
P R A V D A  N E U S T Á L E  V Í T Ě Z Í ,

a lháři už dávno vyhráli. To zpívala kdy-
si kapela Mňága a Žďorp, jejíž písně 
s depresivními, cynickými texty a vese-
lými rozjuchanými melodiemi zpívané 
unaveným rezignovaným hlasem byly 
pro mě coby ztrápeného mladistvého 
naprosto neodolatelné. 
Tenhle v  něčem velmi 
pravdivý nápěvek mi do-
dnes často vytane na my-
sli, většinou po volbách, 
referendech nebo jiných 
politických událostech. 
Je vlastně jen velmi málo 
dějinných událostí, ke kte-
rým se coby „soundtrack“ 
nehodí. A  jak se pak má 
člověk při vší té skepsi 

o Vánocích schoulit do hřejivého pe-
líšku naděje? 

Biblisté jsou převážně toho názoru, že 
zpráva o Ježíšově narození je poměrně 
pozdní a má legendární charakter, ob-
sahuje mnohé oblíbené prvky, které se 

v  líčeních o narození vý-
značných starověkých po-
stav pravidelně objevovaly. 
Je tedy příběh o Ježíšově 
narození lež? Spíše lze říci, 
že pravda, o kterou se Bi-
ble zajímá, není faktická 
přesnost, jak ji pojímá 
současná vědecká histo-
rie, jde tu o hlubší prav-
du. Vyprávění o  Ježíšově 
narození nám chce říci, 
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kdo se to narodil a proč. Ten příběh je 
vyprávěn s plným vědomím toho, co se 
odehraje v Kristově životě dále, a chce 
nás na to připravit. Je to příběh, v němž 
bezbrannost, chudoba a  prostota na 
celé čáře vítězí nad nebezpečnými ple-
tichami mocného boháče. Jasně, útěk 
do Egypta není žádný velkolepý triumf 
a kdo takový triumf čeká, nedočká se 
ani na konci knihy. Vlastně je to základ-
ní motiv, který Bible opakuje od knihy 

Genesis až po Janovo vidění. Věci jdou 
objektivně špatně, historie se neustá-
le ubírá snad nejhorší možnou cestou 
a přece vše nevyhnutelně míří k vítěz-
ství dobra. V hluboké biblické Pravdě, je 
nakonec vše právě opačné, než se z na-
hodilých historických pravdiček zdálo. 
A když obrátíte naruby tu bezbožnou 
píseň z mého mládí, je z toho koleda: 
Lháři neustále vítězí a Pravda už dávno 
vyhrála. Martin

S P O L E Č E N S T V Í   naší farnosti a jeho záležitosti

Farní charita (1 Kor 13,3n)

Děkujeme velice za zajištění vánočních 
dárků na přání pro celkem padesát 
materiálně strádajících seniorů, dětí 
a mládeže z Prahy 10, které si převzali 
oni nebo příslušní sociální pracovní-
ci 17. prosince 2019. Poděkování patří 
dárcům, i všem, kteří jakkoli pomáhali.

Děkujeme všem dárcům balíčků vá-
nočního pečiva a  jiných dárečků pro 
osamělé bližní.

Děkujeme za finanční sbírku 3. ne-
děli adventní pro rodinu v těžké zdra-
votní a finanční situaci. Předali jsme 
35 446 Kč.

Ve dnech 2.–12. ledna 2020 bude pro-
bíhat i v rámci naší farnosti Tříkrálová 
sbírka. Svůj podíl použijeme na podpo-
ru finančně znevýhodněných seniorů 
a neúplných rodin. Arcidiecézní charita 
Praha prostředky věnuje na rekonstruk-
ci azylového domu pro matky a rodiny 
s  dětmi sv. Máří Magdalény v Kralu-
pech nad Vltavou, sociální bydlení, po-

moc rodinám v nouzi a zdravotní péči 
v Ugandě. Prosíme o přihlášení koled-
níků, 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

