
N I C  N O V É H O  P O D  S L U N C E M ,

říká se. A  taky, že dějiny se opakují. 
Něco na tom asi je, minimálně to vy-
stihuje fakt, že lidské mozky vypadají 
od pravěku stejně, a tak jsou i některé 
typické lidské reakce napříč historií 
srovnatelné. Ale aby člověk skutečně po-
zoroval nějaké opakování historie, musí 
ji zobecnit a  abstrahovat 
natolik, že už to vlastně 
žádná historie není. A na-
opak, čím podrobněji se do 
dějin zahledíme, tím méně 
jsme ochotni věřit na jejich 
opakování. Na přelomu 
července a  srpna jsme si 
připomínali apoštoly Petra 
a Pavla, věrozvěsty Cyrila 
a Metoděje a (trošku para-
doxně) občanský kalendář 
nás upozornil na upálení 

kněze Jana Husa. Mají-li tyto posta-
vy něco společného, pak to, že všechny 
zásadním způsobem ovlivnily běh dějin. 
A  to způsobem dosti jedinečným, na 
který sice mnozí navázali, ale k němuž 
je obtížné hledat nějakou opakující se 
paralelu.  Před časem jsme byli dočasně 

vyhnáni z komfortní zóny 
naší rutiny do výjimečné-
ho stavu. A  teď, při jeho 
odeznívání se mnozí těší 
na návrat k normálu. Zpět 
do starých kolejí. A s ner-
vozitou, strachem a  neli-
bostí vnímáme zmínky eko-
nomů, sociologů a filosofů, 
kteří nás varují, že nic jako 
návrat k  normálu nastat 
nemusí. Svět se prostě 
změnil. Jednou pro vždy. 
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Proč nás to ale tak děsí a znervózňuje? 
Dějiny se prostě občas dějí. 

Někteří biblisté říkají, že starově-
ké židovské texty, z nichž se postupně 
písmo formovalo, jsou unikátní právě 
tím, že se odchýlily od cyklického pojetí 
času a objevily Boha v dějinách. Nejsou 
snad právě dějiny tím místem, kde se 
projevuje Boží vůle a odehrává zápas 
o naši spásu? 

Jedno je jisté, ať už se historie občas 
opakuje či nikoliv, ti, kteří by ji rádi si-
lou vrátili zpět do starých dobrých časů, 
vždy nakonec musejí prohrát. Musejí 
prohrát, protože i když jejich strana ná-

hodou na čas zvítězí, s hrůzou zjistí, že 
to, co nastolili, není žádný „starý dobrý 
svět“, ale úplně nová situace s úplně no-
vými problémy. Dějiny se nedají vrátit, 
zastavit, ani zkrotit. Je marné chtít se 
před nimi schovat, opevnit nebo oplotit. 
To ale neznamená, že se jimi musíme 
nechat vláčet. Můžeme prostě odpově-
dět. Chopit se toho, co nám přinesou, 
sice obezřetně, ale aktivně a s nadějí, že 
je možné v nich obstát. Měli bychom se 
ale připravit na to, že se při tom možná 
změníme i my. Nevstoupíš dvakrát do 
téže řeky, říká se …

 Martin

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

Setkání pastorační a ekonomické rady 16. června 2020

Na konci pastoračního roku se společně 
setkávají členové pastorační a  ekono-
mické rady. Tentokrát setkání proběhlo 
v úterý 16. června. 

Během prázdnin, tj. od 5. července 
do 30. srpna, bude v naší farnosti pouze 
jedna nedělní mše svatá, a to od 9.30 
hod. v kostele sv. Václava. Po ní bude 
následovat farní kafe. Pastorační asis-
tent Martin připraví tabulku, prosíme 
ochotné organizátory o zapisování.

Hlavním bodem programu setkání 
byly dvě akce, které proběhnou, dá-li 
Bůh, v září tohoto roku. Naši farnost 
čeká významné výročí – 90 let od posvě-
cení kostela sv. Václava, které chceme 
náležitě oslavit. V neděli 20. září se 
bude konat Den farníků a na pondělí 
28. září plánujeme akci určenou i pro 

veřejnost. Řešili jsme, co je třeba ještě 
zařídit a kdo si to vezme na starost. 

Den farníků je určen k  tomu, aby-
chom se vzájemně více poznali. Proto 
se uskuteční pouze jedna mše svatá 
od 10 hod., hlavním celebrantem bude 
pravděpodobně biskup Václav Malý. 
Pak se přesuneme do sálu a prostoru 
za kostelem k dalšímu programu. Jsme 
zváni ke společnému obědu. Nechystej-
te si tedy oběd doma, ale přineste ho 
s sebou. Vhodné jsou řízky, sekaná, uze-
niny na opékání a něco dobrého ke kávě. 
K obědu nám zahrají naši hudebníci. 
Odpoledne se zájemci mohou zúčastnit 
komentované prohlídky kostela sv. Vác-
lava a děti vlastního programu, který 
pro ně připraví mladí z naší farnosti. 

