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                            Informační občasník farnosti sv. Matěje 
 
 
 Číslo 25                               září-říjen 2010                          zdarma 
 
Milí farníci, 
už naposled chci Vám napsat několik slov do našeho časopisu. 
Uplynulo 5 let, 5 krásných let, život je změna...Celá sestava komunity 
klaretiánů už je rozmístěna na nových místech, ale přece jenom něco 
v srdci zůstává. Bratr Vojtěch bude teď vařit v Kudowě, P. Tadeáš 
stráví půl roku v Madridu na výuce jazyka a potom bude formovat 
mladé adepty duchovního života v Polsku a já se za měsíc budu dívat 
na Julské Alpy ve Slovinsku a moc na Vás vzpomínat. Chci Vám 
všem poděkovat za ten čas. Omlouvám se, pokud jsem někoho něčím 
urazil a srdečně Vás chci pozvat do Slovinska, když budete cestovat 
třeba do Chorvatska. Bůh Vám žehnej a zůstaňte v Boží lásce. 
                                                                                         Páter Andrzej 
Loučíme se s pátery a vítáme naše nové duchovní správce 
 
S koncem prázdnin opouštějí naši farnost páteři Andrzej a Tadeáš. Za 
společně prožitá léta a pomoc na cestě k Pánu jim patří veliké Pán 
Bůh zaplať! Oběma páterům přejeme v novém působišti hodně 
úspěchů a dostatek Boží milosti. Zároveň s radostí vítáme otce 
Mieczysława a Krysztofa, kteří jsou od září novými pátery v naší 
farnosti.   
 

    

 
Oprava kostela sv. Matěje 
 
Žádnému farníkovi, stejně jako náhodnému návštěvníkovi, zajisté 
neunikl fakt, že je svatomatějský kostel po prázdninách nějaký jiný. 
Zářivý, veselý, útulný…a dokonce v něm už fungují i elektrické 
zásuvky a nevypadávají pojistky☺ Je to tak. Kostel sv. Matěje 
prošel za poslední měsíce výraznou rekonstrukcí, při které došlo 
k výměně elektroinstalace, zapojení nového osvětlení, opravě 
omítek a kompletní výmalbě kostela a sakristie. Velký dík patří 
všem, kteří se na zkrášlení našeho kostelíčka jakkoliv podíleli!!!   
 

                 
                             Svatomatějský poklad objeven!  
 
 Mávátko vydává ŘK farnost u kostela sv. Matěje, U Matěje 2, 

Praha 6, matejfarnost@centrum.cz , www.matejstranti.com 
Připomínky, náměty  a dotazy k Mávátku na mailu: 

lukys@matejstranti.com 
 



 

Benefiční odpoledne IV. a rozloučení s páterem 
Andrzejem     

 
V neděli 3. října od 14:30 u sv. Matěje 

 
� od 14:30  koncert dětí a mládeže z farnosti v kostele sv. Matěje 
� posezení na farní zahradě a rozloučení s páterem Andrzejem 
� opékání špekáčků 
� hry pro děti 
� prodej benefičních předmětů 
 
Srdečně si dovolujeme všechny pozvat na již čtvrtý ročník 
charitativní akce Benefiční odpoledne. Výtěžek bude věnován na 
podporu projektu Adopce na dálku, v jehož rámci si naše farnost 
adoptovala holčičku Veronicu z Ugandy. Náklady na roční podporu 
dítěte, která mu umožní studovat a dále rozvíjet v těžkých životních 
podmínkách svoji osobnost, činí 7000 Kč. 
 
Přijďte společně prožít krásné odpoledne a podpořit dobrou věc! 
 

Vstupné dobrovolné 
          
Webové stránky 
 
Na adrese www.matejstranti.com najdete nové webové stránky 
naší farnosti. Naleznete na nich veškeré informace týkající se života 
farnosti a těšit se můžete například také na pestrou fotogalerii. 
Neváhejte náš nový web navštívit a případně navrhnout jeho další 
zlepšení! 

 
 
Změny bohoslužeb 
 
Od září dochází ke změnám v pořadu bohoslužeb. Bohoslužby 
v kostele sv. Matěje zůstávají prozatím ve stejné časy. Změny se 
týkají kostela sv. Václava. Zde budou mše sv. slouženy v neděli 
v 9h a 18h. Večerní bohoslužby během týdne a v sobotu v 18h se 
ruší a namísto nich budou od úterý do soboty slouženy mše svaté 
vždy ráno od 7:30h. 
 
Kašpárci a modlitební skupina 
 
V kostele sv. Václava se tento školní rok nebude konat setkání 
Kašpárků. Modlitební skupina se bude naopak scházet nadále vždy 
v pondělí od 15h do 17h. První setkání se uskuteční v pondělí 13. 
září. 
 
Děti a mládež 
 
Dětské mše svaté budou v kostele sv. Matěje nadále slouženy vždy 
v pátek od 16:30h. Po nich bude, cca od 17h, následovat setkání 
dětí na faře. Všechny děti srdečně zveme! Naplno se také rozjíždějí 
veškeré další aktivity pro děti a mládež, o kterých vás budeme 
pravidelně informovat.  
     Nabídku akcí doplňuje turistický oddíl skautského typu Sirius, 
který od roku 1996 působil při kostele sv. Václava a o jehož 
programu a zaměření se dozvíte více na www.sirius.webzdarma.cz 
 
 
 
 

 


