Věstník farnosti u kostelů
s v. M i k u l á š e a s v. V á c l a v a
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KRATIČKÉ MEZIDOBÍ
po konci doby vánoční a před začátkem
postu vyplňuje letos většinu února. Je to
takový tichý, nenápadný měsíc z obou
stran obklopený slavnými obdobími.
Tak jsem si řekl, že i tenhle úvodník
může být civilní, nenápadný a všední.
Spíš pragmatický a bez vzletných úvah
a velkých myšlenek,
spíše takové „co se jinam nevešlo“.
Předně vás v něm
chci moc pozvat na
probíhající
cyklus
přednášek a kulturních akcí, které se
konají každý čtvrtek

v 18.00 u sv. Václava (informace k jednotlivým večerům jsou v kalendáři, na
webu, farním Facebooku a v nedělních
oznámeních), a upozornit na jednu velkou výjimku a změnu oproti ohlášenému plánu. Závěrečný večer se nakonec
přesouvá na neděli 29. března, na 16.00.
Je to s ohledem na časové možnosti našeho
slavnostního hosta na
závěr, jehož účast mi
byla právě dnes, kdy
píšu tento úvodník,
potvrzena, a vy se jeho
jméno dozvíte hned,
jak vymyslím nějaký
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vhodný způsob jeho zveřejnění. Je to
totiž jméno, ze kterého máme velkou
radost, a tak jsem se rozhodl vás ještě chvilinku napínat. Kalendář už ale
kroužkujte, litovat nebudete.
Dále chci upozornit na nový kontaktní e-mail farnosti, na který můžete
psát dotazy a žádosti týkající se matrik
a úředních záležitostí. V kanceláři mi
začala pomáhat Jana Kučerová a maily
zaslané na kancelar@farnostvrsovice.cz
teď budou chodit nám oběma. Těšíme
se na ně!
Také bych chtěl zmínit, že oba
specializované týmy pro pastorační
a ekonomickou koncepci, které vzešly

z loňského celofarního shromáždění,
se skutečně pilně scházejí a pastorační
rada už od nich dostává první podněty
a výstupy. V příští Vinici se nám snad
podaří zveřejnit podrobnější zprávy.
A konečně chci opět nadhodit otázku,
zda se mezi čtenáři Vinice nenachází
náš budoucí redakční kolega. Pokud by
vás lákalo se na podobě Vinice podílet,
ale z nějakého důvodu váháte, zmiňte
se nám o tom na redakční mail, dejte
nám příležitost rozptýlit vaši nejistotu.
Na závěr přeju klidný malý únor, a jedete-li na hory, vazy lámejte jen obrazně.


Martin

S P O L E Č E N S T V Í naší farnosti a jeho záležitosti
Farní charita
Děkujeme za zajištění Tříkrálové sbírky.
Koledování se aktivně účastnilo 15 dětí
v rámci „rodinných“ skupinek, přibližně 27 dětí v rámci skupin náboženství
a 15 dospělých. Nejmladší byla dvouletá
kolednička, nejstarší třiasedmdesátiletý
koledník. Třikrát koledovali Katka Svobodová, Metoděj Duben, Dan Müller
a doprovázející Liduška a Míla Müllerovi, děkujeme velice. Je výborné, že
opět jsme dělali radost i s doprovodem
hudebních nástrojů – letos houslí, kytary, flétny, klarinetu, saxofonu, ukulele.
Nejvíce vybraných peněz v jedné kasičce měli Dubnovi – 9 204,51 Kč, což je
dosavadní rekord. Nejlepší tipařky jsou
letos Anička a Majka Hříbalovy.
Do deseti kasiček jsme celkem vybrali

(1 Kor 13,3n)
61 530,51 Kč. Náš předem schválený
záměr, na který dostaneme 65 %, je
20 000 Kč na kulturní, zdravotní a společenské potřeby finančně znevýhodněných seniorů, především z vršovické
farnosti, a 20 000 Kč na příspěvky na
školní, zdravotní, kulturní a relaxační
potřeby finančně znevýhodněných členů neúplných rodin, zvláště dětí, především z vršovické farnosti.
Takže celkem náš předpokládaný
záměr představuje 40 000 Kč a 65 %
ze skutečně vybraných peněz je
39 995,15 Kč :-D.

