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FARNÍ LISTY
HOSTIVAŘSKOZÁBĚHLICKÉ

Vy jste sůl země.
Mt 5:13

Milí farníci,
vítám vás při čtení dalšího čísla Farních listů. Na úvodník mnoho místa nezbylo :) Tak
plné je toto číslo – zejména informací o tom, co nás ve farnosti čeká v novém školním
roce.
Přeji vám mnoho sil a požehnání v dalším období.
Za redakční tým
Lucie Buchtíková

BOHOSLUŽBY V HOSTIVAŘI A ZÁBĚHLICÍCH
OD NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Od 5. 9. se v naší farnosti vrátíme k obvyklému řádu bohoslužeb.
V Hostivaři budou bohoslužby ve všední dny od 18 hod., v sobotu od 8 hod
a v neděli v 8 a 11 hod. V Záběhlicích budeme slavit mše sv. ve středu
a pátek jako doposud (v 17 hod.). Novinkou bude jedna mše navíc
v neděli. Mše sv. zde budou nově v 9.30 a 18 hod.

ROZHOVOR S MARKÉTOU BENEŠOVOU
Markétu Benešovou řada farníku jistě zná. Stojí za řadou
událostí, které se v naší farnosti odehrávají. Je známá svou
neúnavností, organizovaností a smyslem pro detail. Nyní
bude ve farnosti oficiálně zastávat funkci koordinátorky
farních aktivit. Proto jsme se jí zeptali, v čem bude její úloha
spočívat a proč farnost takového koordinátora potřebuje.
Kdy jsi oficiálně nastoupila do funkce?
Oficiální podobu dostává moje práce pro farnost od začátku
tohoto července.
Proč farnost potřebuje koordinátora farních aktivit?
Co bude Tvým úkolem?
Za posledních cca pět let se naše farnost hodně proměnila. Velkou zásluhu na tom
dle mého měl příchod bratří mariánů a zprovoznění komunitního centra. Přibylo velké
množství pravidelných a nepravidelných aktivit, kterými naše farnost mnohem více
pečuje o duchovní a další růst každého z nás, motivuje k utváření společenství
a prohlubování vzájemných vztahů a zároveň se otevírá lidem z venčí. S těmito
aktivitami, je spojeno hodně organizační, administrativní, propagační, ale i kreativní

práce. Moje činnost ve farnosti nyní dostává své kontury. Stále ještě ladíme
a přemýšlíme, co bude a nebude její náplní. Většinu činností jsem do této doby dělala
dobrovolnicky, a tak v nich pokračuji, některé činnosti mi přibydou a možná se trochu
jinak poskládají. I nadále se budu soustředit hlavně na aktivity pro dospělé, a to jak
aktivity pastorační, evangelizační i preevangelizační.
Kde Tě lidé najdou a s čím se na Tebe mohou obracet?
Ve farnosti jsem nyní na poloviční úvazek. Fyzicky tu budu nejčastěji v úterý odpoledne,
čtvrtek a pátek. Kancelář mám na faře hned u vchodu vlevo. K zastižení jsem na mailu,
telefonu (pokud se mi někdo nedovolá, ať napíše SMS). Obracet se na mě lidé mohou
s čímkoli, co se týká farních aktivit pro dospělé (pokud se chtějí účastnit, potřebují
informace, sami chtějí nějakou novou aktivitu u nás vytvořit apod.), koordinace
komunitního centra (kromě provozních věcí a pronájmů, ty má na starosti Andrzej Żak),
propagace, dotací a spolupráce s organizacemi na Praze 15.
Myslím, že většina farníků Tě docela dobře zná. Ale přece jen, mohla bys
o sobě něco říct?
Ve farnosti jsem myslím od roku 2017. Předtím jsem byla doma na Žižkově
u sv. Prokopa, kde jsem byla ve svých 28 letech pokřtěná. Profesně jsem dětská
psycholožka. Mám svojí soukromou praxi, kde terapeuticky pracuji s dětmi
a adolescenty a poradensky s jejich rodiči. Na malinký úvazek pracuji v Rané péči EDA,
kde poskytuji terénní psychologickou podporu rodičům dětí se zrakovým nebo
kombinovaným postižením. Jsem vdaná, můj muž Karel je „ajťák“. Máme spolu tři
dospívající děti – Báru a dvojčata Jendu a Pepu.
Co znamená naše farnost pro Tebe? A jaká je podle Tebe úloha farnosti směrem
dovnitř do společenství a směrem ven na veřejnost?
Naši farnost vnímám jako živé společenství lidí různých povah, zaměření a zkušeností,
kteří spolu nebo vedle sebe putují k Bohu. Je pro mě něco jako rodinou, širokou, pestrou,
obohacující, naplňující a podporující. Je tu místo pro lidi, kteří jinde třeba tolik
pochopení nedostanou. Farnost je tvořená každým z nás. Myslím, že každý, kdo má chuť,
se v ní může nějak realizovat, najít v ní to své a dát zas něco ze sebe druhým. Úlohou
farnosti směrem dovnitř je dle mého utváření společenství a vzájemná podpora
v přibližování se Bohu a práci na vztahu s ním. Směrem k veřejnosti bych si moc přála,
aby se stala součástí komunitního života v naší lokalitě. Aby se lidé z venku u nás mohli
cítit dobře a přijatě. Vlastně aby nebylo až zas tak moc potřeba rozlišovat, co je farní
a mimofarní.
V sobotu 1. října se bude konat Hostivařský komunitní den. Na co se lidé mohou
těšit?
Z pořádání komunitních aktivit v prvním říjnovém víkendu se nám v posledních letech
stala taková hezká tradice. Mám z toho radost, protože se společně můžeme potkat,
vytvořit hezkou atmosféru, zapojit se každý podle své chuti a možností a pozvat k nám
i lidi z okolí. Vloni jsme tuto akci nazvali Restart komunity, což vlastně vystihuje její
smysl. Znovu se naladit a „nahodit“ nejen do provozu nového školního roku, ale i pro
sebe navzájem, pro farní společenství a komunitní život v Hostivaři. Program v tuto
chvíli ladíme. Jeho součástí by měl být bazárek, divadlo, sportovní, kreativní, kuchařské
a jiné dílny, skákací hrad, „bábovkobraní“, táborák, kavárnička a další aktivity…
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POZVÁNÍ DO FARNOSTI NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
POUTNÍ MŠE V HOSTIVAŘI
Na 29. 8. připadá svátek, při kterém slavíme památku umučení
patrona našeho hostivařského kostela sv. Jana Křtitele. Srdečně
vás zveme do Hostivaře 28. 8. na poutní mše v 8 a 11 hod.
Po obou mších bude před kostelem prostor pro společnou oslavu,
zastavení se a popovídání. Prosíme o přinesení něčeho dobrého
k zakousnutí. Organizaci oslavy po mši v 8 hod. má na starosti Jana Mátlová a po mši
v 11 hod. Maru Hlaváčková. Obracet se s případnými dotazy můžete na ně.
ŽEHNÁNÍ AKTOVEK
Na první zářijovou neděli – 4. 9. 2022 - (v 11 hodin v Hostivaři
a v 9.30 v Záběhlicích) si mohou děti přinést školní aktovky, nebo
mladší děti své batůžky. Při mši se bude udělovat požehnání všem
školákům, studentům a učitelům pro dobrou práci ve školním
roce.
Žehnáním aktovek 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.
POUŤ V ZÁBĚHLICÍCH
Na čtvrtek 8. 9. připadá svátek Narození Panny Marie, kterému je zasvěcen kostel
v Záběhlicích. Svátek oslavíme při poutních mších svatých v neděli 11. 9. v 9.30
a v 18.00. Po dopolední mši všechny srdečně zveme
na společné posezení u kávy a koláčů v zahradě u kostela.
Zároveň prosíme o přinesení něčeho k občerstvení
(buchty, koláče apod.).
Odpoledne od 16.30 pak ještě zveme děti i dospělé
na divadelní představení Pohádka z budíku. Podle počasí
se představení odehraje buď v zahradě, nebo v kostele.

