Věstník farnosti u kostelů
s v. M i k u l á š e a s v. V á c l a v a
2. červen Léta Páně 2019
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QUO VADIS, FARNOSTI?
Kam kráčíš? Tuto otázku podle legendy
vyslovil Ježíš, když se zjevil Petrovi při
jeho útěku z Říma v době pronásledování prvotní církve. My jsme v mnohem
jednodušší situaci, nás „pronásledují“
pouze starosti, jak dlouhodobě udržitelně financovat provoz farnosti. Hledáme nové cesty, a tato
Ježíšova otázka může být
způsobem, jak je nacházet. Abychom totiž mohli
jít, potřebujeme si ujasnit
směr.
K informování o aktuální situaci a sběru podnětů
od farníků sloužilo farní

shromáždění 14. května. Děkujeme
obzvlášť za konkrétní nabídky pomoci.
Pastorační rada se následně shodla na
potřebě ujasnit si pastorační vizi, kterou musí doplnit plán, jak farní aktivity financovat. K obojímu
budou sestaveny pracovní
skupiny, jejichž členové
budou známi do konce
června. Součástí obou analýz bude mj. problematika
vršovické fary.
Podnětem k otevření tohoto procesu bylo avizované ukončení financování
pastoračních asistentů
ze strany pražského arci-
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biskupství. Shodli jsme se na tom, že
role Martina Peroutky v naší farnosti
je natolik důležitá, že bude potřeba ho
u nás udržet a zajistit jeho financování
vlastními silami. Martin bude nadále
pro farnost pracovat na zkrácený úvazek, který musíme plně pokrýt z darů
na tento účel, aniž bychom ohrozili financování provozu farnosti. Prosíme
proto farníky, kteří mohou a chtějí na
tento účel pravidelně každý měsíc navíc
přispívat, aby do 16. června ohlásili výši
této částky. Je to nutné k tomu, abychom věděli, jak velký úvazek dokážeme

financovat. Nabídku spoluúčasti prosím
adresujte pastorační radě, a to buď mailem pastoracni.rada@farnostvrsovice.cz,
nebo prostřednictvím lístečku, který
si můžete vystřihnout v tomto vydání
Vinice, případně ho najdete na stolku
vzadu v kostele sv. Václava, kde se lístky
vhazují do vedle stojícího košíku.
Po zmíněné Ježíšově otázce se Petr
otočil a vrátil se, aby nesl těžkosti se
svou církví. Věřím, že i pro nás bude
tato situace podnětem k tomu, abychom ještě víc žili jako společenství.
Míla Müller ml.

S P O L E Č E N S T V Í naší farnosti a jeho záležitosti
Zpráva z farního shromáždění
je samozřejmě náš pan farář P. Artur
Matuszek, který je zároveň vikářem
3. pražského vikariátu, což je časově
náročná funkce.
Jeho poradním orgánem je pastorační rada, která se snaží tlumočit názory
farnosti. Někteří členové jsou členy
z titulu funkce: A. Matuszek, J. Rückl
(coby jáhen), M. Peroutka, H. Kučerová Rechnerová (za farní charitu), J. Haaszová (za ekonomickou radu), zvole-

Příslib podílu na financování pastoračního asistenta vršovické farnosti
Měsíční příspěvek:
Jméno:
Kontakt:
Poznámka:

