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Milí přátelé,
Vánoce jsou časem, který se našich srdcí dotýká tím nejpozoruhodnějším způsobem. Mají svá
tajemství a nám se občas podaří některé z nich rozkrýt. To nejcennější však spočívá v jejich
hlubokém poselství. Z celého srdce Vám přejeme, abyste si je prožili v radosti a vzájemném
porozumění. A protože k vánočnímu času patří příběhy a vyprávění, jeden takový, od našeho
farníka Antonína Randy, pro Vás máme.
„To je mi situace... To jsme tady snad ještě neměli... Taková smůla...“
„Co se stalo, pane anděli?“
„Co se stalo, pane? Půjdete do pekla. Prohlížím si vaši složku a nemůžu si pomoct. Všechny
osoby, které jste uváděl, že vás mají rády, nestačily vyvážit váš hříšný život. A přitom by stačil
jediný otčenáš! Takhle těsně jste neprošel. Taková smůla.“
„No to snad není možné. Anděli - člověče - smilujte se - nemohl byste se ho pomodlit třeba
vy?“
„Kdepak, to už teď nejde. Je to pech, ale je to tak. Jdete do pekla. Chvilku počkejte, skočím
pro čerta.“
„Pane anděli, počkejte! Koukněte! Támhle dole. Na zem vám sklouzl ještě jeden papír z té mé
složky!“
„Vidíte, máte pravdu. To je seznam lidí, co jste neměl rád. A hleďme. Hned na prvním místě
je vaše sousedka a... no tedy... takových přímluv za vás... to úplně mění situaci... Jste z toho
venku, pane. Ta stará paní, co jste jí pořád tak nadával, vás zachránila. Takže můžete se...
Haló, pane? Co je vám? No on mi tady snad omdlel...?“
Láska je vskutku podivuhodný dar...
Požehnané a milostiplné vánoční svátky přejí
P. Karol Matlok MIC, P. Krystián Socha MIC

Poděkování od Pepy Bernarda
Prožívám velkou vděčnost za všechny Vaše modlitby, oběť mše sv. a vzpomínky. Cítím se
jako na obláčku neseným Boží láskou. Dostal jsem prostor učit se víc děkovat a modlit.
Děkuji Pánu za naši farnost i za každého jednotlivě a posílám požehnání.
Ať Vám Hospodin žehná a chrání Vás, ať Hospodin nad Vámi rozjasní svou tvář,
ať Hospodin obrátí k Vám svou tvář a obdaří Vás pokojem. (Numeri 6, 24-26)
Krásné Vánoce

Bohoslužby během vánoční doby

Den

24. 12. (úterý)
Štědrý večer

25. 12. (středa)
slavnost Narození
Páně
26. 12. (čtvrtek)
svátek sv.
Štěpána

Hostivař
Kostel Stětí sv. Jana
Křtitele

Záběhlice
Kostel Narození Panny Marie

16.00 mše sv., především
pro rodiny s dětmi
22.00 půlnoční mše sv.

16.00 mše sv.
pro rodiny s dětmi
24.00 půlnoční mše sv.

8.00 a 11.00 mše sv.
kostel otevřen 12.00 - 19.00

9.30 mše sv.

od 17.00 Živý Betlém
8.00 a 11.00 mše sv.
kostel otevřen 12.00 - 17.00

kostel otevřen 13.00 - 16.00

9.30 mše sv.
kostel otevřen 13.00 - 16.00

8.00 a 11.00 mše sv.
s obnovou manželských slibů
29. 12. (neděle)
svátek sv. Rodiny

od 17.00 v kostele přednáška
prof. Jiřího Grygara
"Ebicykl po stopách
astronoma M. R. Štefánika
v Československu
a na Tahiti“

9.30 a 18.00 mše sv.
s obnovou manželských slibů

31. 12. (úterý)
poslední den
občanského roku

18.00 mše sv. na poděkování
Te Deum
společné večerní posezení
v komunitním centru

1. 1. (středa)
Matky Boží
Panny Marie,
Nový rok

8.00 a 11.00 mše sv.
V 11.00 slouží mši sv. biskup
Václav Malý.

9.30 mše sv.

5. 1. (neděle)

8.00 a 11.00 mše sv.

9.30 a 18.00 mše sv.
žehnání vody, kadidla a křídy

6. 1. (pondělí)
Zjevení Páně,
Tří králů

18.00 mše sv.
žehnání vody, kadidla a křídy

Na Štědrý večer a o slavnosti Narození Páně (mimo čas bohoslužeb) bude
možno v Hostivařském kostele připálit lampičky od světla přivezeného z
Betléma.
V ostatní dny jsou bohoslužby podle pravidelného pořadu.

