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Zpátky do lavic! Těch školních i kostelních
Milí farníci,
doufáme, že jste si užili léto, nabrali nových sil a plni elánu se vracíte nejen
do škol, práce, ale i do farnosti. Pro tento školní rok jsme pro vás obnovili nejen
stávající pravidelné aktivity jako výuku náboženství, setkávání nad Písmem
a další, ale připravili jsme i nové. Můžete se tak těšit na zajímavé přednášky
nebo výtvarné dílny. V tomto čísle najdete přehledný soupis našich farních
aktivit včetně kontaktů, kam je možné se obrátit v případě dotazů nebo
přihlášek.
Srdečně vás také v nejbližších dnech zveme na poutní mše, farní pouť
a Rodinný víkend spojený s Farním dnem. Věříme, že si počtete i v oblíbené
farní štafetě, a děti si zase mohou bystřit mozek v luštěnce o sv. Janu Křtiteli.
Ale protože hlavní téma září je návrat dětí do školy, položili jsme tentokrát
několik otázek na téma výuky náboženství Marušce Hlaváčkové.
Těšíme se na viděnou v rámci podzimních aktivit!
Za redakční tým Jarka Kučerová
Vítáme mezi sebou nového bratra mariána
Na konci srpna byla naše komunita mariánů rozšířena
o bratra Andrzeje Žáka, který k nám přišel z Polska,
konkrétně z varšavské komunity mariánů. Andrzej Žák
pochází z obce Kamienna Góra nedaleko českých hranic
a 3 roky působil i u nás v Hrádku u Vlašimi. Bratr
Andrzej bude zajisté velkou pomocí pro zajištění chodu
farnosti, zejména pak aktivit kolem komunitního centra
Farní dvůr. Srdečně ho u nás vítáme a přejeme, aby se
mu v naší farnosti líbilo.
V souvislosti s příchodem bratra Andrzeje proběhly na faře stavební úpravy.
Původní velká společenská místnost v přízemí byla rozdělena na farní kancelář
a obytnou místnost určenou pro P. Karola Matloka. V horním patře pak
zůstávají obytné místnosti pro ostatní bratry mariány a jeden pokoj pro hosty.

Zemřel náš farník Jan Svoboda
Dne 20. července 2020 nás opustil náš milý farník,
Salesián spolupracovník, Jan Svoboda. Zemřel
nečekaně, ve spánku, ve věku 76 let. Poslední
rozloučení proběhlo 27. července v našem kostele. Tělo
milovaného manžela, tatínka a dědečka bylo uloženo
do hrobu na hostivařském hřbitově.
Na Jana Svobodu budeme vzpomínat jako na tichého
pokorného farníka, který byl vždy tam, kde bylo
potřeba přiložit ruku k dílu, a neváhal podat i ruku
pomocnou. Jsme Bohu vděčni za společný čas a ceníme si všech jeho aktivit,
které pro farnost i své okolí vykonal. Děkujeme všem za modlitby.
Farní Facebook slaví první rok
Již rok má hostivařská farnost svou Facebookovou stránku, prostřednictvím
které informuje veřejnost o svých aktivitách. Má především informační
a pastorační účel a za dobu svého fungování si získala pozornost téměř tří set
sledujících osob. Rekordní zájem o jeden příspěvek byl 12 000 čtenářů.
Mezi fanoušky patří nejčastěji farníci, ale zdaleka se nedá říct, že by se o dění
ve farnosti zajímaly pouze věřící osoby. Fanoušky máme mezi zastupiteli,
v zájmových kroužcích působících v Praze 15, i mezi osobnostmi veřejného
a církevního života. Patří mezi ně například i kardinál Dominik Duka.
Správcem stránek je v současnosti Antonín Randa, ale pokud by někdo měl
chuť se správou Facebooku vypomoci, bude vítán s otevřenou náručí 😊
Bližší informace rád podá Antonín Randa osobně, či prostřednictvím e-mailu
randa@cesta121.cz nebo telefonicky na čísle 736 500 704.
Věděli jste, že…?
V roce 1975 musel být kvůli těžbě uhlí
přesunut gotický kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Mostě. Kostel byl posunován pomocí
čtyř kolejí, zezadu byl tlačen a zepředu brzděn.
Kostel se přesouval o celých 841,1 m
s průměrnou rychlostí 2,16 cm za minutu.
Přesun kostela je zapsán do zlaté knihy
Guinesových rekordů tisíciletí.
Chcete vědět víc? Vyrazte 19. září na farní pouť a můžete si užít komentovanou
prohlídku s průvodcem. Pozvánku na pouť najdete dále.