Za fachu Hanka
vrsovice@praha.charita.cz
721 444 323

č. účtu: 3400038319/0800
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Setkání pastorační rady
17. prosince 2019
V úterý 17. prosince se sešli členové
pastorační rady. Nejprve jsme se věnovali hodnocení akcí farnosti, které se
uskutečnily od minulého setkání, a jejich inovaci do budoucna. Mluvili jsme
i o plánovaných akcích, např. o Zimních večerech v kostele svatého Václava.
Pastorační asistent Martin Peroutka
nás seznámil s tím, jak fungují ekonomická a pastorační komise naší farnosti. Jsou to skupiny dobrovolníků,
jejichž vznik byl iniciován na farním
shromáždění v květnu loňského roku.
Zabývají se pastorací a jejím ekonomickým zabezpečením v budoucnu. Jejich
lídry jsou Vojtěch Tutr a Lukáš Duchek.
Všem členům děkujeme za jejich službu.
Farní shromáždění chceme uspořádat
i v letošním roce. Proběhne 12. května
od 19 hodin v sále kostela sv. Václava
a všichni jste srdečně zváni.
Hlavním tématem setkání pastorační
rady byla činnost pastoračního asistenta v nových podmínkách. Od začátku
ledna 2020 již Martin Peroutka nebude
zaměstnancem arcibiskupství a platíme
ho z darů našich farníků. Diskutovali
jsme o jeho pracovní náplni. Nadále
bude mít své pravidelné aktivity (šéfredaktor Vinice, výuka náboženství,
eventuálně spolčo starších dětí, správa
obsahu webu, farní kalendář, ohlášky,
propagace akcí, grafika) a příprava jednorázových akcí (dětský tábor, Svatováclavský průvod, Mikulášská, Zimní
večery, Noc kostelů, Den dětí, aktivity
mimo farnost, např. vánoční besídky
v kostele). Ubyde mu práce ve farní

kanceláři, kterou bude vykonávat jako
dobrovolnice Jana Kučerová.
Příští setkání pastorační rady proběhne v úterý 21. ledna 2020.
LH

Setkání pastorační rady
21. ledna 2020
V úterý 21. ledna proběhlo setkání členů pastorační rady. Jako hosté přišli
zástupci ekonomické komise farnosti
Lukáš Duchek, Tomáš Kimmer a Jiří
Steinbauer, kteří informovali o svých
návrzích ohledně fary.
Faru máme pronajatu od městské
části Praha 10 ještě na 26 let s tím, že
opravy musíme hradit ze svých prostředků. V případě prodeje je její tržní
hodnota zatížena břemenem zápůjčky,
tj. lze s ní volně disponovat až za 26 let.
Toto je velká hodnota, s kterou může
farnost nakládat. Bude se však do budoucna snižovat. Byl vytvořen farní tým,
který začne jednat s vedením městské
části. V případě neúspěšných jednání
se nic nezmění. Shodli jsme se však na
tom, že nejhorší variantou je nedělat
nic.
Mluvili jsme o akcích farnosti během
adventu a vánoční doby a jejich inovaci
do budoucna. Dolaďovaly se akce, které
nás čekají, např. Zimní večery.
Lída Borská informovala, že z důvodu chladu by schola uvítala koberec na
místě v kostele sv. Václava, kde při bohoslužbě její členové stojí. Bude řešeno.
Pavel Kryl seznámil účastníky setkání
s příspěvky pro pastoračního asistenta
a o svých jednáních s dárci.
Příští setkání pastorační rady se
uskuteční v úterý 11. února.
LH
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P R O S T O R pro sdílení myšlenek a nápadů
Manželské setkání ve Štěkni 25.–29. 10. 2019
Už po třetí jsem se zúčastnila Manželských setkání pořádaných naší farností,
z toho poprvé ve Štěkni – a můžu konstatovat, že úroveň obsahová i organizační stále roste… Rozlehlé prostory
Štěkeňského zámku s velkým parkem
přecházejícím v les je ideální místo pro
rodiny s malými dětmi, i pro nás starší.
Měli jsme navíc krásné počasí na výlet
i procházky.
Na letošním setkání mne nejvíc
přinutilo k zamyšlení, co všechno si
jako manželé a rodiče do manželství
přinášíme, ať již chtěně nebo nechtěně,
z rodiny svého původu a také co nám
rodina původu mohla dát, ale nepředala.
To vše vedlo ke vzájemnému očekávání
v naplňování role manželského partnera a k rozčarování, že naše očekávání
není jaksi naplněno… Úspěšnost našeho manželství pak do značné míry
ovlivnil i soulad či rozdíl ve způsobu
komunikace, který byl a je pro každého
vlastní, a samozřejmě i rozdíly v našich
povahách. „Protivy se přitahují“, to je
známá pravda, ne vždy to ale vede k pozitivnímu doplnění v jeden celek.
Celá řada dobře využitelných rad
pro dobré fungování manželství jak od
přednášejících, tak zejména při práci
ve skupinkách byla dalším velkým přínosem manželského setkání. No a pak
i (jak jsme se ve skupince shodli) ta úleva, když jsme zjistili, že i ve vzorových
manželstvích dochází ke konfliktům…
Díky, že jste se před námi posluchači
tak otevřeli! V samostatném proslovu

