Věstník farnosti u kostelů
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ČERVENEC–SRPEN

TRADICE JE ŽIVÁ,
když není pouze tradována. Poslušné pietní opakování je příznakem umrtvení.
Právě proto již při mších
nepoužíváme krásný, leč
„mrtvý jazyk“, latinu, ale
překládáme liturgii, aby jí
každý mohl rozumět, promýšlet ji a naplno prožívat
její význam. Živá tradice
je vždy znovu překládána, aktualizována a nově

chápána. Přiznávám se, abych dostal
do textu nějaký drobný prvek překvapení, schválně začínám,
jako by se tenhle úvodník
týkal nadcházejícího svátku Cyrila a Metoděje. Ve
skutečnosti chci ale psát
o jiném blížícím se svátku,
a sice svátku sv. Tomáše,
apoštola.
V bibli je označován
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jako dvojče a tradice mu přiřkla přízvisko nevěřící. Někdy bývá jeho neochota
uvěřit interpretována jako „hříšná nedověra“. Já ale považuji Tomášův postoj
svým způsobem za příkladný a následováníhodný. Abych to vysvětlil, je třeba
zvážit další dvě známé pasáže vykreslující Tomášovu osobnost. V jedné z nich
polemizuje s Ježíšem, když apoštolům
říká, že znají Jeho cestu. „Nevíme, kam
jdeš, tak jak můžeme znát cestu?“ říká
a zní to celkem defenzivně. Ve druhém
případě pak na cestě do Betánie horlivě
vyzývá své spolubratry: „Pojďme i my,
ať zemřeme spolu s ním!“ Všimněme
si podstatné věci. Tomáš nepochybuje, když se mu to hodí, když by si tím
ulehčil práci a vyhnul se nepříjemnostem. Když si myslí, že ho čeká smrt,
ani ho nenapadne váhat a pochybovat.
Odmítá uvěřit naopak ve chvíli, kdy
uvěřit by bylo úlevné a útěšné. Jeho
pochybnost pramení z důslednosti
a upřímnosti k sobě samému, neochoty
balamutit sám sebe nebo odkývat něco,
čemu nerozumí, s čím se neztotožňuje.
Pochybuje, protože to bere vážně. Za
svoji první polemiku je také Kristem
odměněn odpovědí, která mu odhalí
překvapivou novou perspektivu: „Já
jsem cesta, pravda a život,“ odpovídá
mu Ježíš a zřejmě v tu chvíli spoléhal
na to, že se někdo bude ptát. Nebylo to
od Tomáše drzé ani hloupé. Hloupé by
bylo s úsměvem přikyvovat, a přesto
nechápat. A možná by pak apoštolové neslyšeli onu překvapivou pointu.
A i v onom nejslavnějším případě „nedověry“ je Tomáš odměněn. Za svoji
neochotu bez důkazu uvěřit té snad
až příliš krásné novině, respektive za
svou odvahu nést dál tíži prohry a ztráty

milovaného mistra, dokud se opravdu
nepřesvědčí o opaku. Ne náhodou je mu
odměnou vpravdě privilegovaný přístup
ke Kristovým ranám. Mám dojem, že
v některých církevních kruzích bývá poněkud jednostranně zdůrazňována „pokora rozumu“, kdo pochybuje a klade si
otázky, snadno schytá nálepku hříšníka,
heretika či apostaty. Někdy se proto
můžeme zdráhat o nejasnostech a pochybnostech v kruhu farnosti hovořit,
nebo ještě hůře, raději o teologických
otázkách moc nepřemýšlíme, abychom
se těmto zlým pochybnostem vyhnuli.
Církevní tradice kumulující moudrost
dvou tisíciletí, v níž působí Duch svatý,
to přece stejně všechno ví lépe než my.
Je ale třeba uvážit, jak přesně Duch
svatý tuto tradici spolutvoří. Nesedne si
přeci jednou za čas a nenapíše zázračně
nový katechismus. Tradice se rozvíjí
právě tak, že se o ní přemýšlí, diskutuje,
hádá a někdy i svádí těžký boj.
Nedávno jsme četli Atanášovo vyznání víry „Kdokoliv chce být spasen...“
a část farníků pak vyjádřila své znepokojení, že se s tímto textem, pro
jeho tvrdě formulovanou exkluzivitu,
nemohli vnitřně ztotožnit. Některé
výhrady vysvětlil P. Artur další neděli
v krátkém komentáři, ale pro mě ta
hlavní dobrá zpráva byla, že jsou tu
farníci, kteří nechodí do kostela bezmyšlenkovitě odříkat, cokoliv jim kdo
vytiskne a položí na lavici. Přál bych
naší farnosti do budoucna co nejvíce
podobných „kontroverzí“. Jsou to důkazy živé víry. Je to náš, třebas skromný,
podíl na pokračující katolické tradici.


