
V Y Z N Á V Á M  S E 

Bohu všemohoucímu i  vám všem, že 
často hřeším … Tato slova říkáme na 
začátku každé bohoslužby spolu s celou 
církví, s  kněžími, biskupy i  papežem. 
Pokračujeme tím, že hřešíme my-
šlením, slovem i  skutkem, a pak 
jakoby mimochodem dodáváme, 
že nekonáme, co máme konat. 
Jenže latinský originál vypo-
čítává: cogitatione, verbo, 
opere et omissione. Tedy 
přesněji přeloženo: hře-
šíme myšlením, slovem, 
skutkem a tím, že nekoná-
me, co máme konat. Skoro 
si myslím, že tato forma 
hříchu je mezi námi křes-
ťany nejrozšířenější, proto-

že si jí nejméně všímáme. Jenže co počít, 
když už teď nevíme, kam dřív skočit? 
Možná to souvisí s tím, že děláme řadu 
věcí, které nejsou samy o sobě zlé, jen 

jsou prostě zbytečné, protože nepři-
nášejí prospěch ani nám ani našim 
bližním, takže v našich životech 
zabírají místo jako stará almara 

uprostřed obýváku. Když budeme 
nyní oslavovat, že už třicet let může-
me svobodně vybírat náplň svých ži-

votů, by myslím takové zamyšlení 
nikomu z nás neškodilo. K tomu 
prosím Matku Boží Pannu Ma-
rii, všechny anděly a svaté, i vás, 

bratři a sestry, abyste se za 
mě u  Boha přimlouvali. 
 MiM
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S P O L E Č E N S T V Í   naší farnosti a jeho záležitosti

Farní charita (Mt 25,35n)

Pro bližní bez domovů a finančně vel-
mi znevýhodněné budeme od 10. do 24. 
listopadu sbírat potřebné věci do košů 
v kostele sv. Václava. Ve spolupráci s ko-
munitou Sant' Egidio prosíme tento-
krát o teplé ponožky, rukavice, čepice, 
deky, spacáky, termohrnky, kapesní 
rádia – dárky na Vánoce.

V rámci akce Vánoce dál zveřejníme 
24. listopadu na slavnost Ježíše Krista 
Krále ve spolupráci se sociálními pra-
covníky ÚMČ Praha 10 seznam dárků 
na přání velmi chudých spoluobčanů 
z Prahy 10, pro mnohé z nich to patrně 
zase budou vánoční dárky jediné. Ně-
kteří nám říkají, že hlavním dárkem 
pro ně je setkání v kostele sv. Mikuláše 
při předávání – letos bude 17. prosince 
od 15 hodin.

Pokud by se někdo chtěl přidat ke 
středoškolákům, kteří obnovili návště-
vy malých dětí každý měsíc v Dětském 
domově v Milovicích, ozvěte se.

 Za fachu Hanka
vrsovice@praha.charita.cz

721 444 323
 č. účtu: 3400038319/0800

Sečteno

V neděli 6. října proběhlo ve všech kos-
telích Arcidiecéze sčítání návštěvníků 
bohoslužeb. Sčítáni neměli být stálí 
a aktivní farníci, ale prostě všichni, kdo 
ten den v kostele byli. Na lístku o sobě 

mohl navíc každý zatrhnout několik 
upřesňujících informací. Celkem jste 
nám během obou mší odevzdali 326 
lístků. V kostele ten den bylo 190 žen 
a  136 mužů, 248 dospělých a 78 dětí. 
96 návštěvníků bylo ve věku nad 60 let, 
z  toho 21 výdělečně činných. Celkový 
počet výdělečně činných návštěvníků 
kostela byl toho dne 147. Nejstarší 
účastnici sčítání bylo 95 let, v kostele 
ten den bylo také 9 miminek, která ještě 
neslavila druhé narozeniny. Všem, kteří 
nám se sběrem dat pomohli, děkujeme. 

