Pravidelné bohoslužby v naší farnosti během roku
Bohoslužby v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař
Neděle
8.00 hod. - mše sv.
11.00 hod. - mše sv. – pro rodiny s dětmi
Pondělí
18.00 hod. - mše sv.
Úterý
18.00 hod. - mše sv.
Čtvrtek
18.00 hod. - mše sv.
Pátek
18.00 hod. - mše sv.
Sobota
8.00 hod. - mše sv.

Bohoslužby v kostele Narození Panny Marie, Praha-Záběhlice
Neděle
Úterý
Středa
Pátek
1. sobota v měs.

9.30 hod. - mše sv.
18.00 hod. - mše sv.
18.00 hod. - mše sv.
18.00 hod. - mše sv.
9.30 hod. - mše sv.

Domov důchodců Praha 10 – Záběhlice, Sněženková 2973/8
První a třetí čtvrtek v měsíci v 15.00 hod. mše sv.
Domov seniorů, Praha 10 - Zahradní Město, Zvonková 2906/6
Druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci v 15.00 hod. mše sv.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou
Mimo tyto termíny po domluvě s knězem - možnost i duchovního pohovoru.
Pravidelné aktivity ve farnosti jsou uvedeny uvnitř v Listu.
Termíny farních aktivit jsou uváděny průběžně na www.centrumhostivar.cz
__________________________________________________________________________________________________________

Zvony zvoní, srdce bije,
hrob je prázdný, Ježíš žije
Požehnané velikonoce 2018
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobrovolné příspěvky na Farní Listy dávejte, prosíme, do pokladničky v kostele.
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Co znamenalo Ježíšovo mytí nohou apoštolům?
Ježíš jednal nezvykle a podivně
Ježíš při poslední večeři myl svým učedníkům nohy. Myl jim je ne před jídlem, což
byl běžný židovský zvyk očišťování, ale v průběhu jídla. Učedníci byli jistě
překvapeni, když viděli Ježíše vstávat a svlékat si svrchní oděv uprostřed pesachové
večeře, této mimořádně slavnostní příležitosti. Bylo to nesmírně podivné jednání!
Skrze tento intimní skutek Ježíš stvrdil osobní vztah ke každému z nich. Když si
klekal, pohlížel jistě na každého z nich s něhou a láskou a oslovil ho jménem. Ježíš
ví, že následujícího dne bude vydán na smrt, a toto je naposledy, kdy se dotýká svých
přátel.
Tuto zranitelnost a citlivost nejspíš Ježíš projevil nejen proto, aby tak dal najevo
lásku, ale také proto, aby předal společenství, které ho spojuje s Otcem – protože
touží žít se svými učedníky.
I když mu učedníci ještě nerozumějí, a dokladem tohoto nepochopení je i Petrova
snaha tuto službu odmítnout, nechávají si nakonec od Ježíše nohy umýt všichni.
Každý z nich dovolí Ježíšově lásce, aby vytvořila společenství, jinými slovy aby se
láska mohla předat a přijmout, aby byla sdílena.
Ježíš odložil „hodnost“ a společenský status
Když si Ježíš svlékl oděv, odložil s ním také cokoli, co souviselo s funkcemi a
společenským statusem: jako Žid, ale současně učitel a prorok měl autoritu a moc.
Zde se však představuje svým učedníkům jen jako člověk, přítel. Spíše než Pán a
mistr je zde srdce toužící se setkat s jinými srdci, přítel toužící po společenství s
přáteli, milující osoba usilující žít v srdci svých přátel.
Ježíš trvá na tom, aby si učedníci navzájem myli nohy. Zve své přátele, aby i oni
odložili oděv, který jim dává zvláštní status, aby se zbavili masky, skrývající jejich
skutečné já, a aby se druhým lidem představili pokorně, zranitelní a ve vší své bídě.
Stát se pokorným a malým znamená mít milující srdce, očištěné od strachu i lidského
bezpečí, připravené milovat až do krajnosti, aby druhým předalo život.
Respekt k druhým lidem
Ježíš nám všem tímto skutkem dává příklad, který máme
následovat. Bezpochyby si Ježíš, abychom si provždy osvojili
vnitřní postoj pokory a služby. Zároveň ale potvrzuje, jak je
důležité, abychom si navzájem myli i nohy. Tento skutek pokory
znázorňuje konkrétní způsob, jak vyjádřit svou lásku a respekt ke druhým lidem.
Dle www.vira.cz - Jean Vanier, Krása lidskosti