se otevřel i o. Arthur, na téma, jak ho
prostředí jeho rodiny ovlivnilo a co mu
pozitivního a podle jeho názoru i omezujícího vneslo do jeho postavení kněze
farnosti.
K odložení toho, co jsme rozpoznali
jako pro nás zatěžující, bylo možno využít hned několik způsobů – především
symbolické položení batohu s našimi
starostmi před nejsvětější svátost oltářní při adoraci s modlitbami chval
a přímluvnými modlitbami prokládanými zpěvy z Taizé. A samozřejmě i ve
svátosti smíření, ale také při využití
přímluvných modliteb od některé z dvojic „přimlouvačů“.
Setkání nám s manželem přineslo několik výstupů, co a jak v našem nynějším
období manželství znovu nastartovat
anebo vylepšit. A za to vše patří velký
dík úplně všem, kdo letošní manželské
setkání připravili (my s manželem děkujeme především skvělým vedoucím
naší skupinky, manželům Hamplovým).
Zvlášť musíme poděkovat otci Arthurovi za jeho podíl, a také hlídačům dětí,
kteří obětavě zajistili klid pro nás dospělé a aspoň trochu odpočinek pro rodiče
těch úplně nejmenších dětí. Poděkování
patří i řádovým sestřičkám z Congregatio Jesu (známé též jako řád Anglických
panen), které se za úspěch letošního
setkání ve Štěkni modlily, a za radostnou laskavost, kterou nám při pobytu
v zámku projevovaly a se kterou bylo
připraveno naše ubytování i stravování.
Děkujeme také Martinu Peroutkovi za
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dárek pro každý zúčastněný manželský
pár, obdobu adventního kalendáře – po
celé období adventu jsme se tak mohli
každý den na něco těšit!

Helenka Hříbková

Modlitba ve stáří
Milí přátelé v Kristu, když jsem hledala ve svých výstřižcích a výpiscích
a vhodných knihách v knihovně, co
bych uvedla jako text do Vinice pro
povzbuzení, našla jsem Modlitbu ve
stáří od sv. Františka Saleského. Jistě
ji někteří znáte, ale určitě je dobré si ji
připomenout, zvláště my starší. Ale i ti
středního věku (která léta to jsou?), aby
si uvědomovali plynutí času a čemu by
měl člověk věnovat pozornost. A v neposlední řadě být trpělivý a shovívavý
k projevům nás starších (starých).
Svatý František Saleský (narodil
se 1567 v Sales, zemřel 1622 v Lyonu)
teolog, mystik, spisovatel, učitel církve,
biskup ženevský, svátek má 24. ledna,
napsal např. „Úvod do zbožného života“
a v roce 1616 hlavní dílo – „Pojednání
o Boží lásce“. Ve svých spisech a kázáních kladl František důraz na spojení
křesťanské zbožnosti s praktickým každodenním životem křesťana, s běžným
zaměstnáním a rodinnými povinnostmi.
Podle něho nazval Don Bosco své společenství pro pomoc a výchovu chudých
dětí – salesiáni.
Modlitba ve stáří
Pane, ty víš lépe než já, že den ode
dne stárnu a jednoho dne budu
úplně starý.
Chraň mě před myšlenkou, že musím