 Martin Peroutka

Setkání pastorační 
rady 15. října 2019
V úterý 15. října se sešli členové pas-
torační rady na pravidelném setkání. 
Zabývalo se především fungováním far-
nosti v nových podmínkách. Jak pravdě-
podobně víte, od příštího roku přestane 
arcibiskupství platit pastorační asisten-
ty farností. V návaznosti na zveřejně-
ní této informace na jaře tohoto roku 
proběhlo v sále kostela sv. Václava farní 
shromáždění. Zde zazněl názor, že by 
měly vzniknout týmy tzv. pastorační 
a ekonomické koncepce naší farnosti, 
které se budou zabývat pastorací a jejím 
ekonomickým zabezpečením v budouc-
nu. Pastorační a ekonomická rada řeší 
na svých setkáních současný stav. Voj-
těch Tutr a Lukáš Duchek se nabídli, 
že se stanou lídry těchto týmů. Byli po-
zváni na setkání pastorační rady, kde se 
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diskutovala náplň činností těchto týmů, 
které farníky požádat o členství atd.

Dalším bodem programu setkání 
byl příspěvek na pastoračního asisten-
ta. Někteří farníci přislíbili pravidelný 
finanční příspěvek, z kterého budeme 
našeho pastoračního asistenta Marti-
na Peroutku nadále platit. Komunikaci 
s dárci má na starosti Pavel Kryl, kte-
rý informoval o své dosavadní aktivitě 
a o tom, co chystá. Kdyby se někdo další 
chtěl zapojit do financování pastorač-
ního asistenta, ať prosím kontaktuje 
Pavla Kryla. 

Jiřinka Haaszová referovala o setkání 
zástupců ekonomických rad farností na 
arcibiskupství, kterého se zúčastnila. 
Mimo jiné zde zazněla informace, že 

příspěvek od státu pro církve se stále 
snižuje a skončí v roce 2029.

Mluvilo se i o nepořádku před kos-
telem sv. Václava. Požádali jsme Měst-
skou část Praha 10, aby situaci řešila. 
P. Artur souhlasil, že bude jako zástup-
ce farnosti předávat městské části zpět-
nou vazbu.

Z listopadových farních aktivit uvá-
dím: modlitba za zemřelé, kteří budou 
napsáni na lístečcích v  obou našich 
kostelích (1. a  2. 11.), sbírka pro lidi 
bez domova (3.–17. 11.), pánský klub (8. 
11.), výroba adventních věnců (23. 11.) 
a setkání dobrovolníků (30. 11.).

Příští setkání pastorační rady proběh-
ne v úterý 19. listopadu. LH

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

Všichni svatí svátek 1. 11.

Je mnoho těch, kteří zemřeli v pověsti 
svatosti, a mnoho z nich ani neznáme. 
Někteří byli svatořečeni, jiní, ač oficiál-
ně nikoliv, přesto stojí u trůnu Božího 
a přimlouvají se za nás.

Povězme si nyní o několika z nich 
z poslední doby.

13. října byly sv. otcem Františkem 
svatořečeny čtyři ženy a  jeden muž. 
Jednou z nových svatých byla i římská 
řeholní sestra Giuseppina Vannini.

Giuseppina, nebo také Josefina, se 
narodila 7. července 1859 jako druhá 
ze tří dětí kuchaře Angela Vanniniho 
a  jeho manželky Anunciaty Papi. Při 
křtu dostala jména Judita Adelhaida 

Agáta. Měla ještě bratra Augusta a se-
stru Julii. Příliš šťastné dětství ale děti 
neměly. V  roce 1863 Angelo Vannini 
zemřel a tři roky poté zemřela i  jeho 
žena. Zůstaly po nich tři malé děti, Ju-
ditě bylo sedm let. Sourozenci byli od 
sebe odloučeni, bratr vyrůstal u strýce, 
matčina bratra, a  děvčata byla poslá-
na do sirotčinců: Judita do sirotčince 
sv. Onufria, který spravovaly sestry sv. 
Vincence, a Julie k sestrám sv. Josefa.

Judita vystudovala střední školu a sta-
la se učitelkou mateřské školy. Zároveň 
požádala v Sieně o vstup k Vincentin-
kám. Vzhledem k  zdravotnímu stavu 
byla poslána zpět do Říma a nakonec 
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odmítnuta jako nevhodná. Tuto zprávu 
mladá žena, která v sobě cítila povolání 
k zasvěcenému životu, přijala s bolestí 
a vroucně se modlila k Bohu za svoji 
další cestu a  nasměrování svého po-
volání.