SOBOTNÍ VEČERY CHVAL
Hostivařské modlitební společenství a chválová kapela
Karol&Friends Band vás srdečně zvou 15. 10. 2022 od 18 hod.
na první sobotní modlitební večer chval. Přijďte s námi chválit
Hospodina, děkovat mu a prosit za sebe i druhé. Večer bychom
rádi protknuli vyučováním, svědectvím, přímluvnými
modlitbami… Přijďte se spolu s námi setkat s Bohem v jeho kráse, velikosti, lásce
a něžnosti.
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ŘÍJEN S RŮŽENCEM
Měsíc říjen patří Panně Marii. V loňském roce jsme děti
z farnosti pozvali na Putování po stopách Ježíše Krista,
průvodkyní nám byla jeho matka Panna Maria. Promodlením
jednotlivých desátků růžence se děti přibližovaly
nejdůležitějším událostem ze života našeho Pána.
Účast na modlitbě růžence dětí v loňském roce byla překvapivě
vysoká. I letos podpoříme naše děti k modlitbě růžence,
věříme, že se nám loňský úspěch podaří zopakovat. Informace
k průběhu budou zveřejněny koncem září.

CYKLUS PŘEDNÁŠEK: ŠKOLA MODLITBY
Sv.Terezie z Avily o modlitbě řekla: „Modlitba je vztah
přátelství, častý a důvěrný rozhovor s tím, od kterého víme, že
nás miluje.“ Když se nám spolu s Bohem daří být v upřímném,
stálém, důvěrném, láskyplném a nadějeplném dialogu, náš život
nabývá úplně jiných kvalit. Dovolujeme mu tak, aby nás nesl, dáváme
mu
slovo a moc naše životy proměňovat. Kdysi v jedné anketě byli věřící tázáni, zda si
myslí, že se umí modlit a zda považují svou modlitbu za takovou, jaká by dle nich
měla a mohla být. Zajímavé bylo, že naprostá většina dotazovaných odpověděla
záporně. I my to tak často máme, často si s modlitbou nevíme rady. Máme pocit,
že se modlíme málo nebo ne úplně vhodným způsobem. Co je ale vlastně ten vhodný
způsob? Existuje nějaký „správný“? Jaký je ten nejvhodnější právě pro mě a můj vztah
s Bohem?
Během podzimu bychom rádi odstartovali cyklus přednášek, který by nám mohl být
s modlitbou v našich životech nápomocný. Termíny a podrobnější informace budeme
postupně zveřejňovat.

POZVÁNÍ NA PRAVIDELNÉ AKTIVITY VE FARNOSTI
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Náboženství se v naší farnosti tradičně vyučuje v úterý v ZŠ Hostivař a ve čtvrtek
v Komunitním centru. Katecheze dětí je vedena zábavnou formou, v rámci zpracování
určitého tématu nechybí písničky, vyrábění a hry. V rámci jednotlivých skupin se
s dětmi věnujeme tématům úměrně jejich věku.
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Čtvrteční náboženství začne 22. 9. v 16.30 v areálu KC. Úterní náboženství upřesní
otec Karel na začátku září, stejně tak přípravu dětí ke svátostem. S případnými dotazy
se obracejte na Marušku Hlaváčkovou, Pavlínu Hůrkovou nebo otce Karla.
Rozdělení a počty skupin budou záležet na aktuálním zájmu dětí, ale zatím
předpokládáme, že skupiny budou přibližně tak jako v minulých letech. To znamená:
• Skupinka nejmenších dětí cca ve věku 3-5 let
• Skupinka dětí ve věku 5-8 let
• Skupinka dětí, které se připravují ke svátostem (většinou cca 7 až 9 let)
• Skupinka dětí, které již přistoupily ke svátostem (od 9 let dál)
SETKÁNÍ MINISTRANTŮ
Dobrý den, pánové oltářní (ministranti 😉), rád bych vás pozval na organizační
schůzku o vaší službě u oltáře. Setkání se bude konat ve čtvrtek 15. září v 16.30 h
v KC. Rádi uvidíme také ty, kteří mají o službu při oltáři zájem a chtěli by více poznat
a následovat Krista.
Zdravím všechny,
br. jáhen Andrzej
SPOLEČENSTVÍ MLADŠÍ MLÁDEŽE
Už dva roky se v naší farnosti schází společenství
mladší mládeže. Scházíme se jednou měsíčně, třetí
středu v měsíci od 19 h v KC, každá schůzka má
duchovní téma, spoustu her a zábavy. Pravidelné
setkávání je doplněno nepravidelnými sportovními
nebo duchovně-zábavnými akcemi. Rádi mezi sebou
přivítáme nové holky a kluky od páté třídy výš.
První schůzka se uskuteční 21. 9. od 19 h v KC.
Více informací u Jardy Hůrky, tel. 733 698 713.
SPOLČO STARŠÍ MLÁDEŽE – každý druhý čtvrtek od 19 hod. v KC Farní dvůr
(od 6. 10., můžeš o sobě dát dopředu vědět nebo přijít jen tak, kontakt: bratr Andrzej
Żak, tel.: 731 094 086) … hledáme Boha a svoji cestu k němu, modlíme se,
přemýšlíme, respektujeme své odlišnosti, je nás jen pár, ale dohromady jsme parta
otevřená všemu bláznivému (třeba dělání farního příměstského tábora)
DĚTSKÁ KNIHOVNA
Na dětskou knihovnu v hostivařském kostele si rodiny už zvykly. Knihy si půjčují
domů na přečtení, menší děti listují dětskými knížečkami během nedělní mše.
V knihovničce jsou kvalitní duchovní knihy pro nejmenší i pro mládež. Budeme rádi
za Vaši zpětnou vazbu, která kniha Vás zaujala nebo jakou knihu byste do knihovny
doporučili pořídit.
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SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI – každou středu od 9.30 v KC Farní dvůr
(je možné přijít bez přihlášení, kontakt: Tereza Šmídová, smidterez@gmail.com) …
povídáme, sdílíme, modlíme se, hrajeme si a vzájemně se inspirujeme
RYBIČKY – každé pondělí a čtvrtek od 8.30 do 12.30 hod. v KC Farní dvůr (nutnost
přihlášení předem, kontakt: Marta Patáková, tel. 734 500 714) … hrajeme si,
povídáme si, modlíme se, chodíme na procházky a učíme se být v kolektivu
bez maminek
MEZIGENERAČNÍ
KOMUNITNÍ VEČEŘE

