
N E H A S , 

co tě nepálí. Mohlo by se zdát, že příslo-
ví musejí obsahovat staletími vytříbenou 
moudrost, ale z  uvedeného je zřejmé, 
že tomu tak být nemusí. Kněz i levita 
v Ježíšově příběhu o zbitém pocestném 
se zmíněným příslovím řídili, jenže 
Ježíš je za to nepochválil. 
V  čem se lišil ten, podle 
nějž označujeme nezištné 
pomocníky v nouzi jako 
samaritány? Myslím, že 
také nehasil to, co ho ne-
pálilo – hasil totiž to, co ho 
pálilo! Situace pocestného 
ho nenechala chladným. 
A tato horlivost, skoro by 

se dalo říci hořlavost, je zřejmě jedním 
z projevů Ducha svatého, pro kterého 
se mimochodem používá symbol ohně. 
Možná i  to měl na mysli Ježíš svým 
vášnivým zvoláním, které nám uchoval 
evangelista Lukáš: „Oheň jsem přišel 

vrhnout na zem, a  jak si 
přeji, aby už vzplanul!“ 
A o  to myslím jde: tento 
Kristův oheň v sobě nene-
chat vyhasnout.

Tento z mého pohledu 
vcelku neškodný úvodník 
má však bohužel pokračo-
vání na další stránce. 

3
B Ř E Z E N
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Hned následující večer po jeho se-
psání jsem si přečetl zprávu o tom, že 
Jean Vanier, kterého mnozí považovali 
za samaritána par excellence (stál mj. 
u zrodu komunit pro lidi s postižením
Archa), několik desítek let sexuálně
zneužíval ženy, které duchovně dopro-
vázel. Přemýšlím, proč mě to zasáhlo
ještě více než obdobné skandály kněží
či dokonce biskupů… Nejspíš proto,
že Vanier byl laik (ve smyslu ne-kněz).
Toto zjištění budiž obrovským memen-
tem pro nás všechny, kdo se jakoukoliv

formou angažujeme a sloužíme druhým, 
třeba jen jako manželé, rodiče, pedago-
gové, skautští vedoucí, politici… Kaž-
dá služba je totiž spojena s pokušením 
moci. Její zneužití má mnoho podob, 
jakkoliv ta v intimní oblasti je obzvlášť 
hnusná. Náš jediný Pán a Mistr nás 
upozornil: „Hle, já vás posílám jako 
ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní 
jako hadi a  bezelstní jako holubice.“ 
(Mt 10,16). Troufnu si dodat – obezřetní 
i vůči sobě samým.

MiM

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

Farní charita (1 Kor 13,3n)

Srdečně zveme na setkání 28. března 
2020, kdy se uskuteční Den seniorů 
a  nemocných. Jsme velice potěšeni, 
že ho tentokrát budeme prožívat se 
známým knězem, autorem duchovní 
literatury, premonstrátským terciářem, 
psychiatrem Jaroslavem Maxmiliánem 
Kašparů.

Počítejme prosím s celým programem:
8.00–9.20 možnost svátosti smíření 
9.00–9.20 modlitba růžence 
9.30–10.30 mše svatá s udílením svá-

tosti nemocných 
10.30–12.15 beseda s P. Maxem Kašpa-

rů
12.30–13.00 oběd
13.30–15.00 sdílení, zpívání, povídá-

ní…

Pravidelná postní finanční sbírka 
na potřeby finančně znevýhodněných 
spoluobčanů proběhne letos formou 
postních kasiček, které budou k  dis-
pozici na stolku za lavicemi v kostele 
sv. Václava i  sv. Mikuláše. Odevzdat 
je budeme moci dobrovolníkům farní 
charity nejlépe během svatého týdne 
v kostele či v sakristii.

Na 4. postní neděli – 22. března – plá-
nujeme Misijní koláč Jarky Nagyové.

