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

Milý otče Stanisławe, o Tvém „života běhu“
se dočtou farníci i „nekostelní“ obyvatelé Vi-
noře v právě vycházejícím čísle Vinořského
zpravodaje. Dovol tedy pár otázek týkajících se
přímo Tvého působení v naší farnosti. Co Tě
u nás příjemně překvapilo, co tu, podle Tvého
názoru, funguje?

Velkým překvapením pro mě je, že obec,
která má pět a půl tisíce občanů, má v kostele
tolik lidí, zvláště mladých a rodin s dětmi.
Vidím v tom obrovský potenciál a je to i velká
výzva. Za druhé vnímám pozitivně spolupráci
všech tří složek (farnost, obec, fokoláre), kte-
rá si, myslím, zaslouží mou podporu. Nejde

jen o to, aby se sešly dvě nebo tři osoby, ale
spíš by bylo dobré, aby se dvakrát do roka se-
šla větší skupina. Pak by byla větší šance přijít
na nová témata a možnosti, které, jak věřím,
v nás ještě dřímají. Navíc máme i velké záze-
mí a hmotný potenciál – máme velkou faru,
Betlém, zahradu… podílí se na tom i fokoláre.
Samozřejmě je třeba hledat další proevangeli-
zační možnosti. Byla by škoda, kdybychom se
uzavřeli s tím, že takhle je nám dobře. Vidím
možnost zahájení kurzů Alfa, nebo nějaké vět-
ší angažovanosti v tom, abychom se navzájem
obohacovali i s „nekostelními“, v Mariapoli se
to už děje. V tom bych chtěl dál pokračovat,
protože je to velmi důležité.

Rozhovor s otcem Stanisławem Górou
Magdalena Rytinová, P. Stanisław Góra a Marie Nováková během křtu knihy „Vinořské 

vzpomínky“ v Centru Mariapoli 14. září 2018
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Na čem bychom mohli společně pracovat, jak
prohlubovat své vzájemné vztahy i svůj vztah
k Bohu?

Co mi opravdu chybí, řečeno s úsměvem, je
třeba záchod. Pro tak velké společenství by byl
třeba. Moc bych si přál, aby se vybudoval třeba
tam, kde je márnice. Hlavně mi ale chybí mož-
nost setkávání malých dětí někde poblíž koste-
la. Zdá se mi, že je třeba vybudovat nějaký pro-
stor pro menší děti – na opačné straně kostela,
než je sakristie. Připadá mi, že dětí je ve far-
nosti opravdu hodně a kdyby se mohly po ká-
zání pro děti ještě někde společně setkat, mít
takovou „nedělní školku“, velmi bych to  uvítal!

S tím samozřejmě souvisí otázka financí.
Asi to pro faráře na samém začátku působení
není úplně taktické, ale zarazilo mě, že všich-
ni hřešíme na to, kolik máme nájmů. Zdá se
nám, že už se sami nemusíme podílet na de-
sátku. Myslím si však, že i to je součást naše-
ho prožívání vztahu s Ježíšem. To, že se doká-
žeme dělit s těmi, kteří jsou na tom hůř... Moc
bych přivítal to, co fungovalo v mých přede-
šlých farnostech, tedy bankovní příkaz. Je to
dar, sto procent jde farnosti, protože jinak se
deset procent odevzdává arcibiskupství, navíc
účelové sbírky bývají i dvakrát za měsíc. Bylo
pro mě překvapením, když jsem zjistil, že to
u nás zatím nefunguje. Doufám, že se všichni
rozhodneme podílet se nejen na plánované 
opravě varhan, ale i na této formě pomoci.

Máš na starost tři farnosti, v čem bychom Ti
jako farníci mohli pomoci?

Zdá se mi, že všichni mají pocit, že jsem ve
třech farnostech a nemám tudíž na nic čas.
Velmi bych uvítal, kdybych mohl být hostem
v jednotlivých rodinách. V Polsku je zvykem,
že během Vánoc kněz prochází dům od domu,

navštěvuje i „nekostelní". Moc bych uvítal va-
še pozvání „na kafe“.

