Věstník farnosti u kostelů
s v. M i k u l á š e a s v. V á c l a v a
31. květen Léta Páně 2020
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ČERVEN

ROZDÍL
mezi dámou a květinářkou není v tom, silně připomíná to, co nás Ježíš učí
jak se chová ona k ostatním, nýbrž svým příkladem. Samařská žena, Zav tom, jak se ostatní chovají k ní. Tato cheus, žena přistižená při cizoložství…
věta z divadelní hry Pygmalion od Ber- – jednal s lidmi jinak než ostatní, a tím
narda Shawa mě zasáhla jako šlehnutí v nich probouzel svobodu Božích dětí.
biče, když jsme přes internet
My, křesťané, jsme zakusili
sledovali inscenaci Divadla
jeho bezpodmínečnou lásna Vinohradech v karantéku a spolu s ní jsme přijaně. Nejlepší by bylo nechat
li i tuto jeho moc. Pokud
jako úvodník pouze zmíi k „obyčejné“ prodavačce,
něnou větu, kterou vyřkla
dělníkovi, dítěti… budeme
slečna Líza Doolittlová na
přistupovat jako Ježíš, tedy
adresu svých dvou učitelů;
s úctou a zájmem, můžeme
bojím se totiž, že cokoliv
být nástrojem Božího půsodalšího jen zeslabí její nabení. Kéž bychom po půstu
léhavost. Netuším, zda byl
koronakrize vyšli s tímto odBernard Shaw křesťanem,
hodláním mezi lidi, všechny,
nicméně jeho postřeh mi
bez rozdílu.
MiM
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S P O L E Č E N S T V Í naší farnosti a jeho záležitosti
Farní charita

(1 Kor 13,3n)

Milí přátelé,
děkujeme velice za naše farní společenství, díky kterému se podařilo přestěhovat jednu naši farnici, dozařídit jí
sociální byt a pomoci jí vyřizovat různé
s tím spojené administrativní záležitosti. Bylo to požehnané konání, některé
záležitosti do sebe skvěle „zapadaly“,
aniž bychom to naplánovali. Díky Bohu.
Cvičení pro seniory začne, doufáme,
zas až od září, schůzky farní charity
taky, podle situace. Zatím fungujeme
distančně.
Připomínáme, že máme finanční
fond pro různé sociální potřeby, prosíme o jejich sdělování.

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

č. účtu: 3400038319/0800

Setkání pastorační rady
19. května 2020
V úterý 19. května proběhlo opět po
několika měsících setkání členů pastorační rady. Prvním tématem byl přenos bohoslužeb během nouzového stavu.
Shodli jsme se, že bohoslužba z našeho
kostela přinášela pocit domova. Získali
jsme i cennou zkušenost, kterou bude
možno v budoucnu zúročit. Farní asistent Martin Peroutka informoval, že