Vánoce v naší farnosti
Otevřený kostel 25. a 26. prosince v Hostivaři i v Záběhlicích
O vánočních svátcích se můžeme přijít poklonit Ježíškovi v Betlémě a také setrvat v kostele
s poděkováním Bohu za tento rok.
O svátcích 25. prosince je kostel v Hostivaři otevřen od 12 do 19 hodin a 26. prosince od 12
do 17 hodin, v Záběhlicích oba dny od 13 do 16 hodin. V sakristiích kostela je možné se
předem zapsat na průběžné hlídání kostela.
Obdobně jako do noci kostelů se naše farnost se zapojila do široké akce Křesťanské Vánoce.
Více na: www.krestanskevanoce.cz
Božské Dítě, ty jsi chtělo mít za kolébku jesle.
Stvořiteli vesmíru, ty ses vzdal své slávy, abys nás vykoupil!
Ať záře tvého narození rozjasní noc světa, a přinese pravdu, spravedlnost a pokoj.
Celým svým srdcem tě o to prosíme, Boží synu, jenž jsi náš pokoj.
Sv. Jan Pavel II.

Živý Betlém ve Farním dvoře
Ve středu 25. prosince od 17.00 Vás srdečně zveme na tradiční Živý Betlém,
netradičně ve Farním dvoře pod hostivařským kostelem. Přijďte společně zažít
kouzelnou vánoční atmosféru. Čeká nás setkání s Ježíškem a sv. rodinou
a divadelní představení v podání dětí z farnosti. Slovem provedou páter Karol
Matlok a astronom Jiří Grygar. Těšit se můžete také na živé ovečky, zpívání
koled, perníčky a svařené víno.
Přednáška RNDr. Jiřího Grygara
V neděli 29. prosince od 17 hodin se v kostele Stětí sv. Jana
Křtitele uskuteční přednáška RNDr. Jiřího Gyrgara, letos s tématem
„Ebicykl po stopách astronoma M. R. Štefánika
v Československu a na Tahiti“. Zveme všechny zájemce
o astronomii a všechny ty, kteří se chtějí potěšit pohledem
na velikost a krásu Božího stvoření. Dr. Grygar si pro nás připravil
bohatý pohled do nebe ze svých zkušeností i záznamů.
Večerní posezení 31. prosince
Zveme na závěr občanského roku ke společnému posezení v komunitním centru. Posezení
naváže na mši sv., která bude sloužena na poděkování za občanský rok.
Zkusme popřemýšlet nad všemi výzvami a dary, které nás letos každého potkaly, a také
o tom, jak jsme s nimi sami naložili.
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka v naší farnosti proběhne především o víkendu
4. a 5. ledna. Koledníci budou obcházet obyvatele Hostivaře
a Záběhlic, farníky, a stejně jako minulý rok budou koledovat
po dopoledních mších svatých v neděli 5. ledna. Pokud chcete, aby
tři králové přinesli požehnání do Vašich domovů, zapište se
na připravené seznamy v kostelích. V případě dotazů se obracejte
na Jardu Hůrku.

Historie a význam svátku Vánoc
Vánoce stručně a v kostce.
Díky vánoční události můžeme Boha oslovovat „Ty“.
Nejstarším svátkem křesťanství nejsou Vánoce, ale Velikonoce.
O Velikonocích se slaví zmrtvýchvstání Krista, což je základ křesťanské víry. Křesťanská
slavnost Vánoc dostala definitivní formu až ve 4. století, kdy nahradila římský svátek
„nepřemožitelného Slunce“. Bylo tak zdůrazněno, že narození Krista je vítězstvím pravého
světla v temnotách zla.
Den, kdy se Bůh stal malým dítětem
Jedinečná atmosféra, kterou se dnes Vánoce vyznačují, se rozvinula ve středověku, díky
svatému Františkovi z Assisi. Ten byl hluboce zamilován do Ježíše, Boha-s-námi. Jeho
životopis vypráví, že svatý František „nade všechny ostatní svátky slavil Narození Dítěte
Ježíše a nazýval svátkem svátků den, ve kterém se Bůh stal malým dítětem, které sálo
z lidského prsu“. František oslavu Vánoc obohatil o krásný symbol jesliček…
Vánoce zjevují lásku Boží, jeho pokoru a jeho dobrotivost
Velikonoce zaměřují naši pozornost na mocného Boha, který přemáhá smrt, zahajuje nový
život a učí doufat v budoucí svět. Se svatým Františkem a jeho vánočními jesličkami byla
naopak zdůrazněna bezbranná láska Boha, jeho pokora a jeho dobrotivost, která se v Ježíši
Kristu zjevuje lidem, aby je naučila novému způsobu života a lásky.
Díky vánoční události můžeme Boha oslovovat „Ty“
Díky svatému Františkovi můžeme vnímat, že o Vánocích se Bůh stal opravdu Emmanuelem,
Bohem-s-námi, od něhož nás neodděluje žádná bariéra a žádná dálka. V onom Dítěti se Bůh
stal každému z nás tak blízkým, tak bližním, že jej můžeme oslovovat „Ty“, a navazovat
s ním důvěrný vztah hlubokého citu, stejně jako to děláme u novorozeného dítěte.
V onom dítěti se totiž zjevuje Bůh-láska: Bůh přichází bezbranný, bezmocný, protože nás
nechce uchvátit takříkajíc z vnějšku, ale spíše má v úmyslu být ve svobodě člověkem přijat.
Bůh se stává bezbranným Dítětem, aby přemohl lidskou pýchu, násilí, žádost po majetku.
V Ježíši Bůh přijal tuto nuznou a odzbrojující situaci, aby nás přemohl láskou a dovedl nás
k naší pravé identitě.
Zpracováno podle promluvy papeže Benedikta XVI. ze dne 23. 12. 2009
Zdroj: www.vira.cz

