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Slovo úvodem
Milí farníci,
jsem rád, že vás po prázdninách mohu pro-
střednictvím našeho zpravodaje opět pozdravit.
Dnes se s vámi chci podělit o dvě události z po-
slední doby.
Letošní školní rok začal v pondělí 4. září. Ně-
kolik dní před jeho začátkem jsem si telefono-
val s panem starostou, který mě mimo jiné po-
zval na vítání žáků prvních tříd vinořské 
základní školy. Setkání s prvňáky a jejich ro-
diči se konalo v jídelně školy. Byla zcela zapl-
něná, protože prvňáčků je letos 69 a naplnili
tři třídy. Po proslovech pana ředitele a pana
starosty jsem dostal mikrofon do rukou také
já. Krátce jsem přítomným žákům popřál vše
dobré ke studiu i k vytvoření pěkných vztahů 
s novými kamarády a svěřil je do Boží ochra-
ny. Poté se šel každý z nich, po přečtení svého
jména, pozdravit s panem ředitelem a s třídní
učitelkou. Milé bylo, že při odchodu se prvňá-
ka ujal žák druhého ročníku, vzal ho za ruku
a odvedl ho do jeho třídy.
Nakonec jsme s panem ředitelem a starostou
skončili ve sborovně u kávy. Až zde jsem se do-
zvěděl, že jsem byl prvním knězem přítomným
vítání nových žáků. Zaznělo přání zahájit tak
novou tradici. Těší mě, že ze strany vedení ob-
ce i školy je farnost vnímána pozitivně a že se
spolupráce na základě vzájemné vstřícnosti
krůček po krůčku prohlubuje.

Jako kněz se také setkávám s pozůstalými
před pohřbem jejich blízkého. Před pár dny za
mnou přišli rodiče, kterým při autonehodě
zemřela šestadvacetiletá dcera. Den před plá-
novanou schůzkou mi volal její tatínek. Řekl
mi, že není praktikující křesťan, ale že přesto
chce, aby při posledním rozloučení ve strašnic-
ké smuteční síni nemluvil civilní řečník, ale
kněz. Odůvodnil to tím, že před třemi lety byl
na pohřbu ve vinořském kostele, odkud odešel
smířen a naplněn vnitřním klidem. Před těmi-
to lidmi, před jejich silnou a bolestnou životní
situací jsem jasně cítil, že je třeba, abych tu pro
ně jednoduše byl, abych jim naslouchal, aby se
cítili přijati. Znovu jsem si uvědomil, že tam,
kde stojíme před tajemstvím života a smrti, se
Pán zvláštním způsobem dotýká srdcí. V tako-
vé situaci se pravé lidské a křesťanské hodnoty
překrývají. Tertulián řekl: „Lidská duše je při-
rozeně křesťanská.“ Prostě řečeno, nikdo z nás
nemůže žít bez naděje. A to i tehdy, když neu-
míme odpovědět na otázku: „Proč se to stalo?“
Začátkem listopadu si budeme připomínat na-
še zemřelé. Když vidím rozsvícené a ozdobené
hroby, vnímám, že jsme si všichni blízcí, že to 
s naší společností není tak špatné. Jako křes-
ťané se za naše zesnulé modlíme, protože věří-
me v život věčný a ve společenství svatých. Víra
je dar a je v našem životě velkým světlem. Buď-
me za ni vděčni. Ač zde na zemi mnohé bo-
lestné situace nedokážeme rozumově uchopit 
a vysvětlit, je třeba z víry (v Boží lásku, ve zmrt-
výchvstání, v život věčný …) žít, aby se lumen fi-
dei (světlo víry) i pro nás jednou proměnilo 
v lumen gloriae (světlo věčné slávy). 

váš o. Vít Horák
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● Poutní mše sv. 17.9. bude sloužena v 9:00
hod. ve Vinoři, mše sv. v Satalicích ten den nebu-
de. Hlavním celebrantem bude P. Antonín Basler.

● Informativní schůzka jáhna Aloise Koláčka
s rodiči ministrantů se bude konat v neděli 
24. září po mši sv. na faře.

● Tradiční pěší pouť do Staré Boleslavi u příle-
žitosti svátku sv. Václava se bude konat 28. září,
sraz poutníků bude mezi rybníky Velká a Malá
Obůrka v 6:30 hod. Poutní mše svatá na Ma-
ri-ánském náměstí ve Staré Boleslavi začíná 
v 10:00 hod. (hlavním celebrantem bude Mons.
František Lobkowicz OPraem a kazatelem
Dominik kardinál Duka OP).

● Ve čtvrtek 19. října 2017 od 19:00 vás zve-
me na seminář z cyklu Vinořské podvečery s ná-
zvem Klíč k sobě i k druhým: Attachment 
a jeho odraz v našich životech, který proběhne 
v Centru Mariapoli. Dnešní doba na nás klade
mnoho otázek a nároků a je výzvou k neustá-
lému osobnímu růstu. Aktuálním tématem je
porozumění sobě v souvislosti se vztahy v ro-
dině, ze které pocházíme. Attachmentem (při-
poutání, přilnutí) nazýváme první citovou vaz-
bu dítěte vůči pečující osobě. Tato zkušenost
může být určující pro vytváření „životní strate-
gie“ vedoucí k pocitu bezpečí. Poznejme nové
informace, najděme klíč k sobě i k druhým v se-
mináři terapeutek K. Bouškové a E. Labusové.
Vstupné 100,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit
na tel. čísle 775 204 208 formou SMS.

Za tým organizátorů Marie Nováková 

Pravidelné aktivity

● Farní pouť do Číhoště a Želiva je plánována
na sobotu 14. října. Zálohu ve výši 200,- Kč
budou od zájemců vybírat A. Koláček (Vinoř) 
a B. Pechr (Satalice). Podrobnosti viz ohlášky.

● Modlitební vzpomínka na všechny věrné
zemřelé se bude konat v neděli 5. listopadu 
v 17:00 hod. na hřbitově.

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 ● Září 2017

Plánované akce

● Nechte děti přijít ke mně… My rodiče, peda-
gogové, katecheté dobře víme, jaká moudrost se
v dětech často skrývá. Děti jsou malí teologové,
často vidí pro nás neviditelné. Ježíš děti miloval
dokonce natolik, že se svým čistým srdcem staly
vzorem pro nás dospělé. Při výuce náboženství
získáváme nejen znalosti, ale učíme se osobní-
mu vztahu k Bohu jako Otci, životu ve společen-
ství Božích dětí, víře a důvěře v to, že Bůh je ak-
tivně přítomný v našich životech.
Výuka náboženství ve škole v Satalicích začíná
18.9. ve 14:30 hod., vyučovat bude P. Vít Horák.
Výuka náboženství ve Vinoři (v úterý, v případě
potřeby ve čtvrtek) začne v úterý 3. října ve třech
skupinách. Bude probíhat buď na faře nebo ve
škole, podle zájmu rodičů. Děti budou do skupin
rozděleny podle věku a počtu přihlášených.

Na všechny se těší katechetka 
Marie Nováková (tel. 775 204 208)

● Setkání seniorů se koná vždy 2. středu 
v měsíci od 9:00 do 10:30 hod. na faře.

● Pravidelný úklid kostela bude vždy v sobotu
před 3. nedělí v měsíci od 9:00 hod. Rozpis 
úkolů bude vyvěšen na nástěnce v kostele. Pro-
síme, zapisujte se do připraveného seznamu.


