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V něm byl život a
život byl světlo
lidí. (J 1,4)

Milí farníci,
přejeme vám požehnané Vánoce plné radosti, lásky a pokoje.
Ať vás Boží láska a milosrdenství provází v celém novém roce.
Vaši bratři mariáni
Karol, Andrzej a Andrzej

Rozhovor s Jiřím Grygarem
Také letos se na svátek sv. Štěpána (26. 12.) uskuteční v hostivařském kostele
přednáška Jiřího Grygara, tentokrát na téma „Osmá múza astronomie“. Tradice
jeho přednášek ve farnosti vznikla už v roce 2000 za P. Krzysztofa Lacha. Jiří
Grygar je hostivařským farníkem od 80. let. Je astronomem, popularizátorem vědy
a mimo jiné také zakladatelem Českého klubu skeptiků Sysifos. V letošním roce
oslavil 85. narozeniny. Zeptali jsme se ho na jeho cestu víry, zkušenost vztahu víry
a vědy nebo co si myslí o pravdě v dnešním světě. Dočtete se také několik vědeckých
faktů o narození Ježíše Krista.
Jak dlouho jste vlastně hostivařským farníkem a jaké místo farnost ve Vašem životě
za tu dobu zaujala?
Do tehdy nového sídliště v Hostivaři jsme se přestěhovali v létě 1982. Tehdy to bylo
docela pusté místo bez infrastruktury, kde nebyl žádný obchod, pošta, zdravotní středisko
atd. Nejvíc mne proto potěšil objev hostivařského kostela, který je tak blízko, co by
kamenem dohodil. To mne s tím pustým sídlištěm okamžitě smířilo. V době našeho
příchodu zde působil ThDr. Václav Wolf, který souběžně vyučoval v katolickém
semináři v Litoměřicích. Jeho kázání v našem kostelíčku mi imponovala a dost brzo jsme
se spřátelili. Byl jsem tehdy redaktorem věstníku Čs. astronomické společnosti a každé
tři roky jsme organizovali panelové diskuse na témata, která byla věnována třeba
interakci mezi astronomií a fyzikou, ale také mezi astronomií a uměním atd. V listopadu
r. 1988 jsme měli téma Astronomie a filosofie. Na tento panel jsem P. Wolfa pozval
a jeho erudice ve filosofii byla v debatě očividná. Po převratu v r. 1990 začal ThDr. Wolf
opět přednášet na katolické teologické fakultě, a tím se mi ovšem vzdálil, protože působil
na opačném konci Prahy.

Pro mou účast v životě naší farnosti sehrál významnou roli příchod polského kněze
Krzysztofa Lacha. Byl jsem zvolen do farní rady laiků a v r. 2000 jsem na jeho žádost
28. 2. proslovil na faře přednášku: Přelom tisíciletí: hrozba – nebo naděje. Bylo to
v době, kdy se začaly i v seriózních sdělovacích prostředcích objevovat hlášky o blížícím
se konci světa. Mezitím jsem se dostal do mnoha funkcí mimo svou hlavní odbornost,
například předseda Rady České televize, předseda České astronomické společnosti,
předseda Učené společnosti ČR atd., takže jsem musel svou činnost ve Farní radě opustit.
Přesto však někdy od toho roku 2000 jsem začal s více méně pravidelnými vánočními
přednáškami na astronomická, ale i věroučná témata.
Jakou roli ve Vašem životě,
v životě člověka s vášní pro vědu
a astronomii, hraje víra? Jak
Vám to jde dohromady – věda
a víra?
Vyrůstal jsem v katolické rodině
a měl jsem štěstí na skvělé
katechety už na obecné škole.
K prvnímu sv. přijímání nás v Brně
připravoval P. Albín Kvita (19151961), salvatorián, jenž byl po
nástupu komunistického režimu
odvlečen do sběrného tábora,
později sice propuštěn, ale pak
znovu zatýkán, až v r. 1961 měl být odsouzen kvůli tehdy trestnému vyučování mládeže
v katolickém duchu. Po neuvěřitelně dlouhých a drsných výsleších se jeho zdravotní stav
zhoršil, ale estébáci mu nedovolili hospitalizaci. Povolili ji teprve tehdy, když v krutých
bolestech umíral. Jeho příklad oběti pro víru mne silně povzbudil. Na brněnském
gymnáziu jsme kupodivu měli nepovinné vyučování náboženství, které vedl skvělý
katolický kněz P. Dominik Pecka (1895-1981). V hodinách náboženství nám mimo jiné
přednášel o Mendelových pokusech, které otevřely moderní výzkum genetiky a také
o teorii velkého třesku, kterou hned po formulaci obecné teorie relativity aplikoval na
vesmír belgický kněz a matematik Georges Lemaître. I otec Pecka, který byl významným
pedagogem, teologem, sociologem a antropologem, byl podvakrát ve vězení kvůli svému
školnímu působení. Co bylo kuriózní, že v té době byla Mendelova genetika a teorie
velkého třesku vzniku vesmíru v podstatě komunisty zakázána jako buržoazní pavěda.
Ve skutečnosti věda a náboženská víra se podporují jako dva pilíře, na nichž stojí
smysluplná lidská existence. Pomatení komunisté s mnoha disciplínami vědy, které se
jim nehodily do krámu, beznadějně bojovali a prohráli. V Sovětském svazu byla genetika
zakázána a řada sovětských genetiků skončila v gulazích, byl jim zabaven majetek,
anebo byli popraveni. Totéž platilo pro sovětské astronomy, kteří uznávali teorii velkého
třesku. Největší sovětská hvězdárna v tehdejším Leningradu tak přišla ještě před II.
světovou válkou o většinu vědeckého personálu. U nás se zastánci genetiky a velkého
třesku pouze vyhazovali z vědeckých institucí k lopatě. Když jsem začal v Brně studovat
na Masarykově univerzitě matematiku a fyziku, tak rektor František Trávníček
(specializací jazykovědec) uspořádal celostátní konferenci pod názvem: Proti reakčnímu
mendelismu-morganismu ve vědě. Účast na této konferenci byla pro genetiky povinná.

