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PROSINEC

TŘI KŘÍŽKY
nebo případně křižíky : ), to je znamení,
kterým odpovídáme na otevření knihy
evangelií. Vzpomínáte? První na čele,
abychom si Boží slovo zapamatovali. Druhý na ústech, abychom radostnou zvěst hlásali
ostatním. Třetí na srdci,
abychom podle slyšeného
žili. Výjimkou jsou naši
neslyšící bratři a sestry, ti druhý křížek dělají
na rukou, protože se domlouvají znakovou řečí.
Ale počkejte – jak je to
s námi ostatními? Křížek

na ústech je potřeba, abychom byli připraveni podat odpověď každému, kdo
se zeptá na důvod naší naděje, jak nás
vybízí apoštol Petr. Proč by se ale někdo měl po naší naději ptát? Myslím,
že taková otázka může být
vyvolána pouze svědectvím
našeho života. O Kristu
totiž mluví v první řadě
naše ruce, až teprve poté
naše ústa. Pokud si to
chcete připomínat, můžete si kromě těch tří základních schovat do dlaně ještě
čtvrtý křížek … 
MiM
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S P O L E Č E N S T V Í naší farnosti a jeho záležitosti
Farní charita
Děkujeme za věci pro bližní bez domova, sešlo se jich opravdu hodně. Děkujeme Ivanu Menouškovi za pravidelný
odvoz a předání těchto darů.
V adventu budeme mít tři záležitosti
k 3. neděli adventní – tedy 15. prosince:
Budeme vybírat dárky pro finančně velmi znevýhodněné spoluobčany
především z Prahy 10, pro některé to
patrně opět budou jediné letošní vánoční dárky. Vánoční přání – „Dopisy
Ježíškovi“ – jsou v kostele sv. Václava
na nástěnce farní charity vyvěšena od
24. listopadu, slavnosti Krista Krále.
Prosíme, rozeberme si je, zapišme přitom kontakt a dárky dodejme označené příslušným číslem do příslušného
koše v kostele sv. Václava nejpozději do
3. neděle adventní, tedy do 15. prosince.
Všichni jsme zváni na předávání dárků
do kostela sv. Mikuláše v úterý 17. prosince od 15.00 hodin.
Do druhého koše dávejme, prosíme,
malé dárečky, především vánoční pečivo, obrázky od dětí, drobná potěšení
pro osamělé, především seniory, také do
neděle 15. prosince. Zároveň si z toho
koše berme tyto dárečky pro osamělé
lidi, o kterých víme, že by je takový dárek z naší farnosti potěšil. Při předání
vyřizujme pozdravení a přání požehnaných Vánoc od našich farnic a farníků.
A o 3. neděli adventní budeme pořádat pravidelnou finanční sbírku po
obou mších svatých, tentokrát především na placenou zdravotní péči pro
rodinu ve velice těžké životní situaci.

(1 Kor 13,3n)
Velice prosíme o přihlášení na Tříkrálovou sbírku 2020 – koledníků, doprovázejících a těch, kteří nás pozvou
do svých domů i k některým sousedům.



Za fachu Hanka
vrsovice@praha.charita.cz
721 444 323
č. účtu: 3400038319/0800

Setkání pastorační rady
19. listopadu 2019
V úterý 19. listopadu proběhlo setkání
členů pastorační rady, které se věnovalo provozním záležitostem farnosti. Po
zhodnocení uskutečněných akcí jsme
diskutovali o programu Setkání dobrovolníků, které je plánováno na sobotu
30. listopadu. Vláďa Jeništa informoval
o schůzkách ministrantů. Budou probíhat nepravidelně, nebližší bude v neděli
1. prosince od 9.45 hodin.
Dalším tématem setkání byl advent
v naší farnosti. Mluvilo se o akcích,
které se připravují, co je potřeba ještě
zařídit, kdo si to bere na starost atd.
Jedná se o Mikulášskou pro děti v kostele sv. Mikuláše (5. prosince), adventní duchovní obnovu pro celou farnost
(6. prosince), pouť v kostele sv. Mikuláše (7. prosince). Řešily se také stromečky, roráty v kostele sv. Mikuláše
(17.–23. prosince), předvánoční úklid
kostela sv. Václava (20. prosince). Hanka Kučerová Rechnerová nás seznámila
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s tím, co připravuje farní charita. Bude
zveřejněn seznam dárků pro potřebné lidi z Prahy 10, dárky jim předáme
17. prosince v kostele sv. Mikuláše. Při
charitní sbírce 3. neděli adventní budeme vybírat peníze pro jednu potřebnou
rodinu z našeho společenství. I letos se
zapojíme do Tříkrálové sbírky, výtěžek
bude použit pro potřeby seniorů a podporu neúplných rodin.
P. Artur informoval o časech bohoslužeb během vánočních svátků. Na
Hod Boží odpoledne se budou v kostele
sv. Václava zpívat koledy, můžete pozvat
své přátele.
Každý čtvrtek od 16. ledna do 19. března se budou konat Zimní večery u sv.
Václava. Diskutovali jsme o tom, které
přednášející chceme pozvat a kdo je
osloví.
Posledním tématem setkání byl příspěvek pro pastoračního asistenta, kterého si od nového roku budeme platit
sami. Komunikaci s dárci si vzal na
starost Pavel Kryl.
Příští setkání pastorační rady proběhne v úterý 17. prosince.
LH