Za fachu Hanka
vrsovice@praha.charita.cz

721 444 323
č. účtu: 3400038319/0800
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Setkání pastorační rady 
11. února 2020
V  úterý 11. ledna se setkali členové 
pastorační rady na svém pravidelném 
setkání. Prvním tématem byly farní 
aktivity během nastávající postní doby. 
Každý pátek od 17.15 hod. bude mož-
nost účastnit se pobožností křížové 
cesty. V naší farnosti proběhnou dvě 
duchovní obnovy, a to pro ženy v pátek 
20. března a pro muže v pátek 3. dubna. 
Jména přednášejících budou upřesněna. 
Jako v loňském roce nabízíme možnost 
setkávání farníků v rámci tzv. farních 
buněk. Pro jednotlivá setkání budou 
připraveny materiály, první si budou 
moci zájemci převzít v neděli 1. března, 
tj. 1. neděli postní. 

Dále jsme mluvili o setkáních Zim-
ních večerů, která nás ještě čekají. Co 
je potřeba zařídit a kdo se o to postará. 
Zástupkyně farní charity Hanka Ku-
čerová Rechnerová informovala o Dni 
seniorů a  nemocných, který proběh-
ne v sále kostela sv. Václava v sobotu 
28. března. Hostem bude řeckokatolic-
ký kněz Max Kašparů. 

Hlavním tématem setkání pastorační 
rady byla služba lektorů a akolytů v naší 
farnosti. Současný stav, kdy některý 
z ministrantů hledá před začátkem ne-
dělní bohoslužby ochotné čtenáře, není 
optimální. Proto byl člen pastorační 
rady Míla Müller pověřen vytvořením 
skupiny lektorů, kteří budou číst první, 
druhé čtení a přímluvy. 

Chceme podpořit i  službu akolytů. 

Jedná se o farníky, kteří při bohosluž-
bách podávají svaté přijímání. Přinášejí 
svaté přijímání také nemocným, kteří 
do kostela nemohou přijít. Pro zájemce 
o tuto službu bude možnost se zúčastnit 
instruktážního setkání. 

Příští setkání pastorační rady se 
uskuteční v úterý 17. března. LH

Pozvánka na farní shromáždění

Před rokem se pan farář po poradě 
s pastorační radou rozhodl svolat farní 
shromáždění, aby všichni farníci dostali 
možnost prodiskutovat zásadní otázky 
související se změnou financování far-
ností. Účast byla velká, diskuze dlouhá 
a živá, na základě tohoto shromáždění 
vznikly dvě skupiny pracující na dlou-
hodobé ekonomické a pastorační kon-
cepci, a byl vytvořen fond sloužící k sa-
mofinancování pastoračního asistenta.

Po roce bychom rádi svolali další far-
ní shromáždění, na kterém bude možno 
již proběhlé změny reflektovat, probrat, 
a  připomínkovat první výstupy obou 
týmů, a společně budeme mluvit o tom, 
co nás čeká dál. Proto si ti, kterým osud 
farnosti leží na srdci, mohou již nyní 
zaznamenat do kalendáře datum 12. 5., 
kdy se sejdeme v sále u sv. Václava, ve 
večerních hodinách. Martin
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S V Ě T E C  V  T O M T O  M Ě S Í C I

Svatý Josef, snoubenec Panny Marie, pěstoun Páně svátek 9. 3.

O svatém Josefovi bylo už tolik napsáno 
a řečeno, ale stále mám pocit, že kdyko-
li o něm přemýšlím, stále se dozvídám 
něco nového.

Co tedy o Josefovi vlastně víme?
Víme, že pocházel z rodu Davidova, 

neoplýval hmotnými statky, živil se jako 
tesař v Nazaretě. Zde také poznal Ma-
rii. Oba se znali od dětství. Josef nebyl 
žádný stařec, jak jej často umělci zná-
zorňují, ale mladý muž. Mohl být starší 
než Marie, ale nebyl to žádný kmet, 
mohlo mu být kolem třiceti let, v písmu 
se o věku snoubenců nemluví, ale dá se 
předpokládat, že šlo o mladé lidi.

Byl to muž spravedlivý, muž činu. Ne-
mluvil (v žádném z evangelií nenajdeme 
jedinou větu ani slovo, které by vyslovil), 
ale konal.