Co pro Vás znamená vánoční zázrak?
To je trochu zašmodrchaná historie. V Bibli se praví,
že Ježíš se narodil ve chlévě pro dobytek, protože
v útulku nebylo kvůli sčítání lidu místo. Jenže
v evangeliích se praví, že pastýři se svými stády dleli
v noci na pastvinách. Ježíš se tedy nemohl narodit
v prosinci, kdy už je i v Palestině zima a tehdy by stáda
už musela být ustájena. Ježíš se tedy musel narodit
v teplejší roční době.
Pak je tu příběh mudrců od východu, kteří viděli hvězdu, jež měla oznámit narození
Spasitele. Ti mudrci přišli v karavaně přes obrovskou Núbijskou poušť, což jim
s přípravami zabralo několik měsíců. Astronom Kepler, který působil v Praze na dvoře
císaře Rudolfa II. našel možné vysvětlení: V r. 7 před počátkem našeho letopočtu se
planety Jupiter a Saturn třikrát k sobě zdánlivě přiblížily. Poprvé v květnu, podruhé
v září a potřetí ke konci roku. Mudrci byli patrně astrologové, kteří z pozorování pohybu
planet vůči hvězdám usuzovali na to královské zrození. Mohli tedy doputovat do
Jeruzaléma v září, ptali se krále Heroda, co o tom ví, ale on nevěděl nic. Herodes však
zprávu konzultoval s židovskými zákoníky a ti citovali Bibli, že vévoda Izraele se má
narodit v Betlémě, což je od Jeruzaléma, co by kamenem dohodil (cca 10 km). Herodes
mudrce instruoval, aby Betlém prohledali a pověděli mu, kde je ten budoucí vévoda, aby
se mu mohl Herodes také přijít poklonit. Jenže mudrci sice Ježíška našli, věnovali mu
dary, ale vyhnuli se na zpáteční cestě Jeruzalému. Když Herodes posléze poznal, že byl
oklamán, nařídil pobít v Betlémě všechny chlapečky do věku dvou let. Jenže Herodes
zemřel na jaře v r. -4, tedy před počátkem křesťanského kalendáře. Z toho jasně plyne,
že Kristus se musel narodit dříve a velmi pravděpodobně se to narození odehrálo v r. -7.
Musíme totiž uvážit, že ve starověku nebyla v Římě používána nula jako číslice a číslo,
takže po r. -1 následoval bezprostředně rok +1. Takže ten zázrak Božího narození se
odehrál dříve a v příznivější roční době. To též znamená, že Ježíš zemřel na kříži ve věku
40 let.
Založil jste Český klub skeptiků Sysifos, který upozorňuje na různé iracionální,
pseudovědecké či mylné názory a praktiky objevující se ve veřejném prostoru.
Člověk dnes často slyší, že se nedá věřit ničemu – anebo z jiného konce – že „každý
má svou pravdu“… A tak jako by se na pravdu vlastně rezignovalo. Je v dnešní
době pro pravdu ještě místo? Jak na pravdu nerezignovat?
Pravda je v přírodě vždy jen jedna. Můžeme proti tomu protestovat, ale to je to jediné,
co s tím můžeme dělat. Příroda se oklamat nedá. Lidé ano.
Z Vašich vystoupení je patrné nadšení pro zvídavost. Je to něco, co se dá pěstovat?
Jak neztratit chuť dozvídat se?
Všimněte si, jak všechny malé děti jsou zvídavé. Mají silnou touhu, aby toho věděly už
v útlém věku co nejvíc. Jejich mozky nasávají vědomosti jako houba vodu. Pak však děti
vyrostou a část z nich zakrní. Jejich životy budou banální a přízemní. Naštěstí se v každé
generaci najdou lidé, kteří si tu náruživou dětskou zvědavost uchovávají stále. Z nich pak
vyrůstají vědci, technici, lékaři, filosofové, spisovatelé, umělci a další tvůrčí osobnosti
včetně státníků.

Vánoční bohoslužby 2021/2022
Přijďte, berte si.
Pojďte k jesličkám, vezměte si radost do svých domovů a do svých srdcí.
Tajemství křesťanského života je láska. Jen láska vyplní mezery způsobené zlem.

Den
24. 12. (pátek)
Štědrý večer
25. 12.
(sobota)
slavnost
Narození Páně

Hostivař
Kostel Stětí sv. Jana
Křtitele
16.00 mše sv., především
pro rodiny s dětmi
22.00 půlnoční mše sv.
8.00 a 11.00 mše sv.
kostel otevřen 13.00 - 19.00
od 17.00 Živý Betlém
s divadlem, vánočním
slovem
a koledami

26. 12. (neděle)
8.00 a 11.00 mše sv.
sv. Štěpána
s obnovou manželských slibů
svátek sv.
kostel otevřen 13.00 - 19.00
Rodiny

Záběhlice
Kostel Narození Panny
Marie
16.00 mše sv.
pro rodiny s dětmi
24.00 půlnoční mše sv.
9.30 mše sv.
kostel otevřen 13.00 - 16.00

9.30 mše sv.
s obnovou manželských
slibů
kostel otevřen 13.00 - 16.00

31. 12. (pátek)
poslední den
občanského
roku
1. 1. (sobota)
Matky Boží
Panny Marie,
Nový rok

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

9.30 mše sv.

2. 1. (neděle)

8.00 a 11.00 mše sv.

9.30 mše sv.

