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Slovo úvodem

Drazí farníci,
prožíváme svatodušní svátky, kdy prosí-

me o mimořádné Dary. Prosíme a dostá-
váme. Jsou to Dary veskrze duchovní a Bo-
ží. Obdarování Moudrostí, Radou, Silou,
Rozumem, Uměním, Zbožností a Bázní
Boží do svého života potřebujeme všichni.
Za tyto Dary dnes děkujeme s vědomím,
že bez nich je nám velmi těžko. Ano, přijď
Duchu svatý a naplň naše nitra. Amen.

Blíží se závěr školního roku a chvíle, kdy
se vypravíme na cesty. Nezapomeňme ještě
na jeden Dar, který jsme od Pána Boha
dostali, na Anděla strážného. Přeji nám
všem, aby nás tato pomoc v našich dnech
odpočinku provázela a ochraňovala. Spolu
s otcem Pavlem přejeme bezpečné cesty,
pěkné zážitky a šťastný návrat domů,

jáhen Alois Koláček

film „O bozích a lidech“ (2010). Vstupné
50 Kč. Přijďte a pozvěte prosím i své
přátele a známé!

Režie: Xavier Beauvois
Scénář: Etienne Comar
Kamera: Caroline Champetier
Hrají: Lambert Wilson, Michael Lon-

sdale, Olivier Rabourdin, Sabrina Ouaza-
ni, Abdellah Moundy, Adel Bencherif,
Jacques Herlin, Arben Bajraktaraj, Farid
Larbi, Olivier Perrier, Philippe Lauden-
bach, Abdelhafid Metalsi

Obsah: Malá křesťanská komunita
v severní Africe, v níž našlo klid i napl-
nění osudů osm mnichů shodné víry, ale
rozdílného věku i názorů, žije v poklidu,
dokud život v oblasti nenaruší masakr,
za nímž stojí místní islámští fundamen-
talisté. Poté, co odmítnou armádní do-
zor, čelí mniši otázce, jak se bránit pře-
trvávajícímu riziku, i zjištění, že láska

ním případě šlo o zakoupení farního 
pozemku pro stavbu  pomníku obětem
1. světové války. Zámek jako patronát
a fara však stanovily takovou cenu, kte-
rou zastupitelstvo ani občané nemohli
přijmout. Došlo k velmi ostrému sporu,
který nakonec řešila až arcidiecéze. Spor
rozhodl dr. Podlaha, známý historik
a badatel, známou větou: „Za pozemek
zaplatíte, kolik zaplatit můžete, a jakou
výši určíte...“ Pro patronát i faru to bylo
nepřijatelné, ale bylo rozhodnuto.

Druhou velkou krizí bylo období za-
kládání Církve československé. Na faře
působili dva kaplani, kteří se při zaklá-
dání nové církve velmi angažovali. Shro-
máždění byla svolávána pod okna fary,
kaplani k agitaci využívali kazatelnu
a zúčastňovali se shromáždění lidu. Ta
byla tak bojovná, že často byli k dozoru
zváni četníci. To na pana faráře bylo pří-
liš. Nová církev byla ve Vinoři založena
12. prosince 1920 a jeden z kaplanů se
stal jejím přímým zakladatelem a du-
chovním. To vše musel pan farář unést.
Ve Vinoři v důsledku toho nechtěl být
ani pohřben.

Pro kostel vykonal velmi mnoho. Byly
opraveny sochy a oltáře, pozlaceny rámy
a kříž před kostelem. To vše zpravidla fi-
nancoval sám P. Stránský.

Psychicky zcela vyčerpán a v osobní
bolesti zcela osamocen, tak prožíval po-
slední roky svého pastýřského poslání ve
Vinoři. V roce 1927 připravil ještě 329
biřmovanců, kterým svátost biřmování
udělil světící biskup Msgre. Dr. Antonín

Podlaha. Postaral se rovněž o kostel ve
Cvrčovicích a kapli sv. Anny v Satali-
cích.