Pravidelné aktivity
-

Farní káva v neděli po ranní mši sv. v Hostivaři
Farní klub maminek a dětí – každý čtvrtek od 16.30,
kontakt: M. Hlaváčková, tel.: 777 597 095
Setkávání maminek s dětmi – pátek od 9.30 na faře, kontakt: jarcag@gmail.com
Setkávání Mariiny legie vždy ve čtvrtek po mši sv. na faře,
kontakt Jiřina Nováková: 608 550 728
Fatimská pobožnost – každý večer 13-tého v měsíci po večerní mši sv.
Moderovaná modlitební adorace – každé úterý po večerní mši sv.
Setkání farníků nad Písmem a liturgií je měsíčně,
kontakt J. Bernard, tel: 602 314 972
Setkávání mládeže – cca 1x za 2 týdny, kontakt pater Karol Matlok
Setkávání ministrantů a kandidátů na ministranty, v pátek v 15.30 hod. na faře
Výuka náboženství v několika skupinkách, kontakt pater Karol Matlok
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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři
29. 3. Zelený čtvrtek 18.00 hod. - mše sv. na památku ustanovení Eucharistie
30. 3. Velký Pátek

31. 3. Bílá sobota

10.00 hod. - pobožnost křížové cesty
18.00 hod. - velkopáteční obřady
Kostel otevřen pro osobní modlitbu 13-18 hod
13.00 hod. - modlitba u Božího hrobu
Kostel otevřen pro osobní modlitbu 13-18 hod
20.00 hod. - vigilie Vzkříšení s přijetím iniciačních
svátostí katechumeny

1. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8.00 hod. - mše sv.
11.00 hod. - mše sv.

2. 4. Velikonoční pondělí

8.00 hod. - mše sv.
11.00 hod. - mše sv.

Kostel Narození Panny Marie v Záběhlicích
29. 3. Zelený čtvrtek

18.00 hod. - mše sv. na památku ustanovení Eucharistie

30. 3. Velký Pátek

14.30 hod. - pobožnost křížové cesty
15.00 hod. - velkopáteční obřady

1. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

9.30 hod. - mše sv.

2. 4. Velikonoční pondělí

9.30 hod. - mše sv.

Naše podpora misií
I když naše podpora misií není jen o penězích, ale i o modlitbě a děkování, tak se
ukazuje, že dokážeme podpořit stavbu kostela a školy misionářů v Bulharsku pěknou
částkou.
V rámci misijního koláče jsem dali dohromady 9 875 Kč a v kasičkách (i obálkách)
postní újmy jsme složili dohromady 14 610 Kč.
Celkem se takto připojujeme k podpoře stavby kostela a školy
v Bulharské Zagoře částkou 24 485 Kč.
Pokud jste zapomněli donést kasičku do kostela, tak to můžete ještě
udělat i během velikonočních svátků nebo věnovat uspoření
prostředky na nějaký dobrý účel.
Všem velký dík.

Týden modliteb za duchovní povolání
Ve dnech 16. - 22. dubna nás církev zve k modlitbě za
duchovní povolání.
Světový týden modliteb za duchovní povolání probíhá
každý rok před nedělí Dobrého pastýře (4. velikonoční),
která se nazývá nedělí Dobrého pastýře. Podkladem
těchto modliteb je Ježíšovo slovo: „Proste Pána žní, aby
poslal dělníky na svou žeň“ a „Získávejte mi učedníky“.
Domníváte se, že je v církvi nedostatek bohoslovců, jáhnů, kněží, řeholníků?
Že se s tím nedá nic dělat? Respektive, že konkrétně VY(!) s tím nemůžete nic udělat?
Co může a zmůže jeden člověk?
Z tohoto omylu vedou moudrá slova Michela Quoista z knihy Povídej mi o lásce:
Kdyby si každá nota řekla:
"Hudbu neudělá jedna nota - nevznikla by symfonie"
Kdyby každé slovo řeklo:
"Jedno slovo nemůže vytvořit stránku - nevznikla by kniha"
Viz také http://www.hledampovolani.cz

Brigáda
Jarní farní brigádu v areálu v Hostivaři plánujeme na 21. dubna. Vedle
obvyklých jarních prací nás čeká i velký úklid u našich bývalých chlívků,
kde už probíhá další část rekonstrukčních prací. A jarní úklidové práce
jsou i na faře a v kostele.
Těšíme se na každou ruku i na každého farníka nebo jeho kamaráda. Je to naše farnost i
společný farní areál.
Společná práce nám pomáhá budovat vztahy. Společně uděláme kus práce, dobře se
pomějeme, a pokud to vyjde, zapálíme oheň, dáme si buřty i něco dobrého …
nezapomeňte.