Takže nebát se pozvat svého pastýře k sobě
domů…

Jde i o rozpoznání charizmat a darů, které
farníci mají. Často přicházejí nápady tak, že
někdo má nějaký dar, který ale ještě není ve
farnosti viditelný, nebyl rozpoznán. Nebojte
se, že bych, biblicky řečeno, „vyjídal vdovy“.
Přál bych si všechny osobně poznat. Čas si rád
najdu – i ve všední den.

Máš ohromný dar slova, pro děti i dospělé. Je
to „jen“ dar Ducha sv., jehož jsi ochotným ná-
strojem? Sdílíš s námi i své bolesti, to, co prá-
vě prožíváš... Kde čerpáš sílu, takhle se du-
chovně „obnažit“?

Vůbec si o sobě nemyslím, že jsem dobrý
řečník, což je nejspíš dáno mými jazykovými
problémy a celoživotními komplexy. Asi mě to
chrání před pýchou. Jsou lidé, kterým takové
pojetí kázání nevyhovuje. Připadá jim trochu
nebezpečné, když říkám něco osobního. Svým
způsobem je to totiž vyzývá k tomu, aby se ne-
báli otevřít sami před sebou, otevřít se Božímu
slovu… Vím, že jsou tací, kterým se to neza-
mlouvá, a raději by utekli k obecnému výkladu
Božího slova. Vyplývá to však z mé osobní
zkušenosti: v mládí jsem byl ve farnostech,
kde kněží měli odvahu „jít s kůží na trh“, a mě
se to velmi dotýkalo. Když jsem teď byl
v Polsku, lidé mi také říkali, že mě vnímají ja-
ko někoho, kdo zápasí  - stejně jako oni. Ne ja-
ko někoho, kdo by byl nějakým „guru“, Guru
Góra... (smích) Vycházím tedy z vlastní zkuše-
nosti a zajímavé je, že se mi zatím nestalo, že
bych toho litoval!

Za rozhovor poděkovala Magdalena Rytinová
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Pan farář předstoupí po kázání před farníky
a sdělí jim: Mám pro vás jednu dobrou a jednu
špatnou zprávu. Ta dobrá je, že se podařilo
z darů vybrat na opravu varhan. Ta špatná je,
že všechny peníze jsou prozatím ve vašich peně-
ženkách!

Jaroslav Krajl

pozvedlo charakter a kvalitu zvuku, ale umož-
nilo i lepší technické řešení – např. usazení
píšťal uvnitř skříně. Tato varianta je dražší pře-
vážně proto, že by se některé píšťaly musely
nově zhotovit.

V druhé, levnější předkládané variantě by se
jednalo pouze o opravu současného nástroje
v takové podobě, jak ho známe dnes, cílem by
bylo zachování hratelnosti.

Nástroj je nyní v téměř havarijním stavu
a generální opravu si žádá v každém případě.
Nabízí se ale možnost spojit opravu s přestav-
bou, která by nástroj zvukově i technicky po-
sunula na vyšší úroveň. Jsme si vědomi sku-
tečnosti, že finanční možnosti farnosti nejsou
neomezené a ani v případě levnější varianty 
opravy se nelze zcela vydat ze všech prostřed-
ků, kterými farnost disponuje. Je třeba počítat
s nutností dalších investic do budovy kostela,
farních objektů apod.

V případě dražší varianty, v rámci restauro-
vání varhan, je možné žádat o dotaci Magis-
trát hlavního města Prahy a Ministerstvo kul-
tury, zapojit vinořské občany a místní úřad.
Uvažujeme o projektu adopce píšťal, který by
podpořil pocit sounáležitosti a pouto lidí k mí-
stu, kde žijí.