Když mu anděl ve snu řekl: „Neboj 
se vzít k sobě Marii, neboť co v ní bylo 
počato, je z Ducha svatého.“ (Mt 1,20), 
nemudruje, ale učiní, co se po něm žádá. 
Nejde tu o nějakou slepou poslušnost, 
Josef zná písmo, ví, o čem mluví prorok 
Izaiáš, a rychle pochopí, že onou Pan-
nou je Maria, jeho snoubenka. A tak 
bere Marii k sobě a později odcházejí 
do Betléma ke sčítání lidu.

Zde se narodí Ježíš. Josef je svěd-
kem Simeonova proroctví v  chrámu, 
kam přinášejí chlapce k obřízce, poté 
i návštěvy tří mudrců od Východu. Pak 
jej znovu navštíví ve snu anděl, a Josef 
s Marií jsou nuceni uprchnout z rodné 
země do Egypta. I zde Josef nemudruje, 

ale koná, plně se spoléhá na Boha. Když 
nebezpečí pomine, vrací se rodina zpět 
do Nazareta, kde Josef pracuje dle li-
dového podání jako tesař a vychovávají 
s Marií syna. Když bylo Ježíšovi dvanáct 
let, vydává se s rodiči do Jeruzaléma na 
svátky na pouť.

A zde je poslední zmínka o Josefovi. 
Od té doby jej žádné evangelium nezmi-
ňuje. Pravděpodobně zemřel ještě před 
Ježíšovým veřejným působením.

Co nám může Josef říci? Komu má 
být vzorem a čím?

Může být vzorem a příkladem těm, 
kteří se starají o nevlastní děti. Ježíš 
nebyl Josefovým biologickým synem, 
oba to věděli, ale měli se rádi, Josef se 
snažil chlapce dobře vychovávat a Ježíš 
ho poslouchal. (Nutno říci, že Josef to 
měl jednodušší, když vychovával Božího 
syna, než ti, kdo vychovávají dítka svět-
ská, což je někdy hodně těžké i u vlast-
ních, natož u nevlastních.)

Josef bývá většinou zobrazován jako 
starší muž s  tesařským náčiním, lilií 
a dítětem Ježíšem.

Od roku 1870 je patronem celé círk-
ve, dále je patronem Mexika, Filipín, 
Kanady, Peru, Čech, Bavorska, Rakous-
ka, manželů, křesťanských rodin, dětí, 
mládeže a sirotků, tesařů, kolářů, inže-
nýrů, hrobníků, cestujících, vyhnanců, 
vzýváme jej také při očních chorobách, 
v  pokušeních, v  zoufalých situacích 
a při bytové nouzi.

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

Co znamená světlo a co plamen svíčky?

Úvodem chci vysvětlit, že tentokrát – do 
Vinice 3, březen – jsem vzala „z archi-
vu“ úvahu své dcery Hanky, která má 
v březnu výročí odchodu do nebeského 
domova. Ten text je možno číst jako 
podnětné impulsy pro všední život jako 
souvislý text, vcelku, nebo pomaleji – 
s vyhledáváním odkazů v Písmu svatém. 
A to je druhý důvod mého výběru, proč 
mne tento text zaujal: připomenout si 
Neděli Božího slova, vyhlášenou otcem 
Františkem (třetí neděli v mezidobí, le-
tos dvacátého šestého ledna), kdy jsme 
byli otcem Arturem povzbuzeni ke čtení 
bible, k vnímavosti a vidění propojení 
Božího slova s naším životem.

Tma ustupuje a pravé světlo již svítí 
(1 J 2,8)

V temnotách našich dnů zapal oheň,
který nikdy nezhasíná v nás

(zpěv z Taizé).

Světlo je první stvoření. Bez světla 
těžko přežije život. Co znamená světlo 
a co plamen svíčky?

Svíčka může být symbolem, zname-
ním naší víry, znamení částečky Božího 
světla, který je nám svěřen do opatro-
vání, který jsme dostali darem. Ježíš 
nám říká: „Vy jste světlo světa.“ (Mt 
5,14). Ježíš neříká: Budete světlem světa 
později, až budete v lepší náladě nebo až 
budete mít víc síly. NE! Prostě oznamu-
je i vyzývá, abychom si toho všimli: „Vy 
jste světlo!“ Všichni jsme světlem teď 

a tady, v naší realitě, v našich všedních 
dnech. A když pozorujeme svíčku, mů-
žeme symbolicky něco pochopit o své 
víře, o tom plamínku, který neseme.