pastoracni.rada@farnostvrsovice.cz



Dne 14. 5. 2019 proběhlo v sále kostela
sv. Václava, Praha 10 – Vršovice, Farní shromáždění k řešení personálního
a finančního zabezpečení farnosti, na
kterém se sešlo asi sedmdesát farníků. Jeho cílem bylo informovat farnost
o blížících se změnách ve financování
a probrat možnosti řešení těchto změn.
Nejprve byla stručně popsána současná struktura farnosti, orgány farnosti,
jejich obsazení a statut. V čele farnosti
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ní členové jsou: V. Jeništa, M. Müller,
L. Borská, P. Kryl, jmenována L. Hobzová.
Dalším poradním orgánem faráře je
ekonomická rada, která je jmenována
farářem, řeší finanční potřeby farnosti,
opravy, a její členové jsou momentálně:
J. Haaszová, H. Plachá a J. Biskup.
Dalším tématem byly služby a jejich
honorování. Farář má plat kompletně
hrazen z arcibiskupství. Asistent má
sice rovněž plat od arcibiskupství, ovšem z toho cca jednu třetinu farnost
přes pastorační fond na arcibiskupství
vrací zpět, navíc je pastorační asistent doplácen přes dohodu s farností
příspěvky farníků. Účetní, kostelníci
a někteří katechetové, kteří pravidelně
učí náboženství, dostávají od farnosti
malou odměnu, ostatní služby jsou zajišťovány dobrovolnicky (jáhen, farní
charita, přípravy na svátosti, organizace společných akcí, úklid atd.).
Znovu byla zrekapitulována náplň
práce asistenta, k jehož povinnostem
patří např. web (správce obsahu, přestavba), kalendář, ohlášky, farní kancelář, úkoly pastorační a ekonomické
rady, zapojen ve farní charitě, časopis
Vinice (obsah, redakce, tisk), výuka náboženství, komunikace s farníky i lidmi mimo farnost, akce (dětský tábor,
Zimní večery, Mikulášská besídka, Den
dětí, Zažít město jinak, Noc kostelů,
Svatováclavský průvod), správa budov,
spolupráce se stavebním odborem na
arcibiskupství, prohlídky kostela, využití sálu a další. Oficiální náplň práce
není formulována, stanoví ji arcibiskupství dle požadavků místního faráře.
Hlavním bodem setkání pak byly
nastávající změny – nové financování

církví, měnící se finanční tok. Od 1. 1.
2020 totiž přestává arcibiskupství platit
pastorační asistenty, farnosti si je musí
hradit samy. M. Peroutka přestane být
naším asistentem na plný úvazek, nadále bude s farností spolupracovat, míra
a forma je zatím nejistá. Příspěvky do
pastoračního fondu budou zřejmě existovat nadále a v budoucnosti by mohly
sloužit ke spolufinancování platu faráře.
Farnost dále odvádí do svépomocného fondu 10 % ze sbírek a z hospodářské činnosti (při havárii střechy
jsme z tohoto fondu dostali příspěvek
na spoluúčast) a celé sbírky vyhlášené
arcibiskupstvím. Dary zatím farnostem
zůstávají (v pražské arcidiecézi).
Farnost má ve svém majetku pouze
kostel sv. Václava, kostel sv. Mikuláše
a několik desítek metrů čtverečních
pozemků v jeho okolí. Fara je zapůjčena
od městské části ještě na 26 let. Tyto
nemovitosti farnosti negenerují zisk,
je nutno je udržovat a opravovat, v budoucnosti proběhne farní shromáždění,
které se bude věnovat pouze tomuto
tématu.
Jaké varianty se tedy v současnosti
nabízí? Jestli chceme asistenta alespoň
na částečný úvazek, je potřeba ho zaplatit, tj. přispívat na jeho plat. Některé
činnosti z jeho náplně práce se zajistit
musí, z ostatních bude třeba stanovit
priority – bude se dělat to, na co se najde dobrovolník, nebo v případě priority
se musí zafinancovat. Na shromáždění
padl návrh sestavit tým, který by vypracoval podklady pro strategické řízení
tvorby zdrojů.
Farníci byli vyzváni k předávání podnětů k řešení personálního a finančního
zabezpečení farnosti členům pastorační
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rady. Ta se tématu věnovala následující
úterý na svém pravidelném setkání, viz
zápis v tomto čísle.
Nakonec P. Artur připomněl, že farnost není organizace, ale Boží dílo – zahrňme prosím farnost do svých modliteb.
Dle zápisu L. Hobzové z 16. 5. 2019
pro Vinici upravil Martin Peroutka

Pastorační rada 21. 5. 2019
V úterý 21. května proběhlo setkání
pastorační rady. První část byla věnována akcím, které nás čekají do konce
pastoračního roku. Martin Peroutka
referoval o přípravách Noci kostelů
(24. května) a farním dni dětí (2. června), Vláďa Jeništa o farním výletě na
Litoměřicko (1. června) a Pavel Kryl
o fungování pánského klubu. Mluvilo
se o tom, co je potřeba ještě dořešit.
V předvečer slavnosti Seslání Ducha
svatého 8. června se od 20 hodin v kos-