Dovolte nám uvést příklad malé obce a ješ-
tě menší farnosti Přepychy (cca 600 obyvatel),
kde při zapojení obecního úřadu, který vý-
znamně pomáhal při pořádání kulturních akcí
a v rámci projektu adopce píšťal, byla usku-
tečněna generální oprava varhan v hodnotě
cca 1.200.000,- Kč v průběhu pouhých dvou
let (2016/2017). Je to důkaz toho, že s nadše-
ním, při spolupráci a také s pomocí Boží se
dobrá věc podaří.

Chceme tedy v tuto chvíli vyzvat všechny
farníky a příznivce naší farnosti ke štědrosti.
Ať už se rozhodneme pro kteroukoli variantu
opravy varhan, nelze se bez dalšího spoléhat

V I N O Ř S K Ý  F A R N Í  Z P R A V O D A J

To není vtip...

Varhany potřebují
opravu

V předvánočním čase se na farníky obrací-
me s informací o stavu varhan v našem koste-
le. Dá se říct, že i přes četné dosud provedené
opravy jsou varhany, staré téměř 250 let, v ha-
varijním stavu. Dle zprávy diecézního organo-
loga se nabízejí dvě varianty opravy a jak ji-
nak, jedna levnější a druhá dražší.

Nejprve trocha historie. Asi před 140 lety,
kolem roku 1880, provedl přestavbu nástroje
varhanář Karel Schiffner. Přestavba spočívala
převážně v nahrazení zhruba poloviny všech
píšťal za nové, jinak znějící, širší píšťaly. S tím
se také pojil způsob usazení píšťal ve skříni –
aby se tam vešly, bylo nutné uchýlit se k ne-
vhodným kompromisům. Z nástroje tak vzni-
kl jakýsi romanticko-barokní hybrid a varhany
od té doby znějí při silnější hře až nepříjemně
ukřičeně. Mnoho původně barokních varhan
prošlo, bohužel, podobnou přestavbou. Zvuk
vinořských varhan tak ztratil svůj původní ba-
rokní lesk.

V první, dražší předkládané variantě by se
jednalo o návrat nástroje k původní dispozi-
ci – tedy přestavbu varhan zpět do barokní po-
doby asi z roku 1770 (restaurace). To by nejen
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na zdroje vnější, bude potřeba získat prostřed-
ky od vlastních členů. Proto bude vyhlášena
na některou z následujících nedělí speciální
sbírka určená na opravu varhan.

V případě zájmu je možné na jakýkoli dar
na účely farnosti (ať už v rámci speciální sbír-
ky, nebo v rámci projektu adopce píšťal) při-
pravit darovací smlouvu a využít tak možnosti
odpočtu daru od základu daně. Farnost samo-
zřejmě vydá také potvrzení pro účely daňové-
ho přiznání.

Záleží na každém z nás, zda bude farnost
schopna unést opravu vzácného historického
nástroje, který má sloužit ke cti a chvále Boží.

Za ekonomickou radu farnosti 
Kamila Brunovská, varhaník Ondřej Hrubý

Nechte děti přijít ke mně.

Milí rodiče, farníci, 
také v letošním školním roce začala od října

výuka náboženství. I letos si rodiče vybrali jako
výukové místo faru (Možnost výuky vždy nabí-
zí i škola ve Vinoři, pan ředitel A. Teller je 
velmi vstřícný.). Na náboženství se z Vinoře
a okolí přihlásilo asi 46 žáků. Děti do 6. třídy
vyučuje Ing. Mgr. M. Nováková, starší vyučuje
P. S. Góra. Děti jsou rozděleny do skupin: úte-
rý v 16:00 nejmladší, 17:00 starší, 18:00 nej-
starší. Výuka s P. Górou probíhá podle dohody
v Čakovicích. Do skupin jsou děti rozděleny ne-
jen podle věku, ale i znalostí a vyspělosti.