Pozvání ke společným modlitbám za jednotu křesťanů
Papež František: „Ekumena, to není naše volba, to je příkaz, který nám stále dává Pán. Je to
věc zcela zásadní a stále více potřebná.“
Dny 18.–25. ledna jsou tradičním celosvětovým termínem Týdne modliteb za jednotu
křesťanů (začínají na svátek Panny Marie – Matky jednoty křesťanů).
Rozdělení církví je bolestí, která nese znaky lidské malosti, pýchy, sobectví či nepochopení.
Ekumenismus je cesta sbližování, komunikace, spolupráce, vzájemné podpory i
sjednocování. Tématem nadcházejícího Týdne modliteb za jednotu křesťanů je biblický
citát „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě“ (Sk 28,2).
Naše farnost se již tradičně střídá s pořádáním společné ekumenické bohoslužby katolíků,
evangelíků a dalších křesťanských společenství z oblasti naší části Prahy, tj. Hostivaře,
Záběhlic, Měcholup, Petrovic a Uhříněvsi.
Připojte se s námi společnou ekumenickou bohoslužbou v pondělí 20. ledna od 19 hodin,
tentokrát v kostele sv. Jakuba Staršího v petrovické katolické farnosti (Edisonova 17/14,
Petrovice).

Poděkování za Mikulášskou
V neděli 8. prosince se uskutečnila v hostivařském kostele naše tradiční Mikulášská. Kostel
praskal ve švech, dětí i dospělých přišlo opravdu hodně a bylo se na co dívat. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravách, zejména oběma paním režisérkám, Marušce Svobodové
a Marušce Hladíkové. Druhá jmenovaná svou hru nejen režírovala, ale také sama napsala.
Kdo neměl šanci ji vidět, může se těšit na reprízu při Živém Betlému 25. prosince.
Zároveň chceme moc poděkovat všem štědrým dárcům, protože jsme v rámci prodeje
vánočních přání vybrali neuvěřitelných 10 000 Kč na misie v Bulharsku. Těm, kdo nestihli
nebo nemohli přispět, nabízíme tip na projev vánoční štědrosti třeba touto
formou: https://www.sdb.cz/podporte-nas/adoptuj-misionare/.

Z kalendáře liturgického roku v nejbližším období
Oslava Narození Páně – vánoční doba
– končí svátkem Křtu Páně v neděli
12. ledna.
Následujícím dnem začíná tzv.
„liturgické mezidobí“, avšak „okruh
vánoční“ pokračuje podle starobylé
tradice až do svátku Uvedení Páně
do chrámu (Hromnice), který budeme
slavit v neděli 2. února.
Postní doba začíná Popeleční středou,
letos 26. února, oslavu Velikonoc pak
zahájíme na Bílou sobotu večer
11. dubna.
Liturgický kalendář naleznete
na adrese:
http://www.pastorace.cz/Liturgickykalendar
Obrázek najdete na
https://deti.vira.cz/kalendar