tele sv. Mikuláše uskuteční vigilie. V neděli 23. června přijede do naší farnosti
biskup Zdenek Wasserbauer, aby při
mši svaté v 10.30 hod. uděloval svátost
biřmování. Diskutovaly se podrobnosti
obou akcí.
Jiřinka Haaszová informovala o tom,
co řešili na setkání ekonomické rady.
Jednalo se např. o výsledek prohlídky
kostela sv. Václava statikem, ozvučení
a zatékání do presbytáře tohoto kostela, oprava futra a dveří na kůr kostela
sv. Mikuláše.
Hlavním tématem setkání byla prezentace podnětů od farníků. Ty byly
předány členům pastorační rady na
základě výzvy, která zazněla na farním
shromáždění. Podrobnosti o farním
shromáždění i závěry z diskuze členů
pastorační rady si můžete přečíst ve
Vinici na jiném místě. Společné setkání
členů pastorační a ekonomické rady,
které bude poslední v tomto pastoračním roce, proběhne v úterý 18. června.
LH

SVĚTEC V TOMTO MĚSÍCI
Svatý Raso (Rasso, též Ratho, Rath) z Andechsu,
hrabě, laický bratr benediktin
Západně od Mnichova blízko Ammerského jezera leží městečko Grafrath.
Blízko něj se kolem roku 900 na hradě Rathenburg, patřícím hrabatům
z Diessenu-Andechsu, narodil chlapec,
kterého pojmenovali Raso. Dostalo se
mu nejlepšího možného vzdělání, chlapec vyrostl v rytíře, válečníka úctyhod-

svátek 19. 6.

ných rozměrů – údajně měřil 250 cm,
což v té době bylo hodně neobvyklé.
Zúčastnil se války proti Uhrům, která
úspěšně skončila v roce 948. Poté se
vydal na pouť do Svaté země a Říma,
odkud přivezl cenné relikvie mnoha
mučedníků. Aby bylo možné tyto uchovat, dal hrabě postavit ve Wörthu – tak
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se původně jmenoval Grafrath – malý
benediktinský klášter, kam poté sám
vstoupil jako prostý laický bratr.
Zde také 19. června roku 954 zemřel
a byl zde i pohřben. Místní občané si
hraběte velmi považovali, a proto přejmenovali své město na Grafrath, tj.
hrabě Rath.
Zdejší kostel a hrob světce je stále
místem, které navštěvuje mnoho poutníků.

A co se stalo s relikviemi?
Ty byly uloženy na hradě Andechs,
kde vytvořily podklad pro slavnou sbírku relikvií, kterou je možné shlédnout
ještě dnes.
Obrazy a sochy světce najdeme v Bavorsku. Je zobrazován většinou jako
rytíř nebo vévoda s modelem kostela.
Je vzýván proti bolestem při kamenech a kýle.
Alena Králová

EKOLOGICKÉ OKÉNKO
O vztazích
Mám kamarády, manželský pár z Podještědí. Jsou to milovníci přírody a na
svých 11ha pozemcích dávají přírodě
značný prostor. V lese nechávají ležet
vývraty a pařezy – ve tlejícím dřevě sídlí
různí živočichové a zadržuje se vlhkost.
Podporují druhovou pestrost stromů
i křovinného patra, zejména bobulovité keře a třešně ptáčnice, které dávají
úkryt a potravu množství ptáčků. Staré a uschlé ovocné stromy nekácí, aby
v nich mohli hnízdit dutinoví ptáci.
Když ve vaně na zalévání objevili nymfy
vážek, strávili dvě hodiny jejich pracným výlovem, aby je mohli převézt do
rybníka. Trvá totiž několik let, než se
z těchto slizovitých ošklivek stanou krasavice vážky, a vana se na zimu vypouští.
Do van jsou také vložené větve, aby tvorečkové, kteří spadnou do vody, mohli
vylézt (stěny jsou příliš kolmé a hladké).
Po pozemku nechávají různě povalovat
hromady větví, klacků a kamenů opět

jako úkryty pro různé živočichy. Část
louky sekají až na podzim, aby se hmyz
měl celý rok na čem pást. Zahrádku bylinek a léčivek sklízejí sotva z poloviny
a ostatní nechávají jako pastvu motýlům, kterých se kolem jejich domu třepotají desítky, snad i stovky. Jako úkryt
pro hmyz vybudovali hmyzí domeček.
Mají radost, že před domem bydlí ježek
a na půdě kuna (slepice nechovají). Pro
ptáčky doplňují vodu v pítkách. Před
lety koupili bývalého dostihového koně,
u kterého se brzy projevily všemožné
zdravotní potíže, takže se na něm nedá
jezdit. Na rozdíl od (mnoha) dřívějších
majitelů se rozhodli si ho nechat a trpělivě platí veterináře. Kobylka se jim odměňuje pečlivým spásáním trávy kolem
domu a mezi záhonky. Stačí obyčejný
provázek a zeleniny a bylinek se ani
nedotkne. Těsné blízkosti superchemicky hospodařícího souseda se postavili
vysázením 400 metrů dlouhého biopásu.
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Loni na jaře jim bělásci nakladli
spoustu vajíček na květák a zelí. Snaha
vydolovat škůdce ručně byla bezvýsledná – filutové červíci zalezli příliš hluboko. Protože chemie u přátel nepřichází
v úvahu, smířili se v duchu s neúrodou.
Jenže příroda je také miluje a nene-