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

18.00 mše sv.
žehnání vody, kadidla a křídy

17.00 mše sv. na poděkování
Te Deum

Na Štědrý den 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
Křesťanské Vánoce
I letos se naše farnost zapojila do projektu, jehož cílem je
přiblížit nejširší veřejnosti hluboké duchovní poselství
křesťanského adventu a Vánoc. Projekt nabízí celou řadu
vánočních programů, mezi kterými nechybí možnost návštěvy
betlémů v jednotlivých kostelech, půlnoční bohoslužby, slavnostní vánoční
či novoroční bohoslužby, vánoční koncerty, vánoční představení živého betléma,
obřady žehnání vína, obnova manželských slibů, silvestrovské děkovné bohoslužby
či Tříkrálová koleda. Letos je do projektu přihlášeno více než 120 kostelů
a modliteben po celé České republice. Ucelenou nabídku naleznete na informačním
webovém portálu www.krestanskevanoce.cz. V našich kostelích jsou k dispozici
brožury s pozvánkou ke shlédnutí zajímavých pražských betlémů a vánočním
programem jednotlivých kostelů. Stejně jako v minulých letech můžete u nás obdržet
jednu z betlémských postaviček jako upomínku vánoční návštěvy kostela a jako
součást hry „Sestav si svůj betlém”.
Hostivařské vánoční zastavení s perníkovým betlémem
Od 24. 12 do 2. 1. vždy od 10 do 17 hod. bude areál
Komunitního centra Farní dvůr otevřen návštěvníkům, aby
mohli shlédnout hostivařský perníkový betlém
(ve stodole) a skromnou výstavu betlémů v oknech
komunitního centra. Těšit se můžete i na české koledy
a zajímavá vánoční zamyšlení Bruna Ferrera, Ježíškovu poštu, jesličky v kostele
a všudypřítomnou vánoční atmosféru. Během vánočních svátků, kdy bude kostel
otevřen veřejnosti, si bude možné odnést betlémské světlo. 25. 12. bude perníkový
betlém ke shlédnutí od 10 do 16 hod. a od 18 do 19 hod., protože se stodola promění
v jeviště pro divadelní a hudební vystoupení Živého betlému. Děkujeme všem, kteří
se jakkoli zapojili do pomoci s touto akcí (všem pekařům, těm, kteří zapůjčili betlémy,
hostivařskému kreativnímu týmu, kněžím mariánům a všem ostatním)!
Živý betlém
Po roční pauze zveme na Boží hod vánoční 25. 12. od 17 hod. všechny farníky,
sousedy i náhodné kolemjdoucí ke společnému prožití radosti z vánočního zázraku.
Návštěvníci se mohou těšit na divadlo nacvičené dětmi
z naší farnosti, koledy v podání sboru Radhost a naší scholy,
vánoční Boží slovo, zamyšlení Jiřího Grygara a živou
svatou rodinu s Ježíškem. V kostele se můžete zastavit a
uvítat Ježíška v jesličkách a odnést si betlémské světlo.
Zveme vás srdečně ke společnému radostnému oslavení
příchodu Božího syna na tento svět.

Přednáška Jiřího Grygara
V neděli 26. 12., na svátek sv. Štěpána, se v hostivařském
kostele od 17 hod. uskuteční tradiční přednáška Jiřího Grygara.
Její téma zní „Osmá múza astronomie“. Hovořit se bude
o astronomii, tentokrát v kontextu umění. Srdečně zveme!

Betlémské světlo…něco z historie
Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru v podobě
Betlémského světla vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila
do mnoha zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce
1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky
rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným
dětem. Organizátoři sbírky přemýšleli, jak sbírku ozvláštnit, jak
odměnit ty, kteří se do ní zapojují a poděkovat jim. Tak vznikl
nápad dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma.
Celou akci inspirovala stará pověst o mládencích z Florencie,
kteří se vydali na křížovou výpravu. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když
výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla,
které hoří v Betlémské bazilice.
Do České republiky se betlémské světlo poprvé dostalo až po pádu komunistické
vlády, a to díky exilovým skautům z Rakouska. V prosinci 1989 ho spolu s těmi
českými přinesli až pod sochu svatého Václava v Praze a k hrobu A. B. Svojsíka
na Vyšehradě.
O vánočních svátcích si budete moct betlémské světlo odnést i z našich kostelů (dobu,
kdy budou kostely otevřené pro veřejnost naleznete v programu vánočních
bohoslužeb).
Silvestr a Te Deum
31. 12. od 17 hod. v Záběhlicích a od 18 hod.
v Hostivaři vás zveme ke společné děkovné mši
za uplynulý rok. Pojďme se spolu ohlédnout, chválit
Boha a jeho dobrotu a lásku, se kterou nás provází
po všech našich cestách a ve všech chvílích našeho
života, za všechna obdarování, která jsme od něj
v roce 2021 dostali.

Tříkrálová koleda
Skupinky koledníků letos mohou koledovat jen ve venkovních
prostorách. Můžete se na ně těšit před kostelem v neděli 2. 1.
po mších svatých. (Přispět do pokladniček charity bude možné
až do 16. 1. v sakristiích kostelů).
Nově plánujeme u hostivařského kostela tříkrálové zastavení
pro děti a dospělé. Srdečně zveme.

Ivana Bernardová – Jak vést děti k víře (4.část)
Období předškolního věku (3-6 let)

V minulém díle jsme skončili u tématu odpuštění. Co to znamená odpuštění?
S Božím odpuštěním se setkáváme ve svátosti smíření. Náš špatný skutek se úplně
zruší, jako by nikdy nenastal, Bůh nám ho už nikdy nepřipomene. Aby k tomu mohlo
dojít, musíme svého špatného skutku upřímně litovat. A přesně takovou zkušenost
bychom měli zprostředkovat dětem. Aby byly nejen samy schopny prožít Boží
odpuštění, až budou chodit ke svátostem, ale aby se také naučily samy odpouštět.
I u předškoláků najdeme řadu skutků, které se nám rodičům nelíbí. Bylo by
nevýchovné, kdybychom na ně nereagovali. Na základě naší reakce se totiž vytváří
stopy pro svědomí dítěte. Jestliže však dítě lituje svého činu, mělo by následovat
odpuštění, tj. nepřipomínání. Je pravda, že zejména u školáků si nejsme někdy jisti,
zda dítě opravdu lituje a jestli se bude aspoň trochu snažit, aby se to již neopakovalo.
Vybraná rodičovská peněženka, úmyslné rozbití bratrovy hračky, ubližování
spolužákům – to vše vnímáme jako závažné provinění a chceme, aby je dítě napravilo.
Podmínkou pro odpuštění je opravdová lítost. Nastane-li poté, kdy jsme mu
závažnost činu vysvětlili, neměli bychom už čin dítěti připomínat. Bůh nám přece
naše špatné skutky také nepřipomíná, ani nám nedává tresty. Přirozené důsledky
špatného činu samozřejmě zůstávají a musí se realizovat. – např.
když dítě přinese špatnou známku z nějakého předmětu, tak se
látku musí naučit – ale náš citový vztah k němu by se neměl
změnit. A jestliže dítě lituje svého činu, nemělo by být už dále
trestáno. Protože do budoucnosti mu tím můžeme bránit v tom,
aby jeho lítost byla upřímná. Když dítě vidí, že nás jeho skutek
mrzí a upřímně lituje, tak vlastně už v té lítosti má svůj vnitřní
trest – svědomí mu to vyčítá.
Někdy se setkáme s tím, že děti něco provedou, a ještě než se to „provalí“,
začnou „být hodné“. Použijeme-li terminologie ze svátosti smíření, tak jaksi dopředu
dělají pokání, i když ještě nedošlo k rozhřešení. Ale pro další rozvíjení a růst jejich
svědomí, je potřeba, aby došlo k vyznání: „maminko, tatínku nezlobte se, já jsem...“
A odpuštění (rozhřešení) by mělo být potom naprosto bezpodmínečné. Stává se,
že rodiče řeknou: „my ti to odpouštíme, ale…“ a následuje vlastně nějaký trest. Může
se stát, že příště při podobném skutku už lítost dítěte nemusí být upřímná. Trestem si
totiž dítě smývá svou vinu.