Komunitní večeře se v naší farnosti stala přirozenou součástí života. Když jsme s ní
před pár lety začínali, netušili jsme, jestli se tato aktivita ujme. Chtěli jsme povzbudit
společné setkávání farníků napříč generacemi, ale také společně oslavit první pátek
v měsíci a přiblížit možnost pravidelné svátosti smíření spojené právě s tímto dnem.
Mše svatá na první pátek je doprovázená naší farní scholou a společná večeře je pak
radostnou oslavou. Po večeři děti často „zmizí nahoru“ do
patra v KC, kde si hrají různé hry, dospělí si v mohou
v klidu popovídat o životě.
Moc díky všem, kdo se podílí na přípravě dětské mše,
večeře, zábavě pro děti i následném úklidu. První
komunitní večeře po prázdninách se koná v pátek
2. září. Všichni jste srdečně zváni.
PRO DOSPĚLÉ
BIBLE PRO ZAČÁTEČNÍKY – vždy pondělí od 19.00 hod. v KC Farní dvůr
(kontakt: Vlasta Rosická vlasta.rosicka@seznam.cz, tel. 603 979 343) … hovoříme
o tom, co je Bible, jak vznikala, jak se šířila, o různých překladech, snažíme se získat
základní přehled o vzniku a tradování biblického textu včetně
historického pozadí, jakož i o zásadách jeho správného
pochopení, a také si Bibli přečíst
SETKÁNÍ NAD PÍSMEM – 1x měsíčně většinou ve středu v
KC Farní dvůr (7. 9., 3. 10., 9. 11., 7. 12., kontakt: J. Mátlová,
tel. 605 741 392) … meditativně-modlitební setkání,
přemýšlíme a modlíme se nad biblickými texty, které budou
čteny následující neděli
SETKÁVÁNÍ MARIINY LEGIE - v pátek po mši sv. v KC Farní dvůr v místnosti
nad ateliérem cca v 19 hod. (od 9. 9., kontakt: Jiřina Nováková, tel. 608 550 728,
je vhodné dát dopředu vědět, pokud byste chtěli přijít) … setkávání společenství
Mariiny legie (obecné informace najdete na www.legie.cz.sweb.cz)
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SETKÁNÍ MUŽŮ – každé 2. úterý v měsíci od 20 hod. v KC Farní dvůr (13. 9.,
11. 10., 8. 11., 13. 12., není třeba se přihlašovat, kontakt: Petr Hlaváček,
majacka@seznam.cz) ... mluvíme, mlčíme, grilujeme, modlíme se, společně
přemýšlíme nad různými tématy
MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ – každou 2. středu od 19
hod. v KC Farní dvůr (společenství je uzavřené, kontakt:
pater Karol Matlok, tel. 732 340 081) ... modlíme se, sdílíme,
chválíme, přimlouváme se, společně sloužíme v kurzech Alfa
FATIMSKÁ POBOŽNOST – každý večer 13. v měsíci
po večerní mši sv. v hostivařském kostele (cca v 18.40, není
potřeba se předem přihlašovat) … společně se modlíme
k Panně Marii
MODEROVANÁ MODLITEBNÍ ADORACE (VEČERY CHVAL) – od 6. 9.
každé úterý po večerní mši sv. v Hostivaři cca v 18.40, není potřeba se předem
přihlašovat … modlíme se písněmi i slovem, chválíme, děkujeme, prosíme nebo jen tak
spočineme v Boží přítomnosti
FARNÍ KÁVA – vždy v neděli po ranní mši sv. v KC Farní Dvůr (cca v 9 hod., není
nutné se předem hlásit) … společně snídáme, povídáme si, sdílíme zážitky
SCHOLA – každý 1. pátek od 16.30 a 1. neděli v měsíci od 9.30 v KC Farní dvůr
nebo v hostivařském kostele (od 2. 9., je dobré dát předem vědět, že byste přišli,
kontakt: Markéta Benešová, benesova@mymail.cz, tel. 602 832 519) … jsme banda
hudebních nadšenců – dospělých i dětí, zpíváme, hrajeme, nejsme profesionálové, ale
užíváme si hudbu jako způsob služby, modlitby a vzájemného spolubytí
TVOŘIVÝ KLUB (PRO DOSPĚLÉ) – vždy jedna středa v měsíci od 19 hod. v KC
Farní dvůr (od 5. 10., je potřeba se dopředu přihlásit kvůli materiálu, kontakt: Hana
Krusberská, h.krusberska@seznam.cz, tel. 776 632 613) … společně si zkoušíme
různé kreativní techniky, odpočívám v kontaktu sami se sebou, s druhými a různými
materiály, barvami a kreativními technikami
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – každý čtvrtek od 16.30 hod. v KC Farní dvůr (od 1. 9.,
je dobré se dopředu přihlásit, kontakt: Jana Mátlová, tel. 605 741 392) … cvičíme
na balónech i bez nich, protahujeme se, relaxujeme a příjemně si u toho povídáme
BĚH K RADOSTI – sraz každé pondělí od 19 hodin před KC Farní dvůr
(od 5. 9., kontakt: David Foltýn, Foltyn.David@seznam.cz, tel. 725 234
981) … běháme pro radost z pohybu krásnými hostivařskými zákoutími a
přírodou, nejsme žádní profíci, jen nás to baví
FARNÍ KNIHOVNA – každou neděli od 9 do 10.45 hod. v KC Farní dvůr (od 4. 9.,
kontakt: Marie Zacpalová, zacpalova@volny.cz, a Ivo Janota, 720 405 520) …
nabízíme k zapůjčení duchovní literaturu pro dospělé v oblasti spirituality – rozvoje
duchovního života, dále nabídneme čtenářům např. rozhovory a svědectví, stejně jako
beletrii s duchovním nábojem.
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FARNÍ KNIHOVNA ZDRAVÍ ČTENÁŘE PO PRÁZDNINÁCH!
Milí čtenáři,
věříme, že jste prožili příjemné léto s dostatečným odpočinkem a třeba i četbou některé
vám milé knížky. Před námi je září, náročný měsíc svými povinnostmi pracovními
i rodičovskými. Přinášíme vám proto tip z oblasti spirituality, který by mohl pomoci
ke ztišení a zklidnění.
Těšíme se na vás od září opět již pravidelně o nedělích mezi 9.00 a 10.45 hod.
Marie Zacpalová a Ivo Janota
Jacques Philippe (*1947), francouzský kněz a exercitátor, člen
Komunity Blahoslavenství, je autorem knih o hledání pokoje v Bohu,
o vnitřní svobodě. Snad i proto, že původně vystudoval matematiku, jsou
jeho slova jasná a srozumitelná, tedy přístupná každému, kdo touží
prohloubit svůj duchovní život.
Titul „Hledej pokoj a zůstávej v něm“ (Paulínky, 2020) přináší odpovědi
na otázky, kterými se často zaměstnáváme: Lze získat pokoj bez
duchovního boje? Proč je naše dobrá vůle nezbytnou podmínkou pokoje?
Jak máme reagovat na překážky, které nás od pokoje odvádí (strach, starosti, selhávání,
utrpení)? Vstřícné odpovědi uspokojí i náročné čtenáře.
Vnitřní pokoj, o němž hovoříme, se pochopitelně netýká všech lidí: nemohou ho sdílet
nezávisle na svém postoji vůči Bohu.
Pravého pokoje nemůže dosáhnout člověk, který se staví proti Bohu, který se mu více
méně vědomě vyhýbá anebo utíká od některých jeho nároků a výzev. Je-li člověk Bohu
blízko, miluje ho a chce mu sloužit. Řekli jsme, že ďábel má strategii, jak ho o tento pokoj
srdce připravit, zatímco Bůh mu naopak přichází na pomoc, aby mu ho navrátil.
Jestliže však člověk žije v lhostejnosti a ve zlu a jeho srdce je od Boha daleko, platí tato
zákonitost i obráceně. Takového člověka se ďábel bude naopak snažit chlácholit
a udržovat ho ve falešném klidu, zatímco Pán, který si přeje jeho spásu a obrácení, bude
burcovat a zneklidňovat jeho svědomí, aby ho přiměl k pokání.
Člověk nemůže žít v hlubokém a trvalém pokoji, pokud se nachází srdcem daleko
od Boha, pokud jeho vnitřní chtění nesměřuje cele k němu: „Stvořil jsi nás pro sebe,
Pane, a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v tobě“ (svatý Augustin).
***
Prodloužit léto si můžeme četbou skutečně ojedinělé knihy „Rozmarné léto“ (vyd.
Dobrovský, 2021) Vladislava Vančury (1891-1942). Autor, původním povoláním lékař,
začal literárně tvořit již za studií na gymnáziu. Stěžejní práce však pocházejí až z konce
20. let 20. stol. Z celé jeho tvorby vyvěrá touha odstranit vše, co brání rozvoji svobodné
lidské přirozenosti a aktivity. Autor zápasil s konvencemi dosavadní prózy. Jeho
originální jazyk čerpá z archaismů biblické češtiny i z hovorové řeči, zároveň i z tradice
evropského románu i podnětů expresionismu a dadaismu. Za okupace byl Vladislav
Vančura činný v odboji, v květnu 1942 byl zatčen a 1. června téhož roku popraven.
Rozmarné léto patří zcela jistě k pokladům české literatury. Autorova brilantní čeština,
jemný humor hlavních postav a výstižně vykreslená nálada několika letních dnů
smyšleného maloměsta jsou osvěžujícím douškem v současné době degradovaného
českého jazyka. Podle této novely natočil Jiří Menzel v roce 1967 neméně slavný film.
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Antonín Důra
Dozpívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní
dýchal na kuličku teploměru. Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul
a Důra znamenaje tuto řádnost měl několik myšlenek, jež se vystřídaly
v sledu míšených karet.
„Tento způsob léta,“ děl vposled, odvraceje se od přístroje Celsiova,
„zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem
nepozřel vody, je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen
není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu?
Nuže, ať je podnebí příznivé čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.“
Řka to, ujal se mistr řemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho
dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby,
kterou kdosi neuměle postavil právě na okraj, a dodal:
„Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.“
***
A než nás obepne podzim, nechme se ztišit povídkami z venkovského
prostředí „Polní tráva“ (nakl. Fr. Borový, 1946). Jejich autor, spisovatel
a překladatel, Jan Čep (1902-1974) patří k významným katolickým
prozaikům 20. století. V roce 1948 emigroval do Francie, kde i zemřel,
domů se již nikdy nevrátil. Ke své vlasti měl však vždy silný vztah.
Hlavním dějištěm povídek je duchovní svět postav a jejich cesta, často
poznamenaná lehkým smutkem, směřující do druhého doma, k Bohu.
Polarita života a smrti nemá však tragický podtext, ve smrti vidíme bránu
do věčnosti. Snaha autora je připravit čtenáře na chvíli poslední, učí je žít
v „perspektivách věčnosti“. Literární jazyk je neobyčejně jemný a působivý, „jakoby
pastelem maloval na hedvábí“.
Tomáš Suchomel seděl na lavičce u plotu, ve stínu vrb, nad bublajícím potokem. Před
ním se třpytilo v podvečerním slunci mlynářovo žito, skřivánek ještě zpíval, z kterési
polní cesty popraskával vůz.
„Naše matka nejde,“ pomyslil si stařec a zahleděl se na pěšinu, zastiňuje si dlaní oči.
„Pořád toho nemá dost,“ usmál se shovívavě.
Tomáš Suchomel měl už údy těžké, kdežto jeho stařenka se ještě vrtěla celý den a nosila
kozám uzly trávy. Žili už léta sami. Dceru měli jedinou, a ta se vdala do vsi přes pole,
na skok odtud.
Za mlada byl Tomáš Suchomel tkalcem, tak jako jeho otec a děd. Když potom musil
řemesla nechat, přikoupil si pole a také s koníčky trochu povozničil. Ale je tomu už deset
let, co druhého koníka prodal a pole postoupil zeťovi.
Chaloupka se v poslední době trochu nahnula a jako by zabořila do země, zahrádka
pustla a zarůstala mechem a bejlím. Hospodařili v ní pěnkavy, sýkory a vrabci, po listí
stékalo tiché sluneční světlo a pod vrbami za plotem hrčel potok, odnášeje s sebou útržky
minulých životů, lehčí než pápěří pampelišky. Stařec poslouchal jeho nepřetržitý hovor
– tu hlasitější – tu tlumenější – jako hlas vlastních vzpomínek, a událostí, které kdysi
bolívaly, se omílaly jeho proudem ze svých hrotů a hran. Hlas potoka mu měnil vlastní
život v píseň a v přelud, v látku, která se vznášela nad zemí nehmotně jako sen.
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ZAPIŠTE SI (TAKÉ) DO DIÁŘE
KREATIVNÍ DÍLNY PRO MALÉ A VELKÉ
Sobotní kreativní dílny jsou určeny pro rodiny s dětmi, dospělé
a seniory. V září a říjnu budou dílny vždy součástí nějaké větší
akce. 17. 9. vás zveme od 14 do 19 hod. na Zažít město jinak,
kde si v kreativní dílně můžete z padákové šňůry – paracordu
vyrobit náramek přežití a přívěšek na klíče. 1. 10. bude kreativní
dílna součástí Hostivařského komunitního dne. Čas bude
upřesněn na letácích. Vyrábět budeme korálky zdobené ozdoby
a zápichy z drátů a drátků. Na tyto dvě dílny není potřeba se dopředu přihlašovat.
KONCERT TEREZY HORÁKOVÉ
16. 9. 2022 od 19 hodin vás srdečně zveme do kostela Stětí sv. Jana
Křtitele na koncert houslistky Terezy Horákové a jejích hostů
(cembalisty Lukáše Vendla a dalších). Poslechnout si můžete
skladby především barokních autorů (J. S. Bach, J. Schmelzer,
J. Vierdanck, ad.). Tereza Horáková studuje housle na Hochschule
für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanech ve třídě profesorky Natálie
Prishepenko. Ráda se věnuje objevování děl méně známých barokních a současných
autorů a spolupracuje s interprety, které potkala v minulých letech během studia na
Pražské konzervatoři.
ZAŽÍT MĚSTO JINAK
17. 9. od 14 do 19 hod. proběhne na Trhanovském náměstí
(v prostoru mezi ZUŠ Hostivař a SKBU) sousedské setkání
nazvané Zažít město jinak. Pouliční sousedské setkávání s tímto
názvem vždy třetí víkend v září po celé Praze má již několikaletou
tradici. Na Trhanovském náměstí bude letos úplně poprvé.
Na Praze 15 se bude konat na dalších dvou místech.
Na „Trhaňáku“, jak místní lidé tomuto místu s oblibou říkají, se
mohou návštěvníci těšit na Hostivařský dechový orchestr
pod vedením Oldřicha Ledabyla, prezentaci bojových umění, taneční a kreativní
dílny, dětský blešák, knižní swap, bojovku ulicemi Staré Hostivaře, galerii
na schodech a sousedský gastrokoutek s domácími specialitami. Naše farnost přispěje
kreativní dílnou. Rádi bychom tuto příležitost využili k pozvání lidí k nám do kostela
a na naše akce v komunitním centru.
Při této příležitosti bychom chtěli poprosit o pomoc (v kreativní dílně nebo
při oslovování lidí a hovoření o farnosti a o tom, co se v ní děje). Více informací
o akci je k dispozici na www.zazitmestojinak.cz, na www.farnosthostivar.cz
a u Markéty Benešové (benesova@mymail.cz, tel. 602 832 519). Srdečně zveme
k pomoci nebo pobytí na akci!
10