Lednová pozvání
Kurz Alfa
Srdečně Vás zveme na druhý běh kurzu Alfa. Kurz je příležitostí pro každého, kdo se chce
víc dozvědět o křesťanské víře, klade si otázky o smyslu života a hledá na ně
odpovědi. Každé setkání začíná společným jídlem, pokračuje přednáškou a diskusí v malých
skupinkách. Kurz je bezplatný. Těšíme se na Vás vždy ve čtvrtek od 19 do 21 hodin,
od 9. ledna do 16. dubna 2020. Přihlásit se je potřeba předem prostřednictvím e-mailu
alfahostivar@seznam.cz nebo telefonicky na tel. 602 832 519. Prosíme také za modlitby za
dobrý průběh kurzu, za jeho účastníky i tým.
Křesťanské a židovské kruhové tance
Srdečně vás zveme na novou pravidelnou aktivitu v našem
komunitním centru. Od 14. ledna 2020 vždy v úterý
od 20 hodin (po adoraci) si můžete přijít zatančit pod
vedením lektorky Heleny Vantuchové jednoduché
křesťanské a židovské kruhové tance. Zváni jsou všichni
od 16 do 99 let. Není potřeba umět tančit ani mít hudební
sluch. Tance jsou nenáročné, mohou je tančit ženy i muži.
První hodina je ukázková, na dalších se vybírá drobný
dobrovolný příspěvek na provoz. Více informací u Jany Vachulové (tel. 739 458 759).
Přijďte se podívat a vyzkoušet!
Výtvarná a kreativní dílna pro malé i velké
18. ledna 2020 od 9 do 13 hodin vás zveme do našeho komunitního centra Farní dvůr na
první ze série sobotních kreativních dílen. Přijďte si k nám odpočinout od shonu všedních dní
a vyrobit si plstěnou brož, obal na mobilní telefon nebo prstového maňáska z filcu. Zvány
jsou rodiny s dětmi, mládež, dospělí i senioři. Vstupné dobrovolné. Kontakt u Hany
Krusberské (e-mail H.Krusberska@seznam.cz). Na akci je nutné se přihlásit předem.

Farní poznávací štafeta – Hlavničkovi
pokračování vzájemného seznamování farníků
A je to tady, došlo i na nás… My Hlavničkovi jsme získali tu
čest, představit se do vánočních farních listů. Rozpočítávat jsme
se nemuseli, bylo jasné, na koho psaní padne – jsem to já máma
Jana. Mám muže Jíru a jsme obdařeni o desetiletého Honzíka
a sedmiletou Marušku. Potkali jsme se v jedné firmě a brzy
zjistili, že je nám lépe spolu než bez sebe. Srdce mě vždy táhlo
mimo Prahu, proto nám hrálo do karet i to, že Jíra pochází z malé
vesnice u Tábora. A tak jsme si v kostele sv. Václava v Plané nad
Lužnicí slíbili, že už to spolu vydržíme.
Jíra přišel do Prahy před skoro dvaceti lety za prací a je stále
věrný jednomu železářství na Žižkově. Asi už je proslulý svou rybářskou a houbařskou vášní,
která se střídá s vášní fanouška Sparty. Do kostela nás rád vyprovodí, ale spíš než v kostele je
občas vidět na akcích kolem kostela, kdy mu to sluší např. u podávání svařáku a čaje při
rozsvěcení vánočního stromu, jeho cateringové služby jsou na vysoké úrovni.
Vzpomínky na hostivařský kostel mám už z dětství, byla jsem zde pokřtěna a později šla
k Prvnímu svatému přijímání. Když se nám narodily děti, cítila jsem potřebu jim ukázat,

že svět je „Boží“ a připojily jsme se zde do začínajícího společenství maminek. Jsem moc
ráda, že já i mé děti jsme zde poznaly mnoho spřízněných duší a ve farnosti nás to moc baví.
Pracuji jako asistentka pedagoga v MŠ, která integruje děti s postižením, a aby toho
asistování nebylo málo, čeká mě brzy také asistence logopedická. Po mém středoškolském
tápání na obchodní akademii se zdálo schůdnější studium psychosociálního oboru na husitské
teologické fakultě, a poté jsem pracovala jako sociální pracovnice v azylovém domě
Klokánek. Po mateřské se mi potvrdilo, že papíry mám v oblibě opravdu pouze na malování a
od krátkého fakturování jsem zběhla opět k přímé práci s dětmi. Ráda tvořím a těší mě, když
mi něco vzniká pod rukama.
Honzík je žákem páté třídy, ve škole chodí na náboženství, navštěvuje skauta a hraje florbal,
s tatínkem sdílí jeho lásku k přírodě. Je to kutil, nad jeho nápady zůstává někdy rozum stát,
ale snad jedině takto mohou vzniknout geniální věci.
Maruška je statečný prvňáček, zpívá v ZUŠ ve sboru Radhůstka a její bezmezná láska
ke zvířátkům k nám zavedla loni v létě kocoura Mikeše, který patřil k potulujícím se kočkám
kolem kostela.
A kdyby se nás někdo zeptal, kde jsme spolu nejraději, tak se možná i shodneme, že je to
v lese…
ROZKVÉST TAM, KDE JSME ZASAZENI
Podívejte, jaká krásná lekce: Dub říká mandloni: "Pověz mi něco o
Bohu..." A mandloň rozkvete.
To je nejlepší způsob, jak může mandloň mluvit o Bohu. Rozkvést tam, kde
byla zasazena a být tím, čím je: nádherným stromem.
Umíme takhle mluvit o Bohu i my?

