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   Informační občasník farnosti sv. Matěje 
 
 Číslo 48         Velikonoce 2021                      zdarma 

                                                                                                                                                                      
 
Sestry a bratři, milí farníci, 
 
 blíží se naše největší svátky. Velikonoce jsou každoroční příležitostí k 
obnově našeho duchovního i církevního života. Platí to dvojnásob v současné 
době, kdy společenský, kulturní a komunitní život (nejen církve) je v troskách. 
Ano, snažíme se využít všech dostupných komunikačních prostředků, abychom 
udrželi vzájemný kontakt, abychom o sobě věděli a hlavně, abychom se 
vzájemně povzbuzovali v modlitbě. Dokud to zdraví dovolí, spolu s P. Špánem 
udržujeme normální bohoslužebný provoz v naší farnosti. Jsem moc rád, že i o 
všedních dnech jsou mše sv. navštěvovány, a že někteří farníci i v této době 
statečně udržují činnost modlitebních skupin.  
 Tak jako každá těžká doba, je i tato časem "tříbení duchů". Je totiž snadné 
zvyknout si na mši svatou v televizi, v teple a pohodlí domova, neztrácet čas s 
docházením či dojížděním do promrzlého kostela. Leckdo si může zvyknout na 
bohoslužbu jako na tržiště, filmotéku, kde několika kliknutími mohu brouzdat 
po internetu a vybrat si mši sv. podle úrovně hudby nebo kněze, podle toho, jak 
je mi sympatický, jak káže, jak to je dlouhé, anebo jak je vtipný a zábavný. 
Někteří takových mší stihnou v neděli hned několik. Naštěstí mnozí katolíci, a 
doufejme, že většina, zůstávají věrni svému kostelu, své farnosti, své komunitě. 
Mnohým velmi chybí onen živý kontakt s kostelem, bohoslužbou, svátostmi. 
Vám všem, kdo takto v naší farnosti prožíváte dobu covidovou, za to upřímně 
děkuji a vážím si toho. Rovněž děkuji vám, kteří máte na paměti finanční 
zajištění farnosti a i v této době na její provoz přispíváte.  
 Tím se dostávám k informaci o aktivitách v oblasti oprav našich objektů. 
Již na začátku roku jsem všem vám, kdo jste v uplynulém roce finančně přispěli 
na opravu fary, zaslal poděkování s informací o průběhu rekonstrukce. Tento 
dopis zde ještě jednou uveřejňujeme, aby se dostal ke všem farníkům. V 
současné době stavební technička naší farnosti ing. Plachá podala žádost o 
udělení dotace na opravu střechy kostela sv. Matěje. Budeme ji podávat 
opakovaně, dokud neuspějeme. Zároveň jsme připravili žádost o stavební 
povolení na obnovu ohradní zdi fary. Tam ještě bude nutno dořešit statické 
řešení navazující zdi od souseda, který měl k projektu výhrady a celou záležitost 



tím zkomplikoval. Je možné, že se tím oprava oplocení odloží na neurčito, 
anebo, pokud bude stavební úřad souhlasit, budeme řešit pouze tu část zdi, která 
bezprostředně sousedí s chodníkem a hrozí zřícením na kolemjdoucí.  
 Další aktivitu jsem vyvinul ohledně parkování před farou. V tomto 
Mávátku najdete můj dopis na magistrát náměstkovi primátora ing. 
Scheinherrovi, z něhož se dovíte, o co jde, a v němž žádám o urychlené řešení 
neudržitelné situace. Dosud jsem nedostal žádnou odpověď. Bylo by určitě 
velmi prospěšné, kdybyste každý za sebe takový dopis na magistrát poslali, 
abychom tak na úřad vytvořili tlak a přiměli jej k akci dříve, než se opět otevřou 
restaurace a celé okolí fary zaplaví zaměstnanci a zákazníci hospody. Jinak 
hrozí, že se situace nebude řešit, anebo se vyřeší podle toho, jak silné lobby 
bude mít provozovatel restaurace U Matěje. 
 Příležitostí hrdě se přihlásit ke Kristu a ke své církvi bude v těchto dnech 
sčítání lidu. Ohledně toho otiskujeme výzvu našich biskupů. 
 Na konec bych se vrátil k duchovním záležitostem. Tak jako každoročně, i 
letos budou mít farníci možnost využít předvelikonočního farního zpovědního 
dne. Svátost smíření alespoň jednou ročně před velikonočními svátky patří mezi 
pět církevních přikázání. Tato přikázání nejsou nic jiného, než vyjádřením 
příslušnosti k církvi, tak, jako placení daní je vyjádřením příslušnosti ke státu. V 
této době máme také možnost charitativně přispět těm, kdo jsou postiženi 
covidovou epidemií, jak nás k tomu vybízí pan arcibiskup Duka. Bůh nám každý 
den posílá dost příležitostí ke konání dobra a je jen na nás, zda budeme reagovat, 
či nás to nechá chladnými.  