vzrostl zájem o posílání časopisu Vinice
a dobře fungovalo zasílání farních zpráv
mailem.
Dále jsme mluvili o dvou farních akcích, které nás čekají během června.
Jedná se o vigilii v předvečer slavnosti
Seslání Ducha svatého, která se uskuteční 30. května od 20 hod. v kostele
sv. Václava. Budou při ní pokřtěni naši
katechumeni. A v neděli 14. června při
bohoslužbě v 10.30 hod. půjdou děti
k prvnímu svatému přijímání. Domlouvalo se, co je třeba zařídit a kdo se o to
postará.
Během prázdnin, tedy od 5. července
do 30. srpna, budeme mít pouze jednu
nedělní bohoslužbu v kostele sv. Václava,
a to od 9.30 hod.
Letos v září oslavíme 90. výročí posvěcení kostela sv. Václava. Dá-li Bůh, rádi
bychom uspořádali k tomuto jubileu
dvě farní akce. Na neděli 20. září je
plánován Den farníků. Má to být den,
který strávíme společně a zajistíme si
ho z vlastních zdrojů. Proto bude pouze
jedna bohoslužba od 10 hod., kterou
bude sloužit biskup Václav Malý. Pak
bude následovat program. Druhá akce
je určena pro širokou veřejnost a je
plánována na pondělí 28. září večer.
Ujasňovali jsme si představy ohledně
programu obou akcí a na příštím setkání pastorační rady se k nim vrátíme.
Příští setkání pastorační rady se
uskuteční v úterý 16. června.
LH
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P R O S T O R pro sdílení myšlenek a nápadů
ŽÍT POKOJNĚ – deset rad od papeže Jana XXIII.
„Desatero pokoje“ se nabízí jako duchovní průvodce, jako podnět ve všedním životě, jako povzbuzení k možnostem všedního dne, píše P. Johannes
Haas, velký znalec života tohoto papeže.
Papež Jan XXIII. – Angelo Giuseppe
Roncalli (25. 11. 1881 – 3. 6. 1963) byl
zvolen 28. října 1958. Zemřel 3. června
1963 na svatodušní pondělí. Nejvýznamnější činy byly svolání druhého vatikánského koncilu v roce 1962 a vydání encykliky Pacem in terris, „O míru mezi
všemi národy v pravdě, spravedlnosti,
lásce a svobodě“, 11. dubna 1963. Byl
nazýván „papež míru“, jeho biskupské
heslo bylo Poslušnost a mír. Prohlášen
za svatého byl (společně s Janem Pavlem II.) 27. dubna 2014.
Desatero pokoje – JEN PRO DNEŠEK – desetibodový program, jak být
křesťanem ve všedním životě od uklízečky po papeže: „Člověk se může stát
svatým jak s papežskou berlou, tak
s koštětem v ruce.“
Jenom pro dnešek – ta myšlenka ulehčuje, dodává nám klidu. Co je dnes možné, mohu bez obav vzít do rukou. Co
se dnes zdá nemožné, mohu bezpečně
svěřit Bohu. Podle situace a nálady mě
může některý bod desatera oslovit více
než ostatní.

v upřímné modlitbě z hloubi srdce
Bohu, mohu je předat i při mši svaté,
rozdělit se o ně při rozhovoru (zpovědi), a když jsem je odevzdal do Božích
rukou, mohu zvážit, co dnes bude nejdůležitější.

JEN PRO DNEŠEK se budu snažit
prožít den, aniž bych chtěl vyřešit problémy svého života najednou.
Problémy
pojmenuji,
předám

JEN PRO DNEŠEK se přizpůsobím
okolnostem, aniž bych vyžadoval, aby
se okolnosti přizpůsobily mým přáním.
Situace, do níž jsem postaven, je ško-

JEN PRO DNEŠEK budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování, abych se
choval důstojně, nebudu nikoho kritizovat a už vůbec se nebudu snažit někoho
korigovat nebo napravovat – jenom sám
sebe.
„Důstojně se chovat“ neznamená
ovšem jen zevní společenské způsoby,
mnohem více jde o vnitřní pojetí. Zevnějšek zrcadlí nitro, držení těla prozrazuje stav duše. Žiji-li sám se sebou v pokoji, budu moci žít v pokoji s ostatními.
Obrácení začíná u mne, denně, znova.
JEN PRO DNEŠEK budu šťasten
v jistotě, že jsem stvořen pro štěstí. Nejenom na onom, ale také na tomto světě.
Od Boha je nám lidem darováno:
jsme jeho tvorové, jeho dcery a jeho synové. V Ježíšově zmrtvýchvstání smím
mít jistotu, že také já vstanu do Božího
štěstí. Ale již nyní, zde a dnes. Každého dne mohu být spasen, opustit hřích
a začít nový život.
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la lásky. Úkol, který je mi svěřen, je
učební látka lásky Boží a lásky k bližnímu. Lidé, s nimiž žiji, se mohou stát
mými učiteli pravého života.
JEN PRO DNEŠEK věnuji deset
minut svého času dobré četbě. Dobrá
četba je pro život duše stejně nutná,
jako je výživa nutná pro život těla.
Nikoli rozsah, spíše vnímavost, nikoli
rozumové vědění, spíše moudrost srdce
je totiž cílem. „Každý den, hlavně před
spaním, chci číst v dobré knize, z níž
budu mít duchovní užitek.“
JEN PRO DNEŠEK vykonám dobrý
skutek a nebudu o tom nikomu vyprávět.
Kéž je má celodenní práce dobrá, kéž
na ní spočívá něco z Boží dobroty. Se
vším, co dnes vezmu do ruky, bych chtěl
zacházet dobře – tak dobře, jak mi jen
bude možno. V každém setkání, v každé
situaci, v každém úkolu půjde o to, aby
se prosadilo dobro.
JEN PRO DNEŠEK vykonám něco,
do čeho se mi vůbec nechce. A kdybych
se snad cítil uražen, dám si pozor, aby
to nikdo nezpozoroval.
I když si úmyslně nehledám nic, do
čeho se mi nechce, přece se vždycky
v mém všedním dni najde něco, co mi
připraví více starostí než radostí, všední
věci, každodenní povinnosti, banální
záležitosti, které jsem vlastně chtěl už
dlouho vyřídit. Je záhodno pustit se zavčas do toho nepříjemného.