Farní společenství Mariiny
legie slaví jubileum
Prezidium Mariiny legie Královna míru
slaví ve vršovické farnosti dvacet let
činnosti od svého jmenování 9. 12. 1999.
Založili nás členové rakouské ML,
Dr.med. Seidl s manželkou Hannelore
(v současnosti již zemřelou). Po pádu
železné opony se někteří členové rakouské Mariiny legie začali učit česky a jako misionáři dojíždět do Čech.
K misii si vyžádali předchozí souhlas

v diecézi příslušného arcibiskupa a ve
farnosti příslušného faráře.
Naši rakouští přátelé dojížděli do
Čech vlakem a v něm oslovovali české
spolucestující a předávali jim pozvánku na informační schůzku ve vršovické
farnosti 11. 11. 1999. Tak se stalo i jedné
naší farnici, také již zemřelé, která dojížděla vlakem do Českých Budějovic za
rodinou, a protože jí na stejnou dobu
naběhla jiná akce, požádala mě, abych
ji na schůzce Mariiny legie zastoupila.
A jak náhody v našich životech pracují,
jsem stále členkou ML.
Mariina legie je církevní organizace,
kterou založil 7. 9. 1921 pracovník irského ministerstva financí Frank Duff
a z Irska se rozšířila do celého světa.
V současnosti má několik milionů členů
v mnoha státech a národech, aktivních
a pomocných, a v roce 2021 oslaví sto
let své činnosti v církvi. Mariina legie
má dvojí cíl: duchovní růst svých členů
a šíření království Krista skrze Pannu
Marii.
Za dvacet let našeho farního společenství někteří naši členové onemocněli,
někteří se přestěhovali, a tím přešli do
jiných farností, a několik našich členek
zemřelo. Naše řady je proto třeba posílit a doplnit.
Milí spolufarníci a spolufarnice,
pokud jste došli ve svých úvahách ke
stejnému závěru, čeho je třeba obyvatelům našeho nepokojného světa, rádi
Vás uvítáme v našich řadách, a to buď
jako aktivní členy, pokud Vám vyhovují
týdenní schůzky v pondělí ve 13 hodin
na faře, cca na 1,5 hodiny, anebo jako
pomocné legionáře, kteří si místo a čas
modlitby určují sami a posilují Legii.
Pro svoji činnost obdržíte od nás
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modlitby Mariiny legie, medailky Panny Marie, lidově zvané zázračné, a další
informace. Potřebujeme Vás a těšíme
se na Vás. Uvítali bychom i prezidium
mladých.



Praha-Vršovice 17. 11. 2019



Marie Pokorná

Letní tábor
Letošní farní tábor pro děti se bude konat v termínu 2.–9. 8. 2020. Pojedeme
na nové místo, do Jesenice u Rakovníka. Další významnou změnou je změna
hlavní vedoucí. Kristýnka Jančeová předala štafetu zkušené táborové vedoucí
Nicole Hamplové. Kristýnka bude i nadále členkou týmu a bude s organizací
pomáhat. 
Martin Peroutka