1. Svíčka potřebuje svícen, aby mohla
stát jistě a nekácela se. Aby plnila to 
poslání, misii, čili svítit. Taky my po-
třebujeme zakotvit život, postavit ho na 
pevnou skálu (Mt 5,15-16; Mt 7,24-25).

2. Když rozsvěcuješ svíčky, musíš po-
malu a trpělivě. Plamen lze zapálit jen 
od druhého plamene. Není možné za-
pálit v jednom momentu spoustu svíček. 
Také my jsme dostali dar víry od Boha 
většinou skrze svědectví víry druhých 
křesťanů (Ř 10,17). A když my svědčíme, 
také je třeba trpělivě čekat.

3. Světlo svíčky není veřejné osvětlení
dálnice. Osvětluje nám jen malý kus 
cesty dopředu, jen první krok. Stejně 
tak my máme světlo a  sílu pro dneš-
ní den, pro to nejbližší rozhodování, 
ne pro celý zbytek života najednou 
(Mt 6,34; Ž 119; Ž 105). Když ten první 
krok neuděláme, neosvítí nám plamen 
ten další krok. Ale tím světlem, které 
neseme, můžeme posloužit a  osvětlit 
ten první krok i  druhému poutníku 
jdoucímu vedle nás.

4. Plamen svíčky reaguje na každý zá-
van větru. Musíme ho chránit a pečovat 
o něj. Taky o plamínek své víry musíme
pečovat skrze modlitbu a  eucharistii
(2  Sam 22,29). Chránit neznamená
dobře ukrýt před světem – plamen po-
třebuje vzduch, volný prostor, přikrytá
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svíčka zhasne. Také soukromá víra ne-
projevující se navenek je neplodná.

5. Někdy je vlastně nebezpečné za-
žhnout světlo – osvětlí totiž i  to, co 
bychom raději neviděli, co chceme 
schovat, před druhými nebo bláhově 
i před Bohem (J 3,19). Plamen může 
být i jinak nebezpečný, to když se víra 
zvrhne do fanatismu.

6. Plamen svíčky nás může ohřát, ale
jen když jsme mu blízko. Plamen víry 
je pomocí a silou v životě, když je víra 
závazná, když se pro ni nasadíme, když 
nás i něco stojí (Mt 16,24). Vždyť svíčky 
někdy roní horké slzy.

7. Svíčka se postupně ztrácí, když plní
své poslání, svou misii, vzdává se sama 
sebe. Také my se máme stávat menšími 
a Kristus má v nás růst (J 5,35; J 8,12; 
Zj 21,23).

Každý jsme svící originálně udělanou 
Boží rukou. Máme svítit tam, kam nás 
Bůh postavil: skrze úsměv, povzbuzující 
slovo, přímluvnou modlitbu.

Lev Nikolajevič Tolstoj řekl: „Kdo 
chce zapalovat, musí sám hořet!“

A evangelista Lukáš nám říká Ježí-
šova slova: „Buďte připraveni a  vaše 
lampy ať hoří.“ (Lk 12,35).

Ježíši Kriste, vnitřní světlo, nenech 
naše temnosti, aby k nám promlouvaly.

Ježíši Kriste, vnitřní světlo, dej nám, 
ať jsme schopni přijmout Tvou lásku.

(zpěv z Taizé podle slov sv. Augus-
tina)

Poslání: JDĚTE A SVIŤTE!
Tak dobrý čas a soustředění a odhod-

lání číst.
Jana Gottwaldová

Farní modlitební buňky 
v postní době
„Mnoho lidí se cítí ztracených ve vel-
kém společenství církve nebo ani nema-
jí s křesťanským společenstvím žádné 
pouto. Buňky jsou úžasný způsob, jak 
vytvářet malé domácí skupinky, ve kte-
rých lidé mohou objevit nebo prohlou-
bit víru, a pak postupně najít v církvi 
své místo.“ Takto krásně vyjádřil smysl 
buněk arcibiskup Quebeku, kardinál 
Gérald Cyprien Lacroix. 