V roce 1891 ve svých 32 letech se se-
známila s knězem Aloisem Tezzou, kte-
rý byl pověřen obnovit terciářky sv. Ka-
mila. Otec Alois pověřil tímto úkolem 
Juditu, což se ukázalo jako dobrá volba. 
Objevil v ní vhodnou temperamentní 
zakladatelku, ženu modlitby a  oběti, 
která si je jista sama sebou. Společ-
ně se dvěma dalšími ženami založila 

první komunitu, z níž se 2. února 1892 
na místě, kde zemřel sv. Kamil, stala 
komunita sester sv. Kamila. Judita se 
stala její první představenou a přijala 
jméno Josefina.

Cílem komunity byla a je pomoc ne-
mocným, především v domácím pro-
středí. Přestože se komunita rozrůsta-
la, papež ji oficiálně neschválil a sestry 
musily opustit Řím. S pomocí Boží se 
instituce šířila nejen po Itálii, ale i v Ar-
gentině. Oficiálně byla schválena až 
v roce 1909.

Josefina Vannini umírá v pověsti sva-
tosti v roce 1911. Alena Králová

E K O L O G I C K É  O K É N K O  Záření

K „záhadám“ živočišné říše se poměrně 
dlouho řadilo nevysvětlitelné chování 
velryb, které někdy i v celých hejnech 
narážely na břeh a hynuly. Ochráncům 
životního prostředí se podařilo dokázat, 
že tento děj je v přímé souvislosti s pod-
mořskými manévry ponorek válečného 
námořnictva USA. Celá záležitost však 
byla uzavřena prohlášením ve smyslu 
„národní obrana má přece přednost“. 
Provedla jsem malý pokus a položila de-
vítiletému chlapci ze sousedství otázku: 
„Co je důležitější, velryba nebo ponor-
ka?“ Vybral si okamžitě a bez zaváhání. 
Jak myslíte, že odpověděl? 

Vědecké objevy a jejich využití v běž-
ném životě postupují v naší době tako-
vou rychlostí, že obyčejný člověk se už 
možná ani nesnaží je sledovat, natož 
chápat. Mnohé z nich se řadí do oboru 

„záření“ (vlnění, vibrace, zachvívání). 
Pobavila mě v psychologickém dotazní-

ku otázka „Věříte na záření?“ Měli snad 
na mysli paprsky sluneční, zvukové, svě-
telné, elektromagnetické, rentgenové, 
„kosmické“, radioaktivní? Nebo takové, 
které ještě neumíme měřit, nebo do-
konce zachvívání typu „láska“ či „mír“?

Nakolik můžeme nahlédnout vojá-
kům pod pokličku, zdá se, že nejnovější 
vývoj kráčí tímto směrem – paprsky, 
které pronikají zemským povrchem, 
krájejí oceány, mohou vyvolat např. ze-
mětřesení. Ale proč zacházet tak daleko. 
Kdo ještě vnímá, že v noci má být ticho 
a tma, kdo cítí bolestně neustálý hluk 
nejrůznějších strojů, přístrojů, dopravy, 
dunící „hudby“? Digitální vysílání je 
zřejmě pro ovzduší zátěžovější než ana-
logové, ale dívat se na film ve špičkovém 
rozlišení je přece pokrok. O škodlivos-
ti mobilních telefonů již bylo napsáno 
mnoho. Setkání se závislostí na tomto 
výdobytku civilizace mne překvapilo na 
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mé oblíbené každoroční pouti přírodou, 
která je napojena na jízdu (na koních) 
„Za budoucí generace“ severoameric-
kých indiánů. Můj návrh vypnout mo-
bily nebo je raději s sebou vůbec nebrat 
se nesetkal s ohlasem. Skoro nikdo toho 
nebyl schopen. O technologiích se ně-
kdy říká „dobrý sluha, špatný pán“, ale 

jestliže planeta a její bytosti trpí, jak to 
může být dobrý sluha! 

Co bych tak zařadila do vibrací hoji-
vých – zurčení potůčku, zpěv ptáků, svit 
slunce a měsíce, lidové písně, laskavé 
slovo, ušlechtilou myšlenku …

Chlapec ze sousedství odpověděl: vel-
ryba. Hanka Řehořová

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

O vzpomínce na zemřelé 
trochu jinak
Měsíc listopad otevírají slavnost Všech 
svatých a Vzpomínka na všechny věr-
né zemřelé, tak zvané Dušičky. Zvou 
nejen ke vzpomínání na zesnulé, ale 
zejména k modlitbě za ně. Láska je 
silnější než smrt, jejíž hranici proto 
překonává, zejména v  modlitbě. Na-
vštěvujeme hřbitovy – místa posledního 
odpočinku našich blízkých, obětujeme 
za ně eucharistie.