Liturgie. I když děti zhruba do 5 let toho o mši svaté mnoho nevědí, můžeme pro ně
dělat mnohé. Rodiče sedí s dětmi v přední lavici a šeptem jim vykládají, co se právě
děje... Dítě může mít svůj misálek a ukazovat si, co dělá pan farář… Dokáže se tak
soustředit a nezlobit. Je-li to možné, je dobré, aby se dítě rovněž nějakým způsobem
do liturgie zapojovalo: může např. podávat ruku, nést dary (u nás srdíčka), vybírat
s někým dospělým peníze, jít dopředu při konkrétní modlitbě apod. Několik pomůcek
pro rodiče s dětmi, jak se připravit na slavení mše svaté se dá sehnat i na internetu
(např. www.kanan.cz). Jsou zde připraveny katecheze na neděli vycházející
z evangelia a srozumitelné pro děti, včetně omalovánek a obrázků. Také existuje dost
časopisů pro děti tohoto věku, např. časopis Nezbeda má přílohu pro předškoláky
nazvanou Cvrček. To vše pomáhá rodičům, ale především dětem, aby nezlobily
při mši svaté. Milost Boží je sice největší dar, které děti účastí na liturgii dostávají,
ale rodiče by měli spolupracovat na tom, aby děti mohly být osloveny. Nespoléhat se
při náboženské výchově dětí jenom na nadpřirozené dary, ale vytvářet i podmínky
a spolupracovat s tím, co je přirozené.
Děti a katecheze. Od doby, kdy „berou
rozum“ (což je zhruba od 3 let) by měly
být děti uváděny do víry také po stránce
vědění – např. liturgický rok, slavení,
základní informace o Bohu. Důležité je,
aby se tyto dětské katecheze nekonaly
jenom ve farnosti, ale také v rodině. Aby
se doma mohly k tématu vracet, bylo by
velmi dobré, aby jeden z rodičů byl se svým dítětem na katechezi přítomen. Doma je
pak možné téma rozvíjet, namalovat si obrázek a podobně.
Modlitba. Už by mělo být automatické, že se rodina včetně
předškolního dítěte každý večer modlí. Je dobré si připomenout
uplynulý den, co hezkého jsme prožili a za co můžeme
poděkovat. Je dobré se také zamýšlet nad tím, co se nám
nepovedlo, co mělo být jinak, za co se chceme omluvit. Jedná
se už o začátky zpytování svědomí. Tento krok by ideálně měli
učinit všichni – dospělí i děti. Hezkým symbolem k modlitbě je
hořící svíce. Děti také baví oživení modlitby písničkou. Pokud dospělí připojují
k takto pojaté modlitbě i některou z naučených modliteb (Otče náš, Zdrávas...), děti
se brzy samy přidávají. V dřívějších dobách bylo pěkným zvykem krátce se pomodlit
i ráno – svěřit Bohu nový den a poprosit o ochranu. Na cestu do školky nebo do školy
pak dítě dostávalo křížek na čelo jako rodičovské požehnání na celý den.
Příště se dostaneme k mladším školákům a k přípravě ke svátostem.

Novinky z farnosti
Vyprodaná Marie opět k dostání
Knížka "Jmenuji se Marie" od hostivařského farníka
Antonína Randy se vyprodala takovou rychlostí, že to
zaskočilo i samotné nakladatelství. Od 15.12. jsou však
knihkupectví a e-shopy opět doplněné dotiskem a knížka je
zájemcům znovu k dispozici. Knihu lze objednat ve většině
křesťanských e-shopů, např.: www.cestabrno.cz, případně
přímo u Toníka a jeho manželky Elišky.
Zprávy z farní knihovny
První neděli adventní otec Karol požehnal naši novou
knihovnu. Odevzdali jsme ji pod patronát sv. Metoději,
nositeli víry a zakladateli písemnictví v naší zemi. Jeho
terakotová soška zdobí knihovnu a modlitbou k němu
prosíme o požehnání pro naše dílo i pro vás, čtenáře.
Ani jsme nebyli překvapeni reakcí prvních našich zájemců. Nevěřícnost v jejich očích
byla víc než výmluvná. „A kde je ta knihovna?“ Teprve, když jsme otevřeli tři skříňky
s knihami, pochopili. Dvě knížky našeho skromného fondu se přestěhovaly k první
čtenářce Daně, k vypůjčení zbývá ještě asi padesátka dalších.
Knihy jsme rozdělili do dvou základních částí: naučné a beletrie, pod kterou jsme
zařadili i knihy rozhovorů a svědectví. V naučných najdete knihy z oblasti duchovního
života – spirituality, nauky víry, mariánské úcty, pobožností (modlitby, křížové cesty,
novény), hagiografie (životy světců), a sešlo se i pár knih o papežích, kterým jsme
věnovali poslední oblast. Samostatnou část tvoří biblistika. Zní to mohutně, ale
představte si pod každou oblastí jen pár knížek :)
Pokud ještě nevíte, kde nás najdete:
1. patro KC v místnosti s míči (cvičební místnost)
Výpůjční dobu plánujeme rozšířit i na některý všední den v týdnu, v tuto chvíli zatím
stále jen o nedělích od 9 do 10.45 hod.
Dary pro farní knihovnu
Vašim případným knižním darům jsme v zásadě otevřeni. Rádi a vděčně přijmeme
knihy, které jste si přečetli a shledali, že je nemusíte hromadit ve vlastní knihovně,
a které by mohly zajímat další čtenáře. Takových knížek se rádi ujmeme a případně je
zařadíme do farní knihovny. Zbylé knihy bychom příležitostně nabídli k rozebrání
na některé z farních akcí.
Jaké knihy nám můžete darovat?
Především knihy křesťanské s duchovní tématikou, ale též ušlechtilou beletrii.

