Suprašle a nocleh v Suwałkách v hotelu u velkých jezer.
Pak již v Litvě Kaunas a Vilnius
(2 noci), chrámy katolické i pravoslavné, mše svatá v kapli Matky Boží
Ostrobramské. Ve Vilniusu jsme také
navštívili v bývalém klášteru světničku Faustyny Kowalské, kde se jí v roce
1931 zjevil Pán Ježíš (dnes to místo se
zahradou patří mateřské školce). Dále
jezerní hrad Trakai, Hora křížů, Klaipeda (2 noci), trajekt do národního
parku Kurská Kosa, hora čarodějnic
s pohádkovými postavami z kmenů stromů, koupání v moři a mše svatá v ekumenickém kostele. Poslední den Palanga – lázeňské město na Baltu (koupání)
a Šiluva – místo zjevení P. Marie, které
navštívil papež Jan Pavel II. v roce 1993.
Byl to zájezd velice obsažný, ale pohodový a moc a moc zajímavý.

Olga Polanská

Pouť do Polska a na Litvu
Ve dnech 15.–24. srpna uskutečnila vršovická farnost pouť do Polska a na Litvu.
Večer 15. srpna po společné bohoslužbě
vyrazil plně obsazený autobus směr Varšava. Tam nás čekala, kromě snídaně
z vlastních zásob, mše svatá v kostele
Panny Marie Lurdské a pak prohlídka
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staré Varšavy. Odpoledne jsme se přesunuli do Bělověže, kde chovají vzácné zubry v malé zoo a nachází se zde
Unescem chráněný prales. V pěkném
srubovém penzionu jsme přenocovali dvě noci, zažili táborák a prohlédli
si pravoslavný kostel. V Suprašli jsme
navštívili unikátní muzeum ikon a večer přenocovali v příjemném hotýlku
u jezera ve Starém Folwarku. Někteří
z nás si tam v podvečer stihli i zaplavat.
Další den jsme se přesunuli na Litvu.
Litva přijala křesťanství jako poslední
evropská země, má více jak dva miliony obyvatel a v samotném Vilniusu je
nespočet kostelů.
Nejprve nás ale čekala prohlídka Kaunasu, který býval kdysi hlavním městem.
Naše průvodkyně Brigita Nadtoczy nás
mile udivila znalostí historie své země.
Ve Vilniusu jsme přespali dvě noci. Je to
pozoruhodné město s bohatou historií.
Věděli jste, že svatá Faustyna Kowalská
měla svá zjevení právě zde? Mše svatá
v kapli Panny Marie Ostrobramské byla
také nevšedním zážitkem.
Další den jsme si prohlédli vodní
hrad Trakai a ještě předtím slavili mši
svatou v bazilice Panny Marie se zázračným obrazem tamtéž.
Pak snad vrcholný bod naší cesty
(pokud se to dá tak pojmenovat, protože těch vrcholů tam bylo nespočet)
byla Hora křížů Jurgaičiu piliakalnis
u Šiauliai. Tam člověk bytostně cítil

sílu modliteb tisíců věřících a utrpení
mnohých křesťanů pro svou víru. Následovaly dvě noci v přístavu Klaipeda.
Je to třetí největší město Litvy.
Výlet trajektem na Kurskou kosu,
výšlap na Horu čarodějnic Juodkrantė,
mše svatá v ekumenickém kostele, výlet
na Baltskou Saharu, prohlídka městečka Nidy a koupání v moři a zhlédnutí
Gintaro ilanka, což jsou obří sochy ze
slámy na vodě, bylo na jeden den maximum, co se dalo stihnout.
Předposlední den nás čekalo koupání
na plážích lázeňského města Palangy.
Jako završení celé poutě bylo putování
do místa zjevení Panny Marie v Šiluvě, kde v malé vesničce jsou dva velké
(přímo obří) kostely: Zjevení Panny
Marie a kostel Narození Panny Marie.
Také toto místo navštívil svatý otec Jan
Pavel II.
Náš duchovní doprovod P. Stanisław
Gora byl duší celé poutě. Jeho schopnost vést a stmelovat kolektiv zná každý. Po celou dobu jsme měli vynikající
průvodkyně Litvanku Loretu Vaškovou
a Brigitu Nadtoczy, překladatelku Katerzynu Filgasovou. Organizátorkou
poutě byla paní Olga Polanská. Dík
patří i našim dvěma řidičům Františkovi Rambalovi a Jaroslavovi Fikrtovi,
kteří nás bezpečně dovezli i domů.
Nadšená a vděčná poutnice

