VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ

V I N O ¤ S K ¯ FA R N Í

Z P R AVO DA J

Doba postní a Velikonoce 2017
Slovo úvodem

¤ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
U KOSTELA POV¯·ENÍ SV. K¤ÍÎE
V PRAZE – VINO¤I
●

2017

9. 4. KVùTNÁ NEDùLE – 9:00 m‰e sv.

Milí čtenáři farního zpravodaje,
drazí farníci,
na Popeleční středu, letos prvního
března, se začneme bezprostředně
připravovat na největší křesťanskou
slavnost v roce, Velikonoce. Každoročně ve velikonoční liturgii slavíme
a znovu prožíváme Mysterium Paschale (velikonoční tajemství). Je to:

● 13. 4. ZELEN¯ âTVRTEK – m‰e sv. v 18:00, po ní bude setkání farníkÛ

v Betlémû, na závûr bude adorace od 21:30 ve farním kostele.
● 14. 4. VELK¯ PÁTEK – Památka Umuãení Pána JeÏí‰e

15:00 poboÏnost kﬁíÏové cesty, 18:00 velkopáteãní obﬁady.
● 15. 4. BÍLÁ SOBOTA – od 9:00 do 18:00 adorace u BoÏího hrobu,

(tabulka sluÏeb v kostele umístûna na boãním oltáﬁi).
Vigilie slavnosti Zmrtv˘chvstání Pánû v NEDùLI v 5:00 ráno,
po nich spoleãná snídanû ve farním centru Betlém.
● 16. 4. BOÎÍ HOD VELIKONOâNÍ – 9:00 m‰e sv. se Ïehnáním pokrmÛ
● 17. 4. PONDùLÍ VELIKONOâNÍ – 9:00 m‰e sv.

K A P L E S VAT É A N N Y V SATA L I C Í C H
● 16. 4. BOÎÍ HOD VELIKONOâNÍ – 10:45 m‰e sv. se Ïehnáním pokrmÛ

VIN O Ř S KÝ FA R NÍ Z P R AVO DAJ ● Občasník farnosti při kostele Povýšení svatého Kříže v Praze – Vinoři
Připomínky a příspěvky můžete zasílat na adresu: magdalena.rytinova@vratelier.cz ● www.farnost-vinor.cz
Počet výtisků: 120 ks ● Tiskne: VR Atelier, Bukovinská 96, Praha-Vinoř ● Únor 2017

, po skonãení agapé na faﬁe

Tajemství centrální události dějin
spásy
Je to tajemství Pomazaného (Mesiáše), Boha a člověka. Ježíšova vydanost a láska (mytí nohou apoštolům,
ustanovení Eucharistie, tělesné a psychické utrpení, krutá smrt, hrob) dosahuje svého vrcholu o Veliké noci
Jeho zmrtvýchvstáním.
„To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti
rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu.
(…) Vskutku blažená noc, ta jediná
směla znát čas i hodinu, kdy Kristus
vstal z říše zemřelých!“ (z chvalozpěvu
Exultet)

●

Tajemství dopadu Pánovy smrti
a vzkříšení na náš život z víry
Slavení liturgie není pouhou připomínkou toho, co se událo, ale znovuzpřítomněním těchto událostí.
Nejsme jen vnějšími diváky a posluchači, ale aktivními účastníky, a to
prostřednictvím křtu, který křesťané
na celém světě každoročně právě během této Veliké noci obnovují.
„A tak posvěcená tato noc zahání
hříchy, smývá viny, hříšníkům vrací
nevinnost a zarmouceným radost; zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí
a pokořuje zlé moci.“ (z chvalozpěvu
Exultet)
Z toho vyplývá, že ústřední událost
dějin spásy má mít neustálý vliv na
náš život. Každý okamžik svého života máme žít jako velikonoční křesťané.
●

Rád se s vámi podělím o svou zkušenost z mé bývalé farnosti. Žili tam
dva bratři. Měli se rádi. Jeden z nich
každou neděli chodil na mši sv.
Druhý, výtvarník a středoškolský pedagog, se po svatbě s nepokřtěnou
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manželkou odnaučil na bohoslužby
chodit. Oba jsem stále více poznával.
Před jedněmi Velikonocemi jsem toho
„nepraktikujícího“ katolíka srdečně telefonicky pozval na Velikonoční vigilii.
Zdůvodnil jsem to krásou liturgie, která je sice delší, ale je bohatá na hluboké symboly. On mi odpověděl: „Pane
faráři, děkuji Vám za pozvání, rád přijdu. To víte, můj bratr mě pozve na
práci (stavebně upravoval dům), ale
ještě se mi nestalo, že by mě pozval na
bohoslužbu.“ Důsledkem prožité liturgické oslavy Kristova zmrtvýchvstání
a obnovy křtu nakonec bylo to, že začal pravidelně chodit na bohoslužby.
I když letos budeme slavit Velikonoční
vigilii v pro naši farnost netradiční ho-

dinu, v pět ráno, přesto vás srdečně na
její liturgii zvu. Měla zásadní význam
pro toho bratra, o němž jsem psal. Může mít podstatný význam jak pro nás,
tak pro příbuzné a přátele, které můžeme zkusit pozvat. Vezměme si k srdci stále aktuální Órigénovu výzvu:
„Co ti prospívá, jestli Kristus kdysi vstal
z mrtvých, jestliže nevstal z mrtvých v tvé
duši? Modleme se, aby se jeho zmrtvýchvstání v nás uskutečňovalo denně
a abychom mohli říci: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“
Přeji vám i sobě, abychom radostně
a do hloubky prožili Velikonoce a abychom skrze osobní obnovu křtu znovu
prožili radost z toho, že jsme křesťané!
P. Vít Horák, duchovní správce