Výuka náboženství v naší farnosti
aneb 5 otázek pro Marušku Hlaváčkovou
„Nejde o výuku u stolu. Jde mi o to, aby hodina děti bavila, aby se rády
vracely, a tím snadněji přijímaly víru jako dobrou součást svého života.“
Maruška Hlaváčková se v naší farnosti už 9 let věnuje výuce náboženství
pro děti. Tzv. nábožko se právě teď zase rozjíždí, a tak jsme se Marušky
zeptali, co si ona – sama za sebe – myslí o výuce náboženství pro děti.
Co je vlastně cílem nábožka?
Těch cílů mám hned několik. Asi
za nejdůležitější pokládám to, aby se
děti, které tady chodí do kostela,
vzájemně znaly, kamarádily spolu,
těšily se, že se v neděli uvidí. Druhý
cíl souvisí s prvním – aby mohly
víru v Boha prožívat a prohlubovat
v partě. Snažím se, aby děti na
nábožku objevovaly krásu stvoření a
získávaly důvěru v to, že je má Bůh
nadevšechno rád.
Jak staré děti mohou
s výukou náboženství, pro jaké věkové kategorie je to vhodné?

začít

V současné době máme několik skupin. Nejmladší děti máme cca kolem
3 až 4 let – přicházejí s rodiči a jejich náplň odpovídá věku – zpívají ukazovací
písničky, tvoří, učí se například, proč je dobré poprosit a poděkovat a zvykají
si na to, že chodit na nábožko je normální.
Druhá skupina jsou děti cca od 5 do 8 let. Společně si na biblických příbězích
ukazujeme Boží dobrotu, společně se učíme modlit, ale taky si hrajeme,
tvoříme a zpíváme. Ještě starší děti – cca 3. třída – se připravují ke svátostem.
Učí se naslouchat svému svědomí, poznávají desatero a také význam
jednotlivých částí mše svaté. A pak tu máme ještě děti, které již ke svátostem
nějakou dobu chodí, a tyto děti také prohlubují svou víru a své znalosti, loni
například věnovaly velký prostor skutkům milosrdenství. Paralelně
s náboženstvím v KC probíhá výuka i na škole Kozinova, zde se skupinky
každý rok upravují dle poptávky a rozvrhu dětí.
Měli bychom se na nábožko dívat jako na další kroužek, nebo jde o něco
víc?
Obojí je pravda – rozhodně jde o další kroužek a jsme rádi, když děti chodí
pravidelně. Zároveň ale jako velké plus vnímám, že nábožko propojuje lidi
ve farnosti. Rodiče chodí s dětmi a jsou s nimi i na "hodině" - já osobně mám
moc ráda, když se s námi rodiče zapojí do her a do modlitby, když s námi sedí

v kruhu a po nábožku si spolu ještě povídají na chodbě. Podobně jako třeba
v hudebce si děti tvoří vztah k hudbě, tady si ho tvoří k Bohu a k sobě navzájem.
Na co především se při výuce zaměřuješ ty?
Já se snažím pracovat hodně zážitkově. Většinou si napřed představíme
nějakou situaci z reálného života, pak si k ní povíme biblický příběh, zkusíme
ho i ztvárnit jako divadlo nebo obraz, například, když si povídáme o bouři
na moři, tak ji napřed musíme vytvořit – pomocí šátků alias vln, hromobití
(pokličky, nebo buben), větru (foukání a mávání...). Děti si příběh mnohem
lépe zapamatují, když mají možnost stát se na chvíli jeho součástí. Ráda
zakomponuji do programu i nějakou hru, která se tematicky hodí, nebo písničku
a téměř vždy také chvíli tvoříme nějaký obrázek. V závěru se společně
modlíme. Nejde tedy o náboženství jako výuku u stolu. Jde mi o to, aby hodina
děti bavila, aby se rády vracely, a tím snadněji přijímaly víru jako dobrou
součást svého života.
Kdy a proč jsi se rozhodla vyučovat náboženství? Co tě na tom baví?
Začala jsem asi před 9 lety, když byly naší Lucce 4 roky a mě přišlo, že by se
s ní a s dalšími dětmi už mohlo dát trochu povídat o Pánu Bohu. Postupně dětí
přibývalo, tak začaly vznikat další a další skupiny a následně i další aktivity
(výroba pohledů, společné výlety, maškarní, dušičkový lampionový průvod,
adventní a postní cestička...). A co mě baví? Že když přijdu do kostela, tak si
můžu povídat s konkrétními dětmi (i rodiči), protože už se známe. A taky
že vidím, že si děti dodávají odvahy a při modlitbě svými slovy něco samy
přidají, i když třeba nejsou z domova zvyklé se modlit.
Výuka náboženství od září 2020
Nábožko probíhající v Komunitním centru bude opět ve
čtvrtek od 16.30, začínat budeme 17. 9. Pokud uvažujete o
přihlášení dětí na výuku nebo máte nějaké dotazy, neváhejte
se obrátit na Marušku Hlaváčkovou (h.maru@email.cz, tel.
777 597 095) nebo P. Karola Matloka (micarel@seznam.cz ,
tel. 732 340 081).