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

Pastorační rada 19. 6. 2018
V úterý 19. června proběhlo setkání pas- hotové. Je třeba vyměnit futro a dveře
torační rady.
na věž, také se bude řešit dozvučení
Minulá pastorační rada měla dva tohoto kostela.
místopředsedy, a to Vláďu Jeništu pro
Hlavním tématem setkání pastorační
řešení provozních a Mílu Müllera pro rady byla „otevřená farnost“. Mluvili
řešení koncepčních záležitostí farnos- jsme o tom, jak se více poznat a umožti. Tento model se osvědčil, proto byli nit zapojení do života farnosti těm,
zvoleni místopředsedy také nové pas- kteří se dosud účastní jen bohoslužeb.
torační rady.
O prázdninách budeme mít pouze jedŘeditelka naší farní charity Hanka nu nedělní mši svatou, a to v 9.30 hod.
Kučerová Rechnerová informovala v kostele sv. Václava. Po ní bude nabídka
o možnosti využití peněz, které nám „farního kafe“ před kostelem. V této
byly vráceny z Tříkrálové sbírky. V no- aktivitě chceme pokračovat i v novém
vém pastoračním roce chceme zájem- pastoračním roce, kdy se farní kafe
cům nabídnout cvičení, které by vedla bude konat střídavě po první a druhé
naše farnice – fyzioterapeutka Jiřinka nedělní bohoslužbě.
Halounková.
Pan farář si přeje více poznat nové
Hodnotili jsme akce farnosti, které farníky, v listopadu 2018 pro ně bude
proběhly v červnu. Jednalo se o farní organizováno setkání.
výlet do Skoků a výročí kněžství našeNa začátek roku 2019 je naplánováho pana faráře. Pan farář děkuje všem, na série volných večerů s pracovním
kteří se do oslavy jeho výročí zapojili. názvem Zimní svatováclavské večery,
Domlouvaly se i podrobnosti tělesné ob- resp. Vršovické večery. Bude se jednat
novy, která se uskuteční 22.–24. června. o 11 čtvrtečních večerů cca od poloviny
Pastorační asistent Martin Peroutka ledna. Některá setkání budou modliinformoval o tom, co řešila ekonomická tební, jiná budou zahrnovat přednášrada na svém setkání. Máme schváleny ku a diskuzi s pozvaným hostem. Třetí
dva granty na opravy střechy kostela sv. variantou je hudební setkání. V rámci
Václava, naše spoluúčast je cca 279 tisíc každého večera bude zařazena přestávKč. Stále se řeší pojistná událost tohoto ka, kdy se budou moci účastníci více pokostela z října loňského roku, pojišťov- znávat. Koordinátorem této farní akce
na se zdráhá proplatit celou fakturova- je pastorační asistent Martin.
nou částku. Je potřeba zajistit kontrolu
Příští setkání pastorační rady se
odtokové kanalizace. Rozvody elektřiny uskuteční 28. srpna.
a osvětlení v kostele sv. Mikuláše jsou

LH
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Letní kafe po mši
Drazí farníci, pravidelní, příležitostní
i výjimeční návštěvníci kostela, vršovičtí
sousedé a náhodní kolemjdoucí,
cítíme, že máme málo příležitostí se
spolu dát do řeči i mimo zavedené skupinky, kroužky a okruhy přátel. A přitom to jako farnost moc potřebujeme.
Je v pořádku, když organismus tvoří
samostatné buňky a specializované orgány, ale to, co jej činí jedním tělem,
je vzájemná propojenost, navázanost,
spolupráce.
A tak vás všechny, opravdu všechny

zveme na krátké, neformální zastavení
po mši svaté. Na něco k pití, ale hlavně
na pár těch „ahoj a jak se máš“ a nejlépe i „my se ještě neznáme, já jsem
ten a ten“. Nevíme, zda se nám podaří
zajistit onu záminku v podobě stolečků
s pitím každou prázdninovou neděli, ale
i kdyby to někdy nevyšlo, ta možnost
zastavit se a pozdravit tu pořád bude.
Kdyby někoho zaujala možnost pomoci s organizací a třeba nějakou neděli kafe po mši připravit, může se ozvat
pastoračnímu asistentovi (asistent@
farnostvrsovice.cz).

Martin Peroutka

S V Ě T E C v tomto měsíci
Svatý Edgar Mírumilovný, král
Píše se rok 943 a v královské rodině ve
Wessexu v Anglii očekávají narození
druhého dítěte. Následník trůnu, princ
Edwy, má 2 roky; bude mít bratra nebo
sestru? Je to chlapec! Malý princ dostává jméno Edgar. Léta plynou a chlapci
rostou, dostává se jim nejlepšího možného vzdělání. V r. 955 však umírá
král Edmund. Novým králem je zvolen
jeho starší syn Edwy a nastávají veliké
problémy. Mladý král má velký zájem
o děvčata a jiné kratochvíle, vládnutí
jej zajímá pramálo. Předvede to hned
při korunovaci, kdy se vytratí ihned po
obřadu a místo setkání se šlechtou si
vesele užívá s jistou šlechtičnou. Dlužno říci, že dotyčnému králi je v té době
zhruba 14 let. Nicméně na pokárání
biskupa Dunstana, který jej v choulos-