Farář a arcibiskupský notář P. Rudolf
Stránský zemřel na selhání srdce v nedě-
li 10.června 1928. Kázání již nedokon-
čil, ale mši sv. ano. Pak odešel na faru
a zanedlouho skonal. Je pochován v ro-
dinném hrobě na Olšanech. Pohřeb se
konal 13. června 1928. Účast lidu při je-
ho poslední cestě byla mimořádná, děti
byly dokonce uvolněny z výuky. Jeho
první kaplan a posléze farář ve Vinoři
v nekrologu napsal: „V úřadě přísně svě-
domitý, zbožný až na hranice svatosti, 
obětavý do vysílení, a přece u osadníků
málo oblíbený. Teprve po smrti na něho
s láskou vzpomínali.“ /fi/

Dny víry
Dny víry se v Praze konají od 30. 5.

do 6. 6. Při této příležitosti se v úterý 
2. června 2015 od 20:00 hod. v sále Hof-
manova dvora (v rámci vinořského
Kinování) bude promítat francouzský

Přejeme všem farníkům 
požehnané letní dny a bezpečný

návrat z prázdninových cest.

Farní zpravodaj je přístupný 
i na stránkách: 

www.farnost-vinor.org 
ve formátu pdf. Další číslo 

vyjde pravděpodobně na začátku
září. Své podněty a příspěvky 
do farního zpravodaje posílejte 

prosím na adresu: 
magdalena.rytinova@vratelier.cz.

DĚKUJEME!
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ly vydány jeho Modlitby pro dospělé
i Modlitby pro mládež, které ale v archivu
přes veškerou snahu o jejich získání, ne-
máme.

P. Rudolf Stránský se narodil 29. listo-
padu 1871 v Karlíně. Vystudoval Českou
bohosloveckou fakultu a studia ukončil
absolvováním ekonomického kursu. Vi-
nořská farnost, kde prožil celý svůj kněž-
ský život, však nepřinesla naplnění jeho
životního poslání ani jeho ideálů. Nikdy
zde nenašel důvěrných osobních přátel,
byl osamocen. Několikrát žádal o menší
farnost, ale nikdy mu nebylo vyhověno.
Byl velkým přítelem kardinála Lva
Skrbenského ze Hříště a ten ho vždy pře-
svědčil, aby zůstal. P. Stránský mu sice
vyhověl, ale vždy toho litoval. Jedinými
přáteli, které měl a kterých si velmi vážil,
byly řádové sestry přesídlené do zámku.
Měly sice svoji kapli v zámku, ale staraly
se i o kostel, varhany, úklid, kostelní prá-
dlo apod. V krizových obdobích docháze-
lo i k tomu, že se bohoslužby nekonaly
v kostele, ale v zámecké kapli. Řádovým
sestrám zde byla udělena i svátost biřmo-
vání. Výsledkem náboženského zanícení
a výchovné práce P. Stránského byla pří-
prava 666 biřmovanců z farnosti vinořské
a 83 z farnosti svémyslické, kterým byla
svátost udělena 29. dubna 1916. Biřmo-
vání udílel kardinál dr. Skrbenský, který
na poděkování pozval P. Stránského do
arcibiskupského paláce na oběd. Bylo to
vyznamenání zcela ojedinělé a nezvyklé.
P. Stránský si ho nesmírně vážil.

Farnost prožila dvě velmi hluboké kri-
ze, které otřásly náboženským životem
a rozbily vzájemné vztahy v obci. V prv-
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k bližnímu není pro všechny věřící pře-
svědčivým argumentem. Film se zabývá
univerzálními hodnotami, které nelze za-
vrhovat, ať už věříme v jakéhokoli boha,
ale také ukazuje, že odevzdanost víře ještě
neznamená automatické nalezení odpově-
dí a z nich pramenícího klidu. Snímek 
usiluje o zachycení života v klášteře bez 
idealizace „služebníků božích“ a úspěšně
problematizuje domněnky o stádním uva-
žování věřících. Dílo, jež klade nábožen-
ské otázky, ale zároveň je univerzálně du-
chovní, vychází ze skutečné události, kte-
rou režisér odhaluje až na samém konci,
a posiluje tak dopad svého už tak suges-
tivního filmu.