Druhá akce se uskuteční v  pondělí 
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28. září navečer. Bude to obdoba sva-
továclavského průvodu, který probíhal 
v minulých letech. Po bohoslužbě v kos-
tele sv. Václava od 17 hodin zazpíváme 
venku svatováclavský chorál a  dorazí 
svatý Václav na koni. Čekají nás koncer-
ty v kostele i venku, zatím je domluveno 
vystoupení dětského sboru. 

V září budeme slavit také výročí po-
svěcení kostela sv. Mikuláše, a  to při 
mši svaté v sobotu 26. září od 10 hodin. 

Členové ekonomické rady nás sezná-
mili s pracemi, které probíhají v kostele 
sv. Václava. Postupně budou oprave-
ny všechny lavice, dostali jsme grant. 
Během květnových dešťů zateklo do 
kostela, tak jsme mluvili o  nutnosti 
pravidelné údržby svodů ze střechy. Je 
plánováno vymalování sálu kostela a po-
řízení farního odvlhčovače. K  jubileu 
kostela chceme koupit nové kancionály. 

Příští setkání pastorační rady se 
uskuteční v úterý 1. září.  LH

Zářijové slavení

„Kdekoli katolické slunce svítí / tam zvu-
čí smích a víno červené se nítí / Aspoň 
mně se tak vždycky dařilo / Benedica-
mus Domino.“

Toto čtyřverší cituje Bruce Marshall 
na začátku svého nádherného romá-
nu Plná slávy, přičemž názvem knihy 
odkazuje na církev. Vždy máme důvod 
k oslavě, protože Kristus vítězí, kraluje 
a  vládne všem. Naše vršovická církev 
k  tomu může každoročně v  září při-
pojit další tři důvody, a letos ještě víc 
než jindy:

1/ V neděli 20. září si připomeneme 
90. výročí posvěcení kostela sv. Václava. 

Jubileum prožijeme při bohoslužbě od 
10 hodin, kterou povede biskup Václav 
Malý. Ten den pak bude patřit nám, 
vršovickým farníkům: poobědváme ze 
sdíleného jídla a zůstaneme pohromadě 
třeba až do večera, jak kdo bude moci 
a chtít. 

2/ V  sobotu 26. září oslavíme také 
výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše, 
bohoslužba zde začne v 10 hodin.

3/ V pondělí 28. září máme pouť, tedy 
slavnost našeho farního (i národního) 
patrona. Bohoslužba začne v kostele 
sv. Václava v 17 hodin, po ní bude násle-
dovat kulturní program před kostelem 
i v kostele, na který zveme i lidi, kteří 
k nám do kostela běžně nechodí.

Nezapomeňte si rezervovat místo 
v kalendáři, ať se můžeme těšit na se-
tkání!

Jménem pastorační rady
 Míla Müller ml.

Rozpis hodin náboženství

Maminky
Středa od 10.00 hod.
Anička Kalcovská,
andulkacapova@seznam.cz

Předškoláci
Pondělí, čas bude upřesněn
Kristýna Dubnová,
kristynadu@gmail.com

1. třída
Pondělí, čas bude upřesněn
Veronika Malinovská,
malinovska.veronika@gmail.com
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Příprava na 1. svaté přijímání (od 2. třídy)
Pondělí od 16.30 hod.
Hana Svobodová,
svobodovaskola@email.cz

3.–4. třída (už byli u prvního svatého přijímání)
Čtvrtek od 16.30 hod.
Alžběta Matochová,
alzbeta.matochova@gmail.com

5.–7. třída
Středa, čas bude upřesněn podle roz-
vrhu
Lucie Svobodová,
lucis.svobodova@seznam.cz

Od 8. třídy
akce podle domluvy

Martin Peroutka,
asistent@farnostvrsovice.cz

MOC RÁDI BYCHOM PŘIVÍTA-
LI NOVÉ POSILY PRO PRÁCI S 
DĚTMI! NA VĚKU POMOCNÍKŮ 
NEZÁLEŽÍ.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU, PROSÍM, 
KONTAKTUJTE NĚKTERÉHO Z 
KATECHETŮ NEBO OTCE AR-
TURA.

6. 9. 2020 bude při mši svaté v 10.30 
hod. požehnání školákům, pedagogům, 
katechetům do nového školního roku.

6. 9. 2020 po mši svaté v 10.30 hod. 
bude informační setkání rodičů s ka-
techety.