Informace o hospodaření farnosti
v roce 2016
●

Vybrané položky, zaokrouhleno
na 100,-Kč):
●
●
●
●

PŘÍJMY z kostelních sbírek
(pro farnost):
130 900,- Kč
Odeslané účelové
sbírky:
63 300,- Kč
Přijaté dary:
26 600,- Kč
Poskytnuté dary:
30 600,- Kč
(příspěvek mladým,
Adopce na dálku,
dar cizí farnosti)
■

●

●

VÝDAJE na energie
a vodu: 27 300,- Kč (kostely)
104 000,- Kč (fara a Betlém)
Výdaje na opravy a údržbu:
194 600,- Kč (kostel; z toho
oltářní obraz 140 000,- Kč)
19 700,- Kč (fara)
Výdaje na výuku náboženství:
27 000,- Kč

Celkově farnost hospodařila s přebytkem 554 200,- Kč (díky příjmům z pronájmů a prodeje pozemku), který je ur2■
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tvrdý, ale nesmírně moudrý. Věřím, že
takové bude divadelní představení (více o P. Huvarovi na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních
režimů: ustrcr.cz). Vstupné 100,- Kč.
Za organizační tým Marie Nováková
● Křížová cesta lesem: Letos se bude
konat již desátá křížová cesta lesem nejen pro děti. Sraz bude v úterý 4. dubna
v 17:00 mezi rybníky v Obůrkách. Po
cestě budou děti s dospělými plnit malé
úkoly vztahující se k jednotlivým zastavením. Srdečně zveme všechny, kteří
mají dětská srdce a ochotu zastavit se
v běhu života společně s dětmi.
● Brigáda na úklid kostela před Velikonocemi bude v sobotu 8. 4. od 9:00.
Prosíme o pomoc a hojnou účast.
Bližší informace podá Martin Halík.
● Kající bohoslužba pro děti: V úterý
11. dubna od 17:00 bude ve vinořském
kostele kající bohoslužba pro děti.
Možnost přijetí svátosti smíření mohou
využít i dospělí.
● Příští termín jednání pastorační
rady farnosti byl stanoven na středu
26. dubna 2017 od 18:45 na faře.
● První svaté přijímání: Již nyní se na
něj děti připravují. Příprava probíhá
v době výuky náboženství (v úterý od
17:00 hod.). Bezprostřední příprava se
bude týkat i rodičů. Čtyři setkání s nimi
bude mít P. Horák. Děti poprvé přijmou
svátost smíření 27. 5. a k prvnímu sv.
přijímání přistoupí 28. 5. při mši sv.
Marie Nováková, katechetka
■

Noc kostelů
Noc kostelů proběhne v pražské arcidiecézi v pátek 9. 6. V naší farnosti bude připraven program pro děti i dospělé. Připravujeme večer s promítáním
o misiích v africkém Kamerunu, kde
uprostřed pralesa vymíral v šedesátých
letech minulého století kmen Bangwa
na následky epidemie. Na žádost místního krále, fona Defanga, přišli z Itálie
členové Hnutí fokoláre, aby zde postavili nemocnici. Horko, téměř stoprocentní vlhkost, malárie, spavá nemoc
a značně odlišný způsob uvažování domorodců, to vše provázelo první průkopníky při budování misií ve Fontem
a Fonjumetaw. O více než čtyřicet let
později přijel do této oblasti pracovat
i český lékař a misionář P. MUDr.
František Slavíček.

Pozvání
P. Pavel Kuneš, který v našem kostele
sloužíval mše sv., uspořádal ke svým
osmdesátinám dvě výstavy svých obrazů z posledních let. První je k vidění
do 30. 3. 2017 v kavárně Maňána
v Maňákově ulici na Černém Mostě
(cca 200 metrů od konečné stanice
Černý Most). Otevřeno je od pondělí
do pátku od 13:00 do 20:00 hod.
Druhou výstavu si můžete prohlédnout na faře v Klecanech.
5■
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čen jako rezerva pro letošní rok, kdy
nás čeká:
● úprava přízemí fary
● oprava střechy a části krovu nad
levou lodí kostela, kam zatéká
● zajištění havarijního stavu opěrné
zdi u kostela; čekáme na vyřízení
žádosti o grant od MHMP; farnost
musí část uhradit z vlastních
prostředků
● restaurování obrazu sv. Jana
Nepomuckého na pravém zadním
oltáři v kostele (předběžný
rozpočet činí 49 450,- Kč)