HOSTIVAŘSKÝ KOMUNITNÍ DEN
1. 10. od 9 do 19 hod. srdečně zveme do areálu Komunitního
centra Farní dvůr ke komunitnímu farnímu a sousedskému
setkání (vloni nazvanému Restart komunity) s dobročinným
bazárkem, kreativní, sportovní, kuchařskou a dalšími dílnami,
přednáškou, Dřevěným divadlem Honzy Hrubce, skákacím
hradem, ochutnávkou bábovek a dalších dobrot, farní
kavárnou, společným táborákem, hudbou a dalšími atrakcemi v příjemné atmosféře.
Tato akce je velkou příležitostí pro celou farnost ke společnému potkání se a společné
službě při její přípravě a realizaci. Budeme moc rádi, když se do této akce každý z nás
nějakým způsobem zapojí. Organizačně bude Hostivařský komunitní den zaštiťovat
Markéta Benešová a Maruška Hlaváčková. V tuto chvíli je možné přispět vymyšlením
nové aktivity, dílničky, stánku, něčeho, co by na akci podle vás nemělo chybět. Dále
budeme moc rádi, když se sami přihlásíte k tomu, že si nějakou konkrétní část vezmete
na starost nebo pomůžete asistencí na různých stanovištích. V průběhu září vás
po mších svatých s Maruškou oslovíme s konkrétní možností zapojení. Více
informací budeme průběžně dodávat na www.farnosthostivar.cz. Jak si to uděláme,
takové to budeme mít, tak hurá do toho.
TVOŘIVÝ KLUB
V novém školním roce se bude tvořivý klub konat vždy
jednou měsíčně. Místo i čas zůstávají stejné (KC Farní dvůr,
středa od 19 hod.). Na každý termín je kvůli materiálu potřeba
se přihlásit zvlášť nejpozději dva dny předem
na kreativnihostivar@seznam.cz nebo na tel. 776 632 613.
Tvořivý klub je zdarma s možností dobrovolně přispět
na materiál. Začneme 5. 10. zdobením korkových podtácků.
FILMOVÉ VEČERY
V červnu se kvůli nemoci nemohlo uskutečnit promítání filmu
Dárce (tímto se omlouváme všem, kteří na promítání dorazili).
Chtěli bychom to napravit 8. 10. 2022. Od 18 hod. tedy znovu
zveme na tento film režiséra P. Noyceho (2014) zobrazující
idylický svět, kde lidé neznají utrpení, války, násilí, strach ani
bolest, který je však jednotvárný. Kde je skutečná pravda o životě? Jakou cenu v tomto
světě lidé platí za iluzi dostatku a bezpečí? Kde jsou v tomto světě emoce, láska,
vášeň, přátelství, barvy života? Není to vše jen podvod? A co budoucnost takového
světa? Po projekci bude následovat diskuse moderovaná začínajícím filmovým
režisérem Matějem Preislerem.
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PŘEDNÁŠKOVÉ CESTOVÁNÍ PO BALKÁNU
Na letošní podzimní a zimní období plánujeme pokračování
úspěšného cyklu cestovatelských přednášek. Po loňské sérii
věnované východní Evropě se letos během cestovatelské série
vypravíme na Balkán. Plánujeme přednášky o Bosně
a Hercegovině, Albánii, Slovinsku a dalších zemích i o cestování
s dětmi napříč Balkánským poloostrovem. Přednášky se budou
stejně jako loni konat přibližně každé 3 týdny, a to vždy v neděli
od 18 hodin. Součástí každé přednášky bude stejně jako dosud také
beseda s přednášejícím.
Cyklus vyprávění o cestách po Balkáně otevře v neděli 23. 10. 2022 od 18 hodin
přednáška “Slovinsko – středoevropská brána Balkánu”.
Josef Miškovský