chránit před dvěma zly: před chvatem
a nerozhodností.
Všechen čas je čas Boží, každá hodina
je Boží hodinou, ať čas pracovní či volný,
ať služba Bohu nebo člověku, všechno,
co dnes předvídám, je již před zrakem
Boží prozřetelnosti. Nemusím se ani
štvát ani nerozhodně váhat. Bůh zná mé
kroky, zná jejich rychlost, mé možnosti
a mou víru.
JEN PRO DNEŠEK budu pevně
věřit, že dobrotivá Boží prozřetelnost
se o mne stará, jako by mimo mne nebylo nikoho na světě. Budu tomu věřit,
i kdyby okolnosti nasvědčovaly opaku.
Každý člověk je před Bohem jedinečný a neopakovatelný.
JEN PRO DNEŠEK nebudu mít
strach. Obzvlášť nebudu mít strach radovat se ze všeho, co je krásné, a věřit
v dobrotu. „Předpokládám v každém
to dobré – v podstatě ještě neztracené
a dobré smýšlení – to staví most“. Most
mezi mnou a lidmi a také most mezi
mnou a tím, co mne čeká.
Je mi dáno po dobu dvanácti hodin
vykonávat dobro. Kdybych si měl myslet,
že to mám dělat celý život, vzalo by mi
to patrně odvahu. Konání dobra vyvěrá
z Boží milosti. Každého dne mohu důvěřovat, že mne Boží dobrota obklopuje.

Nemusím konat nemožné, mohu činit, co je v mých silách. Dělat své denní
úkoly v rámci svých možností co nejlépe – to stačí. Každý den mého života se
může stát dnem setkání s mým Pánem.
JEN PRO DNEŠEK si připravím „Pán přijde naproti těm, kteří dovedou
přesný program. Možná jej přesně ne- žít v přítomném dnu.“
dodržím, ale určím si jej. A budu se

Jana Gottwaldová
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P O Z V Á N Í na příští měsíc nebo i dál
Pozvánka na obnovené
setkání seniorů
Opět se uskuteční setkání seniorů na
faře při čaji, a to ve čtvrtek 4. června
2020 po ranní mši svaté, tj. asi v 9 hodin. Bude se hovořit o Mariánské pouti
Prahou, která bývá na přelomu května
a června. Letos se bude konat v sobotu
6. června a začne mší svatou v 10 hodin v kostele u kapucínů vedle Lorety.
Mši svaté předsedá apoštolský nuncius
arcibiskup Charles D. Balvo. Jedna ze
zastávek pouti bude na Staroměstském
náměstí u Mariánského sloupu. Proto
budeme na setkání mluvit i o sloupu.
Srdečně zveme!

Miloslav Müller starší

Přihlašování na Tělesnou
obnovu 2020
Rodiny s dětmi jakéhokoliv věku zveme již na sedmý ročník Tělesné obnovy
na prodloužený víkend 18.–21. 6. 2020
(čtvrtek večer až neděle odpoledne)
v areálu Karlovy univerzity v Horním
Poříčí (mezi Strakonicemi a Horažďovicemi). Akce je vhodná i pro neúplné
rodiny a pro rodiny, jejichž někteří členové nejsou „praktikující“.
Přihlašovat se lze do pondělí 8. 6.
2020 přes odkaz na farních webových
stránkách.
• Příjezd ve čtvrtek 18. 6. 2020 večer