VTIP

Povzbuzení Tomáše Špidlíka k docházení na
náboženství

Ptá se maminka synka Tomáše: „O čem jste si dnes
povídali na náboženství?” Synek se zamyslí a odpoví: „O tom, že slova z bible
odpovídají na naše prosby a otázky i v dnešní době.”
Druhého dne ráno budí maminka Tomáše: „Vstávej Tomáši, musíš do školy.“
Tomáš se v posteli jen zavrtí a odpoví: „Co mi chceš ženo? Ještě nepřišla má
hodina.“

Obnovujeme pravidelné aktivity naší farnosti
Setkávání nad Písmem
V naší farnosti probíhá již řadu let aktivita, kterou jsme
nazvali "Setkávání nad Písmem". Náplní je četba biblických
textů na následující neděli, společná meditace těchto úryvků,
dobrovolná diskuze o tom, co koho oslovilo a proč. Pro lepší
porozumění obsahu je vždy připraveno úvodní slovo
k daným textům, které zahrnuje například historické
souvislosti nebo výklad některou známou osobností (např.
Aleš
Opatrný),
popřípadě
další
zajímavosti
vztahující
se
k textu. Setkání zahajujeme modlitbou Breviáře a zakončujeme společnou
modlitbou vlastními slovy. Pokud je zájem, probíráme také na pokračování
některou z encyklik papeže Františka.
Setkání bývá zpravidla ve středu po večerní mši, nejbližší termín je 2. 9.
Další termíny oznámíme na farním webu a na nástěnkách. Schází se nás cca
10, rádi přibereme jakékoliv další zájemce.
Ivana Bernardová (bernardova@kppp.cz, tel. 728 539 183)
Bohoslužby se zaměřením
Mše sv. pro rodiny s dětmi s doprovodem scholy – vždy 1. neděli v měsíci
Fatimská pobožnost – každý večer 13. v měsíci po večerní mši sv.
Moderovaná modlitební adorace – večery chval – každé úterý po večerní
mši sv.
Farní káva
Stalo se již dobrým zvykem, že po nedělní mši v 8 hodin jdou
farníci na krátké posezení nad kávou. Přijďte i vy mezi nás,
popovídat si a dát si něco dobrého ke kávě a společně oslavit
nedělní den. Setkání probíhá v komunitním centru hned
po skončení mše. Všichni jste srdečně zváni.
Sobotní kreativní dílny pro malé i velké
I během tohoto podzimu se můžete těšit na sobotní kreativní dílničky pro
dospělé, seniory a rodiče s dětmi (vždy od 9 do 13 hodin). Na každé dílně je
možné vybrat si lehčí, nebo složitější variantu vyrábění, přijít na celé
dopoledne, nebo třeba jen na hodinu. Materiál pro vás bude připraven, pokud
se přihlásíte minimálně dva dny předem vedoucímu dílničky. Vstup je zdarma,
je možné dobrovolně přispět na materiál. Srdečně vás zveme a těšíme se na
společné tvoření!

• 12. 9. 2020
Výroba ozdobných deníčků a zápisníků
(přihlašovat se můžete již nyní u Hanky Krusberské, tel. 776 632 613,
e-mail: h.krusberska@seznam.cz)
• 3. 10. 2020
Podzimní dekorace z papíru
• 7. 11. 2020
Voňavé adventní ozdoby a dekorace
• 28. 11. 2020
Adventní věnce

Přednášky nejen pro seniory
Naše farnost získala grant na vzdělávání seniorů. Po sondě, která témata by
farníky nejvíce zajímala, zvítězila oblast "spiritualita", které se věnují první
přednášky. Druhou nejzajímavější oblastí byla kultura – památky, proto Farní
rada rozhodla, že farní pouť 19. 9. a s ní spojená návštěva Loun a Mostu bude
zařazena do grantu na vzdělávání seniorů, a část financí bude použita na vstupy
do zajímavých objektů.
První dvě přednášky na téma spiritualita povede otec Karol a uskuteční se
v komunitním centru (po farní kávě po ranní mši):
• 20. 9. 2020, 9.30-10.30
život, jak se ztišit....
• 11. 10. 2020, 9.30-10.30

Co to je spiritualita, jak vést duchovní
Spiritualita mariánů

V následujícím období vyhodnotíme zájem o další témata, vhodný čas
a připravíme další přednášky. Těšíme se na vaši účast na pouti
i na přednáškách.

