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
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Modlitba za Noc kostelů 2018
Všemohoucí Bože,
tobě patří každé místo i každý živý tvor, každý den i každá noc –
.
pokorně tě proto prosíme o požehnání
pro všechna místa, kde se budou o Noci kostelů shromažďovat křesťané,
ochotni otevřít své chrámy i svá srdce příchozím,
aby v dnešní uspěchané a nejisté době mohli poznat Tebe,
zdroj nepomíjející radosti a trvalého pokoje.
Skrze Krista, našeho Pána.
Dobrovolné příspěvky na Farní Listy dávejte, prosíme, do pokladničky v kostele.
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FARNÍ LISTY č. 170

Seslání Ducha sv. 2018

FARNÍ LISTY
HOSTIVAŘSKO-ZÁBĚHLICKÉ

Hymnus k Duchu sv. - Veni Creator Spiritus
Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám,
a navštiv myslí našich chrám,
z výsosti nebes zavítej,
do duší nám svou milost vlej.
Tys Utěšitel právem zván,
tys dar, jenž Bohem věčným dán,
zdroj živý, láskyplný dech,
tys posvěcení myslí všech.
Tys sedmi darů studnice,
prst Otcovy jsi pravice,
tys Bohem přislíbený host,
ty dáváš ústům výmluvnost.
Rač světlo v mysli rozžehnout,
vlij do srdcí nám lásky proud,
našeho těla slabosti
zhoj silou svojí milosti.
Dál nepřítele zapuzuj
a duši pokoj uděluj,
ať vždycky pod vedením tvým
vyhnem se vlivům škodlivým.
Nauč nás Boha Otce znát
a Syna jeho milovat
a v tebe, Duchu svatý, zas
důvěřovati v každý čas. Amen.
Přejeme Vám při příležitost Slavnosti Ducha sv. radost z toho, že jsme Boží děti,
které Bůh velmi miluje a o jejichž lásku usiluje.

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

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Noc kostelů – ukažme čím je pro nás kostel
V pátek 25. května se během Noci kostelů otevřou brány bezmála
1200 chrámů, kaplí a modliteben v celém Česku. Příchozí čekají
komentované prohlídky jindy nedostupných památek, koncerty,
divadelní představení, výstavy či workshopy. Lidé se mohou
podívat do sakristií, klášterních zahrad, zvonic a krypt, vystoupat do věží nebo si zkusit
zahrát na varhany. V mnoha kostelích bude příležitost k rozhovoru s knězem.
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. Kostel je tichým svědkem víry našich předků, kteří ho po staletí
navštěvovali a my jejich odkaz neseme dál. Farnost výrazně pozitivně ovlivňovala
historické události okolí. Proto bude tentokrát součástí Noci kostelů u nás i historie
fary a kostela. Těšíme se, až zájemcům ukážeme, čím pro nás kostel je.
Informační materiály s popisem programů ve středočeském kraji najdete od začátku
května u nás vzadu v kostele.
Programy kostelů najdete také na webu www.nockostelu.cz. Program v našich
kostelech najdete i na vývěskách u kostela.
Prosím o doprovod této akce i její přípravy modlitbou: Ať Boží Duch naplní a vede
naše snažení.

Děti k 1. svatému přijímání
Na svátek Nanebevstoupení Páně přijalo devět dětí z naší farnosti (Olga, Barbora,
Karolina, Marie, Zdenek, 2x Vojtech, 2x Matej) poprvé svátost smíření.
Eucharistii přijmou děti poprvé v neděli 27. května.
Děkujeme za ně Pánu.
Pamatujme na ně v modlitbě.

Farní den
Farní den letos prožijeme odpoledne v neděli 3. června, kdy zároveň
oslavíme svátek Těla a krve Páně.
Mše sv. v Hostivaři bude v neděli 3. 6. ráno od 8 hodin a odpoledne
od 14 hodin (bude ještě upřesněno). Po mši sv. pak projdeme společně
eucharistickým průvodem od kostela ke škole a pak podél Botiče zpět
ke kostelu. Požehnáme přitom našemu okolí.
Po mši sv. bude následovat „Farní den“. Prožijeme spolu pár chvil a trochu zábavy.
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.
Těšíme se.