chala je na holičkách: z křoví přiletěli
ptáčci, z vysoké trávy přiskákaly kobylky, na housenkách si pochutnávala
ropucha i včelky samotářky a na podzim
se sklízelo kulaťoučké zelí i květáky.
Hana Řehořová

P R O S T O R pro sdílení myšlenek a nápadů
Letnice: svatodušní svátky
Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích, jsou vyvrcholením, naplněním
Velikonoc. Mají prapůvod v oslavách
přírody – Velikonoce jsou původně svátky jara, letnice oslavou začátku sklizně.
Pro Židy i pro křesťany znamenají víc.
Židé si o Velikonocích připomínají
historickou událost zázračného vyvedení Bohem vyvoleného národa z egyptského otroctví a o letnicích darování
Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj.
Křesťané slaví svátek vzkříšení –
Zmrtvýchvstání Pána Ježíše – a letnice –
svátek Seslání Ducha svatého, svátek
skutečné plnosti života.
V kapitole Skutků 2,2–4 čteme: „...
nastal den letnic, všichni byli shromážděni na jednom místě ... všichni byli
naplněni Duchem svatým...“ Hlavním
plodem prvních letnic byl zrod první
křesťanské církve a počátek hlásání
evangelia, který provázely znamení
a zázraky.
Co to znamená dnes pro nás? O čem

přemýšlet před a potom? Pak následuje
neděle Nejsvětější Trojice a další svátky.
Boží Trojice. Tajemství, které nemůžeme pochopit, ale můžeme je požívat
k dobru svému i druhých: být schopni
ptát se po vůli Boha Otce, být schopni
opětovat lásku Boha Syna a žít v radosti
Boha Ducha svatého.
Z knihy francouzského kněze, který působí v komunitě Blahoslavenství,
vede duchovní cvičení a přednáší po
celém světě, jsem si vypsala několik myšlenek. Tento autor, Jacques Philippe
[Žak Filip], napsal knížku Ve škole
Ducha svatého, kde hledá odpovědi například na otázky: jak se otevírat Duchu
svatému, nebránit se jeho působení, jak
vnímat Boží vnuknutí, jak odpovídat na
jeho volání.
Duch svatý je právem nazýván „Utěšitel“, přijmeme-li jeho doteky, které nás
osvětlují a podněcují, kromě poznání
a síly vlejí do našeho srdce i občerstvení
a pokoj a často nás naplní i útěchou.
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Chválit a děkovat: Když Bohu řekneme z celého srdce: „děkuji za každou
obdrženou milost a zvlášť za vnuknutí,“
dá nám další.
Toužit a prosit: Jednou z proseb by
mělo být: „veď mne ve všech mých rozhodnutích a dej, ať nezanedbám žádné tvé vnuknutí.“ Za všech životních
okolností, před důležitým rozhodnutím,
nebo když máme dojem, že náš život
s Pánem vázne a potřebuje probudit,
vyhradit si několik dní na duchovní obnovu, intenzivněji se modlit a prosit za
Ducha svatého.
Žít v odevzdanosti: Jsme-li schopni
pokojně, s láskou a v duchu synovské
důvěry jeho vůli přijmout, Duch svatý
bude k nám promlouvat častěji. Pakliže
se naopak neustále bouříme a v protivenstvích se zatvrzujeme, těžko tato
nedůvěra vůči Bohu dovolí Duchu svatému řídit náš život.
Setrvávat ve vnitřním tichu a pokoji:
Chceme-li vnuknutí rozpoznat a jednat
podle toho.
Zkoumat hnutí svého srdce: Často
námi hýbe strach, rozhořčení, hněv,
agresivita, potřeba být povšimnut nebo
obdivován druhými, smyslnost a podobně.
Otevírat srdce svému duchovnímu
vůdci: Velmi často se v sobě nedokážeme vyznat, nahlédnout své pohnutky –
a světlo nám může být dáno, když to, co
prožíváme, vyjádříme slovy v rozhovoru
s člověkem, který má určitou zkušenost.
Důležitým prostředkem očišťování srdce a zdrojem světla pro pochopení je
také častá zpověď.
Pro Božího Ducha je příznačné, že
spolu se světlem a silou jednat dává duši
též hlubokou pokoru. Duchem vnuknu-