Ivana Bernardová
Dokončení Kurzu Alfa
V září a říjnu nás čeká obnovení kurzu Alfa, který
byl začátkem března pozastaven. Účastníci na jaře
absolvovali celkem sedm společných setkání
věnovaných tomu, co nás v životě přesahuje, Ježíši
Kristu, víře, Bibli, modlitbě a Božímu vedení.
Začátek “korony” zasáhl kurz těsně po víkendu

s Duchem svatým, který byl pro řadu účastníků velmi silným duchovním
zážitkem. Během jara jsme si vyzkoušeli jakousi improvizovanou Alfu (resp.
Betu). Každý týden jsme spolu byly v kontaktu prostřednictvím zasílaných emailů s video pozdravy od členů týmu a promluvy Vojty Kodeta. V červnu
jsme se s radostí potkali při společném táboráku.
Hostivařský Kurz Alfa bude obnoven ve čtvrtek 10. září 2020. Čeká nás pět
zajímavých témat: Jak odolat zlému?, Proč a jak mluvit o víře s druhými?,
Uzdravuje Bůh i dnes?, A co církev? a Jak mohu prožít zbytek života co
nejlépe.
Po skončení kurzu Alfa budou mít jeho čerství absolventi možnost
pokračovat v setkáváních pracovně nazvaných Beta. Na všechny účastníky,
členy týmu, všechny, kteří nám pomáhají a podporují nás, se moc těšíme
a děkujeme jim. Zároveň prosíme farnost za modlitby nejen za “naši Alfu”, ale
za všechny Alfy, které v naší zemi a po světě probíhají.
Zájemci o další běh Kurzu, který proběhne s největší pravděpodobností
v první polovině roku 2021, se mohou průběžně přihlašovat e-mailem
na alfahostivar@seznam.cz.
Markéta Benešová

Tvořivý klub
V polovině října (od 14. 10. 2020) zkusíme na druhý pokus zahájit (snad už nás
žádné viry nezastaví) v Komunitním centru Farní dvůr pravidelnou aktivitu
zaměřenou na výtvarnou a rukodělnou činnost. Vše bude probíhat každou
středu v čase od 18.00, v délce 90–120 min. Klub je určen každému od 16
do 99 let. Zveme zejména ty, kteří chtějí:
• vyzkoušet různé výtvarné a rukodělné techniky,
• načerpat inspiraci, případně ostatní naučit to, co sám/a umím či rád/a dělám,
• uvolnit se od každodenních starostí, dopřát si relaxaci a zážitek z tvorby,
a to vše v přátelském prostředí,
• strávit čas ve společnosti, a zároveň mít chvíli pro sebe.
Jedná se o otevřený kurz, kam je možné chodit pravidelně či přijít jen
na vybrané aktivity. Každé setkání zaměříme na jiné výtvarné či tvořivé téma,
lektoři se budou střídat. Mezi prvními tématy bude např. čajová krabička
i s náplní, zvonkohry, lampičky zdobené hrubozrnnou solí, drátkování,
narozeninová a jiná přáníčka apod. Přesný rozpis témat bude v září zveřejněn
na webu a fb farnosti a na nástěnkách. Z důvodu přípravy materiálu a omezené
kapacity kurzu je vhodné dát min. 2 dny předem vědět o tom, že dorazíte.
Vstupné se nevybírá, je možné dobrovolně přispět na materiál. Těšíme se
na vás.
Kontaktní osoba:
Hana Krusberská, tel. 776 632 613, e-mail: h.krusberska@seznam.cz