Pravidelné aktivity
 Farní káva v neděli po ranní mši sv. v Hostivaři
 Komunitní večeře – každý 1. pátek po mši sv., mše sv. je pro rodiny s dětmi a je
doprovázená scholou
 Setkávání maminek s dětmi – středa od 9.30, kontakt luckalit@gmail.com
 Mše sv. pro rodiny s dětmi v neděli od 11 hod., první neděle v měsíci s doprovodem
scholy
 Dětský klub Rybičky – čtvrtek od 8.15
 Setkávání Mariiny legie ve čtvrtek po mši sv.
 Fatimská pobožnost – každý večer 13-tého v měsíci po večerní mši sv.
 Moderovaná modlitební adorace – večery chval – každé úterý po mši sv.
 Setkání farníků nad Písmem a životem církve – měsíčně, kontakt J. Bernard
 Cvičení seniorů (nejen pro seniory) – středa a čtvrtek od 16.30 hodin, kontakt Jana
Mátlová
 Setkávání mládeže – dle domluvy, kontakt p. Karol Matlok
 Schola – každý 1. a 3. pátek od 16.30 (střídá se s ministranty), kontakt Markéta Benešová
 Setkávání ministrantů a kandidátů na ministranty, každý 2. a 4. pátek v 16.30 hod. (střídá
se se scholou), kontakt p. Krystián Socha
 Setkání mužů – každé 2. úterý v měsíci po večerní adoraci a chválách (od 20 hodin), kontakt
Jarda Hůrka
 Lidé ohrožení bezdomovectvím – středa od 16.30
 Výuka náboženství v několika skupinkách, kontakt p. Karol Matlok.

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
Po-Pá
18.00 hod. - mše sv.
Sobota
8.00 hod. - mše sv.
Před mší sv. ve čtvrtek je od 17.30 eucharistický výstav a tichá adorace
V ostatní dny se půl hodiny před mší sv. modlitbu růžence
Bohoslužby v kostele Narození Panny Marie, Praha-Záběhlice
Neděle
9.30 hod. - mše sv.
18.00 hod. - mše sv.
Středa
17.00 hod. - mše sv.
Pátek
17.00 hod. - mše sv.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Poděkování
V naší farnosti se v průběhu roku uskutečňuje řada krásných akcí, jak pravidelných, tak
jednorázových. Velkou událostí letos pak bylo otevření komunitního centra Farní dvůr. Všem,
kteří se podílí na organizaci těchto akcí a kdo přispěli k otevření komunitního centra patří
poděkování. Velký dík patří všem:
- kdo se podílejí na zajištění farního kafe a jiného občerstvení,
- kdo uklízí v kostelích, na faře a v komunitním centru,
- kdo chystají květiny,
- kdo přispívají finančně,
- kostelníkům,
- lektorům, kteří nám předčítají Boží slovo,
- varhaníkům, hudebníkům ze scholy a chválové kapely a zpěvákům,
- katechetkám,
- členům pastorační rady,
- těm, kdo organizují různá setkání,
- těm, kdo pomáhají při brigádách,
- zvoníkům, ministrantům,
- dětem v kostele i jejich rodičům, mládeži, seniorům, …
Děkujeme všem, kdo jakkoli přispěli pomocí, radou či modlitbou.
Vyprošujeme všem Boží pomoc, ochranu a vědomí Boží lásky.
Mše sv. za dobrodince naší farnosti je vždy první úterý v měsíci.
Nepravidelný tisk pro vnitřní potřebu
farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař
 adresa: Domkářská 21/1, PSČ 102 00, Praha 15 – Hostivař, IČ: 61380652
 telefon: 732 340 081 – P. Karol Matlok, 602 314 972 – Josef Bernard, jáhen
731 698 047 – P. Krystián Socha
 e-mail: mail@centrumhostivar.cz, http://www.centrumhostivar.cz
 číslo účtu: 286927329/0800, Česká Spořitelna