Kostelní sbírka
nebo dar?
Kostelní sbírky jsou příspěvkem na
režii kostela. Z nich je vždy 10% odváděno do Svépomocného fondu Arcibiskupství pražského. Dále je arcibiskupstvím každoročně vyhlášeno devět
účelových sbírek, které jsou odesílány
v plné výši.
Chceme-li finančně podpořit farnost,
případně nějaký konkrétní účel, např.
restaurování obrazu, farní aktivitu
apod., je vhodnější poskytnout DAR
CÍRKVI, buď hotově nebo převodem
na účet farnosti číslo: 113495329/
0800, vedený u České spořitelny, a.s.
Další možností je, že si místo příspěvku do kostelní sbírky zřídíte trvalý příkaz na Vámi zvolenou částku jako mě■

síční dar farnosti. Výhodou je, že celý
Váš příspěvek ve formě daru zůstane
farnosti, protože z těchto darů neodvádíme zmíněných 10%. Tento způsob se
již několik let provádí v mnoha farnostech po celé ČR a osvědčil se. Na požádání vystavíme potvrzení o daru pro
uplatnění odpočtu hodnoty daru ze základu daně.
Marie Krajlová

Ohlédnutí
Tříkrálová sbírka v naší farnosti přinesla výtěžek ve výši 30 266,- Kč. Všem
koledníkům i dárcům upřímné Pán Bůh
zaplať. K 1. únoru 2017 se v celé České
republice vybralo rekordních 100 422
897,- Kč.
Od 14. 2. 2017 jsou mše svaté ve všední dny slouženy v nově upravených
prostorách na faře. Všem farníkům,
kteří se na těchto úpravách podíleli,
velmi děkujeme. Do kostela se mše sv.
opět vrátí po Velikonocích.
V úterý 14. února v 19:00 hod. se ve
farním centru Betlém konala zajímavá
beseda s promítáním fotografií o životě
v indickém velkoměstě Pune. Po naservírování pravého indického čaje nás svými zkušenosti obohatil a na dotazy věcně odpovídal Dominik Obruča. Jemu
a těm, kdo se na přípravě besedy podíleli, děkujeme.
3■
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Večer u Černínů

Co nás čeká

Ve čtvrtek 16. 2. se také naše farnost
již po sedmé připojila k Národnímu
týdnu manželství. V restauraci U Černínů se sešlo více než čtyřicet lidí, kteří touží podpořit rodinu, manželství
a trvalé vztahy. Nad Valentýnským menu zazněly za doprovodu jazzu v podání skupiny K3 nejrůznější „recepty“
na dobré manželství, v duchu vážném
i humorném. Děkujeme za krásný večer!

● Duchovní obnova farnosti se uskuteční v neděli 26. 2. po mši sv. (předpokládaný závěr kolem 14:00), povede ji
P. MUDr. František Slavíček.
● Doba postní začíná na Popeleční
středu 1. března, mše sv. bude v 18:00
hod. ve vinořském kostele.
● Křížovou cestu se v době postní budeme modlit ve vinořském kostele každý pátek přede mší sv. od 17:30, povede
ji jáhen Alois Koláček.
● Postní aktivita pro děti: Od března
se společně s dětmi připravujeme na
Velikonoce. Součástí této přípravy bude krátké zamyšlení pro děti před promluvou při nedělní mši sv. Na téma naváže katecheze při výuce náboženství.
● Ekumenické setkání se členy Církve
bratrské z Horních Počernic, se uskuteční v úterý 14. března v 18:00 ve vinořském kostele.
● Jan Horák opět ve Vinoři: Ve středu 29. března vás od 19:00 opět zveme
na divadelní představení Jana Horáka
v Centru Mariapoli, tentokrát s názvem „Pověsíme jenom faráře“, inspirované deníkem vězněného kněze P.
Huvara. Horákovo předešlé představení „František“ bylo velmi úspěšné.
Jako studentka jsem se s P. Antonínem Huvarem osobně setkala. Zaujala
mě jeho mimořádná osobnost a smysl
pro humor, který byl drsný, někdy až

Společenský večer
V sobotu 18. 2. se uskutečnil již šestý
Společenský večer Zlaté Prahy, organizovaný Hnutím fokoláre ve spolupráci s farností, Sokolem a s podporou
MČ. Večera se zúčastnilo téměř 130 lidí. Kromě tance, příjemné hudby,
tomboly a večerního překvapení, přispěly také děti z farnosti srdíčky vyrobenými pro manželské páry, které se
připojily k Národnímu týdnu manželství. Naše talentovaná kuchařka Helenka připravila srdíčka podle svého
originálního receptu. Výtěžek večera
opět poputuje do Kamerunského Fontem, kde pomáhá se zajištěním lékařské péče. Večera se osobně zúčastnil
i P. František Slavíček, který zde působí.
Účastníkům, pomocníkům i sponzorům jménem týmu organizátorů děkují
Marie a Pavel Novákovi
■
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