EKOLOGICKÉ OKÉNKO
Milí přátelé,
s koncem roku dospěla ke svému závěru i ekologická okénka. Děkuji vám
za celoroční pozornost a povzbuzující
ohlasy. Říkáme-li, že máme rádi přírodu, mělo by se to odrazit i v našich
činech. Jinak bychom se klamali. Dovoluji si tedy předložit několik nápadů
na novoroční předsevzetí. Třeba vás
některý zaujme, nebo si najdete vlastní,
šitý sobě na míru. Dobré je zachovat
zdravou přiměřenost: lepší jedno rozhodnutí, které dotáhnu, než tři, která
mě přestanou bavit. Osvědčený prostředek, jak rozpoznat a uskutečnit vhodné
předsevzetí, je ovšem modlitba.
• Pozorněji třídit odpad, dbát na zmenšení objemu (sešlapat, složit).
• Dávat přednost jakostním výrobkům,
které dlouho vydrží a dají se opravovat.
• Snížit množství nakupovaných výrobků z plastů nebo v plastových
obalech.

Novoroční předsevzetí

• Omezit přístroje na jednorázové baterie.
• Přejít na biologicky rozložitelné čisticí prostředky nebo kosmetiku.
• Méně solit (sůl povzbuzuje chuť
k jídlu, jíme více, než potřebujeme).
• Jíst méně masa, zajímat se o jeho
původ (zacházení se zvířaty).
• Nekupovat výrobky s palmovým olejem.
• Spokojit se s kohoutkovou vodou na
pití.
• Občas zařadit do jídelníčku biopotraviny.
• Jídlo je Boží dar. Vyhazujete někdy
staré pečivo? Možná je ve vašem okolí někdo, kdo chová koně, králíky,
slepice…
• Upustit od používání „chemie“ na
vlastní zahrádce a pozemcích.
• Vědomě děkovat za déšť.
• Vzdát se hormonální antikoncepce
(příroda neumí umělé hormony rozkládat).
• Používat recyklovaný toaletní papír.
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• Přestat kouřit.
• Sebrat odvahu a navrhnout zaměstnavateli nějaké „ekologické zlepšení“.
• Omezit cestování letadlem.
• Zamyslet se nad každodenním chodem domácnosti. Lze se bez některých umělohmotných či chemických
věcí obejít nebo je nahradit přírodními? (např. osvěžovač do záchodové
mísy).
• Zmenšit závislost na mobilním tele-

fonu, občas ho vypnout nebo úplně
odložit. Nevyžadovat od druhých, aby
byli neustále na příjmu a všechno
hlásili.
• Děti mají svěží nápady, citlivým srdíčkem upozorní na věci, které už
jsme přestali vnímat.
Požehnaný vánoční čas vám i ostatním spolubytostem na této planetě
přeje
Hanka Řehořová

SVĚTEC V TOMTO MĚSÍCI
Sv. Wilburga, inkluza, mystička
Pokud se na svých cestách ocitnete
v Rakousku, nezapomeňte navštívit
městys St. Florian nedaleko Lince. Ve
městě je benediktinský klášter sv. Floriana s kostelem Nanebevzetí Panny
Marie. V jeho kryptě je pochována Wilburga, která patří k nejmimořádnějším
postavám světců.
Kdo byla tato žena?
Narodila se kolem roku 1230 v St.
Florianu. Jako dítě bývala často churavá, přesto její rodiče uvažovali, že
ji provdají. Oba nápadníci ale zemřeli
a záhy na to umřeli i rodiče Wilburgy.
Mladá dívka uvažovala, co bude dále,
a rozhodla se splnit si svůj velký sen –
putovat do Santiaga de Compostela. Ve
svých 17 letech se společně s přítelkyní
a dalšími poutníky vydala na cestu. Byla
to obtížná cesta, ale zvládla ji. Když se
v roce 1248 vrátila do rodného St. Flori-

svátek 12. 12.
ana, dala se zavřít do cely vedle klášterního kostela. Tuto celu pak neopustila
po celých čtyřicet let. Lidé si jí vážili
a chodili se za ní pro radu a pomoc. Wilburga každého ráda přijala ve své cele,
poradila, pomohla, ale celu neopustila,
jen jednou na okamžik, kdy ji navštívil
král Rudolf. Po zbytek života nejedla
vařenou stravu, nepoužívala oděvy z kožešiny ani si v cele netopila, přesto se
dožila na tehdejší dobu úctyhodného
věku 59 let.
Zemřela 11. 12. 1289 ve své cele a byla
za účasti velkého množství lidí pohřbena ve sv. Florianu.
Její obrazy a sochy najdeme výlučně ve sv. Florianu. Znázorňuje se jako
řeholnice s lilií, holubicí nebo hadem.
Na obrazech ji můžeme také vidět, jak
pěstuje růže na sněhu nebo jak ji objímá
Kristus z kříže.
Alena Králová
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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