S V Ě T E C  V  T O M T O  M Ě S Í C I

Svatý Norbert z Xantenu (z Magdeburgu) svátek 6. 6.

Do minulého čísla se nám nedostal svatý 
Norbert, všem fanouškům Světce v tom-
to měsíci se omlouváme a publikujeme 
jej dodatečně.

Píše se rok 1080 a v rodině hraběte He-
riberta Gennepského a jeho manželky 
Hedviky Lotrinské očekávají další pří-
růstek do rodiny. A není to rodina lec-
jaká: Heribert je příbuzným samotného 
císaře Jindřicha IV. Pokud se narodí 
další syn, bude (jak je v té době ve šlech-
tických rodinách zvykem) duchovním. 
Samozřejmě že ne prostým knězem, ale 
vyšším hodnostářem se slušným pří-
jmem. Že většina mladíků byla k  to-

muto stavu v podstatě přinucena, tak 
to podle toho také vypadalo. Sláva, je 
to chlapec! Bude se jmenovat Norbert.

Čas plyne a Norbert roste. Dostává 
se mu nejlepšího možného vzdělání, cvi-
čil se též v jízdě na koni, šermu, tanci, 
zkrátka ve všem, co má umět a  znát 
mladík z dobré rodiny, ač určen k du-
chovnímu stavu. Norbert se v mladist-
vém věku stal kanovníkem v  rodném 
Xantenu, ovšem spíše než duchovní byl – 
dnes bychom řekli – lev salonů. Mladý, 
pohledný, dobře vychovaný a bohatý 
mladík byl oblíben všude, kde se objevil, 
a Norbert si užíval radostí života.

Jednoho letního dne roku 1115 se 
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vypravil na šlechtickou slavnost. Po 
cestě jej zastihla bouře, blesk udeřil 
přímo před jeho koněm, ten se pole-
kal a Norberta shodil. Když se probral 
z omráčení, uvědomil si Norbert, jak 
lehkomyslně žil, šel do sebe, a když se 
vrátil domů, činil tuhé pokání v bene-
diktinském klášteře v Siegburgu u Ko-
lína, kde se rovněž nechal vysvětit na 
kněze.

Jako putovní kazatel chodil zemí 
a horlivě hlásal slovo Boží. V roce 1118 
rozdal svůj majetek chudým a vzápětí 
v důsledku přílišné námahy těžce one-
mocněl a musil svou misijní činnost 
přerušit. Jakmile se poněkud pozdra-
vil, odešel spolu s několika žáky a svým 
nejlepším přítelem Hugem a usadili se 
ve flanderské pustině v místě zvaném 
Prémontré, kde založili nový řád, poz-
ději nazvaný premonstráti. Po šesti 
letech obdržel Norbert při cestě do 
Říma potvrzení svého řádu. Sotva se 

vrátil do Prémontré, dostal jmenování 
magdeburským arcibiskupem. O něko-
lik měsíců později vešel Norbert bos 
do města, oslavován obyvateli, kteří ho 
velmi obdivovali.

Zakrátko přivedl nový arcibiskup po-
kleslou diecézi k rozkvětu. Ne všichni 
jej pro jeho reformy milovali, dokonce 
na něj bylo spácháno několik atentátů, 
naštěstí bezúspěšných.

Po četných poctách zemřel Norbert 
6. června 1134 v Magdeburgu, kde byl 
i pochován v tamějším řádovém kostele. 
Roku 1627 se jeho ostatky dostaly do 
premonstrátského opatství na Strahově, 
kde spočívají dodnes.

Světec je zobrazován v oděvu premon-
strátském, nebo jako arcibiskup. U sebe 
mívá kalich nebo monstranci. Takto jej 
můžeme vidět na Karlově mostě.

Je patronem premonstrátů, Čech, 
vzýváme jej za dobrý porod (proč porod, 
není jasné). Alena Králová

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

Malé tipy pro dny volna. Modlitby (prázdniny, dovolená, odpočinek)

Volného času třeba vhodně využít 
k uvolnění ducha a k posílení tělesného 
i duševního zdraví. Tomu slouží rozma-
nité záliby a zájmy, cestování… (Druhý 
vatikánský koncil, Gaudium et spes 61.)

Odpočinek
Život člověka má rytmus práce a od-

počinku. Odpočinek je nutný pro rozvoj 
člověka. Během správného odpočinku 
má člověk možnost:

• hledět na svět a na svůj život pod 
jiným zorným úhlem – uvidět mnohé, 
co ve shonu všedního života jednodu-
še přehlíží,

• zakusit, že se o něj stará Bůh, který 
člověka stvořil k radosti a štěstí,

• prostě si odpočinout,
• dělat i to, co mu připadá nádherné 

(přečíst si báseň, knihu, vyjít si do 
přírody, lehnout si na louku, vyjít si 
do města…),
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• setkávat se nově s Bohem…
(Přečetla jsem kdysi – r. 1998 – na 

nástěnce kostela sv. Víta v  Českém 
Krumlově.)