Jedna ze skupin (prostřední) se zaměří na
vzdálenější přípravu k 1. sv. přijímání (9.6.
2019). Přibližně v období po Velikonocích bu-
de tato skupinka rozdělena ještě na skupinku
s přímou přípravou na svátosti a druhou, ve
které budou děti ve stejný čas pokračovat ve
výuce. Obě skupiny se budou připravovat na
faře, přípravu na svátosti povede katechetka
M. Nováková, výuku Z. Vitámvásová. Po 1. sv.
přijímání se obě skupinky opět spojí. Rodiče
budou se změnami včas seznámeni.

Výuka náboženství vychází z metod prožit-
kové celostní pedagogiky, vede děti k osobní-
mu vztahu s Bohem, rozvíjí jejich duchovní ži-
vot a pomáhá s orientací v základních posto-
jových otázkách. Kromě hodin náboženství
děti čeká také řada aktivit, na kterých se podí-
lí, mají-li ony samy a jejich rodiče zájem.

V I N O Ř S K Ý  F A R N Í  Z P R A V O D A J

Adopce píšťal
Varhany mají určitý počet píšťal, z nichž kaž-

dá potřebuje pomoc. Zájemcům z řad široké ve-
řejnosti i podnikatelským subjektům je nabíd-
nuta tzv. adopce píšťal. Symbolická hodnota
píšťal (např. 500, 800, 1500, 3000 či 5000
Kč) se odvíjí od jejich délky.

Příspěvky na adopci se většinou poukazují na
speciální účet (nemusí být sbírkový) nebo pře-
dávají v hotovosti zástupcům farnosti, příp.
spolupracující obce. Na základě finančního da-
ru obdrží dárce smlouvu a vybere si ze seznamu
konkrétní píšťalu, popř. mu nějaká bude přidě-
lena. Každý zachránce získává na důkaz adop-
ce např. grafický děkovný list s uvedením jmé-
na, typu píšťaly a výše daru.

V případě udělení souhlasu může být po do-
končení opravy jméno dárce zveřejněno v se-
znamu dárců v prostorách kostela, v místním
zpravodaji apod.

Finanční příspěvek je jako dar možno uplatnit
jako odpočitatelnou položku od základu daně.

Výuka dětí ve
Vinoři ve školním
roce 2018/2019
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Křesťan je pro nás tím, kdo přináší do světa
radost, lásku, porozumění. Proto také spolu-
pracujeme při přípravě oslavy svátku sv.
Mikuláše 2. prosince 2018 od 15:00 hod. (nej-
starší skupina s katechetkou připraví scénku
vycházející z některé z legend o sv. Mikuláši),
společně prožíváme Tříkrálovou sbírku 6. – 8.
ledna 2019 (všechny děti), podílíme se na pří-
pravě a průběhu Dětského dne 2. června 2019
(i kdybychom si měli „jenom“ všímat smut-
ných a samotných a rozveselit je) a v závěru
školního roku pořádáme Táborák s blešákem
11. června 2019 od 17:00 hod. na téma prvních
křesťanů: Měli všechno společné. Nápadů má-
me mnoho, času a sil méně, a tak prosíme
o podporu i vás - rodiče a farní rodinu.

V rámci duchovní formace nás čeká kromě
každonedělního slůvka P. Góry postní a ad-
ventní cesta v rámci náboženství i slovíčka
v neděli při mši sv. v 10:30 hod. Dětské mše
sv. zůstávají, stejně jako v předešlých letech,
za účasti dětí, na náboženství budeme připra-
vovat také jednu z písní. Připravujeme kající
bohoslužby s možností sv. smíření nejen pro
děti ve dnech: 18. prosince 2018 a 16. dubna
2019 od 16:30 a křížovou cestu lesem 9. dub-
na 2019 od 17:00 hod.

Na děti i spolupráci s Vámi všemi se těším.
Věřím, že naše snažení ke chvále a slávě Boží
bude odměněno radostí v srdci, ale i vzájem-
nou blízkostí mezi námi a podporou.