Farní pouť
O letošní farní pouti (v sobotu 9. 6.) navštívíme kostel Panny Marie Pomocnice ve
Filipově, Loretánskou kapli v
Rumburku s ambitem a kostel sv.
Vavřince.
Chceme na krásných místech
poděkovat Pánu za mnohé dary a svěřit
mu své starosti.
Sraz je u kostela v Hostivaři v 6,45 hod.

Výstava výkresů a prací ZUŠ
Již vznikla tradice výstav prací dětí a učitelů ze základní
umělecké školy na Trhanovském náměstí ve farním
areálu. Devátý ročník hostivařské farní stodoly má název
"TEATRUM MUNDI-CIRCUS PICTUS" s podtitulem
"o divadle, cirkusu, zábavě, podívané a tak...".
Tento projekt studentů výtvarného oboru ZUŠ je inspirován
veršem z písničky Jiřího Suchého: "vždycky když se
hledám, najdu se, obyčejně někde v cirkuse".

Vernisáž výstavy bude v pátek 22. června v 17 hodin a potrvá až do neděle 24. června
odpoledne. Zveme Vás na pěkný zážitek.
Nauč se modlit se a modli se, jak tančíš. Tančíš, jak
žiješ.
Modlíš se, jak žiješ. Zvykni si na vyslyšenou modlitbu.
Zvykni si, že nebe je s Tebou.
Modlitba šetří čas, udělej prosím tu zkušenost.
Čas, který dáš Bohu, Ti bude mnohonásobně vrácen
zpátky.
Kdo nezažil, neuvěří - zažij.
Dej božím věcem čas a úkoly dne se uspořádají samy.
Marek Vácha: NEVYŽÁDANÉ RADY MLÁDEŽI

Z tweetů papeže Františka


















 Nanebevstoupení Vzkříšeného Ježíše zahrnuje příslib, že my také
budeme účastni plnosti života s Bohem.
 Jsme křesťané do té míry, do jaké dovolíme Ježíši Kristu, aby v nás žil.
 Změň naše srdce Pane, aby se tady na zemi mohla šířit láska.
 Každá urážka, zranění nebo násilné činy způsobené našemu bližnímu,
uráží Boha našeho Otce a Stvořitele.
Nejautentičtější cestou k životu Evangelia je radostné konání skutků lásky vůči těm kdo
trpí na duši i na těle.
Na Kříži nám Ježíš ukázal velikost Své lásky a sílu Svého milosrdenství.
Modlit se znamená být s Bohem, zakoušet Boha, milovat Boha.
Když jsme otevřeni Boží milosti, je možné i to nemožné.
Život dává smysl jen tehdy když se žije jako dar.
Slovo Boží je lampou, s níž se díváme do budoucnosti: její světlo nám dovoluje číst
znamení doby.
Jsme-li plní sebedůležitosti, nenecháváme žádné místo Bohu. Prosme tedy Pána o
obrácení srdce.
Skutky lásky nestačí, pokud se tyto skutky nevykonávají s láskou.
Bůh od nás žádá málo a dává nám hodně. Žádá od nás, abychom otevřeli svá srdce a
přivítali ho v našich nejvíce zranitelných bratřích a sestrách.
Církev je mladá, protože Evangelium je zdrojem její životní síly, který jí neustále
obnovuje.
Svatost, ke které Tě Pán povolává, roste skrze malá gesta každodenního života.
Svatí se poznají podle ducha modlitby a nutnosti komunikovat s Bohem. Neexistuje
svatost bez modlitby.
Stejně jako dobrý Samaritán, i my se postarejme o ty, kteří jsou nemocní a trpí!
Ježíš mění naše hříchy na odpuštění a naše strachy do důvěry. V Jeho Kříži se naše
naděje znovu a znovu zrodí.
Křesťané jsou povoláni udržovat živou paměť toho, jak mnoho Bůh skrze ně konal.
Pán zve každého z nás ke svatosti, Tebe také.
- Jste v pozici autority? Buďte svatí tím, že pracujete pro společné dobro a vzdáváte se
osobního profitu.
- Jste rodič nebo prarodič? Buďte svatí tím, že trpělivě učíte malé děti jak následovat Ježíše.
- Vyděláváš si na živobytí? Buď svatý tím, že pracuješ s důstojností a dovedností ve službě
svých bratří a sester.
- Žiješ v manželství? Buď svatý(á) tak, že se staráš o svého manžela nebo manželku, tak jak
to činí Kristus se svou Církví.
- Jsi povolán k zasvěcenému životu? Buď svatý a žij svoje závazky s radostí.