při každé příležitosti a ke každému
tématu něco povědět.
Zbav mě velké snahy chtít dávat do
pořádku záležitosti druhých lidí.
Nauč mě, abych byl rozvážný
a ochotný pomáhat, ale abych
přitom mentorsky nepoučoval
a nerozkazoval.
Nauč mě, abych dokázal mlčky snášet
svoje neduhy a těžkosti. Přibývá
jich a potřeba o nich hovořit rok co
rok roste.
Netroufám si tě prosit, abych dovedl
s radostí naslouchat druhým, když
mluví o svých nemocech, ale nauč
mě být vůči nim trpělivý.
Rovněž se neodvažuji prosit o dobrou
paměť, ale jen o trochu větší
skromnost a menší jistotu, když
se moje paměť neshoduje s pamětí
druhých.
Nauč mě té obdivuhodné moudrosti
umět se mýlit.
Pomoz mi, abych byl pokud možno
laskavý. Starý mrzout je korunní
dílo ďáblovo.
Nauč mě poznávat u jiných jejich
skryté schopnosti a dej mi ten
krásný dar, abych byl také schopen
o nich nahlas hovořit.
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si
stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám,
bojím se stáří.
Připadám si, jako bych se musel
rozloučit, nemohu zastavit čas.
Cítím, jak ze dne na den ztrácím
sílu a přicházím o bývalou krásu.
Býval jsem pyšný, že se ještě mohu
měřit s mladými. Teď cítím
a uznávám, že už toho nejsem
schopen a že bych byl směšný,
kdybych se o to pokoušel.
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Ale ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne,
narostou mu křídla jako orlovi.“
Dej mému srdci sílu, abych přijal
život tak, jak ty ho řídíš. Ne
mrzoutsky, ne lítostivě, ne se
skleslou náladou jako odcházející,
ale vděčně a připravený ke všemu,
k čemu mě ještě povoláš.
A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.

Amen
Požehnané dny, ať jsme vděčni za každý den, který nám Pán Bůh dává.

Jana Gottwaldová

Inspirující přednáška
Také letos byl v naší farnosti zahájen
cyklus moderovaných besed na současná témata, s výraznými křesťanskými
osobnostmi, doplněný sérií kulturních
akcí. Moc za to děkuji všem, kdo se na
této aktivitě farnosti jakkoliv podílíte!
V pořadí již druhém večeru byl tou
osobností religionista doc. Zdeněk Vojtíšek. Další text je mým záznamem,
který není doslovný, takto k němu
prosím přihlédněte: Svou přednášku
začal objasněním prvků charakterizujících obecně rozdíly období tzv. předmoderního (tj. před obdobím nástupu
osvícenství) , následné tzv. moderny (od
Velké francouzské revoluce po přibližně
padesátá leta minulého století) a poté
tzv. postmoderní doby (od cca padesátých let minulého století po dnešek).

• jasné role nadřízenosti a podřízenosti;
• jasné role ženy a muže;
• celoživotní pracovní zaměření;
• církev požívá autority jako dominantní organizace určitého státu či
oblasti, která do značné míry určuje
také místní kulturu
Období moderny
• postupně ztráta autority církve, dominují poznatky vědy, potřeba klást
otázky;
• stále ještě ale existuje ochota přinášet oběti pro vyšší cíle (vlast) a oběti
pro rodinu (např. šetřit peníze, pořídit si víc dětí…);
• dominují velké příběhy národů (vznik
nových států, vč. ČR);
• doplňuji též postupně vybojované volební právo žen a právo spravovat
vlastní majetek
Postmoderní doba
• vytváří se kultura „dobrého bydla“
(wellbeing);
• konzumismus (včetně přemíry nejrůznější tzv. duchovní literatury),
kupování na úvěr;
• důraz na sebevyjádření;
• klesající schopnost se nadchnout
a pro něco se obětovat;
• flexibilita (přechody do různých povolání);
• směšování rolí ženy a muže