Ing. Mgr. Marie Nováková – katechetka, 
tel. 775 204 205

snídani vždy první neděli v měsíci od 9:00 hod
(přede mší sv.). Vezměte s sebou a přineste na
faru ke společnému stolu to, co byste posnída-
li doma. Čaj a káva, případně kakao budou
k dispozici. P. Stanisław také přijde mezi nás -
hned po mši sv. v Čakovicích. První farní sní-
daně se bude konat v neděli 4. listopadu od
9:00 hod. v Betlémě. Už teď přejeme všem
dobrou chuť!

Ludmila a Jan Obručovi

V I N O Ř S K Ý  F A R N Í  Z P R A V O D A J

Farní snídaně
Mnohým z nás začíná chybět agapé po ne-

dělní mši sv. Z důvodu přesunu mše sv. na po-
zdější hodinu už jeho konání není možné.
Rádi bychom se tedy scházeli na společnou

Farní zahrada
Milí farníci, milí přátelé,
všichni asi znáte naši zahradu, které říkáme

farní. O tuto zahradu se již od devadesátých
let stará Dílo Mariino, polovina zahrady mu
patří a polovinu zahrady má pronajatu od far-
nosti.

Snažíme se o to, aby to byl prostor otevřený
pro všechny a společnými silami jej postupně
zvelebujeme a udržujeme, aby se tam všem lí-
bilo. Součástí zahrady je i dětské hřiště a jsme
moc rádi, že si na něj našly cestu děti s rodiči.

Zahrada je volně přístupná pro všechny, což
ale občas přináší také komplikace, třeba s ná-
vštěvami těch, kteří jsou posilněni alkoholem,
dělají kolem sebe nepořádek a zahradu někdy
použijí místo toalety.

Rádi bychom v budoucnu řešili uzavírání za-
hrady ve večerních hodinách a k tomu připra-
víme informace o „otevírací době" a pro vyu-
žití dětského hřiště doplníme provozní řád.

I nadále platí, že je možné si zahradu 
pronajmout k různým rodinným nebo spole-
čenským událostem. Kontaktními osobami
v těchto záležitostech jsou Karel Háček a Jan
Špaňhel.

Všechny zdraví 
Míša Harantová a Honza Špaňhel
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Tak jako uklízíme své vlastní domovy a dbá-
me o jejich hezký vzhled, je třeba postarat se
i o náš kostel, který by měl být také jako náš do-
mov - uklizený, hezký a útulný.

Vzhledem k počasí, které nastává, a k jeho
důsledkům (mokro, bláto, spadané listí) se po-
třeba úklidu kostela stává opět viditelnější. Po-
važujeme za důležité, aby se z našeho společen-
ství do úklidu zapojilo větší množství osob, pro-
tože všichni se svou přítomností podílíme na
skutečnosti, že je úklid zapotřebí.

Péče o kostel zahrnuje kromě pravidelného
úklidu a brigád také nárazový úklid např. po po-
hřbech (odstranění zbytků věnců a květin), kte-
rý zajišťují kostelníci tak, aby byl kostel připra-
vený na další bohoslužbu.

V současnosti je pravidelný úklid kostela kaž-
dých 14 dní více či méně zajištěn dobrovolníky,
kteří se zapisují do připraveného archu. Úklid
jako takový se týká především vnitřního prosto-
ru kostela a zahrnuje především: vyluxování ko-
berce, vytření podlahy, utření prachu v lavicích,
vymetení pavučin... Několikrát do roka je vy-
hlášena brigáda, při které se neuklízí pouze
kostel, včetně prostor kůru, ale také jeho při-
lehlé okolí.

Kostel a jeho okolí jsou vizitkou nás všech.
Apelujeme tedy na všechny, jimž to zdravotní
stav a rodinné možnosti dovolí, aby využili mož-
nosti zapojit se do společné činnosti ve farnosti
a zapisovali se na pravidelný úklid. Vždy je dob-
ré, aby se na konkrétní termín nahlásili alespoň
tři lidé. Platí známá nepřímá úměra: čím více li-
dí, tím méně času celý úklid zabere. Nebojte se
ani přijmout výzvu k účasti na brigádě.