Farní knihobudka
Rozhodli jsme se zřídit "farní knihobudku", a tím vám umožnit
odkládání nepotřebných knih v menším počtu. Zároveň si
můžete nějakou knihu vybrat, pokud by se vám líbila. Knížky
můžete nosit kdykoliv, bez ohledu na výpůjční dobu knihovny.
Knihobudku budeme průběžně sledovat a knihy třídit. Každý
váš dar by tak mohl být nějakým způsobem zhodnocen.
Pokud byste chtěli darovat větší počet knih, v každém případě nás prosím kontaktujte.
Věříme, že najdeme nějaké rozumné řešení.
Největší překážkou je v tuto chvíli malá kapacita knihovny. Proto není v našich
možnostech přijímat objemný počet knih, např. rušené knihovny, pozůstalosti atd.
Děkujeme za pochopení.
Kde najdete farní knihobudku?
V 1. patře KC na chodbě je umístěn označený bílý regál.
Za vaše dary předem upřímně děkujeme!
Teď už se ale nechme přenést do tajuplné noci Kristova narození slovy jedné z našich
knih (Šťastná pouť životem – Jan Hrubý):
„Venku je již noc, veliká, přesvatá noc, do jejíhož hlubokého, velebného mlčení
a mrazivého chladu hledí a svítí miliony jasných hvězd. A v posvátném tichu, ve třpytu
hvězd se takřka chvěje očekávání velkého tajemství…“
Požehnané Vánoce!
Marie Zacpalová
zacpalova@volny.cz

Ivo Janota
tel. 720 405 520

Synoda
Cítíte se v církvi dobře, hledáte si k ní vztah nebo vás něčím
zklamala?
Chcete církev aktivně utvářet a být v ní slyšeni?
Máte co říci k otázkám, které jsou pro naši církev aktuální?
Zajímá vás, co v církvi i mimo ni zažívají a potřebují druzí lidé?
Pokud ano, je ten pravý čas zapojit se do některé z farních synodálních skupinek,
a s Duchem svatým a druhými lidmi začít hledat společnou cestu...
Papež František nás všechny vyzývá k aktivní účasti, naslouchání Duchu svatému,
svým spolubratrům a spolusestrám, lidem v církvi i mimo ni, zkrátka všem, kterým
naše církev není lhostejná.
Během prosince 2021 a ledna 2022 se synodální témata budou diskutovat v rámci
již existujících skupin ve farnosti (Setkání nad Písmem, Setkávání maminek,
Modlitební společenství, Rodiče dětí, které navštěvují náboženství, Společenství
mužů, Společenství starší mládeže, ...).

V lednu a únoru 2022 se bude možné zapojit do některé z otevřených skupinek
(každá skupina se sejde celkem třikrát).
První skupina se bude scházet vždy ve čtvrtek od 19 hod. (termíny 13., 20.
a 27. 1.), druhá vždy v neděli od 18 hod. (30. 1., 6. a 13. 2.).
Přihlašování je zatím možné zapsáním do tabulky vzadu v kostele. Výhledově bude
na webových stránkách dostupná Doodle přihlašovací tabulka. V případě zájmu může
vzniknout i více synodních skupinek.
Pokud byste měli zájem o založení a moderování vlastní skupiny nebo účast
v některé z otevřených skupin, zapište se do tabulky nebo se ozvěte p. Karolovi
Matlokovi.
Stručně o synodě a jejích cílech:
Papež František nás zve na společnou cestu. Zve nás
k znovuobjevení hluboce synodální povahy církve, k pokornému
a společnému učení se, jak máme podle Božího volání být církví
třetího tisíciletí. Tuto cestu (synodu) nazval „Za církev synodální:
společenství, spoluúčast a poslání“.
Synodalita je společné putování božího lidu. Tak jako je Ježíš
považován za „cestu, pravdu a život“, tak se my, jeho následovníci, stáváme
„učedníky této cesty“. Všichni křesťané jsou povoláni aktivně se podílet na životě
církve.
Základní synodální otázkou je „Jak se toto společné putování aktuálně realizuje
v naší místní církvi a k jakým krokům nás vybízí Duch svatý, aby se stalo
intenzivnějším?“
Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit
proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat
vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit
pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.
Tato synoda je první fází společné synodální cesty a jedním z jejích cílů je zjistit,
jak je synodalita reálně žita a uskutečňována v místních církvích (farnostech,
diecézích, státech, ...).
Synoda je svou povahou duchovním procesem, který je něčím více než jen
průzkumem veřejného mínění. Zahrnuje v sobě odevzdání se do Božích rukou,
naslouchání Duchu svatému a proces rozlišování. Jde o společné hledání Boží vůle.
Synoda a živé rozhovory v Duchu mají velký potenciál k oživení farností
a společenství, otevření se Bohu, druhým a sobě jak na individuální rovině, tak
na rovině společenství.
Synoda je nadějí!
Markéta Benešová