V  letošní postní době se chceme 
opět vrátit k osvědčené praxi farních 
modlitebních či evangelizačních bu-
něk. Všechna tato označení mají svůj 
význam:

Na popeleční středu uslyší každý 
z nás osobní výzvu: „Obraťte se a věřte 
evangeliu”. V  rámci buněk můžeme 
evangeliu naslouchat prostřednictvím 
postřehů druhých. Můžeme se nechat 
takto evangelizovat a nemusíme se bát 
obohatit druhé také vlastními pohledy. 
Tím si vzájemně pomáháme lépe ro-
zumět Písmu. To je první smysl buněk 

– evangelizace.
Vztahy křesťanů trpí často odosob-

něním. Často jsou příliš rychlé, příliš
profesionální, a proto velmi neosobní.
Ale v malé skupině se každý sejde s ka-
ždým, vztahy se uskuteční na úrovni
osobní. Malé buňky vytvářejí prostor
pro osobní vztahy a tím přispívají k bu-
dování farnosti jako rodiny – to je druhý
smysl buněk.

Každé naslouchání Božímu slovu
přirozeně ústí do odpovědi. Proto je
součástí buněk samozřejmě také mod-
litba, a to nejen modlitba chvály, díků
či proseb za vlastní potřeby, ale také za
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potřeby druhých. Modlitba podporuje 
oba cíle buněk – evangelizaci i budování 
společenství.

Buňky vznikají tím způsobem, že 
zájemci na začátku postní doby dají 
dohromady malou skupinku – stačí se 
v kostele po mši svaté zdržet, domluvit 
se s několika lidmi. (Pomůže tomu vý-
zva v ohláškách na konci mše.) Takto 
vzniklá skupinka si následně dohodne 
místo a čas setkání a ze svého středu 
určí jednu osobu, která bude vedoucí. 
Ta nepotřebuje žádnou profesionální 
přípravu, jen obdrží od faráře materiály 
pro každé setkání a bude koordinovat 
jeho průběh. Setkání se může konat 
v bytě některého z členů, nebo na jiném 
místě dle dohody. 

Skupinky jsou otevřené a  každý 
z  členů má možnost přivést někoho 
dalšího. Pokud by byla skupinka pří-
liš velká, rozdělí se na dvě samostatné. 
Skupina zůstane efektivní, jenom když 
udrží malý počet osob. (Odtud označení 
„buňky“ – jsou malé a mohou se snadno 
dělit).

Setkání se zahájí úvodní krátkou 
modlitbou a  četbou určeného úryvku 
z Písma. Pak následuje chvíle ticha, ur-
čená k osobnímu zamyšlení, k němuž 
budou nápomocny připravené otázky či 
podněty. Potom bude možnost sdílení 
toho, jak byl kdo biblickým textem oslo-
ven. Každého člověka Boží slovo oslo-
vuje jedinečně a individuálně a může to 
být obohacením pro ostatní. Nekomen-
tujeme to, co řekl někdo jiný, nevedeme 
diskuzi jako při biblické hodině, spíše 
jen nasloucháme. 

Druhou částí setkání je modlitba, ve 
které můžeme stručně vyjádřit chvály, 

poděkování a prosby. Důležitou součástí 
této modlitby jsou prosby za druhé. 

Celé setkání by mělo trvat 1 až 1 1/4 
hodiny. Je to společenství modlitební, 
a proto není spojeno s pohoštěním. Sta-
čí, když hostitel nabídne k napití vodu. 

Jan Rückl

Pozvánka na setkání seniorů 
(odpadá)

Setkání seniorů se bude konat ve čtvr-
tek 5. března 2020 po ranní mši svaté, 
tj. asi v 9 hodin. Sejdeme se na faře 
při čaji. Hovořit bude Miloslav Müller 
star-ší, který pracoval ve sklářství. 
Promluví na téma: „Sklářská výroba 
v  Česku – tradice a současnost“. 
Srdečně zveme.



www.fa rn ostv rsov i ce. cz 

Po dobu trvání karantény ČR nebude přenášena nedělní mše 
sv. z kostela sv. Václava. Farníky odkazujeme ke sledování 
přenosu bohoslužeb TV Noe (www.tvnoe.cz), nebo Radia 
Proglas (www.proglas.cz), budou-li se konat. Jinou možností, 
jak slavit neděli, je také domácí bohoslužba v rodinném kruhu. 
Návod, jak takovou bohoslužbu slavit, najdete na 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200313manual-pro-
domaci-nedelni-bohosluzbu



www.fa rn ostv rsov i ce. cz 

Přímluvy v době pandemie koronaviru (2020)