KURZ ALFA V HOSTIVAŘI
Jak jsme již informovali před prázdninami, v naší
farnosti brzy proběhne třetí běh Kurzu Alfa. Je
příležitostí k svobodnému prozkoumání křesťanské víry
– získání a utřídění si důležitých informací o křesťanství
a hledání odpovědí na otázky týkající se smyslu života
a toho, co nás přesahuje. Všechny kurzy Alfa mají jedno
společné: dobré jídlo, přátelskou atmosféru a možnost
být slyšen a naslouchat názorům druhých.
Alfa v Hostivaři začne 29. 9., bude probíhat v Komunitním centru Farní dvůr a bude
trvat 12 týdnů. Konat se bude vždy ve čtvrtky od 19 do 21 hod. a jednu celou sobotu
(19. 11.).
Alfa je určena zejména pro lidi, kteří přemýšlí o své spiritualitě a křesťanství je
oslovuje a zajímá. Je určená pro lidi, kterých se Bůh už nějak dotknul, ale neví, jak
svou víru dál rozvíjet. Je dobrým impulsem i pro ty, kteří cítí, že potřebují svou víru
zásadně oživit a hledají způsoby, jak svůj život Bohu přiblížit.
Každé setkání kurzu Alfa má pevně danou strukturu: jídlo, promluvu a rozhovor
o tématu. Dobrá večeře účastníků pomůže se uvolnit a naladit na promluvu
na konkrétní téma, která trvá do 30 minut (u nás používáme vesměs osvědčené
a zajímavě natočené filmové promluvy). Poté následuje čas na kávu, dezert
a rozhovory v malých skupinkách.
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Alfa se postupně věnuje těmto tématům:
„Jde v životě ještě o víc?“
„Kdo je Ježíš?“
„Proč Ježíš zemřel?“
„Jak získat víru?“
„Proč a jak se modlit?“
„Proč a jak číst Bibli?“
„Jak nás Bůh vede?“
„Kdo je Duch svatý a jak nás vede?“
„Jak mohu být naplněn Duchem svatým?“
„Jak odolat zlému?“
„Uzdravuje Bůh i dnes?“
„A co církev? Jak mluvit o víře s druhými?“
Kurz Alfa je bezplatný s možností přispět na náklady spojené s večeří.
Je vhodné se do něj zapojit hned od začátku, ale přidat se je možné až do třetího setkání.
Naopak není vhodné navštěvovat jenom některá témata dle výběru, protože jednotlivé
večery na sebe tematicky navazují.
Přihlásit se je možné mailem: alfahostivar@seznam.cz, telefonicky: 602 832 519 nebo
v sakristii obou našich kostelů zapsáním se do tabulky.
***
Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“
(Jan 20,21):
Rádi bychom, aby Alfa byla tento podzim aktivitou celé farnosti. Všichni jsme
Ježíšovými učedníky a nyní máme možnost se zcela konkrétně nechat poslat …
Jak?
• Modlit se k Duchu svatému, aby nám ukázal, koho na Alfu
pozvat.
• Nějakou dobu se za tohoto člověka modlit, než ho oslovíme.
• Pozvat ho (přirozeně, nenásilně), zodpovědět mu případné otázky
nebo ho odkázat na orgnizátory a modlit se za něj dál.
• Vzít si pozvánky a vhodit je do schránek v našem domě/ vchodu
• Vzít si letáky a dát je do prostor, kde se pohybují lidé (tam, kde je to možné)
• Modlit se za kurz v jeho průběhu (čtvrtky 19 – 21 hod.) a mezi setkáními
• Modlit se za konkrétního člověka z kurzu (v době zahájení bude k dispozici
seznam křestních jmen účastníků a bude možné stát se jejich „modlitebním
patronem“)
• Při kurzu Alfa pomoct s vařením nebo pečením na konkrétní večer
• Pomoct s úklidem
• Pomoct s hlídáním dětí účastníků, kteří si hlídání nemohou sami zajistit…
Díky, že do toho půjdete s námi!
Další potřebné informace je možné získat u otce Karola, Markéty Benešové nebo
na farním webu.
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NOVINKY Z CÍRKVE A FARNOSTI
ZE SETKÁNÍ ČERVNOVÉ PASTORAČNÍ RADY
Červnová pastorační rada se nesla v duchu plánování
podzimních aktivit farnosti. Společně jsme prošli připravený
přehled pravidelných a nepravidelných aktivit pro děti, rodiny,
dospělé i seniory. Řešili jsme termíny i to, co je třeba kolem
podzimních akcí ještě ujasnit. Konkrétně jsme se věnovali
provozu farnosti o prázdninách. Zhodnotili jsme dosavadní
fungování komunitního centra a věnovali se grantům z Městské části Praha 15
a zprávě o udržitelnosti, kterou jsme jako farnost začátkem července podávali
na Magistrát Hl. města Prahy (úspěšně!). Vzhledem k tomu, že se na radě sešlo hodně
zástupců ze Záběhlic, věnovali jsme velký prostor právě duchovnímu
a společenskému životu v Záběhlicích. Z této diskuse vzniklo mnoho zajímavých
podnětů a cest, jak povzbudit a oživit společenství kolem záběhlického kostela a dění
v něm. Některé z nich bychom chtěli realizovat už zkraje září ve spojení s poutí
a slavením Svátku Narození Panny Marie.
Za pastorační radu
Markéta Benešová
INFORMAČNÍ E-MAILY
V roce 2020 jsme vám prvně nabídli možnost dostávat každoměsíčně
informace o dění v naší farnosti. Nyní s nabídkou přicházíme znovu.
V příloze tohoto listu najdete formulář, který můžete (chcete-li)
vyplnit a vhodit do krabice vzadu v kostele nebo v Komunitním centru
Farní dvůr. Ty, kteří již informační e-maily dostávají, prosíme, aby formulář již znovu
nevyplňovali! Formuláře jsou dostupné i v kostelích a komunitním centru.
SCHRÁNKA DŮVĚRY
Jedním z konkrétních výstupů synodálních setkání, která se
uskutečnila letos v zimě, bylo zdůraznění potřeby většího
vzájemného naslouchání si ve farnosti. Chtěli bychom naslouchat
i těm, pro které je z různých důvodů náročné otevřeně přijít s nějakým
námětem nebo připomínkou, a to zřízením schránky důvěry. K čemu bude schránka
sloužit? Budete-li mít dotaz, připomínku, názor nebo nějaký podnět týkající se
naší farnosti (jejího fungování, provozu komunitního centra, slavení mší, aktivit
ve farnosti, vztahů apod.), můžete je (anonymně nebo neanonymně) napsat a vložit
do schránky umístěné vzadu v kostele. Podnět bude předán kompetentní osobě, která
se jím bude zabývat (farář, členové pastorační a ekonomické rady, …). Podle
množství a charakteru dotazů budeme dotazy zodpovídat v ohláškách nebo při jiných
příležitostech.
Své podněty budete mít možnost psát i na e-mail pastorační rady:
pastoracniradahostivar@seznam.cz
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PODZIMNÍ KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ INVENIO
Na podzim naše komunitní centrum znovu ožije, a to nejen
našimi farními aktivitami. Od září cca do listopadu se u nás
budou pravidelně od pondělí do středy konat adaptační
a „stmelovací“ kurzy pro třídní kolektivy základních a středních škol. Tyto programy
pro školy realizuje INVENIO, organizace zřízená Arcibiskupstvím pražským, která
v těchto měsících o své vlastní prostory v Kunraticích „přišla“, protože procházejí
rekonstrukcí. V době konání těchto programů bude opět upraven provoz komunitního
centra a bude se více využívat prostor ateliéru.