Richard Rohr - otázky





Pamatuji si divy, které Pán učinil v mém životě?
Pamatuji si Pánovy dary?
Otevírám se tomu anebo se bojím a raději se zavírám do klece zákona?
Doufám v Boží přísliby jako náš otec Abrahám, který vyšel ze svého rodiště a
nevěděl, kam jít, protože důvěřoval jenom Bohu?

Prospěje nám, položíme-li si tyto otázky …

Modlitba za nové kněze
v roce liturgie a svátosti kněžství v Pražské arcidiecézi
Pražská arcidiecéze má 115 diecézních kněží zapojených v pastoraci. V diecézi rovněž
působí 127 kněží z řeholí nebo jiných českých a zahraničních diecézí. Mezi bohoslovci
máme ve šk. roce 2017-18 deset studentů v pražském semináři, pět v Římě a tři
v přípravném ročníku. Za posledních deset let přijalo kněžské svěcení pro naši diecézi
15 kandidátů.
Bože, ty jsi dobrý pastýř,
Svěřujeme ti naše společenství církve.
Znáš všechny jeho úspěchy i nedostatky, radosti i neduhy.
Prosíme tě o nové kněze, kteří budou oporou pro naše farnosti,
budou mít odvahu i schopnost hlásat evangelium,
budou duchovními pastýři a pozornými průvodci
tvého lidu na cestě do Božího království.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

Gaudete et exsultate – Radujte se a jásejte
Nová apoštolská exhortace papeže Františka zve ke svatosti
Exhortace vybízí k nespokojenosti s průměrností a zve ke svatosti, k jejímuž dosažení
napomůže - kromě jiného – i smysl pro humor.
Je rozdělena do devíti kapitol a „zaměřuje se na „lásku“, nikoliv na doktrínu lásky".
Text navazuje na učení dřívějších papežů o rodině, např. na koncilní dokument
Gaudium et Spes, encykliku Humanae vitae Pavla VI. a Familiaris consortio Jana Pavla
II. Obsahuje závěry jak jednotlivých synod o rodině, které se konaly v předchozích
dvou letech, ale i příspěvky národních biskupských konferencí. „Způsob, jakým se
chápou některé konkrétní problémy v dané zemi, nemůže být „globalizován“ na celý
svět a ne všechny diskuze mohou být vyřešeny zásahem učitelského úřadu církve,
nicméně dogmatické otázky jsou církví jasně definovány.“
V úvodu papež František popisuje rodinu v biblickém kontextu a zajímá se
o současnou situaci tváří v tvář výzvám a povolání, které má naplňovat. Doprovázet –
rozlišovat – integrovat jsou základní apely, které doporučuje při jejich řešení. „Je třeba
pomoci každému nalézt vlastní způsob účasti na církevním společenství, aby se cítil být
příjemcem nezaslouženého, bezpodmínečného a nezištného Božího milosrdenství. (…)
Je bezpodmínečně nutné, aby se pastýř na každého z nich díval jako na jedinečnou
bytost a zájemce doprovázel v procesu rozlišování a integrace na základně doporučení
biskupa."
Pracovní překlad na stránkách radia-Vatican a začíná na:
- http://radiovaticana.cz/clanek.php?id=27461
a pokračování je na:
- http://radiovaticana.cz/clanek.php?id=27463
a závěr je na:
- http://radiovaticana.cz/clanek.php?id=27464