Poděkování

Na konci roku chci jako oficiální „šéf-
redaktor“ moc poděkovat týmu, který 
Vinici připravuje, úžasné korektorce 
Janě Šachlové, které texty pravidelně 
posílám na poslední chvíli, a  ona si 
nejenže nestěžuje a vše včas a pečlivě 
zpracuje, ale ještě je v komunikaci ne-
smírně milá a pozitivní. Slávkovi, který 
každý měsíc udělá sazbu, i když vlastně 
nevím proč a bojím se ptát, aby to ne-
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přestalo, Aničce, která nám pomáhá 
texty řadit, kompletovat a posílá hotová 
čísla mailem, a Polákovic famílii, která 
to kompletuje a sešívá. 

Chci také poděkovat pravidelným 
přispěvatelům a  omluvit se, pokud 
jsme někdy museli něco vypustit, zkrá-
tit, nebo jsme dokonce na zveřejnění 
textu zapomněli. Prosíme, pište dál, 
jsme vám za to vděční! 

A na závěr chci jako pastorační asi-
stent poděkovat farnímu shromáždění 
a celé řadě mně převážně neznámých 
dárců, díky nimž mohu dál působit ve 
farnosti a mimo jiné i dál vydávat Vinici. 
Nikdy bych si nedovolil něco podob-
ného po farnosti chtít, ale mám tuhle 

práci rád a jsem vděčný za to, že se jí 
nemusím vzdávat zcela. Děkuji!

 Martin 

Kurz pro služebníky eucharistie

Arcibiskupství vypisuje nový kurz pro 
služebníky eucharistie, který bude pro-
bíhat každou středu během ledna, od 
8.  ledna 2020 vždy od 19.00 v Pasto-
račním středisku v Praze 6-Dejvicích, 
Kolejní 4. Přihlášky jsou na webu Ar-
cibiskupství pražského, zájemci, kteří 
by chtěli ve farnosti vykonávat eucha-
ristickou službu, se mohou ozvat faráři.
 Martin

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

Advent – čekání na Boha

Vrcholí adventní doba, očekávání pří-
chodu Spasitele. Toužíme, aby Bůh byl 
s námi a abychom my byli připraveni 
ho přivítat a přijmout. Vánoční svátky – 
připravujeme se z  vnějšku, uklízíme, 
pečeme…, i zevnitř, konáme adventní 
duchovní obnovu.

 Ital Bruno Ferrero, ředitel turínské-
ho nakladatelství, napsal několik sou-
borů krátkých příběhů ze života, ma-
lých podobenství, zamyšlení nad sebou 
samým a nad vztahy k druhým lidem. 
Jeden ze souborů se jmenuje Vánoční 
příběhy pro potěchu duše. V příbězích 
vystupují děti, malé i větší, a  také do-
spělí, kteří často řeší zvláštním způso-
bem situace svého života. Zaujaly mne, 

kromě jiného, dva příběhy, které bych 
ráda převyprávěla:

Příběh první
Kdysi žila jedna zbožná stará paní, 

která při modlitbě uslyšela Boží hlas, 
který jí oznámil: „Dnes tě přijdu na-
vštívit.“ Honem se dala do uklízení 
a leštění, aby všechno bylo, jak se patří. 
Připravila pohoštění, upekla cukroví. 
Pak si oblékla sváteční šaty. Po chvíli 
kdosi zaklepal na dveře – sousedka, že 
potřebuje špetku soli. Odbyla ji, že čeká 
na Boha, ať přijde jindy. Pak zaklepal 
chlapec, chudě oděný, který prodával 
levné knoflíky a mýdlo. „Nezdržuj, já 
teď čekám na Boha, přijď zítra!“ Pak 
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zase někdo zaklepal, byl to stařík, otr-
haný a churavý, a prosil o kousek chleba, 
i tvrdého. „Dejte mi všichni pokoj! Já 
čekám na Boha,“ a  zabouchla dveře. 
Paní dál netrpělivě čekala na Boha. Nic 
se nedělo. Hodiny plynuly, přišla noc 
a Bůh nikde. Pak ulehla a zdál se jí sen. 
V tom snu se jí zjevil Bůh. Řekl jí: „Dnes 
jsem tě třikrát přišel navštívit, a ty jsi 
mne ani jednou k sobě nepustila.“