Při přemítání o ztrátě kontaktu s na-
šimi blízkými zde na zemi nám může 
přijít myšlenka, že jsme často udělali 
něco, co jsme neměli udělat, anebo neu-
dělali to, co jsme udělat měli (jak jinými 
slovy vyznáváme při úkonu kajícnosti). 
K tomu bych chtěla nabídnout pohled 
Rabíndranátha Thákura, žil v  letech 
1861–1941, významného indického 
bengálského básníka a filozofa, který 
napsal mimo jiné sbírku Vzpomínky 
(v roce 1903), ve které je báseň Když 
ještě žila:

Když ještě žila, já dar každý,
jenž ona dávala mi, Pane,
jsem mohl jí zas splácet darem.
Čas ten již nikdy nenastane.

Noc její dosáhla již rána.
Tys v náruč pojal ji, ó Pane.
I kladu k nohám Tvým dnes dary,
jež pro ni měl jsem přichystané.

Za jakoukoli křivdu na ní,
za jakékoliv provinění,
dnes u Tebe já, Pane, musím
se dožadovat odpuštění.

Tak květy vděčnosti a lásky,
jež nemohly již být jí dány,
dnes Tobě, Pane, obětuji,
ač pro ni byly přichystány.

A s důvěrou v Boží milosrdenství do-
dejme:

Odpočinutí věčné dej zemřelým, 
Pane,

a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočinou v pokoji. Amen.

 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 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



7/ XI

T Ý D E N N Í  P R O G R A M    pravidelných aktivit

Po 13.00–14.00 Mariina legie /M. Pokorná/ FAR č. 1
16.30–17.15 Náboženství 3. až 5. třída /H. a P. Svobodovi/ SÁL
večer Angličtina pro dospělé /M. Müller st./ – dle dohody FAR č. 1
18.30–20.30 Společenství díků, chval, přímluvných modliteb 

a duchovního vzdělávání /H. Hříbková/
VÁC boční 

vchod
19.30–21.00 Farní charita /H. Kučerová Rechnerová/ – 1. 

pondělí v měsíci
FAR č.3

Út 16.00–18.00 Úřední hodiny farní kanceláře pro veřejnost /I. 
Nováková/

FAR kancelář

16.45–17.30 Biblická hodina /J. Nagy/ FAR č. 1
St 10.00–12.00 Setkávání maminek s dětmi /M. Schaeferová/ FAR č. 1 a 2

15.30–16.30 Náboženství předškoláků /K. Dubnová/ FAR č. 1 a 2
15.30–16.30 Spolčo školáků /M. Peroutka/ SÁL
16.30–17.30 Náboženství pro děti z druhého stupně /L. 

Svobodová/
FAR č. 1 a 2

17.00–18.30 Rehabilitační cvičení /J. Haloumková/ SÁL
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
16.30–17.30 Náboženství pro starší děti z prvního stupně /B. 

Matochová/
FAR č. 1 a 2

17.45–18.45 Divadelní kroužek /D. Vacková/ – začíná 10. října FAR č. 1 a 2

19.00–22.00 Zkouška kapely Missa /J. Tomsa/ FAR č. 1
19.00 Modlitba matek /H. Kučerová Rechnerová/ – liché 

týdny školního roku
FAR č. 3

20.00 Tichá 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 listopad 2019 Mimořádné akce, změny, výjimky

1. 11. Pá 18.00 Svátek Všech svatých (bohoslužba se čtením 
přímluv za zemřelé) 

VÁC

2. 11. So 8.00 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
(bohoslužba se čtením přímluv za zemřelé) 

VÁC

3.–17. 11. Ne–Ne Sbírka pro lidi bez domova VÁC
7. 11. Čt 9.00 Setkání seniorů při čaji FAR
7. 11. Čt 18.30 Setkání po pouti do Litvy SÁL
8. 11. Pá 19.00 Pánský klub s religionistou Martinem 

Peroutkou
SÁL

16. 11. Pá 19.00 Dámský klub SÁL
19. 11. Út 19.00 Setkání pastorační rady FAR
23. 11. So 15.00 Výroba adventních věnců SÁL
24. 11. Ne 16.30 Loutkové divadélko na faře FAR
30. 11. So 16.00 Setkání dobrovolníků SÁL


