V I N O ¤ S K ¯ FA R N Í

Z P R AVO DA J
Léto 2018
K zamyšlení
Drazí farníci,
když jsem uvažoval, o čem bych vám dnes chtěl
napsat, vyvstalo mi v mysli jediné slovo:
VDĚČNOST. V jakém smyslu? Vyjádřil jsem
to například takto (jsou to úryvky z mých
e-mailů):



„Mám se dobře. Teď jsem jakoby přibržděn,
abych se ztišil. Všichni jsme v Božích rukou.
A já jsem (od 19. dubna 2018) také v rukou lékařů. Zítra se dozvím více o své další léčbě.
Jsem po operaci maligního nádoru. Asi v pondělí nastoupím na chemoterapii nebo jinou
onkologickou léčbu. Pravděpodobně jsou pro
mne dobré vyhlídky. Nevím. Ale jak jsem řekl,
jsme ve správných, tedy Otcových, rukou.
Zrovna dnes jsem si také vzpomněl na Tebe při
meditaci nad tímto textem:
Když lásku objevíte, chcete za ni někomu poděkovat. To proto, že víte, že jste ji nestvořili.
Víte, že jste v ní nežili, a najednou se na ní
účastníte. Láska je něco, co udržuje a zakládá
všechny věci.
Jak řekl Dante, láska je energií, „která hýbe
sluncem, měsícem a ostatními hvězdami“.
Svatý Vincenc z Pauly děkoval chudým za to,
že mu dovolili, aby jim pomáhal. Je to, jako by
řekl: „Děkuji vám za to, že jste mi dovolili prohlédnout. Jste okny, která mi umožňují vidět
skutečnost.“

Nemiloval jsem já, nemilovali jste vy: láska
prostě je – a my náhle vidíme, že je mezi
námi.
Měj se hezky. A buď stále pozitivní. K tomu Ti
jako kněz žehnám.“



„Děkuji vám za vše,… co jste pro mě dělali
a děláte, za modlitby… U P. Mirka Cútha
se mám opravdu dobře… Naštěstí v neděli
20. května můžu sloužit mši ve Vinoři
a Satalicích. V neděli 13. května byly obě mše
pro mě povzbuzením.
Jsme tedy v rukou Božích. Na něj házím svou
každou starost.“



Ještě jednou vám všem DĚKUJI.
o. Vítek

VINOŘSKÝ FARNÍ ZPRAVODAJ

Aktuality
ze života farnosti
● Májové bohoslužby se konají vždy v pátek
po večerní mši sv. Program připravují maminky s dětmi.
● Noc kostelů se letos koná v pátek 25. května. Ve Vinoři bude na programu výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ Vinoř, výtvarná dílna na
téma „Obdarování“, vedená Lídou Obručovou,
přednáška manželů Rytinových pro zájemce
o historii kostela a varhanní koncert Ondřeje
Hrubého. Dobrovolníci ochotní pomoci s organizací se mohou hlásit jáhnu Aloisi Koláčkovi.
V Satalicích bude možné navštívit otevřenou
kapli, kde bude připravena prezentace o její historii.
● Dětský den se bude konat v neděli 3. června od 15:00 hod. na farské zahradě nebo
v Sokole (dle počasí). Dobrovolníci ochotní
pomoci s přípravou se mohou hlásit Marii
Novákové a manželům Badaničovým. Termín
schůzek přípravného týmu bude oznámen
v ohláškách.
● P ŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Na první sv. přijímání se letos pod vedením paní katechetky připravuje devět dětí. Již proběhla informativní schůzka s jejich rodiči. První
svátost smíření dětí se uskuteční v sobotu
9. června v 18.00. ve farním kostele. V neděli
10. června při bohoslužbě ve vinořském kostele
poprvé přijmou Tělo Páně, následovat bude společné posezení pod pergolou na farské zahradě
(v případě nepříznivého počasí v Betlémě).

● 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 druhou středu v měsíci od 9:00 do 10:30 hod. na faře.
Informace poskytnou Stáňa a Petr Ettlerovi.
● Příští jednání pastorační rady se bude konat
ve středu 20. 6. 2018 od 18:45 hod. na faře.
● Podle smlouvy mezi biskupem Vokálem
a kardinálem Dukou se bude v srpnu P. Vít
Horák vracet do královéhradecké diecéze.
Modleme se za něho a také za jeho nástupce.
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