Příběh druhý
V jedné vsi žil švec, spravoval boty, žil 

osaměle, netěšil ho život, byl bez naděje, 
protože mu umřela žena a děti. Mou-
drý stařec, který šel krajem, mu řekl: 

„Tvé zoufalství pramení z toho, že chceš 
žít jen pro své vlastní štěstí. Přečti si 
evangelium a poznáš, jak máš žít podle 
Boží vůle.“ Koupil si tedy Písmo svaté 
a každý den četl. Jednou usnul a uslyšel 
hlas: „Zítra se dívej na cestu, protože za 
tebou přijdu.“ Ráno si přivstal, uvařil 
zelnou polévku a ovesnou kaši, sedl za 
verpánek u  okna, pracoval a  vyhlížel 
z  okénka, kdo jde kolem. Uviděl pro-
mrzlého a  unaveného staříka, který 
uklízel sníh. Švec vyšel ven a pozval ho 
dovnitř, aby se ohřál, a dal mu horký 
čaj. Pak šla kolem žena chudě oblečená, 
v náručí dítě. Pozval ji dál, dal jí kousek 
chleba a  trochu polévky, vyslechl její 
životní příběh, dal jí svůj starý kabát, 
aby zabalila dítě před zimou, a dal jí 
trochu peněz. Pak zase sedl k práci, 
podíval se přitom z okna a uviděl ženu, 
která prodávala jablka na ošatce a na 
zádech nesla těžký vak. Najednou od-
někud vyběhl otrhaný chlapec, popadl 
jedno jablko a  chtěl utéci. Chytla ho 
za vlasy, začala hubovat, že ho odvede 
na policii. „Nechte ho, stařenko,“ řekl 

švec, „odpusťte mu pro Kristovu lásku.“ 
Chlapci přikázal: „Popros tu stařenku 
za odpuštění.“ Pak vzal z  ošatky jabl-
ko, dal chlapci a stařence ho zaplatil. 
Chlapec pak vzal na záda vak, že ho 
stařence ponese, neboť měli stejnou 
cestu. Setmělo se, švec uklidil nářadí 
a sáhl do police pro bibli. Pak zaslechl 
kroky a jakýsi hlas mu zašeptal do ucha: 
„Ty mne nepoznáváš? To jsem já,“ z po-
temnělého kouta vyšel stařík, usmál se 
a zmizel. Znovu se ozval hlas: „To jsem 
já,“ objevila se žena s dítětem v náručí, 
usmála se a dítě se usmálo, a zmizela. 
„To jsem já,“ ozvalo se znovu a objevila 
se stařenka a chlapec s jablkem, oba se 
usmáli a opět zmizeli. Zaplavil ho pocit 
lehkosti a štěstí.

Začal číst evangelium na místě, kde 
se samo otevřelo. Na první řádce stálo 

„Měl jsem hlad a dali jste mi najíst, měl 
jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem 
na cestách a ujali jste se mě.“ O kousek 
níž našel: „To, co jste učinili nejmen-
šímu z mých bratří, učinili jste mně.“ 
A tak švec poznal, že k němu toho dne 
opravdu přišel Spasitel a on že ho dobře 
pohostil.

Tak šťastné a  radostné, požehnané 
svátky vánoční Jana Gottwaldová

V novém roce nic nového?

Na konci roku se v práci lejstra uspořá-
dají, uloží do kartoték, označí štítkem 

„rok 2019“ a archivují ve zvláštních skří-
ních. Ale co s osobní minulostí, navíc 
s  tou, která se vepsala do našeho nit-
ra? Má člověk vůbec moc nad ní, může 
„uzavřít“ rok – kus utajené či utajované 
minulosti „do archivu“ – skončil jeden 
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časový úsek, který nemá moc souvislostí 
s tím, co chceme nově dělat?