(pokud si můžete na pátek vzít dovolenou) nebo v pátek 19. 6. 2020 večer.
• Ukončení akce v neděli 21. 6. 2020
cca po 15. hodině.
• Předběžná cena je za ubytování a plnou penzi 470 Kč (děti 3–12 let 340 Kč)
za den. Přesnou cenu dostane každá
přihlášená rodina i s číslem účtu pro
platbu a variabilním symbolem.
• Na pátek máme více variant programu (dle zájmu je možné se rozdělit
na cca 2–3 skupiny):
- zůstat v táboře,
- vyjet na vodu (platba na místě hotově dle účtované ceny – cca 400 Kč za loď
pro dva, 550 Kč za loď pro tři (až čtyři)
osoby, příp. okolo 1 000 Kč za raft),
- vyrazit na celodenní (nebo půldenní)
pěší výlet / cyklovýlet.
• V den příjezdu bude večeře vlastní
a v sobotu večer plánujeme klasické
opékání na ohni z dovezených zásob –
lze uložit do lednice.
• Je třeba přihlásit jmenovitě všechny
účastníky (včetně věku v době pobytu),
děti do 2 let (včetně) jsou bez nároku
na lůžko a stravu. Zaplatit bude třeba
bezhotovostně před zahájením akce.
• K dispozici jsou chatky se čtyřmi
třílůžkovými pokoji, každý pokoj má
vlastní vchod.
• Případné režijní náklady se budou
hradit na místě (max. 50 Kč/osoba).
Za přípravný tým

Bětka Matochová

+ Lída a Pavel Hobzovi
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P O Ř A D B O H O S L U Ž E B a další základní informace
Bohoslužby
neděle

8.30

neděle

10.30 kostel sv. Václava (náměstí Svatopluka Čecha)

úterý

18.00 kostel sv. Mikuláše (Vršovické náměstí)

středa

18.00 kostel sv. Václava (náměstí Svatopluka Čecha)

čtvrtek 8.00

kostel sv. Václava (náměstí Svatopluka Čecha)

kostel sv. Mikuláše (Vršovické náměstí)

pátek

18.00 kostel sv. Václava (náměstí Svatopluka Čecha)

sobota

8.00

kostel sv. Mikuláše (Vršovické náměstí)

Svátost smíření / duchovní rozhovor
Příležitost k setkání s knězem a k svátosti smíření je vždy ve středu a v pátek od
17.30 přede mší svatou v kostele sv. Václava.

Farní kancelář pro veřejnost

fara – 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
dle dohody
email: kancelar@farnostvrsovice.cz
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K A L E N D Á Ř na červen 2020
4. 6.
14. 6.

9.00
Setkání seniorů při čaji
10.30 První svaté přijímání dětí z naší farnosti

Čt
Ne

18.–21. 6. Čt–Ne
27. 6.
So

FAR
VÁC

Tělesná obnova – sportovní víkend rodin
Prokopská pouť na Sázavu

Webové stránky farnosti

www.farnostvrsovice.cz

Čísla účtu farnosti

Mimořádné akce, změny, výjimky

na provoz farnosti: 280828389/0800

Kontakty

farář Mons. Artur Matuszek, Th.D.
tel: 607 084 855
farar@farnostvrsovice.cz
výpomocný duchovní
P. RNDr. Mgr. Pavel Křížek
email: pavel-krizek@volny.cz
pastorační asistent Martin Peroutka
tel.: 702 075 417
email: asistent@farnostvrsovice.cz

Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice, www.farnostvrsovice.cz, tel. 271 742 523.
Neprodejné, náklady na tisk hrazeny ze sponzorského daru a z vašich příspěvků. Vydání příštího čísla je plánováno na 28. 6., příspěvky dodávejte nejpozději do středy 17. 6. Kontakt: svatovinice@centrum.cz, tel: 702
075 417. Šéfredaktor: Martin Peroutka (Martin). Redakční rada: Artur Matuszek, Alena Králová (AK), Jana
Šachlová, Anna Tesařová (@). Přispěvatelé: Jana Gottwaldová, Pavel Hobza, Ludmila Hobzová, Hanka Kučerová Rechnerová, Bětka Matochová, Miloslav Müller ml., Miloslav Müller starší. Korektura: Jana Šachlová.
Sazba: Slávek Heřman. Tisk: Martin Peroutka. Výtisky pro nás zkompletovali: Polákovi.