Zdravotní cvičení
Zveme nové zájemce o nenáročně, protahovací a kondiční cvičení.
Scházíme se každý čtvrtek v 16.30 v Komunitním centru.
K dispozici máme karimatky, velké a malé míče, balanční
podložky. Přinést si je potřeba jen pohodlné oblečení a chuť něco
dělat pro své zdraví. Začínáme již 3. září 2020. Těšíme se na vás.
Bližší informace u Jany Mátlové, mobil 605 741 392.
Komunitní večeře
Na podzim loňského roku se začaly v komunitním centru konat pravidelné
komunitní večeře, které mají hlavně propojit naše farníky, setkávají se zde
všechny generace. Děti mají možnost si společně hrát a tvoří se tím ve farnosti
dětské společenství. Dospělí, na rozdíl od nedělních dětských mší, nemusí
spěchat domů připravovat oběd, a rádi si v klidu (až na ten dětský jásot)
povídají. I tím upevňují farní společenství. Večeře s programem se konají
vždy první pátek v měsíci a navazují na večerní mši pro děti (od 18 hod.) s
hudebním doprovodem naší scholy.
V loňském školním roce jsem s radostí sledovala, jak je měsíc od měsíce před
zpovědnicí fronta penitentů (žadatelů o zpověď) delší, kruh dětí okolo oltáře
při modlitbě Páně větší, při večeři pak zůstává méně volných židlí a jásot
dovádějících dětí je halasnější.
Pán Bůh zaplať všem, jež se podílí na přípravě dětské mše, večeří, zábavě pro
děti i následném úklidu.
První komunitní večeře po prázdninách se koná 4. září. Všichni jste
srdečně zváni.
Pavlína Hůrková
Dětský klub pro nejmenší Rybičky
Dětský klub Rybičky je určen dětem od dvou let. Děti se pravidelně scházejí
v komunitním centru. Hrají si zde, zpívají, chodí na procházky nebo si užívají
farní zahradu, to vše bez maminek. Děti tak mají příležitost vyzkoušet si
samostatné fungování v malé skupince dětí, navíc v křesťanském prostředí.
A maminky získají trochu času pro sebe a své aktivity.
Rybičky budou probíhat 2x týdně dopoledne od 8.00 do 12.00. Konkrétní dny
se určí v první polovině září dle preferencí zájemců (pokud o účasti uvažujete,
kontaktujte nás prosím již nyní, ať můžeme vybírat termín, který vám bude
vyhovovat). Děti se mohou účastnit jeden nebo oba dny.
Pro více informací kontaktujte Blanku Čechovou, tel. 776 394 489.

Setkávání maminek
Srdečně zveme všechny maminky a jejich děti na setkávání, kde
si můžeme popovídat, dozvědět se něco nového nebo si jen v klidu
posedět, zatímco si děti užívají hru na zahradě nebo v herničce.
Setkávání bude probíhat v komunitním centru jednou týdně
dopoledne, den setkávání bude upřesněn během září podle
preferencí zájemkyň. Těšíme se i na nové maminky!
Kontakt: Tereza Šmídová, smidterez@gmail.com
Hostivařská schola
Jako v předchozích letech se od září
do června budou konat vždy první pátek
a neděli v měsíci v našem hostivařském
kostelíčku kytarové mše svaté (nejen) pro
rodiny s dětmi. K těmto mším již tradičně
patří
písničky
hrané
a
zpívané
Hostivařskou scholou. Moc se těšíme
na všechny její malé i velké členy, že se
zase společně sejdeme a budeme moci
společně hudbou chválit a oslavovat našeho Pána. Schola se bude scházet
ve stejném režimu, jako tomu bylo v minulém roce. Zkoušky budou vždy
od 16.30 první a třetí pátek v měsíci (první pátek v kostele přede mší a třetí
pátek v komunitním centru), a vždy první neděli v měsíci v 9.30 v kostele.
Rádi mezi sebe přijmeme další zpěváky a hudebníky (děti od cca 4 let, dospělé,
kohokoli, koho by zpívání v kostele bavilo bez ohledu na hudební nadání, praxi
nebo vzdělání). V tuto chvíli bychom zvlášť ochotně uvítali někoho, kdo by
s námi mohl alespoň občas hrát na klávesy.
Kontaktní osoba: Markéta Benešová, tel. 602 832 519,
e-mail benesova@mymail.cz
Setkávání ministrantů
Ministrantům bude již tradičně vyhrazeno
páteční odpoledne dvakrát v měsíci (druhý
a čtvrtý pátek od 16.30 v komunitním centru).
Zveme mezi sebe všechny stávající
ministranty, ale i ty, kteří o ministrování při
mších uvažují a ministrování by je bavilo.
Čekají vás zajímavé hry, kvízy, maličko učení
o liturgice, legrace a hlavně bezva parta.
Kontaktní osoba: P. Krystián Socha MIC, tel. 731 698 047

Křesťanské a židovské kruhové tance
Po dlouhé pauze vás srdečně zveme na oblíbenou pravidelnou aktivitu v našem
komunitním centru. 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. V tomto školním roce se na vás těší František Svoboda s krásnými,
zejména židovskými, tanci. Začínáme 22. září 2020 a budeme se scházet vždy
v úterý od 20 hodin. Vstup je zdarma (je možné dobrovolně přispět na náklady
spojené s lekcí). Přijďte se podívat a vyzkoušet!
Více informací u Markéty Benešové, tel. 602 832 519,
e-mail: benesova@mymail.cz