Pokud se tato forma péče o náš společný kos-
tel nebude dařit, příp. se úklidu kostela bude 

účastnit stále stejná, málo početná skupinka,
bude třeba navrhnout další možnosti, jak pře-
devším pravidelný úklid v kostele zajistit.

Věříme však, že v naší živé farnosti nalezne-
me dostatek ochotných lidí!

Za pastorační a ekonomickou radu farnosti  
Zdeňka Vitámvásová, Kamila Brunovská

V I N O Ř S K Ý  F A R N Í  Z P R A V O D A J

Úklid v kostele

Tříkrálová sbírka
Milí spoluobyvatelé Vinoře a blízkého okolí,
již od roku 2008 společně s Arcidiecézní

charitou připravujeme lednovou Tříkrálovou
sbírku. Ve Vinoři proběhne letos již podvanác-
té. Jako v minulých letech navštíví koledníci
také Satalice, Dřevčice, Cvrčovice, Přezletice,
Podolánku, domov důchodců v Jenštejně, ško-
lu a školku ve Vinoři. Obvykle chodí 8 skupin
koledníků. Koledování se účastní více než 50
dětí a mladých a asi 18 dospělých. Děti se už
nyní těší, ale potřebujeme také Vás, dospělí
a mladí nad 15 let, kteří skupinky povedete. Ve
skupince bývají obvykle dva vedoucí.

Vinoř se rozezní zpěvem tří králů ve dnech
6. ledna 2019 (neděle) až 8. ledna 2019 (úte-
rý). V případě, že bude ještě třeba, připojíme
i středu 9. ledna 2019. Děti budou koledovat
také v rámci náboženství ve třech nebo více
skupinách, prosím rodiče, aby pomohli s do-
provodem. Vždy začínáme na místní radnici
setkáním s panem starostou.

V neděli 6. ledna 2019 budou koledníci vy-
slání do světa požehnáním P. Stanisława Góry
ve farním kostele po mši sv. Zajistíme obleče-
ní, pokladničky a vše potřebné, skupinka do-
stane také plánek míst, kde má koledovat.

Koledníky poznáte podle zapečetěných po-
kladniček, označených povolením MHMP,
a pověření Arcidiecézní charity. V posledních
letech se koledníci setkávají s vlídným přijetím
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a místní obyvatelé se na ně již těší, často se 
ozývají předem a nemohou se dočkat. Zapojit
do koledování se může kdokoliv z vás, lze do-
mluvit i návštěvu koledníků, děti mohou po-
zvat své kamarády, kteří také pomáhají s kole-
dou.

Cílem tříkrálové sbírky není jen společně
prožít radostné chvíle, přinést do domovů no-
voroční požehnání, ale i otevřít srdce a nabíd-
nout pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují.
Z vybraných peněz budou jako každoročně
podpořeny projekty Charity, které budou vy-
hlášeny během prosince v médiích i ve farnos-
ti. Jsou to projekty zahraniční i regionální, far-
nost Vinoř zvažuje podání svého projektu.

O celé akci budeme informovat jako v mi-
nulých letech v místním tisku a na webových
stránkách farnosti Vinoř a MČ, dotazy můžete
směřovat na katechetku osobně nebo mailem.

Za tým organizátorů 
Marie Nováková Ing. Mgr. – katechetka, 
asistentka TKS a koordinátor 
Ing. Pavel Novák (kontaktní e-mail: 
novakpm@volny.cz, subject Tříkrálová sbírka)

kostele Povýšení sv. Kříže a místním Sokolem
již osmý Společenský večer, který se bude ko-
nat od 19:30 hod. v Sokolovně TJ Vinoř,
Klenovská 35, Praha - Vinoř. Společenský ve-
čer bude opět benefiční akcí zaměřenou na po-
moc nemocnici ve Fontem v Kamerunu. Tam
mnoho let působil kněz a lékař MUDr.
František Slavíček, se kterým se můžete bě-
hem večera také setkat.