Poté se doc. Vojtíšek věnoval náboženství v postmoderní době, kdy paraDoba předmoderní
lelně existují dva typy náboženského
• konformita vůči vnějšímu řádu a in- života, které doc. Vojtíšek pro snazší
stitucím;
orientaci postavil do protikladu:
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A – Zbožnost objektivní pravdy
• vztahuje se k něčemu mimo nás;
• je společenská, tradiční, konformní;
• intelektuální (snaží se vysvětlit svět
a jeho principy);
• jedná se o religionizitu, která reprezentuje předmoderní dobu a částečně ještě i tzv. modernu;
• zbožnost je chápána jako příslušnost
k tradičnímu náboženství stále závisející na církevních institucích;
• nejčastěji čerpá z monoteistických
tradic (křesťanství, judaismus, islám)
• postupně se ale ztrácí význam církví, zbožnost však v životech věřících
jednotlivců zůstává

náboženství“, např. křesťanství a buddhismus (příkladem může být např.
i autor mnoha u nás vydávaných knížek Anthony de Mello)
Navzájem si vyčítají, že:
A – je neživotná, netolerantní, dogmatická, nesvobodná (typický přístup
k ní: „Co mi všechno zakážete?“)
B – je spojována s konzumismem,
egoismem, přelétavostí, nezodpovědností, nekonzistentností
Samy sebe označují synonymy:
A – hloubka, věrnost, odpovědnost,
konzistence, podpora rodiny
B – svoboda, tvořivost, tolerance, rovnoprávnost, rozšiřující možnost

B – Zbožnost subjektivní zkušenosti
• nenáboženská spiritualita;
• subjektivní, neinstituční, pragmaV diskuzi bylo namítnuto, že i tratická;
diční církev, jakou je římskokatolická
• intuitivní, zkušenostní, inovativní;
církev, se mění, má v čele papeže Fran• emočně bohatá;
tiška respektovaného v celém světě. Ten
• klientelistická;
se, asi i pod vlivem vlastní zkušenosti
• reperezentuje postmodernitu a její s úspěšnou expanzí konkurenčních
hodnoty;
evangelických církví na americkém
• náboženská preference se stává otáz- kontinentě a letničního evangelismu
kou volby, výslednicí nikdy nekončí- v Africe a Asii, jeví jako moderní předcícho, v každém jedinci se odehráva- stavitel římskokatolické církve, podpojícího promítání vlastních zkušeností rující mj. úspěšná hnutí v jejím rámci,
do výkladu světa i vlastního já;
jakou je Fokoláre, mariánská hnutí,
• „ochutnávající“ (browser = okuso- „chlapi“ o. Rohra, ignaciánský spirivač), ale jen to, co takto věřícímu tualismus…
subjektivně vyhovuje, z jednoho či
Doc. Vojtíšek se také zmínil o zevíce světových náboženství a hnutí mích v západní Evropě, kde si obyva– z indických tradic, z čínských tra- telé mohou zvolit, ve prospěch kterých
dic, z buddhismu, z tradic západního institucí budou platit povinné daně
ezoterismu, z tradic předkřesťanské (tzv. delegované náboženství, nejsilněEvropy;
ji v Německu). I v těchto zemích velmi
• anebo směsice tzv. „New age“;
klesá návštěvnost bohoslužeb, ale daň
• anebo jednotlivci nebo skupiny pro- ve prospěch církve je placena ochotpojují několik náboženství v „osobní ně. To proto, že její činnost zejména
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v oblasti školství, zdravotnictví, péče
o sociálně slabé a vyloučené apod. je
velmi oceňována (obdobně je oceňována i českou společností).
Závěrem se doc. Vojtíšek věnoval čistě českým poměrům. V ČR je už od druhé poloviny devatenáctého století církev
považována téměř za nepřítele, je zde
malá důvěra v instituci církve (západní
Evropa ji v tom postupně následuje).
Nazývá se to „český ateismus“ (typický
výrok: „Dejte mi pokoj s tou vaší církví!“), nicméně právě u nás je nadprůměrná důvěřivost v amulety, horoskopy,
léčitele… – a také v „něco mezi nebem
a zemí“. Podle statistiky z posledních
tří sčítání obyvatelstva počet obyvatel
ČR hlásících se k církvi klesá – je ale
zřejmé, že je tím míněna spíše návštěvnost bohoslužeb, nikoliv počty skutečně
věřících. Statistiky podle každoročního vyplňování návštěvnosti bohoslužby
v jednu neděli naopak dosvědčují, že
počet věřících navštěvujících nedělní
bohoslužby zůstává stále stejný, je to
1/10 obyvatelstva ČR. A pozitivní je,
že se mění struktura, do kostela chodí
stále více mladých a vzdělanějších lidí.
Helenka Hříbková
Ještě dovětek: Doc. Vojtíšek v odpovědích na dotazy přítomných odpověděl
mj. i na dotaz týkající se v ČR nově
působící korejské církve Sinčchondži
(„nové nebe na zemi“). Působí v Praze
od roku 2015 a vykazuje znaky sekty.
Specializuje se na získávání mladých
křesťanů do svých řad mj. tak, že proniká do společenství anebo zve prostřednictvím internetu k hlubšímu
studiu Bible. Učení církve (zejména
zcela zkreslený výklad Janova zjevení)