Setkávání mužů
Se zahájením školního roku opět naběhne do zavedených kolejí i pravidelné
setkávání mužů z naší farnosti. Jsme otevření všem bez rozdílu věku. Setkávání
probíhá každé druhé úterý v měsíci od 20.00 ve farním hostivařském
areálu. Náročných témat či modliteb se bát nemusíte, a koho jsem ještě
nenalomil, tak připomínám, že na zahradě je i skvělý gril. A když se k tomu
sejdou dobří lidé okolo stolu, nemá to chybu. Nemůžu opomenout, že Karel či
Krystián jsou nám vždy dobrou oporou.
Petr Hlaváček, e-mail majacka@seznam.cz
Citát
„Obrať svou tvář ke slunci,
a všechny tvé stíny budou za tebou.
Sluncem našeho života je Kristus.“
Miloslav Máša: Homilie, Getsemany č.27

Zapište si do diáře – Mimořádné aktivity
Slavnosti našich kostelů
Na přelomu srpna a září mají svátek oba kostely naší farnosti.
30. srpna - poutní mše Hostivař – svátek Umučení sv. Jana Křtitele (29. 8.)
6. září – poutní mše Záběhlice – svátek Narození Panny Marie (8.9.)
Žehnání aktovek 6. 9. 2020
Na první zářijovou neděli (v 11 hodin v Hostivaři a v 9.30 v Záběhlicích) si
mohou děti přinést školní aktovky, nebo mladší děti své batůžky do školky. Při
mši budou dětem požehnány, aby se jim s nimi v novém školním roce dobře
pracovalo.
Bože, náš nebeský Otče,
prosíme požehnej tyto školní tašky a pomůcky
a požehnej všem,
kdo je budou v novém školním roce používat.
Ať mají rozum otevřený k poznávání dobrého.
Ať mají odvahu a trpělivost.
Ať mají dostatek sil pro různé zkoušky
a radost z kamarádských vztahů.
Co je to vlastně žehnání?
Jak vysvětluje školní kaplan Biskupského gymnázia v Brně P. Jiří Janalík:
„Žehnání je forma modlitby, při které si připomínáme Boží dobrotu a chválíme
ho za dary, které od něho máme. Součástí žehnací modlitby je prosba k Bohu
o pomoc, abychom správně a vhodně užívali stvořených věcí (v tomto případě
aktovek a školních potřeb), aby sloužily jak k prospěchu našemu, tak
i druhých.“
Farní pouť 19. 9. 2020
Cílem letošní pouti budou kostel svatého Mikuláše v Lounech
a přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Těšit
se můžete na společnou mši, prohlídky obou kostelů
s průvodcem a s možností vystoupit na věž, a také
na společný oběd.
Účastnický poplatek je 300 Kč (zahrnuje dopravu a vstupy),
oběd v ceně cca 100 Kč si platí každý sám. Přihlásit se můžete
u Jany Mátlové na tel. 605 741 392, v Záběhlicích u paní
Fialové. Zbývá ještě přibližně 15 volných míst.
Sraz k odjezdu je 7.00 u kostela v Hostivaři
Těšíme se na společně prožitý čas s vámi.

Rodinný víkend 3.-4. října 2020
V březnu byl naplánován rodinný víkend – akce pro farníky
i pro veřejnost. Bohužel jsme ho museli kvůli pandemii zrušit.
Ale my se nevzdáváme, drobně jsme upravili program a rádi
bychom vás i vaše známé pozvali do komunitního centra na
víkend 3.-4.října.
Sobota 3. 10.
Den otevřený opravdu široké veřejnosti. Na programu je od 15 hodin
přednáška PhDr. Ivany Bernardové „Jak vést děti k hodnotám“.
Po přednášce je možnost společné diskuze a dotazů. V průběhu přednášky bude
zajištěno hlídání pro děti (mladší děti v dětské herničce, pro starší děti budou
připraveny deskové hry). Zároveň bude již od 14 hodin otevřený bazárek
dětského oblečení a potřeb, ale i doplňků pro dospělé. Výtěžek z bazárku
bude využit na provoz KC. A aby toho nebylo málo, bude probíhat také
kreativní dílna.
Neděle 4. 10. - Farní den
Zveme všechny naše milé farníky na farní den, tentokrát se svatým
Františkem. Starší farníci se od 14.30 mohou těšit na posezení u kávy
na farním dvoře, na mladší farníky čekají na farní zahradě různé úkoly
motivované životopisem svatého Františka. V 16.00 společně zhlédneme
pohádku loutkáře a divadelníka Honzy Hrubce. A také v neděli bude
paralelně probíhat charitativní bazárek. Předpokládaný konec programu je
v 18.00. Přijďte s námi prožít společně strávený čas.