Pozvání na společné odpoledne
Rádi bychom pozvali všechny rodiny na společnou procházku v neděli 22. dubna po
mši svaté v 11 hodin. Plánujeme projít si Hostivařský lesopark, možná si zahrát pár
her a užít si odpoledne.
S sebou si vezměte do batůžku oběd, případně deku, pokud by bylo dost teplo na
posezení v trávě.
Akce se koná jen za pěkného počasí a není třeba se předem hlásit, prostě doražte :-)

Radostná zpráva, poděkování
Milí přátelé,
chceme všem moc poděkovat za modlitbu a podporu, kterou jste nás
zahrnuli v době, kdy jsme čekali Filípka. Narodil se sice skoro o 3
měsíce dřív, ale zatím roste úplně bez obtíží a má se k světu. Rádi
bychom společně s vámi oslavili i jeho přijetí do naší farní rodiny,
které se uskuteční v neděli 13. května křtem při mši svaté v 11
hodin s kytarovým doprovodem.
Hlaváčkovi

Farní výlet pro rodiny s dětmi

Již po osmé se vypraví rodiny s dětmi z naší farnosti strávit společně
víkend a zažít něco hezkého. Letos míříme do Strážovic u Písku, do
krásného místa s rozlehlou zahradou a okolím lákajícím k mnoha
aktivitám.
Termín akce je 18.-20. května.2018.
Máme poslední dva volné pokoje! Kdo by měl zájem se přidat nebo
by se chtěl dozvědět podrobnosti, může se obrátit na Elišku Randovou
na mailové adrese eliska.randova@atlas.cz, příp. na telefonu 605 029 320.
Eliška Randová

Noc kostelů – ukažme čím je pro nás kostel
Naše farnost nezahrnuje pouze ty, co chodí do kostela, ale i všechny
lidi v naší oblasti. Společně jsme zdědili mnoho krásného.
Zveme tedy na 25. května k návštěvě všechny zájemce a chceme se
s nimi podělit nejen o krásu, ale také ukázat, čím pro nás kostel je.
Budeme rádi, když přivedete také své kamarády a přátele.
Program Noci kostelů začíná v našich obou kostelích mší sv. v 18 hodin. Součástí
programu bude koncert, prohlídka kostela, varhan či zvonice, ale i možnost ztišení a
modlitby. O víře bude možné hovořit.
Hostivař letos slaví 950 let od svého vzniku a kostel je v naší oblasti nejstarší
zachovalou budovou. Farnost výrazně pozitivně ovlivňovala historické události okolí.
Proto bude tentokrát součástí Noci kostelů u nás i historie fary a kostela.
Informační materiály s popisem programů ve středočeském kraji najdete od začátku
května u nás vzadu v kostele.
Prosím o doprovod této akce i její přípravy modlitbou: Ať Boží Duch naplní a vede
naše snažení.

Děti k 1. svatému přijímání
Letos opět několik dětí z naší farnosti přijme v neděli 27. května poprvé svátost
smíření a eucharistie.
Pamatujme na ně v modlitbě.

Farní den
Zveme všechny farníky na farní den - na odpoledne v neděli 3. června
na hostivařskou faru. Setkáme se, prožijeme spolu pár chvil.
Děti i dospělí si zahrají, společně pojíme. Pro zájemce bude možnost
diskutovat potřeby a možnosti farnosti i chystané vybavení našich
rekonstruovaných objektů. Společně poděkujeme Pánu za jeho dary.
Nezapomeňte si neděli odpoledne 3. 6. zapsat do kalendáře.
Těšíme se.

Farní pouť
Na farní pouť se letos vydáme v sobotu 9. června. Navštívíme kostel Panny Marie
pomocnice ve Filipově, Loretánskou kapli v Rumburku s ambitem a kostel sv.
Vavřince.
Chceme se podívat na pěkná místa, na promodleném místě poděkovat Pánu za mnohé
dary a svěřit mu své starosti. A chceme také při této příležitosti být spolu.
Orientační program:
6,45 hod. sraz u kostela v Hostivaři
10,30 mše svatá v kostele ve Filipově a prohlídka kostela s výkladem
12,30 oběd v Rumburku
14,00 prohlídka Loretánské kaple a kostela s průvodcem
Přihlášky v kostelech v Hostivaři i v Záběhlicích, záloha na autobus 300 Kč, děti do 15
let zdarma, oběd pro zájemce cca 150 Kč. Přihlášky v sakristii obou kostelů.