Zapište si (také) do diáře
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Od 18. do 25. ledna se naše farnost zapojí do této již tradiční
modlitební akce. Program letošního Týdne byl vypracovaný
křesťany z Blízkého východu se sídlem v libanonském
Bejrútu. Jeho tématem je verš „Viděli jsme na východě jeho
hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). Křesťané
z Východu nás zvou vydat se na cestu za Světlem – na cestu
společné modlitby a rozjímání nad slovem Písma a v ekumenickém společenství.
Pokud to epidemiologická situace dovolí, bude se konat společná ekumenická
bohoslužba křesťanských církví, sborů a společenství působících na Praze 15.
Podrobnosti budou upřesněny na farních webových stránkách.
Tvořivý klub
Také v lednu a únoru bychom vám chtěli nabídnout prostor k odpočinku,
popovídání, vzájemné inspiraci a radostné tvorbě. Klub probíhá každou
druhou středu od 19 hodin v horním sálu komunitního centra. Vítáni
jsou všichni bez rozdílu zkušeností a zručnosti. I úplní začátečníci jsou
většinou nadšení z toho, co krásného pod jejich rukama vznikne a že si
tvoření opravdu užili. Na každý termín je třeba se přihlásit zvlášť
nejpozději dva dny předem na kreativnihostivar@seznam.cz nebo na tel: 776 632 613,
abychom zvládli pořídit dostatek materiálu. Tvořivý klub je zdarma s možností
dobrovolně přispět na materiál.
Těšit se můžete na tato tvořivá setkání:
5. 1.
Brože z filcu
19. 1.
Šumivé kuličky do koupele
2. 2.
Začínáme s plstěním
16. 2.
Květiny ze sušených jablek
Kreativní dílny pro malé a velké
Jedna sobota v měsíci od 9 do 13 hodin v naší farnosti již tradičně
patří tvoření. Dospěláci, senioři i rodiny s dětmi si můžou přijít
vyrobit něco hezkého a užít si tak smysluplně svůj volný čas.
Na každou z dílen je potřeba se přihlásit nejpozději
do předcházejícího čtvrtka na kreativnihostivar@seznam.cz nebo
na tel. 602 832 519.
V prvních měsících nového roku se budou konat tyto dílny:
22. 1. Výroba lojových koulí a krmení pro ptáčky
2. 2.
Malování na textil (batůžky, trička, …)

Filmové večery
Podívat se na film můžeme i doma, tak proč filmové večery? Filmy
na tento nový druh aktivity naší farnosti pro vás pečlivě vybírají
Matěj Preisler a jeho přátelé ze spolča starší mládeže. Jde velmi často
o kultovní filmy a filmy se skrytou duchovní tematikou. A o ní
a mnohém dalším je možné si společně povídat. Diskuse, která je
součástí každého večera je pozváním k hledání lidského, kulturního
a duchovního rozměru filmu a obyčejné koukání na film posouvá mnohem dál. Matěje
mnozí z vás znáte z kostela, kde občas lektoruje, z tábora a z dalších farních aktivit.
Ne všichni ale možná vědí, že je také studentem Filmové akademie Miroslava
Ondříčka v Písku, a tudíž svým pohledem dokáže diskusi o filmu a všechny její
účastníky obohatit o mnohé zajímavé pohledy. Srdečně vás zveme každou druhou
sobotu v měsíci do komunitního centra!
8. 1. Truman Show (režie P. Weir, 1998)
12. 2. Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň (režie A. Adamson, 2005)
Šumná města s Davidem Vávrou a Radovanem Lipusem
10. 1. od 19 hod. vás srdečně zveme do velkého sálu
komunitního centra na promítání dvou dílů z populárního
televizního cyklu o architektuře za osobní účasti
spolutvůrců – Davida Vávry a Radovana Lipuse, který je
naším sousedem z Košíku. Akci pořádá Patnáctka náš
domov. Přijďte se podívat a popovídat si! Kvůli kapacitě sálu nutná rezervace
na 15nasdomov@email.cz
Soustředění hostivařských ministrantů a scholy
V sobotu 15. 1. od 9 do 15 hod. zveme všechny hostivařské
ministranty, hudebníky a zpěváky scholy ke společnému
setkání. Rádi bychom povzbudili ministranty, aby si oživili
svoje ministrantské znalosti a dovednosti, navzájem se
poznali a trochu se stmelili, aby jim spolu u
oltáře bylo dobře a ministrování je bavilo. Ten stejný záměr máme
se scholou, která se kromě společného (nejen hudebního) ladění se
na sebe také pokusí naučit nějaké nové písničky a ordinárium. Vítáni
jsou zkušení, ale i noví zájemci o ministrování a zpívání/hraní ve
schole. Začneme společnou mší svatou v 9 hodin., část programu
budeme mít společnou a část oddělenou, jeho součástí budou různé
hry a doufáme i spousta legrace. Soustředění je určené pro děti i dospělé. Prosíme
o předběžné přihlášení do 9. 1. u Markéty Benešové (schola, benesova@mymail.cz)
nebo Andrzeje Żaka (ministranti, tel. 731 094 086).
Těšíme se na vás! Andrzej a Markéta

Na cestách po východě Evropy a Rusku
Pro všechny zájemce o poznávání blízkých i dalekých krajů pokračuje po adventní
přestávce cyklus přednášek v KC Farní dvůr. Během pozimního a zimního období se
věnujeme cestám po východní Evropě a Rusku, jimiž nás provázejí naši sousedé
z Hostivaře i hostující přednášející odjinud. První dva přednáškové večery nás
v listopadu zavedly do Běloruska a do oblasti Uralu. V lednu na ně navážou
cestovatelská vyprávění věnovaná Petrohradu, ruskému „oknu do Evropy“ či
„Benátkám Severu“, a putování po věhlasné Transsibiřské magistrále s návštěvou
řady míst podél této nejdelší železnice světa. Na únor a březen plánujeme přednášky
o Arménii a Ukrajině a pokusíme se zajistit i další vyprávění týkající se Ruska se
zaměřením na severozápadní Rusko a Karélii, na příběhy československých legionářů
za první světové války nebo na expedice po stopách sovětského gulagu. Vyprávění
jsou doprovázena promítáním fotografií. Na každou přednášku naváže beseda
s přednášejícím. Přednášky se konají zhruba jednou za 2–4 týdny, vždy v neděli
od 18 hodin.
9. 1. Petrohrad – ruské okno do Evropy
Široké bulváry jako v Paříži, upravená prostranství jako v Berlíně,
síť městských kanálů s nábřežími jako v Amsterdamu, starobylé
metro jako v Budapešti a rušný běh života jako v Londýně.
Metropole na řece Něvě jako by do Ruska ani nepatřila a byla jeho
výkladní skříní směrem k Evropě. S tímto záměrem ostatně car Petr
Veliký počátkem 18. století město zakládal. Na druhou stranu je
v Petrohradě cítit dech ruské kultury, historie a mentality na každém
kroku. Povídání a fotografie nás zavedou k věhlasným památkám
i do zapadlých koutů Petrohradu. Podíváme se také k palácům a jezerům v okolí
města.
Přednášející: Josef Miškovský
23. 1. Transsibiřskou magistrálou z Moskvy
do Vladivostoku
Střípky z putování po 9 288 km dlouhé trati, kterou kdysi
drželi naši legionářští dědečkové a pradědečkové.
Nahlédnutí do svérázného způsobu cestování v zemi
s obrovskými vzdálenostmi (v roce 2019 ještě před
pandemií, tudíž bez obav ze společného nocování ve vagónu
pro 54 cestujících...). Zajímavosti ze zastávek v Kazani, Jekatěrinburgu, Irkutsku,
Ulan-Ude a Vladivostoku. Doplněno fotografiemi a ukázkou z filmu, který natočil
Robert Vachule.
Přednášející: Jana Vachulová
Josef Miškovský