Co nás dále čeká na podzim:
Podzimní farní brigáda
Na podzim nás čeká tradiční farní brigáda. Kromě obvyklého úklidu kostela,
fary, komunitního centra a celého areálu je také třeba shrabat listí a připravit
na zimu zahradu. Je to však také příležitost být a pracovat spolu, postarat se
o prostory, které všichni rádi využíváme. Termín brigády v Hostivaři
i Záběhlicích bude oznámen v ohláškách.
Křest katechumenů a biřmování – 25. 10. 2020, 11.00
V náhradním termínu se uskuteční křest katechumenů a biřmování v naší
farnosti. Slavnostní mše svaté v hostivařském kostele se zúčastní apoštolský
nuncius Charles Daniel Balva. Podpořte katechumeny a biřmovance svou
účastí a modlitbou i vy.
Hostivařský komorní koncert IV. - Trio Gratia – 1. 11. 2020, 17.00
Čtvrtý ročník koncertu komorní hudby letos přivítá smyčcové Trio Gratia!
Opět se můžeme těšit na špičkovou úroveň hudební produkce doprovázenou
o krátké komentáře.

Farní poznávací štafeta
pokračování vzájemného seznamování farníků

Jana Krotilová (rozená Šímová)
Narodila jsem se 14. 12. 1938 v zemské
porodnici v Praze na Karlově, kde jsem byla
i pokřtěna. Dětství a mládí jsem prožila
v Praze Vršovicích, kde jsme s rodiči a starší
sestrou žili navzdor nepříznivému klimatu
zásadně podle křesťanských hodnot.
Základní školu jsem absolvovala opět
ve Vršovicích, kde už se u mě projevoval silný
zájem o historii, takže jsem poznala, že se
jinému oboru věnovat nechci ani nemohu.
Podařilo se mi dostat se na čtyřletou
hospodářskou školu, kterou jsem ukončila
maturitou v r. 1958. Vzhledem k mému
kádrovému profilu jsem se nemohla dostat
na vysokou školu. Až po čtvrtém pokusu jsem
byla přijata na dálkové studium archivnictví při FF UK, které jsem s úspěchem
dokončila v roce 1967. Téhož roku jsem nastoupila do Státního okresního
archivu Kladno, pracoviště Slaný, kam jsem dojížděla 34 let. Místo
nabídnutého studia VUMLu jsem zvolila udělat si doktorát, což se mi podařilo
v r. 1983. Kromě odborné práce v archivu, jsem se věnovala i památkové péči,
přednáškám a psaní odborných textů, kterému jsem se věnovala i po svém
odchodu do důchodu v roce 2001. Dodnes jsem členem redakce časopisu
Slánský obzor.
V roce 1963 jsem se provdala za Edvarda Krotila, se kterým jsem prožila
neuvěřitelných 54 let. Roku 1970 jsme se nastěhovali do našeho družstevního
bytu na Zahradním městě. Naše manželství zůstalo bohužel bezdětné. Po náhlé
smrti mé sestry v říjnu 2016, zkolaboval můj muž po operaci kuřího oka
na noze na sepsi. Bojoval s ní a já s ním do 6. 10. 2017, kdy zemřel. Po tomto
datu mne začaly provázet různé fyzické i psychické potíže způsobené ročním
vyčerpáním. Vše vyvrcholilo zlomením stehenní kosti nepochopitelně
na rovném chodníku. Od té doby bojuji, pracuji na sobě, snažím se být
soběstačná a věřím, že mohu být v našem farním společenství ještě prospěšná.
Nežehrám na svůj osud, věřím v Pána Boha a vím, že je to zkouška, které se
podrobuji. Život ve funkční rodině plné porozumění, práce, která mne
naplňovala, a vše při plném zdraví – to je velký dar. A uvědomuji si, že nejsem
středobodem světa a že i při svém věku, v rámci svých možností, mám přinášet
lidem radost, případně pomoc a být jim i jinak oporou.
Mezi mé záliby patří pěší turistika (horská i po památkách), kdysi běžky,
divadlo, koncerty, muzea, výstavy, plavání.