VZPOMÍNKY NA NAŠE FARNÍKY
LADISLAVA DIESLOVÁ
Začátkem června jsme se rozloučili s paní Ladislavou
Dieslovou. Pocházela z jihočeské rolnické rodiny. Ona
i její dva starší sourozenci již od dětství pomáhali
na statku s pracemi, na které stačili. Životní rána zasáhla
Ladislavu, když na konci války byl ve vratech jejich
hospodářství zastřelen milovaný bratr Bohumil. V mládí
absolvovala v Písku tzv. „rodinnou školu“. V roce 1951
se vdala za syna píseckého pekaře, avšak vlivem změny
politických poměrů už jejich rodiče nevlastnili ani
pekařství ani statek a ke všemu mladým manželům
přibyly obavy o životy režimem perzekuovaných rodičů.
V tu dobu se Ladislava s manželem přestěhovala
do Pardubic, kde našli nuzné bydlení a také zaměstnání.
V roce 1957 se přestěhovali již s dcerou Janou do Prahy-Hostivaře. Starý domek jim
byl domovem, ale také na léta velkou řeholí, aby se stal obyvatelným pro rodinu
s malým děckem. Ladislava byla zaměstnána v hostivařském TOSU, kde pracovala
v kanceláři v referentských pozicích. V 70. letech si vzala k sobě stárnoucí maminku
a pečovala o ni až do její smrti. Náročnou etapou v životě Ladislavy byla péče
o manžela, který onemocněl Parkinsonovou chorobou. Po ovdovění v roce 2001 se jí
na několik let stal velkým zázemím kostel sv. Ludmily na Vinohradech. Ale i tak
nepřestávala milovat hostivařský kostelík, místo, kde učila poznávat Boha svoji dceru,
kde prožívala přijetí důležitých svátostí svých nejbližších. K popisu jejího života
nutně patří vnoučata Petr a Jana, byli pro ni velikou radostí a láskou. Později
v pokročilém stáří, poznamenaném nemocí, dokázala stále projevovat lásku
i vděčnost a obzvlášť šťastná se cítila v přítomnosti 4 pravnoučátek. Pán ji k sobě
povolal v den svátku Navštívení Panny Marie 31. května v požehnaném věku 95 let.
Zemřela pokojně, smířena s Bohem i lidmi, obklopena svými nejbližšími v prostředí
domova.
S láskou vzpomíná a děkuje dcera Jana Bojanovská
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STANISLAV RŮŽIČKA
Přesýpací hodiny bych si přál k svátku,
abych je měl na památku,
abych je mohl obrátit,
když budu chtít čas vrátit.
Čas je to zrnko písku
v jedné baňce do druhé padající
a hromádka písku znamená, že čas vypršel
pro jednoho z nás, aby odešel.
Obracím dnes ty přesýpací hodiny
budoucím generacím na památku,
ty které jsem si přál k svátku.
Stanislav Růžička
27. května 2022 zemřel ve věku 78 let zakládající člen Mariiny legie Rosa Mystica
v Praze 10 Hostivaři Stanislav Růžička. Byl věrným členem našeho prezidia 20 let.
Znali jsme ho jako tichého laskavého člověka, milovníka Neposkvrněné a Pražského
Jezulátka, který jednou rukou nemohl vládnout vůbec a druhou jenom trochu.
Poslední rok jsme se scházeli jednou za 14 dní u něj doma. Právě tyto schůzky osobně
řadím k těm nejkrásnějším. V pohodové, rodinné atmosféře kolem bohatě prostřeného
stolu, který pro nás vždy nachystala jeho úžasná dcera Martička. Jednou nám
vyprávěl, že na začátku své nemoci měl silný prožitek – dřevěný kříž na zdi
(z Jeruzaléma) se rozzářil a slyšel hlas Pána Ježíše, jak říká: „Ne hlavou, ale
srdcem!“ Na klinice rozdával medailky zaměstnancům, klientům i studentům na praxi
a mluvil s nimi o Bohu. Svěřil se nám, že apoštolát je pro něj tak přirozený jako
dýchání. V posledních týdnech jsme si u něj všimli přesýpacích hodin, a že Stanislav
měl rád, když se písek sypal. Krásný pohřeb se záplavou květin proběhl v jeho
milovaném kostele Narození Panny Marie v Záběhlicích, na jehož věž viděl z okna
svého bytu. Přišli se s ním rozloučit také 4 zaměstnanci kliniky na Košíku. Otec Karol
jemně směřoval promluvu směrem k těm, kdo se k Bohu teprve přibližují, a tak se
obřad stal špičkovým apoštolátem, ke kterému se na nás Stanislav spokojeně a trochu
šibalsky usmíval z fotografie. A my jsme se teprve tehdy dozvěděli mnohem více
o jeho životě.
Hana Řehořová
Tatínek se narodil se 11. 2. 1944 v Brně. Měl ještě 2 sestry. V dětství hodně sportoval
(gymnastika, lukostřelba, šerm). Hrál na housle, na vojně hrál v kapele na banjo.
Muziku miloval, nejraději měl Shadows, Beatles, Leonarda Cohena, Elvise
Prestleyho, rock a rockenroll. Uměl stepovat, rád tančil a poslouchal vážnou hudbu.
Od mládí skládal básně.
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V roce 1969 ho radost z prvního vítězství nad hokejisty SSSR dostala do vězení –
s kamarády v hospodě slavili a po cestě domů pak vykřikovali hesla proti komunismu.
Byl mu zabavený cestovní pas a u STB byl vedený jako rozvraceč státu. Ve vězení
pracoval v dole, kde mu běžící pás zachytil rukáv a rozdrtil ruku v lokti. V nemocnici
se potkal s mojí mamkou. Byla zdravotní sestra. V roce 1972 dostal klíšťovou
encefalitidu, došlo k celkovému ochrnutí těla a hrozila smrt. Nemoc se podařilo
vyléčit, ale zůstalo částečné ochrnutí. V roce 1986 se přidala ataka schizofrenie.
Od klíšťové encefalitidy byl v invalidním důchodu. Nemohl se věnovat svému
zaměstnání elektrotechnika a po přestěhování s mamkou do Prahy si přivydělával
ke svému důchodu jako kotelník. Sledoval Hlas Ameriky, Svobodnou Evropu,
podporoval Chartu 77, Václava Havla, Karla Kryla a další. Za jeho politické myšlení
a nebojácnost dát svůj názor v tomto směru najevo jsem na něj hrdá.
Poslední roky života ho bohužel zasáhla rakovina kořene jazyka. I přes všechny tyto
zdravotní komplikace žil naplno v rámci možností a radoval se z každé maličkosti.
Tolik jsem se s ním nezasmála jako ty poslední roky. K tomu nám pomáhal i úžasný
personál kliniky na Košíku, který tatínka měl rád a dával mu neuvěřitelnou péči
a lásku. Do poslední chvíle se tatínek necítil jako nemocný, nepotřebný člověk.
Takové srandy a takových zážitků, které měl díky personálu na Klinice... za to jsem
jim vděčná. A děkuji všem jeho dalším přátelům a také členům Mariiny legie.
Marta Růžičková, dcera