P. PhDr. Anton Hlinka, slovenský sa-
lesián, doktor filozofie, teolog, exilový 
pracovník Svobodné Evropy a Hlasu 
Ameriky, v článku publikovaném v kni-
ze Slovo do týdne (nakladatelství Don 
Bosco) se zabývá myšlenkou, že téměř 
nic nekončí a téměř v ničem se nezačíná 
znovu. Všechno se promíchává s tím, co 
tvořilo obsah našeho života loni a vůbec 
v minulosti. Tedy nic nového v novém 
roce? Zůstáváme sami sebou v dobrém 
i ve zlém, pokud se to již v nás promě-
nilo v podobě ctností nebo neřestí nebo 
v podobě již ustálených modelů chování. 
Vše, co nám prochází myslí, co říkáme, 
pro co se rozhodujeme, zůstává v nás, 
a míchá se do všeho, do čeho se pustíme.

Jak dosáhnout rovnováhy, změny? 
Může se člověk vypořádat se svou mi-
nulostí? Něco nemůže vymazat – ná-
sledky zla jako oslabení vůle, citová 
nestálost, špatné sklony, zvyky zůstá-
vají. Co dělat? Zlo a jeho následky se 
nejdokonaleji a nejtrvaleji neutralizuje 
konáním dobra. Temnoty se zahánějí 
světlem, zima teplem, nenávist láskou, 
egoismus velkodušností, hněv odpouš-
těním, tvrdost vlídností … – a zlý skutek 
se napraví dobrým. A výsledkem je něco 
neočekávaného. Zlé představy začínají 
ztrácet svou agresivitu a člověk přijde 
na chuť dobru. K tomu však potřebuje 
dvojí oporu – oporu Toho, bez kterého 
nelze konat dobro, a  oporu nějakého 
otcovského nebo vůdčího přítele, du-
chovního i laického.

Samozřejmě, že se ani konáním dob-
ra nedají do pořádku vnitřní rány. Člo-
věk však zažije něco, co je nedostupné 
pro lidi, kteří neusilují o dobro – přijí-

má svůj každodenní kříž a nese jej spolu 
nebo v  úzkém spojení s Vykupitelem 
světa. Všechna naše velká zklamání 
mají původ v mravním zlu, k překoná-
ní potřebujeme pomoc shůry; se vším 
ostatním už si nějak poradíme.

A tak na prahu roku Páně 2020 vyslo-
vuji přání podle starých, stále platných 
forem – i  když upravených a doplně-
ných:

V novém roce dobrých věcí do třetice
Tři věci ovládej: temperament, slovo 

a chování.
Tři věci vnášej do společnosti: smířli-

vost, toleranci a svornost.
O tři věci bojuj: o spravedlnost, svědo-

mitost a společenskou angažovanost.
Třem věcem se vyhýbej: vypínavosti, 

nevděčnosti a tvrdosti.
Tří věcí se zbav: hříchu, bezradnosti 

a zoufalství.
Ve třech věcech vynikej: v  rytířskosti, 

sebeovládání a otužilosti.
Tří věcí dosáhni: důkladnosti, důsled-

nosti a poctivosti.
O tři věci usiluj: o vytrvalost, věrnost 

a nezištnost.
Tři věci pěstuj: prozíravost, pevnost 

a dobrotu srdce.
Tři věci přej lidem: zdraví, radost a přá-

tele.
Tři věci obdivuj: krásu přírody, děti 

a staré lidi.
Tři věci rozdávej: pomoc potřebným, 

útěchu smutným a uznání zaslouži-
lým.

Tři osoby nade vše miluj: Otce i Syna 
i Ducha svatého.

Dodávám: hodně naděje a  úspěchů 
při plnění nových předsevzetí do nové-
ho roku Jana Gottwaldová
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P O Z V Á N Í   na příští měsíc nebo i dál

Ve čtvrtek 2. ledna bude opět setká-
ní seniorů na faře při čaji, po ranní 
mši svaté, asi v 9 hodin. Bude mluvit 
paní Věra Beránková, která má zkuše-
nosti z práce v Národním archivu ČR. 
Promluví na téma: Listiny korunního 
archivu. Je to příležitost dovědět se víc 
o nejdůležitějších historických listinách 
Českého království. Zájemci jsou srdeč-
ně zváni.

