V I N O ¤ S K ¯ FA R N Í

Z P R AVO DA J

Doba postní a Velikonoce 2018
Slovo úvodem
Milí farníci,
již 14. února začne Popeleční středou postní
doba, protože Boží hod velikonoční připadne
již na 1. dubna. Před mým přáním pro postní
a velikonoční čas mi dovolte jedno zamyšlení.
Po úmrtí našeho kostelníka Martina si stále více uvědomuji, kolik věcí kolem kostela, fary
a farního centra Betlém neúnavně a s nasazením obstarával. Zastat tolik věcí se už jednomu člověku stěží podaří. Budu proto rád, když
se najde více osob, které se společně postarají
o otvírání kostela a údržbu budov naší farnosti. To, jak se nám to podaří, ukáže, zda a nakolik je naše farnost živá. Je to výzva pro nás
všechny, abychom nezůstali u slov, ale pro vytváření našeho farního společenství konkrétně
přiložili ruku k dílu.
Farnost a její činnost ale není vyjádřena jen
vztahy mezi námi. Jsme především společenstvím těch, kdo jdou za Mistrem. On, Ježíš, nás
zve, abychom dobrem prokvašovali těsto celé
společnosti, v níž žijeme.
Farnost nemůže být uzavřená sama do sebe.
Jsme tu pro druhé. Naším svědectvím je láska.
Bez ní nejsme pro lidi kolem nás srozumitelní.
Znamená to dávat se k dispozici. Mít otevřené
oči i srdce pro každého bližního, především pro
ty nejpotřebnější.
Tím se staneme téměř hmatatelným zpřítomněním starostlivého a pečujícího Boha. O tom
vypráví i následující text.

Bůh nemá v tomto světě jiné ruce než tvoje
Během druhé světové války byla během náletů
doslova smetena jedna malá vesnička. Mezi
„oběťmi“ byl i farní kostel. Socha Krista vedle
kostela přišla o ruce i nohy. Po válce se lidé
rozhodli, že kostel opraví, dohodli se ale, že sochu opravovat nebudou. Na patu kříže pak pověsili tabulku, na které stojí:
„Už nemám ruce ani nohy.
Od nynějška buďte vy
mýma rukama i nohama
a přinášejte úlevu a uzdravení
zraněnému světu.“
To je mé přání k postní a velikonoční době. Přeji
nám, abychom byli Pánovýma rukama a nohama v dnešním světě, zde v Praze-Vinoři a všude,
kde právě jsme. Neboť Pán jiné ruce a nohy nemá. Být jeho rukama a nohama je naším životním úkolem. Ať je naše pomoc druhým hmatatelným zpřítomněním Boha a jeho lásky.
otec Vít

Ohlédnutí
● Byla zahájena příprava na biřmování,
probíhá v neděli večer na faře. Bližší informace případným dalším zájemcům poskytne P. Vít Horák.
● Tříkrálová sbírka letos vynesla ve Vinoři
41962,- Kč a v Satalicích 4773,- Kč, celkem
tedy rekordních 46.735,- Kč. Všem dárcům
a koledníkům upřímné Pán Bůh zaplať!

VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ

Aktuality
● V rámci Národního týdne manželství se bude v restauraci U Černínů v pondělí 12. února
od 19:00 hod. konat přátelské setkání manželů a párů. Prosíme případné zájemce, aby se
hlásili koordinátorce Marii Novákové (kvůli
rezervaci místa).
● Biblické hodiny, vedené P. Františkem
Slavíčkem a P. Vít Horákem a zaměřené na biblické texty z následující neděle, se od 21. února
budou konat pravidelně vždy ve středu po mši
sv. ve farním sále.
● Ekumenické setkání s věřícími z Církve bratrské se uskuteční 25. 2. v 18:00 hod. v modlitebně Církve bratrské v Horních Počernicích.
● Postní duchovní cesta pro děti, vedená katechetkou Marií Novákovou, bude probíhat vždy
o nedělích při mši sv.
● Postní duchovní obnova – termín bude zveřejněn v ohláškách.
● Křížovou cestu se budeme modlit po celou dobu postní vždy v pátek od 17:30 hod. v kostele;
páteční mše sv. budou slouženy též v kostele.
● Křížová cesta lesem (nejen) pro děti
se bude konat v úterý 20. března, sraz
v 17:00 hod. na hrázi rybníků Malá a Velká
Obůrka.
● Kající bohoslužba pro děti se uskuteční
v úterý 27. března od 17:00 hod. ve vinořském
kostele.
● Předvelikonoční úklid kostela bude
v sobotu 24. března od 9:00 hod. (informace
Alois Koláček).
● Příští termín jednání PR byl stanoven na
18. dubna 2018 v 18:45 hod. ve farním sále.
● Poutní mše sv. ve Vinoři bude sloužena v neděli 16. září 2018.

25. 3. KVĚTNÁ NEDĚLE
● v 9:00 mše sv. ve Vinoři
● v 10:45 v Satalicích.
29. 3. ZELENÝ ČTVRTEK
● obřady v 18:00 hod., následuje agapé
v Betlémě a od 21:00 hod. adorace v kostele.
30. 3. VELKÝ PÁTEK
● křížová cesta v 15:00 hod. v kostele,
obřady v 18:00 hod.
31. 3. BÍLÁ SOBOTA
● adorace u Božího hrobu od 09:00 do
18:00 hod. Prosíme farníky, aby se zapisovali na půlhodinové služby v kostele.
1. 4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
(Hod Boží velikonoční)
● obřady v 5:00 hod., následuje společná
snídaně na faře. Mše sv. s žehnáním pokrmů ve Vinoři v 9:00 hod.
2. 4. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
● mše sv. pouze ve Vinoři od 9:00 hod.

Pravidelné aktivity
● Pravidelná setkání matek s dětmi se konají
každé 2. úterý v měsíci dopoledne – bližší informace poskytne Magdalena Broschová
(m.broschova@seznam.cz). Nepravidelná setkání již pracujících matek – bližší informace
podá Zdeňka Vitámvásová (tel.: 775 188 995).
● Setkání seniorů se koná každou 2. středu
v měsíci od 9:00 do 10:30 hod. na faře. Informace poskytnou Stáňa a Petr Ettlerovi.
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