Večer není pouze událostí určenou k tanci,
ale také k příjemnému posezení. Jaká bude at-
mosféra, záleží na každém z nás. Jste srdečně
zváni a zvěte také ve svém okolí. Je-li to pro
Vás jen trochu možné, prosíme také o přilože-
ní „rukou k dílu“. Připravujeme stoly, sokolo-
vnu je třeba vyzdobit, připravit a rozeslat či
roznést pozvánky, všímat si lidí, kteří jsou me-
zi námi zřídka (kolegové mého muže, lidé z ji-
ných církví a jiných farních sborů, sportovci
z volejbalové party Sokol apod.). Snad bude
i půlnoční překvapení. I vy můžete přispět svý-
mi nápady, tipy a dárky do tomboly.

Cena vstupenek: 250,- Kč, v předprodeji do
20.1. 2019 za 200,- Kč. Vstupenky lze zakoupit
u Pavla Nováka, Karla Háčka, na recepci Cen-
tra Mariapoli, objednat telefonicky či formou
sms na tel. 603 369 096, nebo je rezervovat ma-
ilem: zlata.praha@focolare.cz.

Těšíme se na Vás všechny!
Za tým organizátorů Marie a Pavel Novákovi

Společenský večer
Milí farníci, bratři a sestry,
V sobotu 26. ledna 2019 pořádá Hnutí

Fokoláre - Zlatá Praha společně s farností při
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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 2018

● Mše sv. ve Vinoři: 
neděle 10:30, úterý - pátek v 18:00 hod.

● Mše sv. v Satalicích: 
středa v 18:00 a sobota v 17:00 hod. (v zimním období)

● Setkání mladší mládeže se konají vždy jednou za 14 dní 
v úterý od 19:00 hod. na faře v Čakovicích. 
Nejbližší termín setkání je 13. listopadu. 
Více informací u P. Stanisława.

Bohoslužeby a akce
Listopad 2018 – leden 2019

DATUM ČAS UDÁLOST

4.11.2018 16:00 Vzpomínka na zemřelé - bohoslužba slova na hřbitově

2.12.2018 10:30 Svěcení adventních věnců při mši sv. (1. adventní neděle)

2.12.2018 15:00 Svatý Mikuláš v Centru Mariapoli

2.12.2018 17:30 Rozsvícení vánočního stromu na náměstí před farou 

2.12.2018 18:00 1. adventní koncert v kostele – M. Králová a děti ze ZŠ

9.12.2018 18:00 2. adventní koncert v kostele – klasický sváteční repertoár

16.12.2018 18:00 3. adventní koncert v kostele – sbory Kamarádi a Camerata

24.12.2018 14:00-16:00 Betlémské světlo v kostele ve Vinoři

24.12.2018 16:00 Bohoslužba slova pro děti se sv. Přijímáním

24.12.2018 22:00 Půlnoční mše sv. v kapli sv Anny v Satalicích

24.12.2018 0:00 Půlnoční mše sv. v kostele ve Vinoři

25.12.2018 10:30 Boží hod vánoční – mše sv. v kostele ve Vinoři

25.12.2018 10:45 mše sv. v kapli sv Anny v Satalicích

26.12.2018 10:30 mše sv. svátek sv. Štěpána

26.12.2018 10:45 mše sv. v kapli sv. Anny v Satalicích

30.12.2018 10:30 mše sv. s obnovou manželských slibů (sv. Rodiny)

31.12.2018 17:30 mše sv. s poděkováním za minulý rok

1.1.2019 10:30 mše sv. na začátek občanského roku

6. - 8.1. 2019 Tříkrálová sbírka