ALŽBĚTA ŽENÍŠKOVÁ
Naše maminka se narodila na podzim roku 1938. V pohraničních
horách Javorníky na Slovensku jako nejmladší ze čtyřech
sourozenců do rodiny drobných rolníků. Od tří let vyrůstala
bez otce, který zemřel.
Ve 23 letech se provdala za Karla Ženíška, narodily se jí dvě děti
– Alena a Karel a po čase se přestěhovala za naším tátou
do Prahy.
Byla vyučená prodavačka, ale pracovala jako kuchařka
v mateřské školce.
Naše starostlivá a nejhodnější maminka skvěle vařila, potěšila se
dobrou četbou, ráda s tátou cestovala a spolu poznali kus světa.
Ale jejím největším koníčkem byly květiny a bylinky.
Hodně o nich věděla a věnovala jim láskyplnou péči do posledních svých sil nejen
ve svém bytě a zahrádce, ale i před bytovým domem, kde bydlela. Zpříjemnila tak
návraty domů všem spolubydlícím.
Maminka si nikdy moc nenaříkala, radovala se ze života a ze světa odcházela se vším
smířená.
Alena Břinková, dcera
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OHLÉDNUTÍ ZA…
PRÁZDNINY S BOHEM. MILÍ KAMARÁDI,
POSÍLÁM POZDRAV…
Na letošní prázdniny jsme pro děti nachystali novou
aktivitu. Děti posílají pozdrav z klášterů, kostelů
i skautských kaplí, které během prázdnin navštíví.
Nástěnka v předsíni hostivařského kostela se již
na přelomu prázdnin pěkně naplnila, s radostí
sledujeme, že děti navštěvují kostely i v místech svých
prázdnin, dovolených a táborů, v Čechách i zahraničí,
a o tento zážitek se rádi podělí.
U nástěnky na druhou stranu farníci vzpomínají
na kostely, které znají, zjišťují, že mají společná
oblíbená místa, nebo je navštívili během prázdnin
v jiném termínu.
Pokud máte doma fotku z kostela, ve kterém jste během prázdnin s dětmi byli na mši
svaté, přineste ji do kostela na nástěnku nebo pošlete mailem (micarel@seznam.cz,
pavlina.hurkova@centrum.cz) nejlépe do 2. 9., v neděli 4. 9. aktivitu ukončíme.
Pavlína Hůrková
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Letos se 9.-14. 8. uskutečnilo Celostátní setkání
mládeže v Hradci Králové. Tématem byl citát z bible
„Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl.“
Na setkání nás bylo pár i z farnosti. Na programu byla
každý den zábavná scénka, katecheze, diskusní
skupinky, mše svatá a odpoledne jsme se libovolně
mohli přihlašovat na přednášky, sporty, workshopy
a tvořivé dílny. Na setkání také bylo spoustu
koncertů, a to nejen od křesťanských schol a kapel,
na csm zahrál své písničky i třeba Michal Horák.
Večerní programy taky měly něco do sebe. Na setkání
proběhl večer smíření, adorační večer, nebo třeba
obrovský koncert od slovenské kapely Godzone.
Celou dobu navíc v areálu byly stánky
s občerstvením, s knížkami, stánek pro scholy, stánek časopisu In a dokonce i stánek
s merchem letošního setkání.
Celé setkání byl skvělý zážitek, možnost poznat nové super lidi a taky prohloubit svůj
vztah s Bohem. Příští rok se uskuteční celosvětově v Lisabonu a já se na něj už teď
moc těším.
Lucie Hlaváčková
18