Ve čtvrtek 16. ledna v  18.00 začne 
druhá sezóna Zimních večerů u sv. Vác-
lava koncertem Slávka Klecandra. Cyk-
lus přednášek a hudebních vystoupení 
poběží každý čtvrtek až do konce břez-
na a mezi dalšími potvrzenými hosty 
jsou např. Gemini musicales, profesor 
Stanislav Sousedík, docent Zdeněk 
Vojtíšek zabývající se studiem nových 
náboženských hnutí a pomocí obětem 
sekt a další.

V pátek 23. ledna od 19.00 jste opět 
zváni do kulturního domu Barikád-
níků na společenský večer vršovické 
farnosti, tentokrát na téma Hrdinové 

našeho dětství. Čeká vás živá kapela, 
taneční parket, překvapivá a nevídaná 
vystoupení našich farníků, dobročinná 
dražba domácích specialit, volba krále 
a královny plesu a další překvapení. Pří-
chod v tematickém kostýmu či masce je 
vítán, ale není podmínkou. VIP pozván-
ky jsou k dispozici u Vládi Jeništy, mail: 
vladajen@gmail.com.

V sobotu 8. února od 14.00 do 16.00 
proběhne opět farní bruslení. Aby se 
stadion zaplatil, ceny jsou propočteny 
na 100 Kč pro dospělého (nad 15 let), 
děti do čtyř let (včetně) zadarmo, ostat-
ní za 50 Kč. Svůj zájem dejte co nejdříve 
vědět Pavlu Krylovi na pavel@kryl.eu.

Srdečně zveme na společné zájezdy 
farníků z vršovické a čakovické farnos-
ti. Do Dolomit v termínu 22.–29. 8. za 
3 500 Kč + 120 euro, nebo letecky do 
Gruzie 14.–25. 9. 2020. Předběžná cena 
je cca 18 000–21 000. Podrobnosti na 
plakátcích na nástěnce. Další informace 
a přihlášky: Olga Polanská, 604 208 
771, olga.polanska@seznam.cz 

K A L E N D Á Ř   na leden 2020 Mimořádné akce, změny, výjimky

2. 1. Čt 9.00 Setkání seniorů při čaji FAR
6. 1. Po 18.00 Slavnost Zjevení Páně – bohosluzba 

s žehnáním vody, kadidla a křídy
VÁC

16. 1. Čt 18.00 Zimní večery – recitál Slávka Klecandra SÁL
18. 1. So 15.00 Dětský karneval SÁL
24. 1. Pá 19.00 Společenský večer farnosti Barča
30. 1. Čt 18.00 Zimní večery – beseda se Zdeňkem Vojtíškem SÁL
26. 1. Ne 16.30 Představení loutkového divadélka FAR
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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

Vánoce ve farnosti Vršovice  

24. 12. Út 16.00 Slavnostní eucharistie pro rodiny s dětmi VÁC
24. 12. Út 23.59 Půlnoční eucharistie s Rybovou Českou mší vánoční VÁC
25. 12. St 8.30 Slavnostní eucharistie VÁC
25. 12. St 10.30 Slavnostní eucharistie VÁC
25. 12. St 16.00 Společné zpívání koled VÁC
26. 12. Čt 8.30 Eucharistie VÁC
27. 12. Pá 18.00 Eucharistie s žehnáním vína VÁC
28. 12. So 8.00 Eucharistie MIK
29. 12. Ne 8.30 Slavnostní eucharistie VÁC
29. 12. Ne 10.30 Slavnostní eucharistie VÁC
31. 12 Út 16.00 Eucharistie VÁC
1. 1. St 8.30 Slavnostní eucharistie VÁC
1. 1. St 10.30 Slavnostní eucharistie VÁC
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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 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/ – 1× 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/ 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


