
Advent a Vánoce 2017

V I N O ¤ S K ¯  FA R N Í
Z P R AV O DA J

Milí farníci,
je skoro neuvěřitelné, že je před námi opět

advent a Vánoce. Jako křesťané víme, jaký
smysl tato období mají. Také však víme, že je
kolem nás mnoho lidí, kteří toto poznání ne-
mají. Je dobře, že mnozí z nich používají ad-
ventní věnec, účastní se o první adventní ne-
děli rozsvícení vánočního stromu, krásných
koncertů v našem kostele v rámci Vinořského
adventu nebo přijdou na „půlnoční“.

Někdo si možná řekne, že je to trochu má-
lo. Já si to však nemyslím. Naopak, tito lidé
jsou pro nás výzvou, protože přemýšlejí
o smyslu toho, co slavíme, a hledají světlo,
které jsme my našli v Ježíši Kristu, který je
znamením Otcovy lásky. Dají se oslovit lépe
než ti, kteří se v adventním čase těší pouze na
drahé dárky, mnoho dobrého jídla a nicnedě-
lání o vánočních svátcích.

Před nedávnem jsem viděl jednu zvláštní re-
klamu. Byla o starém dědečkovi. Jeho děti
a vnoučata mu před Vánoci poslaly blahopřá-
ní nebo namluvily přání na záznamník. Štěd-
rovečerní večeři si však jako vdovec připravil
a snědl sám. Byl smutný a osamělý. Pak v tom-
to minutu a čtyřicet šest vteřin dlouhém videu
následuje záběr jeho šesti dětí, které se pro-
střednictvím parte nebo sms dozví, že jejich

tatínek zemřel. Příběh vyústí v to, že se děti,
které přijely na tatínkův pohřeb, setkají se
svým živým otcem, který oznámil svou smrt
jen proto, že toužil po společném a radostném
setkání s nimi, svými nejbližšími.

Poselství tohoto krátkého filmu je jasné.
Vánoce jsou zaměřeny na rodinu, domov a čas
strávený s blízkými. Proč? Protože oslavují na-
rození Dítěte s náručí otevřenou pro každého
z nás. Nikdo z nás není na okraji zájmu Syna
Panny Marie a Boha Otce. Zkrátka Vánoce
jsou znamením Boží Lásky, která spočívá
v lásce v rodině, doma, tedy tam, kde se cítí-
me přijati a v bezpečí a kde prožíváme ryzí ra-
dost, že můžeme trávit čas s těmi, kteří nás
mají rádi.

Přeji nám, aby letošní adventní i vánoční
čas byl pro každého z nás výjimečný a požeh-
naný.

Otec Vít

Slovo úvodem

Ze života farnosti
� V říjnu se uskutečnila informativní schůzka
jáhna A. Koláčka s rodiči ministrantů, malým
ministrantům byly přiděleny „vlastní“ rochety
a už nyní zažíváme radost z jejich hojného po-
čtu kolem oltáře při nedělních bohoslužbách.

� Výuka náboženství probíhá ve Vinoři i v Sa-
talicích. Na vinořské faře vyučuje katechetka
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Marie Nováková celkem 32 dětí, které jsou roz-
děleny ve třech skupinkách dle věku. V satalic-
ké základní škole vyučuje P. Vít Horák 9 dětí.

� Zájemci o přijetí svátosti biřmování se mo-
hou hlásit u P. Víta Horáka. Příprava bude za-
hájena v lednu 2018.

� Při mši sv. v neděli 10. prosince se uskuteč-
ní sbírka naší farnosti ve prospěch projektu
Adopce na dálku. Za vaše dary upřímné Pán
Bůh zaplať.

� Prohlídka tradičních orlickoústeckých betlé-
mů se uskuteční buď 29. prosince 2017, nebo
13. ledna 2018 (případně v oba termíny dle po-
čtu zájemců). Zapisujte se prosím do tabulky 
umístěné v kostele nejpozději do 17. prosince
2017.