 Těším se již na to, že se budeme 
opět v plném počtu vídat každou 
neděli na bohoslužbě či na kulturních 
akcích. Prožíváme rok 250. výročí 
posvěcení kostela sv. Matěje, což 
bychom rádi oslavili zejména poutní 
mší svatou 16. května, kterou bude 
celebrovat P. Jan Kotas, rektor 
semináře, a posvícením 26. září, kdy 
přijede pan biskup Zdenek 
Wasserbauer. Kromě toho chystáme k 
této události kulturní akce, o kterých 
budete průběžně informováni. 

 Přeji vám požehnané svátky, zdraví a sílu k tomu, abychom ve svém 
životě uskutečňovali Boží vůli. 
 
   
            Všem vám žehná a zdraví P. Matúš 
 

 



Bohoslužby a pobožnosti o Velikonocích 
 
Kostel sv. Matěje 
 
Zelený čtvrtek - mše svatá od 18:00 
                            19:00-20:00 možnost tiché adorace v kostele a přijetí svátosti   
                            oltářní 
 
Velký pátek – od 15:00 křížová cesta na hřbitově 
                        18:00 velkopáteční obřady 
                        19:00-20:00 podávání svatého přijímání 
 
Bílá sobota – 10:00-11:00 možnost tiché modlitby u Božího hrobu 
                       20:00 slavnostní vigilie 
 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Velikonoční neděle) - mše sv. v 8:00 a 10:00 
                                                                                            podávání sv. přijímání   
                                                                                            od 10:45 do 11:30  
Velikonoční pondělí – mše sv. od 8:00 a 10:00 
 
Při všech obřadech bude ozvučeno prostranství před kostelem, kde se může za 
dodržení epidemických opatření shromáždit až 100 lidí.  
 
Kostel sv. Václava 
 
Bohoslužby pouze pro pozvané. Čas svátosti smíření bude upřesněn na vývěsce. 
 
 

Svátost smíření 
 
V sobotu 27.3. na faře u sv. Matěje od 9:00 do 12:00. 
 

Prosba k 250. výročí posvěcení kostela sv. Matěje 
 

Prosíme o zapůjčení jakýchkoli obrazových (filmových či fotografických) 
materiálů z kostela sv. Matěje a života farnosti do dokumentárního filmu, 

který připravujeme k 250. výročí posvěcení kostela. Budeme vděční zejména 
za starší filmové nahrávky na jakémkoli médiu a za staré fotografie. 

Děkujeme. 
 
 
 
 



Dopis dobrodincům svatomatějské farnosti 
  
 V Praze, dne 2. ledna 2021 
  
 Vážení dobrodinci svatomatějské farnosti, sestry a bratři, 
  
         rád bych Vám na začátku nového roku vyjádřil velký dík za podporu a 
štědrost, kterou jste v uplynulém roce zahrnovali naši farnost. Díky Vašemu 
přispění jsme mohli i v tak zvláštní a nejisté společenské atmosféře zajistit 
bezproblémový farní provoz a učinit rozhodné kroky v rozvoji farnosti do 
budoucna. 
         Během března a dubna 2020 jsme provedli rozsáhlou rekonstrukci interiéru 
farní budovy, čímž jsme zásadním způsobem zmodernizovali funkčně, 
hygienicky i esteticky zastaralé farní zázemí. Na přízemí byla provedena 
výměna dlažby a několika vnitřních dveří, odstraněna příčka mezi stávající 
kuchyňkou a malou společenskou místností, čímž vznikl větší prostor pro novou 
kuchyň. Kuchyň byla vybavena novou kuchyňskou linkou s elektrospotřebiči. 
Na chodbách byly do zdí zasekány esteticky nevzhledné rozvody topné soustavy 
a přívodu plynu, rovněž plynoměr byl z chodby přemístěn ven z budovy a pro 
něj vyzděna nová skříňka. Odstraněním dvou zádveřních přepážek z chodby 
vznikl dojem mnohem většího prostoru a vzdušnosti. Aby tento dojem zůstal 
zachován a zároveň zůstal v chodbě tepelně izolační prvek, byla na místo 
původní dřevěné přepážky osazena prosklená stěna. Již prakticky nefunkční 
zadní dveře na zahradu byly rovněž z důvodu lepší tepelné izolace i větší 
bezpečnosti vyměněny. Dveře na WC a do sklepa prošly menší renovací. Dále 
byly vyměněny dveře a vyzděny přepážky na schodišti ve vchodu do horního 
bytu a na půdu, opět zejména z důvodu tepelné izolace a bezpečnosti. Schodiště 
bylo navíc opatřeno mříží a kovanými madly. Celé schodiště od půdy až dolů i 
nově opravené místnosti v přízemí byly vymalovány. 
         Těmito pracemi jsme učinili rozhodný a nezbytný krok k získání 
modernějších prostorů pro rozvoj farního života v dalších letech. Tím by však 
naše plány skončit neměly. V příštích letech plánujeme další práce na renovaci a 
údržbě našich objektů. Především budeme muset zahájit celkovou opravu 
kostela sv. Matěje, který bude v letošním roce slavit výročí 250 let od posvěcení. 
Již jsme učinili první kroky v přípravě zaměření a projektu. Průběh opravy bude 
záviset především na tom, zda nám budou přiděleny dotace, o které budeme 
žádat. Druhou nezbytnou rozsáhlou rekonstrukcí bude muset projít oplocení 
fary, které se již nachází v havarijním stavu. Třetí větší akci plánujeme v 
rozšíření farního centra úpravou dvoru za farou a jeho případným propojením s 
kuchyní, s čímž bude spojeno odvlhčení fary a izolace zdí. 
         Nemusím jistě připomínat, že všechny tyto záměry bude možno uskutečnit 
jen díky přispění dobrodinců, neboť naše farnost se nemůže spoléhat na příjmy z 
polí či lesů. Vaše štědrost při loňské rekonstrukci fary mi dává oprávněnou 