Pro toto číslo farních Listů jsme dostali od farníků několik příspěvků.
Ohlédnutí za Velikonocemi
Když k nám domů pošta doručila první velikonoční přání, netušila jsem, jak hodně jeho text
promlouvá zrovna ke mně: „Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“
(Jan 16,33). Pár dní před Velikonocemi jsem chtěla doběhnout autobus a způsobila si úraz nohy.
Autobus jsem sice chytila, ale v čekárně nemocniční ambulance mně bylo jasné, že to, co letos
„nechytím“, budou Velikonoce. Největší křesťanské svátky neprožiji tak niterně a v blízkosti
Pána Ježíše v našem kostele. „To je pech!“, podléhala jsem skepsi.
Potom můj zrak při modlitbě zabloudil na vystavenou velikonoční pohlednici… Jakže to Pán
Ježíš řekl? „….vzchopte se, já jsem přemohl svět.“ Napadlo mě: když se nemohu účastnit
křížové cesty v kostele, proměním svůj úraz v osobní křížovou cestu … mohu svým „křížem“
pomoci nadlehčovat kříž Ježíšův při cestě na Golgotu.
Zjistila jsem, že Velikonoce získaly pro mě nový rozměr. O Velkém pátku odpoledne se
podařilo, že mě manžel odvezl do kostela, abychom „bděli“ chvilku s Ježíšem, byli s ním v Jeho
člověčí úzkosti a strachu. Po dobelhání se o francouzských holích k presbytáři našeho kostela
jsem se nečekaně ocitla přímo v Getsemanské zahradě.. Ztvárnění Ježíšova lidského smutku
mně doslova vzalo dech. Pán Ježíš – Bůh i člověk – se opírá o anděla! Jak mnoho řečeno!
Vždyť vlastně i u mě stál anděl při mém úrazu, mohla jsem dopadnout mnohem hůře. Možná, že
mám cosi důležitého pochopit …. Na Bílou sobotu můj obětavý manžel přibral do auta i moji
maminku – dohromady dvě těžce se pohybující osoby – abychom v tichosti Božího hrobu
přednesli Pánu Ježíši svá poděkování, modlitby i prosby …, abychom se sklonili před velikostí
Boží lásky. I tentokrát jsem stanula před presbytářem v němém úžasu. Silně působivý obraz
obličeje Pána Ježíše – zmučeného a s nasazenou trnovou korunou - promítnutý na plátně.
A pod obrazem hmatatelný výjev Božího hrobu … Boží hrob, jak jsme ho dříve znávali - se
sochou Pána Ježíše! Říkám mu v duchu: „ Pane Ježíši, co je můj nekomfort pochroumané nohy
oproti Tvému utrpení? Já jen nerozumně letěla na autobus, ale Ty a Tvůj Otec, kdybyste nás
nemilovali tak dokonalou láskou, Ty bys nemusel obětovat svůj život za životy naše….“
Zaplavila mě veliká vděčnost. Sobotní vigilii Vzkříšení jsem letos nemohla prožít v našem
kostele. Ale už v pozdním odpoledni jsem sledovala rozpršelou oblohu a přála si, aby ten letošní
velikonoční oheň v naší farnosti hořel silným a jasným plamenem. Uvědomila jsem si, že pokud
nemám možnost osobní účasti, duchovní přítomnost možná je … Zvony, ohlašující Kristovo
vzkříšení doletěly letos k nám domů opravdu až z Říma – a to prostřednictvím TV NOE. Byl to
krásný zážitek, ale já stejně v duchu slyšela zvony naše – zvony ze starobylé dřevěné zvonice
pod kaštanem … a jejich ohlušující radost! Ať to slyší celý svět: „ Pán Ježíš vstal z mrtvých!
„Když jsem pak v neděli na Boží hod velikonoční spatřila prázdný Boží hrob, v němž zůstalo
jen rozvinuté bílé plátno…, bílé plátno s položenou růží ... , a nad tím vším na konci sváteční
mše svaté slyšela děti z naší farnosti, jak zpívají veleradostné ALELUJA, zmocnilo se mě velké
dojetí. Zároveň jsem si uvědomila, že jsem tento rok prožila nádherné Velikonoce …
Ráda bych poděkovala, a nejenom za sebe, především otci Karolovi a všem, kdo se podíleli na
přípravě letošních Velikonoc - Velikonoc tak důstojně a očividně vypovídajících o velikosti
Boží lásky.
Jana Bojanovská

Dary Ducha Svatého
Stálé dispozice, jež dobrotivý Bůh dal člověku, aby obdařen Duchen svatým probudil se skutky
k novému životu. Vyjadřují přítomnost Ducha svatého ve vyvolených a v církvi Kristově. Jsou
důsledkem tří božských ctností a plodí čtyři ctnosti mravní.