Modlitby
Vesmír je tvá svatyně
Chvalte Pána světa, vesmír je jeho 

svatyně, dlouhá, široká, vysoká stami-
liony světelných let.

Chvalte ho, Pána hvězd a mezihvězd-
ných dálek,

chvalte ho, Pána mléčných drah 
a prostorů mezi nimi.

Chvalte ho Pána atomů a prázdných 
míst mezi atomy. 

Chvalte ho houslemi, flétnami a sa-
xofony,

chvalte ho klarinety a  anglickými 
rohy, hornami a  trumpetami, křídlov-
kami a pozouny,

chvalte ho violami a  celly, klavíry 
a varhanami,

chvalte ho rytmem džezu a symfonic-
kými orchestry,

chvalte ho černošskými spirituály, 
Pátou symfonií Beethovena, kytarami 
a xylofony,

chvalte ho gramofony a magnetofony, 
všechno, co dýchá.

Chval Pána, každá živá buňka. Ale-
luja.

(Podle žalmu 150, Ernesto Cardenal, 
nikaragujský básník, kněz, teolog osvo-
bození.)

Modlitba siouxských indiánů
Velký Duchu, jehož hlas slyším ve vět-

ru a jehož dech dává život celému světu, 
vyslyš mne. Předstupuji před tvou tvář

jako jedno z mnoha tvých dětí. Podí-

vej se, jsem malý a slabý, potřebuji tvou 
sílu a moudrost.

Dej, ať putuji v kráse, ať moje oči vždy 
vidí purpurově rudý západ slunce. Ať si 
mé ruce vždy váží věcí, které jsi stvořil,

a mé uši vždy slyší tvůj hlas.
Učiň mne moudrým, abych mohl po-

znávat věci, kterým jsi naučil můj lid, 
učení skryté v každém lístku a každé 
skále.

Toužím po síle ne proto, abych měl 
převahu nad svými bratry, ale abych 
dokázal zvítězit nad svým největším 
nepřítelem –

nad sebou samým.
Učiň mne vždy ochotným, abych 

s čistýma rukama a upřímnýma očima 
přicházel k tobě, aby můj duch, až život 
zmizí

jako zapadající slunce, mohl dospět 
k tobě…

(Podle Alfonsa Pereiry, jezuity, ně-
meckého teologa, z  knížky Myšlenky 
a modlitby.)

Poučení a radost nad hloubkou těchto 
textů jsem čerpala z různých podnětů, 
jak je uvedeno. Připomněla bych ještě 
loňskou Prázdninovou litanii a Přímlu-
vy po dobu dovolených Alfonsa Pereiry.

A závěrem:
Mluvíš k nám šuměním stromů, zpě-

vem ptáků, slovem Písma.
Dej, ať smysl a  radost svého života 

najdeme v hledání tvé spásy – 
ať tě nacházíme v přírodě a její kráse, 

ve tvém slově, ve tvém milosrdenství, 
v Ježíši Kristu. Amen.

 Jana Gottwaldová
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P R Á Z D N I N O V Ý  P O Ř A D  B O H O S L U Ž E B  

Bohoslužby
neděle 9.30 kostel sv. Václava (náměstí Svatopluka Čecha)
úterý 18.00 kostel sv. Mikuláše (Vršovické náměstí)
středa 18.00 kostel sv. Mikuláše (Vršovické náměstí)
čtvrtek 8.00 kostel sv. Mikuláše (Vršovické náměstí)

Svátost smíření / duchovní rozhovor

Příležitost k setkání s knězem a k svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší 
svatou v kostele sv. Václava, nebo po dohodě s farářem.

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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pastorační asistent Martin Peroutka
 tel.: 702 075 417
 email: asistent@farnostvrsovice.cz

K A L E N D Á Ř   na červenec–září Mimořádné akce, změny, výjimky

2.–9. 8. Farní dětský tábor
1. 9. Út 19.00 Setkání pastorační rady FAR
6. 9. Ne 10.30 Mše s požehnáním školákům a pedagogům 

a konzultace s katechety po mši
VÁC

20. 9. Ne 9.30 Společná bohoslužba farnosti a následný farní oběd VÁC
26. 9. So 10.00 Slavnost posvěcení kostela sv. Mikuláše MIK
28. 9. Po 17.00 Slavnostní bohoslužba k výročí posvěcení kostela sv. 

Václava a následná slavnost 
VÁC