naději, že naše společenství je lidsky bohaté, soběstačné a schopné uskutečnit 
všechno to, co můžeme vytvořit pro život dalších generací. Všechny ty plány, o 
nichž jsem se právě zmínil, mají smysl pouze tehdy, když bude kostel i fara 
naplněna životem, modlitbou, naší vírou i vzájemnou solidaritou. 
         V uplynulém roce, který nepřál ani společenskému ani kulturnímu životu, 
jsme prošli zkouškou nejen naší víry, ale také soudržnosti a vědomí 
přináležitosti ke své farnosti. Myslím, že jsme obstáli. I přes mnohá omezení v 
zásadě pokračoval bohoslužebný provoz a uskutečnili jsme i nemálo kulturních 
akcí. V uplynulém i v tomto novém roce ještě čerpáme z dotace na kulturu od 
MČ Praha 6. Doufám že prostředky z posledního roku této dotace nám pomohou 
důstojně oslavit již zmíněné výročí posvěcení kostela. Těším se, že se při 
jednotlivých příležitostech budeme setkávat. V nejbližší době, jen co to situace 
dovolí, bych Vás rád všechny pozval k přátelskému setkání na faru, abychom 
společně oslavili to, co se v minulém roce podařilo. 
         Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál hojnost Božího požehnání v 
novém roce 2021. Zůstaňme spolu, vytvářejme společenství Kristovy lásky, 
které pomůže celé společnosti překonávat obtíže doby a ukáže druhým naši 
křesťanskou naději Božího života v Kristu. Pravidelně na Vás myslím při 
slavení mše svaté. 
  
   Srdečně zdravím a žehnám. 
    Váš  
                                                                            P. Matúš Kocian 
                                                                                   farář    
  
       
 
 

Nová kuchyně v opravených prostorách přízemí fary 
 



Rekonstrukce vnitřních prostor fary u sv. Matěje 2020 
   
Položka                                                                Cena v - Kč 
  
Bourání, zednické práce, dlažba, 
vnitřní dveře atd. - firma Klain 

  
500.049 

Zadní vchodové dveře   49.057 
Plynařské práce   34.359,70 
Topenářské práce   42.579,90 
Kovářské práce (mříž a madla na 
schodiště) 

  88.753,30 

Truhlářské práce     5.400 
Sklenáři (výroba a montáž prosklené 
stěny) 

  68.449,70 

Kliky na dveře     5.304 
Koberec + lišty + pokládka   14.628 
Malířské práce   62.383 
IKEA (kuchyňská linka a spotřebiče)   39.742 
Montáž kuchyně - firma Klain     4.351 
Zámečník     7.246,69 
Svítidla   14.172 
  Celkem 

887.418,29 
  

  
 Financování 
  
Farní prostředky 591.518,29 
Příspěvek od Arcibiskupství 
pražského 

100.000 

Dary 195.900 
  Celkem 

887.418,29 
  

 
Parkování před farou u sv. Matěje 

 
Římskokatolická farnost u kostela sv. Matěje Praha – Dejvice 

U Matěje 198/2, 160 00 Praha 6 
Tel. 720340265, IČ 61380792, e-mail: matejfarnost@centrum.cz 

  



  
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.                                      V Praze, 10.2.2021 
náměstek primátora                                                                Č.j. 4/2021 
Magistrát hlavního města Prahy 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1 
  
Věc: Žádost a podnět ohledně parkovacích zón. 
  