se zájemce dozvídá postupně. Je mu
však utajeno, že hostitelskou institucí
je korejská církev. To se dozví po šestiměsíčním zkušebním období zakončeném podpisem žádosti o registraci.
Pro církev je důležité, zda zájemce dává
desátky (tj. přibližně desetinu svého finančního příjmu) a zvláštní dary (hlavně na stavbu chrámu v Koreji) a zda
bezdůvodně nechybí na žádné bohoslužbě této církve (bohoslužby se natáčejí
na video). Od zájemce se očekává, že
bude sám aktivně získávat nové členy.

Pozvání: Farní charitativní bazar
dětského oblečení 8. a 15. 3. 2020
Na začátku března v naší farnosti proběhne jarní prodej dětského a mládežnického oblečení, obuvi, hraček, sportovního vybavení, knih apod.
Provětrejte své skříně a vyberte
z nich jarní a letní 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 8. a 15. 3. 2020.
Výtěžek celé akce bude využit na hlídače během podzimních manželských
exercicií.
Nerozebrané oblečení bude následně
postoupeno pro dětský bazar v domově
Sue Ryder 21. 3. 2020.
V případě potřeby kontaktujte Madlu Vachulovou (732 204 860, vachulovam@gmail.com).
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Marie (Madla) Vachulová
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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

Vršovické nám. 84/6 (u kostela sv. Mikuláše)

Ivona Nováková – dary a finanční záležitosti
úterý 16.00–18.00
čtvrtek 9.00–12.00
email: yvonanovakova@email.cz
Jana Kučerová – matriky
středa 16.30–18.30
email: kancelar@farnostvrsovice.cz

K A L E N D Á Ř na únor 2020

Mimořádné akce, změny, výjimky

6. 2.
6. 2.

Čt
Čt

9.00 Setkání seniorů při čaji
18.00 Zimní večery – koncert Gemini Musicales

FAR
VÁC

8. 2.
11. 2.
13. 1.
20. 2.

So
Út
Čt
Čt

14.00
19.00
18.00
18.00

Hasa
FAR
SÁL
SÁL

23. 2.
26. 2.
27. 2.

Ne
St
Čt

Společné bruslení farníků
Setkání pastorační rady
Zimní večery – beseda s Miloslavem Müllerem
Zimní večery – beseda se Stanislavem
Sousedíkem
16.30 Představení loutkového divadélka
18.00 Bohoslužba s udílením popelce
18.00 Zimní večery – ekumenická bohoslužba a
beseda s P. Františkem Převrátilem

FAR
VÁC
SÁL
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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

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
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