Buchtíkovi
Většina z vás si mě, Lucku, nejspíš vybaví, jak pobíhám za neposedným synem
Matoušem. Chodím do kostela v Záběhlicích, kde občas čtu z Písma svatého,
a jsem ve Farní radě jako „hlava“ skupinky rodičů dětí do 3 let. Krátce před
letošní karanténou se nám narodil ještě syn Jáchym, a vypadá to, že mě velmi
brzy uvidíte pobíhat za oběma kluky.
Pocházím z Vysočiny, narodila jsem se v Pelhřimově. Vychována jsem byla
ekumenicky – maminka je katolička a tatínek evangelík. Od mala jsem se tedy
pohybovala jak v katolickém, tak evangelickém prostředí. Rodiče mne velmi
ovlivnili nejen ve víře, ale v mém celkovém životním směřování. Oba aktivně
bojovali proti komunistickému režimu a podíleli se také na transformaci naší
země k demokracii. Vnímám to jako závazek pro sebe a mladší generace –
pečovat o svobodu a demokratické instituce, které máme, a nedopustit, aby se
nesvoboda vrátila.
Proto jsem se vždycky různou formou aktivně zabývala politikou. Vystudovala
jsem sociologii a navazující veřejnou a sociální politiku. Zkušenosti jsem
sbírala i v Německu – při studiu v Kostnici a na stáži v německém parlamentu
v Berlíně. Jsem členkou Občanské demokratické strany. A téměř 10 let jsem
pracovala v CEVRO a podílela se na projektech
politického vzdělávání a podpory demokracie u
nás i ve světě.
Do Záběhlic mě přivedl můj muž Kamil. Už
v době, kdy jsme spolu chodili, jsem
navštěvovala záběhlický kostel, postupně čím dál
pravidelněji. Pepa Bernard mě pak připravoval
na biřmování, a později i s Ivanou ke vstupu
do manželství. Kamil je sice nevěřící, ale dle
svých možností mě i děti v křesťanském životě
podporuje. Třeba nás ochotně vypravuje
do kostela nebo pomáhá s výrobou plakátů
na farní akce.
Tak to jsme my – Lucka, Kamil, Matouš
a Jáchym Buchtíkovi. Neradi se fotíme, takže
ještě nemáme žádnou pořádnou společnou fotku.
Tak aspoň kluci s maminkou :)
Na vědomost se dává…
Jáchym Samuel Buchtík bude pokřtěn v neděli 30. 8. 2020.

Čtení nejen pro děti
Hostivařský kostelík je zasvěcen sv. Janu Křtiteli, který byl bratrancem Ježíše.
Odešel do pouště, kde se živil hmyzem a oblékal se do velbloudí kůže. Podle
toho, že je oblečen do velbloudí kůže, ho také můžete poznat na obrazech
a sochách. Jan křtil lidi a radil jim, jak mají žít lépe. V řece Jordánu pokřtil
i Ježíše. Jeho učení se ale nelíbilo pyšné královně, která ho lstí nechala popravit
setnutím (useknutím) hlavy. A náš kostelík má připomínat právě tuhle smutnou
událost, proto se náš kostel jmenuje celým jménem Stětí sv. Jana Křtitele
(stětí znamená useknutí hlavy). Jan Křtitel je pro náš kostel tedy něco jako
patron, ochránce, blízký přítel mezi svatými. A každý rok slavíme tzv. pouť,
což neznamená, že všichni farníci jedou na kolotoče, ale znamená to, že máme
v kostele velikou slavnost u příležitosti svátku Stětí Jana Křtitele 29. srpna.
Takže náš kostelík má tuhle slavnost vždycky, když končí prázdniny a začíná
nový školní rok.
Jan Křtitel žil na poušti a živil se kobylkami a medem divokých včel. Najdi na obrázku 10
kobylek a 7 včel.

Reportáž aneb co se dělo na farním táboře
Je 24. srpna a tábor již běží v plném proudu, zpíváme a tancujeme táborovou
hymnu (na fotce). Za první den jsme stihli vyrazit na Havaj, ale cestou nám
havarovalo letadlo. Ztroskotali jsme na pustém ostrove, který musíme důkladně
prozkoumat a najít cestu, jak se dostaneme zpátky domů. Pomůže nám místní
misionář nebo šílený podivín? A co když
jsou na ostrově i lidožrouti nebo piráti...?
Jak to všechno dopadlo? Zeptejte se našich
malých účastníků, kteří si tábor dozajista
jaksepatří užili.
Maruška Hlaváčková

Na vědomost se dává…
S radostí v srdci oznamujeme, že po řadě odkladů
z důvodu koronavirové pandemie, dne 30. 8. 2020 přijme křest
náš milovaný syn Jakub Josef (*3. 12. 2019). Všem děkujeme
za účast a modlitby.
Kučerovi
Chcete se i vy podělit o radostné události nebo něco sdělit pomocí Farních
listů? Neváhejte a kontaktujte nás na redakčních kontaktech uvedených níže.
Nepravidelný tisk pro vnitřní potřebu
Farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař
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