svátek 8. 7.
tivé situaci nalezne, reaguje tím, že jej
pošle do vyhnanství. Vláda trvá krátce,
pro velkou nespokojenost lidu je Edwy
poražen r. 957 v boji svým mladším
bratrem Edgarem, je mu ponechána
vláda ve Wessexu, zbytek země ovládne Edgar. Za dva roky Edwy umírá ve
věku 18 let a Edgar se stává králem celé
Anglie. Je mu zhruba 16 let, takže víceméně puberťák, ale snaží se vládnout
laskavě a mírně, povolává z vyhnanství
biskupa Dunstana, který se stal jeho
rádcem a později arcibiskupem. I Edgar je jen člověk a hříšník. Zalíbí se mu
dívka, ale ta jeho náklonnost neopětuje. Edgar vzplane hněvem a dotyčnou
dívku znásilní. Inu puberta je náročná!
A nevyhýbá se ani králům. Dunstan se
o jeho činu dozví a přísně krále kárá.
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Edgar svou vinu uznává a rozhodne se
činit přísné pokání. Svou korunovaci
odloží o sedm let, zakládá ženský klášter v Shaftesbury. Jinak vládne moudře
a spravedlivě, dbá na obnovu křesťanského života v zemi. Za jeho panování
se Anglie stává mocnou zemí. V r. 973

byl Edgar slavnostně korunován, ale
dva roky nato, v létě 975, umírá v necelých 32 letech ve Winchesteru. Je
pohřben v Glastonburském opatství.
Znázorňován je v rytířské zbroji nebo
v nádherném oděvu. Vždy má u sebe
královské odznaky.
Alena Králová

Ažběta Matochová
alzbeta.matochova@gmail.com
Hana a Petr Svobodovi
svobodovaskola@email.cz
Hana a Petr Svobodovi
svobodovaskola@email.cz
Simona Kocourková
simona.kocourkova@seznam.cz
Martin Peroutka
asistent@farnostvrsovice.cz
Maria Rechnerová
maria.rechnerova@centrum.cz

Vede / Kontakt
Markéta Schaeferová
vamarketa@gmail.com
Kristýna Dubnová
kristynadu@gmail.com

Termíny jsou předběžné, časy se mohou měnit, v případě dotazů, nejasností nebo nevyhovujících termínů se na
nás neváhejte obrátit!
Bližší informace můžete také získat v neděli 2. 9. po 2. bohoslužbě

Skupina
Den
Čas
Kde
Setkávání maminek s nejmenší- Středa 10–12
fara,
mi dětmi
místnost č. 1 a 2
Předškoláci
Bude dohodnuto se fara,
zájemci dle jejich místnost č. 1 a 2
preferencí
Náboženství pro mladší děti z 1. čtvrtek 16.00
fara,
stupně základní školy
místnost č. 1 a 2
Příprava na svátosti (cca 3. třída) Zájemci mohou kontaktovat katechety,
předpokládaný čas je pondělí po 16 h
Náboženství pro starší děti pondělí 16.30
sál u sv. Václava
z 1. stupně základní školy
Náboženství pro 4.–6. třídu
středa
16.30
fara,
místnost č. 1 a 2
Náboženství pro starší děti z 2. středa
16.30
fara,
stupně základní školy
místnost č. 1 a 2
Spolčátko
Bude dohodnuto během září

TERMÍNY NÁBOŽENSTVÍ A SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE
pro pastorační rok 2018/19
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P O Ř A D B O H O S L U Ž E B a další základní informace
Výjimky a změny najdete v kalendáři na příslušný měsíc.

Eucharistie a bohoslužby slova ve školním roce
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

Eucharistie a bohoslužby slova v červenci a v srpnu
neděle

9.30

úterý

18.00 kostel sv. Mikuláše

středa

18.00 kostel sv. Václava

čtvrtek 8.00

kostel sv. Václava

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

www.farnostvrsovice.cz

Čísla účtu farnosti

na provoz farnosti: 280828389/0800
farní charita: 3400038319/0800

Kontakty

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
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K A L E N D Á Ř na červenec–září

Mimořádné akce, změny, výjimky

Farní dovolená v Dolomitech
Farní dětský tábor
Pouť do Jižní Francie
Začíná rozpis bohoslužeb pro školní rok
VÁC/MIK
Eucharistie s požehnáním na začátek školního
VÁC
roku
Zažít město jinak – piknik na Čecháči
18.00 Setkání týmu katechetů
FAR
17.00 Svatováclavský průvod po Moskevské ulici VÁC/MIK

30. 6. – 7. 7.
5.–12. 8.
16.–25. 8.
2. 9.
2. 9.

So–So
Ne–Ne
Čt–So
Ne
8.30
Ne
10.30

15. 9.
17. 9.
27. 9.

So
Po
Čt
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