Manželské večery
Jak jsme uvedli v minulých Farních listech, rádi bychom pozvali manželské páry
z naší farnosti, které touží po upevnění svého vztahu, k účasti na Manželských
večerech. Každý z těchto večerů sestává z příjemné večeře pro dva (se vším
komfortem, soukromím a dobrým jídlem), krátkého uvedení do tématu večera
(poutavé video plné inspirativních podnětů a úvah) a soukromého rozhovoru mezi
manžely nad tématem s pomocí návodných otázek. Kurz je určen jak párům, které
jsou spolu krátce, tak i těm zkušeným a dlouholetým.
Termíny večerů a témata:
24. 2.
3. 3.
10. 3.
17. 3.
24. 3.
7. 4.
21. 4.
5. 5.

Vybudovat pevné základy
Umění komunikace
Řešení konfliktů
Síla odpuštění
Rodiče a rodiče partnera
Dobrý sex
Láska v akci
Párty manželských večerů

Cena zahrnující osm večeří pro dva a brožury s podklady k rozhovorům je
4000 Kč/pár. Pokud by cena měla být jedinou překážkou k účasti, je možné požádat
o slevu. Naopak, když někdo bude moci přispět více, bude přeplatek použit pro páry,
které si kurz nemohou dovolit uhradit v plné výši.
Přihlašování u Veroniky Filipové na manzelskeveceryhostivar@seznam.cz nebo
na tel: 603 207 725. Informace naleznete i na farních webových stránkách
a na www.manzelskevecery.cz.

Z liturgického kalendáře v nejbližším období
Vánoční doba
Začala oslavou Narození Páně (25. 12.), zahrnuje slavnost Zjevení Páně (6. 1.) a končí
svátkem Křtu Páně v neděli následující po Zjevení Páně, tj. tentokrát 9. ledna 2022.
Následujícím
dnem
začíná
tzv.
„liturgické
mezidobí“,
avšak „okruh
vánoční“ pokračuje podle starobylé tradice až do svátku Uvedení Páně do chrámu
(Hromnice) ve středu 2. února.
Postní doba
Začíná Popeleční středou, v roce 2022 připadá na 2. března.
Velikonoce pak zahájíme na Bílou sobotu večer 16. dubna 2022.
Liturgický kalendář naleznete na adrese: http://www.pastorace.cz/Liturgicky-kalendar
Obrázek ke stažení najdete na https://deti.vira.cz/kalendar

Farní poznávací štafeta
Vaškovi ze Záběhlic
Jmenuji se Pavel Vaško. Do záběhlického
kostela chodím s manželkou a ministruji zde.
Jsem profesí strojní inženýr a manželka je
magistra farmacie. Oba nás k víře vedly naše
matky. Manželka je zdejší farnicí od dětství. Já
pocházím ze sousední farnosti Spořilov, kterou
vedli františkáni a kde jsem jako kluk
v šedesátých letech začal ministrovat. V té
době byl farářem JUDr. P. Cyril Josef Kadlec,
první
správce
spořilovské
farnosti.
V místnostech pod kostelem probíhalo
náboženství a také se zde ministranti scházeli s P. Kadlecem. Po r. 1968 pan farář
chtěl, abychom se připravili k biřmování, takže biřmován jsem byl už v 10 letech.
Na biřmování mě připravoval nový kaplan P. Řehoř Vojtěch Mareček, který se
později stal dlouholetým správcem spořilovské farnosti. P. Řehoř byl jako františkán
internován při likvidaci řádů v r. 1950, vězněn a než přišel na Spořilov byl téměř
20 let byl bez státního souhlasu.
Do záběhlického kostela jsem začal chodit v r. 1979, kdy byl farářem ThDr. Václav
Wolf, budoucí děkan Katolické teologické fakulty UK. Ve farnosti jsem poznal i svou
budoucí ženu a přestěhoval jsem se na Zahradní Město.
Máme 3 dospělé syny a jednu vnučku. Synové s námi jako děti chodili
do záběhlického kostela. Dva starší navštěvovali Křesťanské gymnázium v Hostivaři,
které má solidní úroveň, po gymnáziu vystudovali jeden historii a druhý architekturu.
Rád bych se jako bývalý spořilovák zmínil od dvou mužích, kteří stáli u vzniku
sousedního kostela sv. Anežky na Spořilově. Kostel byl vysvěcen v r. 1935. Pozemek
pro kostel zakoupil a výstavbu inicioval františkánský terciář JUDr. František Nosek,
který byl ve dvacátých letech ministrem vnitra.
Architekt kostela byl ruský emigrant Nikolaj Pavlovič Paškovskij. Paškovskij začal
studovat v Petrohradě. Po vypuknutí bolševické revoluce bojoval jako bělogvardějec
proti bolševikům. Po porážce bělogvardějců se dostal do Cařihradu a odtud do Prahy,
kde získal státní stipendium pro ruské studenty a dostudoval architekturu. V r. 1945
byl jako mnoho ruských bílých emigrantů, tehdy již československých občanů,
odvlečen tajnou policií NKVG-Smerš do Sovětského svazu. Přežil 10 let útrap
věznění v gulagu Karaganda, kde vězni pracovali v dolech. Paškovskij se
po propuštění vrátil do Československa, kde v r. 1970 zemřel.