Vážený pane náměstku, 
            obracím se na Vás se svou žádostí a podnětem. Tuto záležitost jsem již 
řešil s místostarostou Prahy 6 panem Ing. Jiřím Lálou a byl jsem informován, že 
dotčený problém je zejména v kompetenci magistrátu. 
            V posledních letech dochází k postupnému rozšiřování oblastí, kde jsou 
modré parkovací zóny a zóny s placeným parkováním. Tato změna se loni 
dotkla i mě, když jsem jako majitel domu v Družicové ulici byl nucen zakoupit 
si roční parkování. 
            Koncem minulého roku byly vyznačeny další modré zóny v oblasti 
Hanspaulky. Bohužel tento krok nebyl dotažen až k sv. Matěji a na Babu. 
Nepíšu tím nic nového, když konstatuji, že došlo k politováníhodné situaci, kdy 
se parkující auta hromadně přemístila právě sem a totálně zaplnila zdejší ulice. 
Přitom, jak jsem si všiml, je modrá zóna vyznačena např. i ve střední části 
Šárecké ulice, kde je velká oblast zeleně a nikdo tam nebydlí, tudíž desítky 
metrů parkovacích míst zůstanou trvale prázdné. Podobně např. v ulici Na 
Špitálce a v mnoha dalších zůstane modrá zóna trvale prázdná, protože v těchto 
ulicích je několik málo vil, které mají vlastní garáže a parkování na ulici 
nevyužívají. To je pouze podnět k reflexi, zda je koncepce modrých zón opravdu 
účelně promyšlena. 
            O co mi však zejména jde, je situace před farou v ulici U Matěje 2. Zde 
modrá zóna velmi chybí a má své nejvyšší opodstatnění. Parkovací místa jsou 
stále více a neustále zaplněna zaměstnanci a zákazníky restaurace U Matěje. 
Lidé, kteří přijíždějí na hřbitov či na bohoslužby do kostela, a kteří jsou 
povětšinou obyvateli Prahy 6, mají problém zaparkovat. Jde navíc často o starší 
či invalidní občany, pro které je obtížné se na místo dostat městskou dopravou. 
Mělo by se respektovat, že fara je také veřejným úřadem, kam občané přijíždějí 
řešit záležitosti např. ohledně pohřbů, křtin, svateb. Jen pro ilustraci, nyní přímo 
před vchodem na faru již téměř dva měsíce parkuje luxusní Mercedes, který si 
tam zkrátka na zimu někdo zaparkoval a zjevně ho nepotřebuje. 
            Musím tedy pozvednout hlas za ty občany, kteří jakožto rezidenti a 
předplatitelé parkovného mají přednostní právo na to, aby se k veřejně 
prospěšným, památkovým a kulturním objektům, jimiž jsou hřbitov, kostel i 
fara, dostali. Nehledě už na dopady na životní prostředí, jehož kvalita se zde 
stále intenzivnějším a neregulovaným provozem zhoršuje. 



  
            Žádám tedy zdvořile o řešení situace a věřím, že v dohledné době se 
modré, případně placené zóny dostanou i do ulice U Matěje a okolních ulic. 
Děkuji Vám za obětavou službu občanům a věřím, že můj podnět přispěje ke 
zkvalitnění života zde v Dejvicích. 
  
            Přeji pokojné dny a srdečně zdravím. 
  
                                                                                   RNDr. Matúš Kocian, Ph.D. 
                                                                                                     farář         
 
 

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021 
 
Bratři a sestry, 

27. března 2021 začne sčítání lidu, které 
bylo naposledy před deseti lety. Tak jako 
minule, i tentokrát bude odpověď na otázku 
příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti 
k církvi dobrovolná. 

Z pohledu katolické církve je příslušnost 
k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato 
skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik.  
Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti 
k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference 
v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který 
říká, že v České republice  
je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % 
obyvatelstva. 

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás 
vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – 
hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická církev nebo 
Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste členem.  

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně 
katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se 
méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně 
slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla 
na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze 
sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících  
či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících 
polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme. 



Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je 
zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, 
lidská stránka církve nemusí být pro každého přitažlivá, ale nepřestává být 
společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu 
stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak 
se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit.  

Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před 
lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32).  

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme 
najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.  

Ze srdce vám žehnají 

                                 biskupové Čech, Moravy a Slezska 

 

 

 

 

Mávátko vydává ŘK farnost u kostela sv. Matěje, U Matěje 2, 

Praha 6, matejfarnost@centrum.cz 

Připomínky, náměty a dotazy k Mávátku u Lukáše Seidla nebo na mailu 
lukas.seidl@gmail.com 

 