● NOC KOSTELŮ

V pátek 29. května je Noc kostelů. Od
18:00 hod. se rozezvučí kostelní zvony,
pak bude sloužena mše sv. Po ní proběhne
vyhlášení výsledků dětské výtvarné soutě-
že. Hodnotící komise pracuje ve složení:
Petr Ettler, Petr Štěpán a Jana Matysíko-
vá. V rámci programu pro rodiny s dětmi
bude k dispozici pexeso a společně se bude
lepit mozaika „Slunce“. Prosíme dobrovol-
níky, kteří by chtěli provázet návštěvníky
kostela, aby se přihlásili v sakristii.

● KONCERTY V KOSTELE

V neděli 7. června se bude v kostele od
19:00 hod. konat koncert v podání oper-
ních sólistů Andy-Louise Bogzy a Štefana
Kocána a pianisty Miroslava Sekery. Spo-
lečně přednesou recitál z duchovních děl 
G. F. Händela, W. A. Mozarta a dalších.

Kolem poloviny června bude v kostele
koncert dětí z pěveckého sboru ZŠ pod ve-
dením pí. učitelky Michaely Králové. Ter-
mín bude upřesněn. Srdečně zveme!

● TÁBORÁK

V úterý 23. června bude od 17:30 na far-
ské zahradě táborák s „blešákem“ na zá-
věr školního roku. Prosíme dobrovolníky
o pomoc, bližší informace poskytne kate-
chetka Marie Nováková. Těšit se může-
te na „bleší“ knihovnu, hračkářství či 
cukrárnu. S sebou si vezměte deku, něco
k opékání, pití a především dobrou náladu!

Další termín jednání pastorační rady byl
předběžně stanoven na 18. června 2014.

Ve velikonočním čísle zpravodaje jsme
ukončili vzpomínání na duchovní z naší
farnosti vzpomínkou na faráře, vikáře
a probošta P. Josefa Hlaváčka. Jeho mi-
mořádnou zásluhou byla péče o duchovní
hudbu. Z tohoto hlediska šlo ve vinořské
farnosti o období nejslavnější, i když ne-
můžeme zapomenout ani na působení 
P. Václava Kačírka o pár let později. Ná-
sledníkem P. Hlaváčka se stal P. Šimon
Bejvl, který byl snad nejvýraznější posta-
vou kněze vinořské farnosti za celé obdo-
bí od jejího založení. V tyto dny vzpomí-
náme jeho narození (22. května 1844),
vysvěcení na kněze (25. července 1869)
i jeho úmrtí (3. června 1914). S jeho ži-
votními osudy jsme čtenáře podrobně se-
známili ve FZ jaro 2014. Připomeňme te-
dy alespoň, co vše vykonal pro kostel a je-
ho vnitřní vybavení. Ze sbírek osadníků
pořídil Křížovou cestu, nechal opravit so-
chu sv. Jana Nepomuckého před koste-
lem, zmodernizovat svatostánek, složil
500 K na nákup nových varhan atd.

Krátce po smrti P. Šimona Bejvla byl
dosavadní kaplan P. Rudolf Stránský jme-
nován administrátorem. Farnost znal do-
konale, působil zde již sedmnáct let. V říj-
nu 1914 byl ustanoven farářem. Jeho
kněžská ani životní cesta nebyla lehká
a v práci pro veřejnost se značně lišila od
cesty kanovníka Bejvla. Plně se věnoval
kostelu, farnosti a farníkům, byl literárně
činný a přispíval do různých nábožen-
ských i laických časopisů. Několikrát by-

Pozvání
● DĚTSKÝ DEN 

„IQ PARK VE VINOŘI“ 
V NEDĚLI 31. KVĚTNA

V neděli 24. května bude po mši sv.
Informativní schůzka organizátorů dětské-
ho dne a ve čtvrtek 28. května v 19:00 hod.
se v Betlémě uskuteční přípravná schůzka
(nácvik práce s hlavolamy). Program bude
sestávat ze dvanácti stanovišť. Je třeba za-
jistit dospělé, kteří by ručili za zapůjčené
hlavolamy. Pro nejmenší děti budou připra-
veny jednoduché úkoly.

Dětský den se bude konat v neděli 
31. května od 14:00 do 18:00 na farské za-
hradě (v případě nepříznivého počasí v so-
kolovně). Od 15:30 na něm vystoupí děti
z náboženství pod vedením M. Novákové.

Z dějin farnosti