Vzpomínka na Ivana Kocuma
Do Hostivaře jsme se přestěhovali v roce 2015 a bylo to pro
nás něco jako nový začátek. S Karolem jsme se seznámili
při mši v domě pro seniory. Karol vyprávěl o nově
vznikajícím komunitním centru a Ivana to moc zaujalo. Zde
v centru také našel svého přítele jáhna Pepu Bernarda,
kamarády Jirku a Vojtu Mátlovi a mnoho dalších. Přes své
velké zdravotní potíže se hned zapojil do dění a s láskou
dokumentoval všechny probíhající akce, které jsou k vidění
na webových stránkách farnosti.
Ivan byl vždy velmi pracovitý, spolehlivý, laskavý a obětavý člověk, který nikdy
neodmítl pomoc svým bližním. Miloval svou ženu, děti a vnoučata. Ti mu dodávali
sílu v jeho těžké nemoci. Po 5 letech života v Hostivaři ho Pán 13. 11. 2021 povolal
k sobě. Odešel tiše a spokojeně v kruhu svých nejbližších.
Všem, kteří ho znali, i těm, kteří ho doprovodili na jeho poslední cestě, děkuje
manželka Marie s rodinou.
Vzpomínka na Vlastu Sybilu Klumparovou Holou
1. prosince 2021 se ve věku 95 let na cestu k Pánu
vydala paní Holá. Tak ji většina z nás znala, celým
jménem se jmenovala Vlasta Sybila Klumparová Holá.
Spolu se svým manželem, Jiřím Holým (+2017), byla se
záběhlickým kostelem spjata mnoho desítek let.
Manželé Holí byli oba akademickými malíři. Jejich
umělecká dráha však byla zasažena komunistickým
režimem. Na začátku 90. let založili – v regionu
postkomunistické Evropy ojedinělou – organizaci na
pomoc malomocným, LL-Likvidaci lepry. Občanské
sdružení vedli téměř 20 let a pomohli malomocným v téměř 60 zařízeních v Africe,
Asii nebo Jižní Americe. V Indii založili pod patronátem sv. Josefa dvě nemocnice
pro pomoc malomocným. V roce 2011 předali sdružení pražskému arcibiskupství.
Paní Holou jsem měla možnost osobně poznat letos na jaře, kdy jsem připravovala její
představení do Farní poznávací štafety. O sobě samotné hovořila málo. Mluvila
především o svém muži a o jejich společném životě, byla mu oporou 68 let. Ve svém
věku měla paní Holá obdivuhodný přehled o aktuálním
dění, a především ji velmi záleželo na osudu
malomocných a pokračování díla Likvidace lepry.
Poděkování patří všem, kteří ji provázeli a pomáhali jí
zejména v posledních letech, po smrti manžela.
Odpočinutí věčné dej jí, Pane.
Lucie Buchtíková

Ohlédnutí za…
Setkání s Mikulášem
Kolik let se v naší farnosti koná setkání
s Mikulášem by nám dokázali spočítat snad
jen skalní farníci. Mikulášské setkání
pokračuje i v nepříznivé covidové situaci,
z bezpečnostních důvodů jsme změnili
strukturu programu, s Mikulášem se děti
setkaly v kostele v menších skupinkách,
v okolí kostela a na farní zahradě plnily
tematické úkoly nebo si vyrobily vánoční
přání. Jak už se stalo zvykem, dětmi vyrobená
přáníčka také prodáváme. Letos se podařilo na dobrovolných příspěvcích vybrat
krásných 5 500 korun, které už putují na bulharskou salesiánskou misii (Jirka
Svoboda, misionář v Bulharsku, je náš farník
).
Důležitým bodem programu vždy bylo divadélko. Po skvělé režisérce Marušce
Svobodové přebrala štafetu v režírování Maruška Hladíková. Letos s dětmi nacvičila
Vánoční pohádku o jedličce a ptáčku, a povedlo se jim to na výbornou. Maruško,
velké díky.
Pohádku zopakují v rámci programu Živého Betléma 25. 12. Pokud jste ji nestihli
na Mikuláše, na Vánoce si ji rozhodně nenechte ujít.
Důležité také bylo, že jsme si ověřili, že ve farnosti jsou děti. A je jich tu hodně –
konkrétně Mikulášských balíčků se rozdalo 100 kusů – a ještě jsme zvládli udělat
radost několika kolemjdoucím, kteří měli ze setkání s Mikulášem upřímnou radost.
Některé z dětí chodí na náboženství, ministrují nebo zpívají při dětských mších. Jiné
vidíme zřídka. A proto máme na rodiče prosbu o zpětnou vazbu na programy pro děti
a mládež ve farnosti. Můžete nám dávat své podněty osobně nebo je řekněte v rámci
farních synodálních skupinek.
Pavlína Hůrková

Roráty
Jako svatojánští broučci, kteří si spletli roční období, se světýlka z lucerniček sbíhají
ze všech stran v brzkých ranních hodinách k našemu kostelíku. Jsou roráty.
Děti je mají rády, září stejně jako světýlka jejich lucerniček. Letos statečně
zvládáme i složitou situaci se snídaní, která je jen venku a v rozestupech.
Všem statečným účastníkům děkujeme.

Poděkování
Naše farnost je společenstvím živým, vřelým a otevřeným. V našich chrámech můžeme
pravidelně naslouchat Božímu slovu. Při různých příležitostech nalézáme ve farnosti také
milou společnost, povzbuzení, pomoc či dobrou radu, zažíváme radost ze společných
setkání. Děkujeme všem, kteří na tom mají podíl, a vyprošujeme jim Boží požehnání.
Poděkování patří všem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kdo uklízí v kostelích, na faře a v komunitním centru,
kdo chystají květiny,
kdo přispívají finančně,
kostelníkům,
lektorům, kteří nám předčítají Boží slovo,
katechetkám,
varhaníkům, hudebníkům ze scholy a chválové kapely a zpěvákům,
členům pastorační a ekonomické rady,
těm, kdo organizují různá setkání,
těm, kdo pomáhají při brigádách,
kdo se podílejí na zajištění farního kafe a jiného občerstvení,
zvoníkům, ministrantům,
dárcům,
dětem v kostele i jejich rodičům, mládeži, seniorům, …
našim duchovním otcům.

Díky všem, kteří se zapojují do farních aktivit a podporují chod farnosti.

Vtip nakonec
Duchovní almužna T. Špidlíka
Když se chceš napravit, buď si najdi dobrého přítele, který ti je ochotný říct tvoje chyby,
nebo si najdi nějakého nepřítele, ten ti to vylíčí zadarmo.
Farní listy – Nepravidelný tisk pro vnitřní potřebu
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