POZVÁNÍ
Pozvánka na setkání seniorů
Setkání seniorů při čaji se bude konat na faře, ve čtvrtek 5. prosince po mši svaté,
tj. asi v 9 hodin. Přijde mezi nás prof. Lubomír Mlčoch a bude hovořit o svaté
Anežce České, o jejím klášteře v Praze Na Františku a o úctě k ní. Senioři netvoří
uzavřenou společnost. Naopak, budeme mít radost, pokud se zúčastníte třeba
i poprvé.
Müller sr.
Zajíček na koni
Druhou adventní neděli, 8. prosince, po mši svaté, vás zveme ke stolku u východu
z kostela, kde již tradičně budou čekat výrobky handicapovaných klientů Zajíčka
na koni, o. p. s. Zakoupením předmětů, které budou z velké části laděny vánočně, podpoříte pobyty pro děti s handicapy. A to pobyty v zimě na horách a v létě
s koníky v Krkonoších. Zajíček na koni existuje pro děti a mladistvé již 15 let.
Mladí handicapovaní obsluhují v Café AdAstra, kde se též část výrobků tvoří.
Děkujeme za vaši podporu.
Helena Krejčíková
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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
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
20.00
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/
Spolčo školáků /M. Peroutka/
Náboženství pro děti z druhého stupně
/L. Svobodová/
Rehabilitační cvičení /J. Haloumková/
Zkouška sboru /L. Dřevikovský/
Setkání při čaji /M. Müller starší/ – 1× měsíčně dle
oznámení
Úřední hodiny farnosti /I. Nováková, A. Matuszek/
Náboženství pro starší děti z prvního stupně
/B. Matochová/
Divadelní kroužek /D. Vacková/

FAR č. 1 a 2
SÁL
FAR č. 1 a 2

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

FAR č. 1
FAR č. 3

Webové stránky farnosti

www.farnostvrsovice.cz

Čísla účtu farnosti

na provoz farnosti: 280828389/0800
farní charita: 3400038319/0800

Kontakty

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

MIK
SÁL
SÁL
FAR č. 1 a 2

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 prosinec 2019

Mimořádné akce, změny, výjimky

5. 12.
5. 12.

Čt
Čt

9.00
17.00

Setkání seniorů při čaji
Mikulášská u Mikuláše

FAR
MIK

6. 12.
7. 12.
8. 12.
17. 12.
17.–23. 12.
17. 12.
18. 12.
19. 12.
22. 12.

Pá
So
Ne
Út
Út–Po
Út
St
Čt
Ne

19.00
9.30
8.30, 10.30
18.00
8.00
15.00
19.00
17.00
19.00

Adventní duchovní obnova s P. Jiřím Kordou
Poutní mše u sv. Mikuláše
Prodej pohlednic pro Zajíčka na koni
Besídka ZŠ U Roháčových kasáren
Eucharistie s rorátními zpěvy
Vánoce dál – předávání dárků pro potřebné
Koncert Carmina Bohemica
Besídka ZŠ Karla Čapka
Vánoční koncert v divadle Mana (O. Škoch
a schola)

VÁC
MIK
MIK
VÁC
MIK
MIK
VÁC
VÁC

Vánoce ve farnosti Vršovice		
24. 12.
24. 12.

Út
Út

16.00
23.59

25. 12.
25. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
29. 12.
31. 12
1. 1.
1. 1.

St
St
St
Čt
Pá
So
Ne
Ne
Út
St
St

8.30
10.30
16.00
8.30
18.00
8.00
8.30
10.30
16.00
8.30
10.30

Slavnostní eucharistie pro rodiny s dětmi
Půlnoční eucharistie s Rybovou Českou mší
vánoční
Slavnostní eucharistie
Slavnostní eucharistie
Společné zpívání koled
Eucharistie
Eucharistie s žehnáním vína
Eucharistie
Slavnostní eucharistie
Slavnostní eucharistie
Eucharistie
Slavnostní eucharistie
Slavnostní eucharistie

VÁC
VÁC
VÁC
VÁC
VÁC
VÁC
MIK
MIK
VÁC
VÁC
VÁC
VÁC
VÁC
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