té dobro konáme tak, že jsme přitom
šťastni, ale bez domýšlivosti, ješitnosti
a sebeuspokojení. Jasně si uvědomujeme, že toto dobro není z nás, ale jeho
původcem je Bůh.
A závěrem: V Panně Marii máme
příklad – celý její život byl dokonalým
souhlasem se vším, co v ní Duch svatý
konal. Svěříme-li jí svůj duchovní život,
bude nás učit uskutečňovat to, co sama
tak dobře uměla: s jistotou rozpoznávat,
s plnou důvěrou přijímat a s naprostou
věrností uskutečňovat všechny podněty
milosti, skrze něž Bůh vykoná v našem
životě zázraky lásky právě tak, jako je
konal v životě své nepatrné služebnice.
Modlitba k Duchu svatému
Věřím v Ducha svatého.
Věřím, že může odstranit mé
předsudky.
Věřím, že může změnit moje návyky.
Věřím, že může přemoci moji
lhostejnost.
Věřím, že mě může nadchnout k lásce.
Věřím, že mě může zbavit zlého.
Věřím, že mi může dát odvahu
k dobrému.
Věřím, že může přemoci zármutek.
Věřím, že mi může dát lásku
k Božímu slovu.
Věřím, že mi může odejmout pocit
méněcennosti.
Věřím, že mi může dát sílu v utrpení.
Věřím, že může dát na pomoc bratra.
Věřím, že může proniknout moji
bytost.
(ze Svatodušní novény P. Vojtěcha
Kodeta)
Jana Gottwaldová

8/ VI

P O Z V Á N Í na příští měsíc nebo i dál
Setkání seniorů
Senioři se opět sejdou o prvním čtvrtku
v měsíci červnu, tj. 6. června. Sejdou
se po ranní mši svaté, asi v 9 hodin, na
faře při čaji. Srdečně zveme!
Miloslav Müller starší

Mariánská pouť Polabí
Bratři a sestry,
dovoluji si vás srdečně pozvat na mariánskou pouť Polabí, která se bude
konat v neděli 16. 6. 2019. Začátek
pouti je v osadě Ostrov před sochou
Panny Marie ve 14.30 hod. Po modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství
a loretánských litanií odchází procesí
se dvanácti nazdobenými Madonami
do Úmyslovic. Cestou se zpívají ma-

riánské písně za doprovodu dechové
hudby a modlí se růženec. Slavná mše
svatá začíná v 16.00 hod. před kostelem
sv. Linharta pod staletými lipami. Pro
hendikepované poutníky je připraven
autobus, který je převeze z Ostrova do
Úmyslovic, kde je připraveno dostatečné množství židlí k sezení. Hlavním
celebrantem letošní slavnosti je Mons.
Mgr. Pavel Dokládal – prezident fatimského apoštolátu, spolu s kněžími
a jáhny. Po mši svaté se bude udělovat
novokněžské požehnání. Odjezd autobusu na pouť je 16. 6. 2019 ve 13.00 od
kostela Neposkvrněného početí Panny
Marie ve Strašnicích. Jízdné se neplatí.
Pokud máte volný čas, pojeďte. Nebudete litovat. Je nutné evangelizovat. Je to
jedinečná příležitost. Těším se na vás.
V. Sixta
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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

Webové stránky farnosti

Kontakty

www.farnostvrsovice.cz

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

Čísla účtu farnosti
na provoz farnosti: 280828389/0800
farní charita: 3400038319/0800
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K A L E N D Á Ř na červen 2019

Mimořádné akce, změny, výjimky

2. 6.
6. 6.
8. 6.

Ne
Čt
So

14.30
9.00
20.00

Den dětí
Setkání seniorů při čaji
Svatodušní vigilie

SÁL
FAR
MIK

14.–16. 6.
23. 6.

Pá–Ne
Ne

10.30

Tělesná obnova
Bohoslužba s udílením svátosti biřmování
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