Náš Bůh, dobrý Otec a Stvořitel světa, je všemohoucí a milosrdný. 
Z lásky knámposlal na svět svého Syna, aby uzdravil člověka na duši i na těle. 
V tomto čase těžké zkoušky se k němu obraťme a s důvěrou prosme:

Pane, smiluj se. 

-Prosme za osvobození od nemoci i od strachu.
-Prosme za ty, kdo jsou zaskočeni a znepokojeni lidskou křehkostí a ztrátou
zdánlivých jistot.
-Prosme za solidaritu mezi národy a posílení vědomí lidského bratrství.
-Prosme zauzdravení nemocných a útěchu pro jejich rodiny.
-Prosme o dar věčného života pro zemřelé.
-Prosme o sílu a odolnost pro lékaře, zdravotní sestry, nemocniční kaplany a
dobrovolníky.
-Prosme o dar moudrosti pro ty, kde nesou tíhu politické odpovědnosti a
rozhodování.
-Prosme zavzájemnou vnímavost a ohleduplnost vnaší společnosti.

Bože, o to všechno tě prosíme skrze tvého Syna,který přemohl svět. 
On s tebou a Duchem Utěšitelem žije a kraluje na věky věků. 
Amen.



10/ III

P O Ř A D  BO H O S L U Ž E B   a další základní informace

Eucharistie a bohoslužby slova

Bohoslužby jsou momentálně zrušeny.

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 

Webové stránky farnosti
www.farnostvrsovice.cz

Čísla účtu farnosti
na provoz farnosti: 280828389/0800,
na opravu varhan: 186817149/0300

Kontakty
farář Mons. Artur Matuszek, Th.D.

tel: 607084855
farar@farnostvrsovice.cz 

tel.: 607 816 366
email: p.pavel.zak@email.cz

pastorační asistent Martin Peroutka
tel.: 702 075 417
email: asistent@farnostvrsovice.cz
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T  Ý D  E N N Í  (aktivity se momentálně nekonají)
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
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K A L E N D Á Ř   na březen 2020 (Akce jsou zrušeny)

5. 3. Čt 9.00 Setkání seniorů při čaji FAR
5. 3. Čt 18.00 Beseda s P. Petrem Benešem o ženách nejen v katolické 

církvi
SÁL

6. 3. Pá 17.15 Modlitba křížové cesty VÁC
8. 3. Ne 8.30, 10.30 Bazar hraček a dětského oblečení VÁC
12. 3. Čt 18.00 Beseda s architektem Norbertem Schmidtem a 

liturgikem Janem Rücklem o moderních kostelích
SÁL

13. 3. Pá 17.15 Modlitba křížové cesty VÁC
15. 3. Ne 8.30, 10.30 Bazar hraček a dětského oblečení VÁC
17. 3. Út 19.00 Setkání pastorační rady FAR
19. 3. Čt 18.00 Beseda se senátorem Václavem Hamplem VÁC
20. 3. Pá 17.15 Modlitba křížové cesty VÁC
20. 3. Pá 18.00 Postní duchovní obnova pro ženy (s eucharistií) Vede: P. 

Josef Pecinovský
SÁL

21. 3. So 13.00 Ozvěny Štěkně (duchovní obnova pro manžele) SÁL
22. 3. Ne 8.30, 10.30 Misijní koláč Jarky Nagyové VÁC
22. 3. Ne 18.00 Beseda s architektem Norbertem Schmidtem a 

liturgikem Janem Rücklem o moderních kostelích
SÁL

27. 3. Pá 17.15 Modlitba křížové cesty VÁC
27. 3. Pá 19.00 Dámský klub SÁL
28. 3. So 8.00 Den seniorů a nemocných s Maxem Kašparů SÁL
28. 3. So 14.00 Společné farní bruslení
29. 3. Ne 16.00 Beseda s Markem Ebenem SÁL