� I náš kostel se opět připojí k akci Betlémy,
kdy budou v pražské diecézi přístupné kostely
k prohlídce (nejen) betlémů. Kdo můžete strá-
vit v kostele alespoň hodinu při dohledu, zapi-
sujte se prosím do tabulky (rozpis služeb) na
bočním oltáři. Náš kostel bude otevřen v ná-
sledujících časech:

24. 12. Štědrý den 13:00 – 16:00

25. 12. Hod Boží vánoční 13:00 – 16:00

26. 12. Svátek sv. Štěpána 13:00 – 16:00

31. 12. Svátek Svaté rodiny 13:00 – 17:00

1. 1. 2018 Nový rok 13:00 – 16:00 

Plánované akce
� Promítání dokumentu a vyprávění P. Fran-
tiška Slavíčka o jeho misijním působení ve
Fontem se bude konat ve farním centru Bet-
lém v neděli 17. prosince 2017 po mši sv.

� Roráty v adventním čase budou ve Vinoři vždy
v úterý a v Satalicích ve čtvrtek od 6:00 hod.,
úterní mše sv. v adventu sloužena nebude.

� Večerní mše sv. ve všední dny budou od za-
čátku adventu slouženy až do odvolání na faře
na Vinořském náměstí.

� Mikulášská besídka pro děti se koná v neděli
3. prosince od 15:00 hod. v Centru Mariapoli.
Bližší informace na plakátku nebo u Marie Ba-
daničové a Lucie Diblíkové.

� Adventní duchovní obnova se uskuteční
v neděli 10. prosince po mši sv., povede ji 
P. Jan Paseka z královéhradecké diecéze. Pro-
síme zájemce, aby se z organizačních důvodů
zapisovali do seznamu umístěného v kostele
na bočním oltáři. 
Projeví-li rodiče zájem, bude souběžně probí-
hat i program pro děti (výtvarná dílna) orga-
nizovaný Lídou Obručovou.

� Brigáda na úklid kostela, instalaci stromků
a betléma se bude konat 16. prosince od 9:00
hod., prosíme o pomoc zejména muže (koordi-
nují M. Halík a J. Krajl).

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka bude v celé České republice
probíhat od 1. do 14. ledna 2018. V naší far-
nosti se postupně bude chodit koledovat od
pátku 5. ledna do úterý 9. ledna, v neděli 
7. ledna bude chodit koledovat všech osm sku-
pinek. Prosíme zejména rodiny s dětmi a mlá-
dež o pomoc a účast (koordinují Marie
Nováková a Jan Obruča).

Příští termín jednání PR byl stanoven 
na středu 31. ledna 2018 v 18:45 hod.
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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 � Listopad 2017

Pořad bohoslužeb o Vánocích 2017

Neděle 24. 12. 13:00-16:00 Betlémské světlo v kostele
Štědrý den 9:00 Mše svatá

(4. neděle adventní) 16:00 Vánoční mše svatá pro rodiny
0:00 Půlnoční mše svatá

Pondělí 25. 12. 9:00 Mše svatá
Narození Páně 13:00-16:00 Betlémské světlo v kostele

Úterý 26. 12.
sv. Štěpána 9:00 Mše svatá

Středa 27. 12. – pátek 29.12. 18:00 Mše svatá  

Neděle 31. 12. 9:00 Mše svatá, při ní  
Svátek sv. Rodiny obnova manželských slibů 

Památka sv. Silvestra 17:00 Mše svatá

Pondělí 1. 1. 2018
Nový rok 9:00 Novoroční mše svatá

Neděle 24. 12.
Štědrý den 10:45 Mše svatá

21:00 Půlnoční mše svatá

Pondělí 25. 12. 10:45 Mše svatá

Neděle 31. 12. 10:45 Mše svatá

Pondělí 1. 1. 2018 10:45 Mše svatá

Kostel Povýšení sv. Kříže v Praze–Vinoři

Kaple sv. Anny v Praze –Satalicích

Požehnané a radostně prožité dny Narození našeho Spasitele i šťastný 
a pokojný rok 2018 vám přejí jáhen Alois Koláček a otcové Jiří Kratochvíl,

František Slavíček a Vít Horák.