Získáváme je a obnovujeme přijímáním svátostí, rozmnožujeme jejich účinnost prosbami a
především věrným nasloucháním Božích vnuknutí a jejich uskutečňováním.
Katechismus katolické církve uvádí, že oporou mravního života křesťana jsou dary Ducha
svatého. Jsou to trvalé dispozice, které příznivě uzpůsobují člověka, aby byl ochoten jednat
podle hnutí Ducha svatého (KKC 1830-1831).
Rozeznáváme sedm darů Ducha svatého:
1. Moudrost
- přichází na pomoc božské ctnosti lásky. Zakoušíme přítomnost Boží
v duchovní radosti a pokoji. Směřuje až k nazírání Boha v nebeské blaženosti.
2. Rozum - pomáhá nám proniknout do smyslu zjevených pravd, aby pronikl krásu
mravoučných zásad a v nich poznal Boha.
3. Rada
- schopnost správně se rozhodovat, volit nejlepší prostředky k dosažení dobrého
cíle. Ukazuje, co je třeba učinit a čeho se vyvarovat.
4. Síla
- dává odvahu podnikat pro Boha veliké věci a snášet útrapy. Vnuká nám
neochvějnou důvěru v pomoc Boží. Posiluje duši nadpřirozenou radostí ze spojení s Kristem.
5. Umění - vede nás, abychom svatě posuzovali stvořené věci, buď nám ukazuje jejich
nicotu, anebo nás vede jejich prostřednictvím k Bohu. Zvláště je to umění poznávat
závažnost hříchu.
6. Zbožnost - plní nás synovskou oddaností k Bohu, pobízí nás, abychom s ochotou a láskou
plnili všechno, co se týká duchovního života, zcela se oddali službě Boží a přinášeli Bohu
všechny své skutky.
7. Bázeň Boží - nevzbuzuje strach, ale posvátnou úctu k Boží velebnosti. Vnuká odpor
k hříchu a chrání před pokušením, rovněž před neúctou ke svatým věcem.
Užíváním těchto darů dosahujeme toho, že Bůh neustále a velmi intenzivně rozmnožuje jejich
účinnost a tím dochází k potřebnému růstu našeho duchovního života.
Arnošt Kelnar

Bojujeme za sídliště Na Groši!
V minulých dnech jsem zaznamenala dvě zprávy. Naše městská část si připomíná výročí
950 let a v areálu bývalé Pragovky, vzniknou byty pro dva a půl tisíce lidí. Ano, čtete dobře.
Přesně takový dárek obyvatelé Prahy 15 dostali. Ono nestačí, že ze Švehlovy ulice se ve
špičkách stává parkoviště. Že plánovaná devítipatrová výstavba přesáhne výšku sídliště Na
Groši. A že ze silnice třetí třídy Strašnické se stane hlavní komunikace.
Nevyčítám developerovi, že chce pozemek zhodnotit. To se dá pochopit. Stejně jako se dá
pochopit, že se v dané lokalitě staví. Ale co považuji za absolutní neúctu k lidem, kteří zde žijí,
je skutečnost, že připomínky k této stavbě dává za MČ Praha 15 pouze Patnáctka náš domov.
Před rokem se k hlasům našich radních připojila Jana Trková z ČSSD a díky jedinému hlasu se
tak dosáhlo dřívějšího vzniku školky, většího počtu hřišť, vytvoření náměstí či částečného
snížení stavby. Podruhé už Patnáctku náš domov nepodpořil nikdo.
Chystá se územní řízení. Pokud napneme síly, je šance, že nová čtvrť bude přívětivější
k obyvatelům novým, i stávajícím. Jsem hrdá na občany z Groše, že se rozhodli aktivně vstoupit
do dění a plánují společný postup. Mají naši podporu. Jsem přesvědčena, že se i ve vedení
městské části, bez ohledu na stranickou příslušnost, znovu vytvoří síla, která místním lidem
pomůže. Věřím tomu, protože pořád věřím v lidi, kteří v Radě hlasují. Kdo by se chtěl
k chystané iniciativě občanů jakkoliv přidat, nechť sleduje naše stránky:
www.facebook.com/15nasdomov. Patnáctko, spojme se. Dnes potřebují pomoc obyvatelé sídliště
Na Groši, zítra to můžete být vy.
Jana Vachulová, hostivařská farnice, zastupitelka za Patnáctku náš domov