PRÁZDNINOVÁ VÝPRAVA MLÁDEŽE
„Františku, Pavlína nás prosí, jestli bychom nenapsali nějaký zážitek do Farních listů
z vašeho výjezdu mládeže, hm? To bychom mohli spolu něco napsat, co říkáš?“
„Já nevím mami, já nevím.“
„Tak mi povídej a já to pak sepíšu.“

„Co chceš pořád vědět?“
„No, tak třeba, co jste dělali?“
„Mami, prosím tě, já nevím, prostě jsme přijeli, jeden den jsme byli na raftech, což
bylo super, ale málo adrenalinu, řeka tekla moc pomalu, a druhý den jsme šli na skály.
To bylo skvělý. Nejlepší. Strašně mě to bavilo.“
„Tak to jsem ráda, a máš nějaký opravdu zajímavý zážitek?“
„Já nevím, mami prosím tě, už mě nech“... „bylo to dobrý, kluci furt nějak blbli, třeba
pálkou na stolní tenis odpálili okurku!“ (následuje salva Františkova smíchu)
„Aha…“ „A co jste dělali po večerech?“
„Hráli hry. A měli mši.“
„Ale to jenom jednou, Karol pak odjel, ne?“
„Jo, jen jednou. Tak proč se ptáš, když to víš?“
„No, snažím se tě trochu rozmluvit... Co mám asi do těch farních listů napsat, když
mi nic neřekneš?“
„Vždyť už jsem ti všechno řekl.“
„Tak jo...“ zavřu dveře Františkova pokoje a jediné, co mě v tu chvíli napadá, je,
že prostě napíšu náš rozhovor a budu doufat, že i v dalších deseti domácnostech dnes
probíhaly rozhovory rodičů a dětí podobně.
Ale vlastně napadá mě toho mnohem víc.
Napadá mě velké Díky Janě, Jardovi, Helče, Karolovi a Andrzejovi, že se nám tak
krásně starali 4 dny o naše pubertální děti v Jizerských horách a že jim připravili tolik
krásných zážitků – z ohlasů i jiných účastníků byly nejlepší feratty a pak hned rafty.
A v neposlední řadě velké Díky všem andělům strážným, kteří měli čtyřdenní
pohotovost. Děti se nám vrátily unavené, ale šťastné. Tak to má být. Díky.
Marie Hladíková
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FARNÍ TÁBOR
MISSION 2022

SPACE

Letos se děti a mládežníci
v hostivařské pobočce Kenedy
Space Centre sešli jako kadeti
náročného
astronautickému
výcviku NASA. Již v jeho
úvodu však spadla na naši
zahradu
vesmírná
loď
s barevnou posádkou Dipsy,
Tinki Vinky a Po. Při pádu
ztratili LaLa a děti jim ji
pomáhali hledat. Po jejím
nalezení byla Lala ale proměněná zlými mimozemšťany a bylo moc těžké vymyslet,
co by jí mohlo pomoct, aby v sobě zase našla dobré vlastnosti a lásku ke svým
Teletubbies kamarádům. Až Boží láska a vzkaz, že je jeho milovanou a vzácnou LaLa
ji dokázala proměnit zpět. Nakonec děti spolu s Teletubbies porazily zlo a oni mohli
šťastně odlétnout na svou planetu. Zdravíme z tábora všechny pozemské Bohem
milované bytosti!

VTIP NAKONEC
Kněz dal lidem úkol
Na konci mše říká kněz věřícím:
„Příští neděli budu kázat o lži. Proto bych chtěl, abyste si všichni přečetli
sedmnáctou kapitolu Marka.“
O týden později se před kázáním ptá, kdo všechno četl sedmnáctou kapitolu.
Zvednou se ruce většiny přítomných. Kněz se usměje a povídá:
„Marek má jen šestnáct kapitol. Takže kázání začíná...“
Uzávěrka příštího čísla Farních listů je 2. 10. 2022 (vyjde 16. 10.).
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