Janka Procházková
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P O Z V Á N Í na příští měsíc nebo i dál
Farní charitativní bazar dětského
oblečení 6. a 13. 10. 2019
Na začátku října v naší farnosti navážeme na úspěšný jarní prodej dětského
a mládežnického oblečení, obuvi, hraček, sportovního vybavení, knih apod.
Provětrejte své skříně a vyberte z nich
podzimní a zimní kousky po svých dětech. Oděvy, obuv, hračky a vše ostatní
pak nechávejte v kostele svatého Václava v levé části za výstavními panely.
Prostor bude označen.
Samotný bazar pak proběhne vždy
v neděli po obou mších, a to v termínech 6. a 13. 10. 2019.
Výtěžek celé akce bude využit pro potřeby maminek s dětmi v naší farnosti.
Nerozebrané oblečení bude následně
postoupeno pro dětský bazar v domově
Sue Ryder 19. 10. 2019.
V případě potřeby kontaktujte Madlu Vachulovou (732 204 860, vachulovam@gmail.com).

Marie (Madla) Vachulová

Byli jsme v Litvě a ve Slovinsku
Pozájezdové setkání s promítáním
fotek v sále kostela:
Slovinsko – úterý 22. 10. v 19 hod.
Litva/Polsko – čtvrtek 7. 11. v 19 hod.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Olga Polanská

Manželské setkání ve Štěkni
Srdečně zveme všechny manželské páry,
to znamená mladé, staré, ty, co jsou
spolu půl roku, nebo padesát let, s dětmi nebo bez dětí, a chtějí pracovat na
svém vztahu, na setkání, které se letos
koná od 25. 10. do 29. 10. ve Štěkni.
Letošní téma je: Od kořenů k plodům
aneb, odkud jsme, kam jdeme.
Přihlašování je přímo u V. Jeništy, na
e-mail: vladajen@gmail.com. Kapacita
je omezená.
Vladimír Jeništa

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

Prosíme rodiče, aby hlásili zájem předem, buď konkrétním katechetům, nebo pastoračnímu asistentovi.
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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

9/ X

10/ X

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 13.00–14.00
16.30–17.15
večer
18.30–20.30
19.30–21.00
Út 16.00–18.00
16.45–17.30
St 10.00–12.00
15.30–16.30
16.30–17.30
17.00–18.30
18.30–20.30
Čt 8.45
9.00–12.00
16.30–17.30
17.45–18.45
19.00–22.00
19.00
Ne 8.00–8.30
9.00–10.15
16.30

Mariina legie /M. Pokorná/
Náboženství 3. až 5. třída /H. a P. Svobodovi/
Angličtina pro dospělé /M. Müller st./ – dle dohody
Společenství díků, chval, přímluvných modliteb a
duchovního vzdělávání /H. Hříbková/
Farní charita /H. Kučerová Rechnerová/ –
1. pondělí v měsíci
Úřední hodiny farní kanceláře pro veřejnost
/I. Nováková/
Biblická hodina /J. Nagy/
Setkávání maminek s dětmi /M. Schaeferová/

FAR č. 1
SÁL
FAR č. 1
VÁC boční
vchod
FAR č.3

Náboženství předškoláků /K. Dubnová/
Náboženství pro děti z druhého stupně
/L. Svobodová/
Rehabilitační cvičení /J. Haloumková/
Zkouška sboru /L. Dřevikovský/
Setkání při čaji /M. Müller starší/ – 1x měsíčně dle
oznámení
Úřední hodiny farnosti /I. Nováková, A. Matuszek/
Náboženství pro starší děti z prvního stupně
/B. Matochová/
Divadelní kroužek /D. Vacková/ – začíná 10. října
Zkouška kapely Missa /J. Tomsa/

FAR č. 1 a 2
FAR č. 1 a 2

Modlitba matek /H.Kučerová Rechnerová/ – liché
týdny školního roku
Zkouška sboru /L. Dřevikovský/
Zkouška farní scholy /O. Škoch/
Představení farního nadnárodního pimprlového
divadla – poslední neděle v měsíci v pastoračním
roce

FAR č. 3

FAR kancelář
FAR č. 1
FAR č. 1 a 2

SÁL
SÁL
FAR č. 1
FAR kancelář
FAR č. 1 a 2
FAR č. 1 a 2
FAR č. 1

SÁL
SÁL
FAR č. 1 a 2
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K A L E N D Á Ř na říjen 2019
3. 10.
4. 10.

Čt
Pá

6. 10.
10. 10.
15. 10.
25.–29. 10.
27. 10.

Ne
Čt
Út
Pá–Út
Ne

9.00
19.00
17.45
19.00
16.30

Mimořádné akce, změny, výjimky

Setkání seniorů při čaji
Pánský klub s majorem doktorem Jiřím Laňkou

FAR
SÁL

Manželský koláč – po obou bohoslužbách
Začíná divadelní kroužek s Danou Vackovou
Setkání pastorační rady
Setkání manželů ve Štěkni
Loutkové divadélko na faře

VÁC
FAR
FAR
FAR
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