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Slovo úvodem
Milí farníci,

prožíváme krásný měsíc květen, v němž si
skrze májové pobožnosti připomínáme
Pannu Marii, která nás vede ke Kristu. 
V sobotu 13. května si celý svět, i díky ces-
tě římského biskupa Františka, připomněl
100. výročí jejího zjevení ve Fatimě.
Když jsem byl ještě chlapec, někdo se mě
zeptal: „Proč je Panna Maria tak krásná?“
Jen jsem pokrčil rameny. Odpověď zněla:
„Protože stále milovala.“ Kdo miluje
v křesťanském smyslu slova, ten je krásný,
protože v něm je harmonie přítomnosti
Boha-Lásky.
Opakem lásky je sobectví. Jeho důsledky
vidíme ve skutcích vedoucích ke smutku,
úzkosti a zoufalství. To se týká nejen ne-
gativních zpráv, které vidíme na obrazovce
televize nebo počítače. Týká se to nás sa-
motných, protože se to týká těch nejbliž-
ších vztahů v rodině.
Anselm Grün v jednom svém textu píše 
o dvou rovinách komunikace. O první mlu-
ví jako o rovině, kde se odehrávají hry bez
konce. Je to rovina vítězství a porážek.
„Buď jsem silnější nebo slabší nežli ten
druhý, buď vítězím já, nebo on. Jeden mu-

sí vždy nutně prohrát. Je to hra bez konce.
Protože prohraji-li jednou, pak bojuji jen
proto, abych příště vyhrál.“
Autor tohoto textu tvrdí, že láska jedná 
s druhým na vyšší rovině, kdy v druhém
nevidí konkurenta, ale člověka, v němž je
mnoho dobrého.
„Láska má zájem o to, posílit v druhém dob-
ro, probudit v něm jeho možnosti a nechat
ho žít. Nepotřebuje porážku druhého k tomu,
aby uvěřila ve vlastní hodnotu a sílu. Kdo na-
šel v sobě nebo spíše v Bohu svůj základ
a svou hodnotu, ten může ponechat druhého,
aby i on měl svou vlastní hodnotu.“
Přeji nám, abychom se v našich vztazích
poctivě a vytrvale snažili o tuto vyšší rovi-
nu nejen v tomto krásném mariánském
měsíci, ale i v dalších měsících, které jsou
před námi. Tak se na nás naplní jedno 
z blahoslavenství: „Blahoslavení tvůrci po-
koje, neboť oni budou nazváni Božími sy-
ny.“ K tomu vám vyprošuji sílu shůry a po-
sílám Boží požehnání.

P. Vít Horák, duchovní správce

Ohlédnutí
● V čase, jenž uplynul od minulého vydá-
ní Farního zpravodaje, se uskutečnilo
mnoho zajímavých událostí – například 
ekumenické setkání s bratry a sestrami
z Církve bratrské z Horních Počernic, be-
seda o Indii s Dominikem Obručou, setká-
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ní v restauraci U Černínů v rámci Národní-
ho týdne manželství, Společenský večer Zla-
té Prahy, postní duchovní obnova, děkovná
mše sv. za kardinála Vlka, páteční křížové
cesty a křížová cesta lesem i divadelní před-
stavení či přednáška J. Prekopové a J. Štur-
my v Centru Mariapoli… Všem organizáto-
rům a účastníkům děkujeme za společně
prožitý čas i hluboké zážitky.
● V zimním období (do změny na letní čas)
se bohoslužby ve všední dny konaly v nově
zbudované kapli v přízemí fary, což se také
setkalo s kladnými ohlasy farníků. V kapli
byl instalován i nový dřevěný ambon.

● Brigáda na úklid kostela před 1. sv. přijí-
máním bude v sobotu 27. května od 9:00
hod., květinová výzdoba bude zajištěna.

● První sv. přijímání dětí z farnosti bude
v neděli 28. května při mši sv. v 9:00 ve vi-
nořském kostele, po mši sv. bude agapé 
v areálu fary.

● Dětský den, spoluorganizovaný farností,
hnutím Fokoláre a Sokolem za podpory MČ
Praha – Vinoř, se bude konat v neděli 
4. června od 14:00 hod. na farské zahradě,
v případě nepříznivého počasí v Sokolovně.
Organizační tým vede Martin Halík.

● Noc kostelů se uskuteční v pátek 9. 6. po
večerní mši sv. Pro příchozí bude připraven
pestrý program: prohlídka kostela s výkla-
dem, promítání o misii ve Fontem, výtvarná
dílna pro rodiny s dětmi. Prosíme dobrovolní-
ky o pomoc se zajištěním prohlídek kostela.

● Tradiční táborák s blešákem se bude ko-
nat v úterý 20. června od 17:00 do 20:00
hod. na farské zahradě. Těší se na vás ka-
techetka Marie Nováková s dětmi z nábo-
ženství!

● Příští termín jednání pastorační rady byl
stanoven na středu 21. června v 18:45 hod.
na faře.

● Bližší informace k plánovaným akcím
zazní postupně v ohláškách, najdete je i na
farním webu a na plakátech.

Všichni, kdo Farní zpravodaj připravují,
přejí farníkům požehnané léto a šťastný ná-
vrat ze všech cest!

VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ ● 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 ● Květen 2017

Výzva

● Jak již zaznělo v ohláškách, hledají se
dva dobrovolníci – koordinátoři květinové
výzdoby v kostele. Prosíme zájemce o tuto
službu, aby se ohlásili P. Vítu Horákovi.

● Od června bude zaveden nový systém 
úklidu kostela. Ten se bude konat 1x za
měsíc, přímo v kostele bude umístěn rozpis
služeb, na každý termín vždy cca pro tři 
osoby. Zároveň bude stanoven rozpis prací,
tj. manuál, jak má úklid probíhat a co je
při něm třeba udělat. Prosíme zapisujte se
v kostele do připraveného rozpisu.

Co nás čeká
● Májové pobožnosti jsou vždy v pátek po ve-
černí mši sv., závěrečná pobožnost bude ve
středu 31. 5. po mši sv. v 18:00  hod.