Výstava výkresů a prací ZUŠ
Již vznikla tradice výstav prací dětí a učitelů ze základní
umělecké školy na Trhanovském náměstí ve farním
areálu. Letos to bude již devátý ročník ,,Hostivařské
farní stodoly". Vernisáž bude v pátek 22. června v 17
hodin a potrvá až do neděle 24. června odpoledne.
Již teď vás s chutí zveme na pěkný zážitek.

"Cirkev není na světě, aby trestala, ale aby umožnila shledání s tou vášnivou láskou, kterou
je Boží milosrdenství. Aby se to mohlo stát, je nutné vyjít z kostelů a farností, vyjít ven a
hledat lidi tam, kde žijí, kde prožívají svá utrpení i naděje."
„Eucharistie, byť představuje plnost svátostného života, není odměnou pro dokonalé, nýbrž
velkorysým lékem a pokrmem slabých“.
Papež František, Evangelii Gaudium

Z tweetů papeže Františka

















Když nasloucháme očekáváním mladých lidí, můžeme se podívat na svět,
který je před námi, a na cesty, po kterých je církev povolána kráčet.
 Není mocný ten, kdo prokazuje svoji sílu, a není silný, kdo na zlo
odpovídá zlem. Jediná moudrá a nepřemožitelná zbraň je láska živená
vírou, protože má moc odzbrojit síly zla.
Žít setkáním s Ježíšem znamená, že dovolíme, aby nás Boží milost každý den obracela
naruby.
Co by se vlastně stalo, kdyby nám Bůh přestal dávat šanci začínat vždy znovu a znovu?
Když dáme více času modlitbě, objevíme lži, kterými se klameme, a najdeme pravou útěchu
v Bohu.
Ve svém každodenním shonu často zanedbáváme to, co je skutečně důležité: naše duchovní
životy a náš vztah s Bohem. Takže se zastavme a dejme čas modlitbě!
Bůh, který nemůže být překonán ve velkorysosti, stále používá Tebe i mě, abychom
pomáhali našim bratřím a sestrám.
Dávání almužny nám pomáhá rozpoznat našeho bližního jako našeho bratra nebo sestru a
přiznat si, že to co máme, není nikdy jenom naše.
Všichni jsme zváni, abychom žili radostí, která vychází ze setkání s Ježíšem, abychom tak
přemohli naše sobectví a abychom opustili svou komfortní zónu.
Ježíšovi nabídneme dar, který se mu líbí tehdy, když strávíme čas s člověkem který má
těžkost nebo někomu pomůžeme jen tak.
Jenom ti, kteří jsou schopni rozpoznat své chyby a požádat o prominutí, docházejí pochopení
a odpuštění od ostatních.
V našich každodenních životech zakoušíme něhu Boha, který nás s láskou zachraňuje z
našich hříchů, strachů a úzkostí.
Když vyznáváme své hříchy s pokorou a upřímností, přijímáme odpuštění a jsme
znovusjednoceni s Bohem a s našimi bratry a sestrami.
Potřebujeme Ducha Svatého, abychom mohli předat víru. Nemůžeme to dělat sami.
Vždycky je třeba úsměv, který je mostem vedoucím od srdce k srdci. Nezapomínejme se
usmívat! Kdo si takto počíná, strhuje, protože úsměv je strhující a rozsévá pokoj, který
nezůstane bez užitku.
Křesťané jsou povoláni udržovat živou paměť toho, jak mnoho Bůh skrze ně konal.

Uvízlo v e-mailové poště sazeče - Velikonoce
Jak důležité jsou Velikonoce? Co je to „Urbi et Orbi“?
O Velikonocích si připomínáme nejdůležitější událost křesťanské víry. To, co je podstatou naší
křesťanské identity: Ježíš se nejen narodil, aby k nám hovořil o Bohu, ale byl také ochotný trpět a
zemřít za nás.
Během Velikonoc slavíme, že Ježíš vstal z mrtvých, a tak umožnil, abychom žili navždy s Bohem
v nebi.
Na Velikonoční neděli papež žehná městu Římu a světu („Urbi et Orbi“) z balkónu Svatopetrské
baziliky. Velikonoční doba trvá padesát dnů (až do letnic).
Ježíšova smrt & vzkříšení jsou středem naší víry & spásy.
Moudrost církve
Jak v liturgii církve působí Kristus?
Kristus v liturgii církve naznačuje a uskutečňuje především své velikonoční tajemství. Sesláním
Ducha Svatého udělil apoštolům a jejich nástupcům moc uskutečňovat dílo spásy eucharistickou
obětí a svátostmi, v nichž on sám působí sdělováním své milosti lidem celého světa a všech dob.

Co je podstatou každé liturgie?
Liturgie je vždycky především setkáním s Ježíšem Kristem. Každá eucharistická bohoslužba je
oslavou velikonočního tajemství. Ježíš oslavuje spolu s námi přechod ze smrti do života a otvírá
nám cestu k životu.
Nejdůležitější bohoslužbou na světě byla velikonoční bohoslužba, kterou slavil Ježíš se svými
učedníky ve večeřadle v předvečer své smrti. Učedníci se domnívali, že jim Ježíš bude tradičně
připomínat vysvobození Izraele z egyptského otroctví. Ježíš ale s nimi slavil vysvobození celého
lidstva z moci smrti. Tehdy v Egyptě uchránila „krev beránka“ izraelský národ před zhoubným
dílem anděla smrti. Nyní to byl sám Beránek Boží, jehož krev zachrání lidstvo ze smrti. Ježíšova
smrt a zmrtvýchvstání jsou totiž znamením, že po smrti člověk získává nový život. Ježíš sám
přirovnává svou smrt a vzkříšení k vysvobození Izraele z egyptského otroctví.
Jaká „znamení“ dosvědčují Ježíšovo vzkříšení?
Kromě podstatného znamení, jímž je prázdný hrob, je Ježíšovo zmrtvýchvstání dosvědčeno
ženami, které se jako první setkaly s Ježíšem a zvěstovaly to apoštolům. Ježíš se pak „ukázal
Petrovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil více než pěti stům bratřím najednou“ (1 Kor 15,5–6) a
ještě jiným. Apoštolové si nemohli zmrtvýchvstání vymyslet, vždyť ho pokládali za nemožné a
sám Ježíš je káral pro jejich nevěru.
I když je zmrtvýchvstání historickou událostí, ověřitelnou a dosvědčenou znameními a
svědectvími, jako vstup Kristova lidství do Boží slávy přesahuje a překonává dějiny a je
tajemstvím víry.
Jak učedníci zjistili, že Ježíš vstal z mrtvých?
Učedníci, kteří nejprve ztratili veškerou naději, uvěřili v Ježíšovo zmrtvýchvstání, protože ho po
jeho smrti při různých příležitostech spatřili, hovořili s ním, a poznali, že je živý.
Velikonoční události, které se odehrály v Jeruzalémě roku 30, nejsou vymyšlené příběhy.
Ježíšova smrt a domnělý krach jejich společné věci vedly učedníky k tomu, že se rozutekli nebo
se zabarikádovali za zamčenými dveřmi. Teprve setkání se zmrtvýchvstalým Pánem je
vysvobodilo ze strnulosti a naplnilo je nadšenou vírou v Ježíše Krista, Pána nad životem a smrtí.
Existují důkazy Ježíšova zmrtvýchvstání?
Existují silná svědectví četných jednotlivců i skupin těch, kteří byli přímými účastníky
jeruzalémských událostí.
Nejstarším křesťanským svědectvím o zmrtvýchvstání je list, který napsal sv. Pavel církevní obci
v Korintu asi dvacet let po Ježíšově smrti: „Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal,
že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího
dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil více než pěti stům
bratřím najednou – většina z nich dosud žije, někteří však už zesnuli“
Pavel zde dosvědčuje živou tradici, kterou nalezl v prvotním křesťanském společenství, když se
dva nebo tři roky po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání sám stal křesťanem – na základě
převratného setkání se vzkříšeným Pánem.
Učedníci pochopili prázdný hrob jako první odkaz na Ježíšovo zmrtvýchvstání. I když se píše, že
apoštol Jan už u prázdného hrobu „uviděl a uvěřil“, jistota o tom, že Ježíš žije, se upevnila teprve
celou řadou jeho zjevení. A i po něm až do dnešních dnů se lze setkat se živým Pánem: Ježíš
Kristus žije.
Co k tomu říkají papežové
Dnes promlouvají svědkové: nejen ti první, očití svědkové, ale také ti, kteří se od nich poučili o
velikonočním poselství a předávali svědectví o Kristu ukřižovaném a vzkříšeném z generace na
generaci. Někteří vydali svědectví až k prolití své krve a díky nim pokračovala církev na své
cestě, a to i skrze krutá pronásledování a zatvrzelé odmítání. Jeho smrt a zmrtvýchvstání
vyznávali lidé v koncentračních táborech a gulazích, pod hrozbou bomb a děl, za teroru
rozpoutaného slepou nenávistí, která tragicky pohltila jednotlivce i celé národy. Dnes přišli z
velikého soužení a pějí chválu Kristu. V něm, který vstal ze stínu smrti, byl život učiněn zjevným.
(Papež Jan Pavel II., velikonoční poselství Urbi et Orbi).
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