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Seslání Ducha svatého 2022
Každému je dán
zvláštní projev
Ducha.
(1 Kor 12, 7)

Milí farníci,
vítám vás při čtení svatodušního čísla Farních listů.
Před časem jsem od syna dostala otázku: „Co je to Duch svatý?“ I když právě o vanutí
Ducha svatého ve svém životě nepochybuji, ta otázka mě dost zaskočila a nevěděla
jsem, kde začít. Tak jsem se zeptala povolanějšího – otce Karola – v rozhovoru pro
Farní listy. Výchova dětí je pro osobní cestu víry nová výzva. Dětské otázky vás často
nutí zamýšlet se nad věcmi, které jste brali tak nějak automaticky. A jak ještě pro víru
nadchnout ty děti? Jsem ráda, že jsem mohla v posledních několika číslech Farních
listů čerpat inspiraci v seriálu Ivany Bernardové. V tomto čísle vychází poslední
(7.) část. Ivaně za seriál moc děkuji. Věřím, že nejsem jediná, kdo se těšil na každé
pokračování.
Ke svatodušnímu rozjímání vám ještě doporučím text Markéty Benešové
o charismatech Ducha svatého. Připomíná, že Duch svatý obdarovává každého z nás.
Nezapomínejme na to.
Za redakční tým
Lucie Buchtíková

ROZHOVOR S P. KAROLEM MATLOKEM
Co si počít s Duchem svatým? Možná každý
věřící si někdy v životě položí otázku (nebo ji
dostane): „Co s tím Duchem svatým?“ Máš
nějaký tip, jak s Duchem svatým začít?
Informace lze získat mnoha různými způsoby.
Dobrý je Katechismus katolické církve, Youcat –
pro mladé, Tweetuj s Bohem a mnoho knížek. Další
možnost vidím v zúčastnění se nějakého semináře
(např. Kurz Alfa, Sieversův seminář – Život
v Duchu, příprava na biřmování). Nejdůležitější je
ale touha po setkání s Duchem svatým a naplnění
jím.
Mám rád třeba text, který najdete na stránkách www.pastorace.cz:
➢ Bez Ducha svatého by pro nás byl Ježíš jen zajímavou, ale nevýznamnou
historickou osobností. Díky Duchu svatému je i dnes Ježíš živý, ten, který
může působit v našich životech.

➢ Bez Ducha svatého by bylo křesťanství jen hřbitovem. S Duchem svatým
křesťanská víra člověka uschopňuje plnohodnotně žít i ve všech
protivenstvích.
➢ Bez Ducha svatého by byla bible jen učenou knihou. S Duchem svatým se
Bible stává Božím slovem adresovaným do naší konkrétní situace.
➢ Bez Ducha svatého by bylo zvěstování Božího Slova jen jednou z mnoha
informací. S Duchem svatým se zvěstování stává posilou na cestě životem.
➢ Bez Ducha svatého by byly svátosti jen zajímavými zvyky, prázdnými
rituály, či magií. S Duchem svatým svátosti zprostředkovávají Boží moc
a sílu.
➢ Bez Ducha svatého by byla liturgie nostalgickým a zajímavým divadlem.
S Duchem svatým se liturgie stává setkáním s Bohem.
➢ Bez Ducha svatého by byla církev pouhou organizací a institucí.
S Duchem svatým se stává společenstvím a organismem, přinášejícím
osvobození a záchranu od zla.
➢ Bez Ducha svatého by byla charita jen jakousi sociální činností. S Duchem
svatým se charita stává osvobozující pomocí.
Vzpomínáš si na své první svaté přijímání? Já byla u prvního
svatého přijímání až v dospělosti, takže si úplně neumím
představit, jak to prožívá dítě. Máš na to nějaké vzpomínky?
Jsem poměrně starý a už si moc nepamatuji 😊, ale na své první
svaté přijímání pár vzpomínek mám. Museli jsme se toho moc
naučit a mám pocit, že to bylo kolem 120 otázek, co jsme museli
znát. Byl to takový dětský katechismus. Pak si pamatuji, že to byl
rodinný svátek a dostal jsem tolik peněz, že jsem si mohl pořídit malou černobílou
televizi, na které se daly shlédnout asi 3 televizní stanice 😊. A pokud očekáváte,
že jako kněz „kápnu božskou“, že už jsem mysticky pocítil volání ke kněžství, to vás
asi budu muset zklamat. Vím ale, že jsem to bral vážně a věděl jsem určitě, že
přijímám Boha – Krista.
V čem je důležité přijmout tuto svátost v dětském věku?
Vnímám, že děti dokážou být velmi vnímavé. Ne vždy umí věci popsat, ale vnitřně
pociťují setkání s Bohem novou formou – skrz Eucharistii. Někdy je stresuje zpověď,
ale většinou to také pěkně zvládnou a pocítí úlevu.
Brzy nás čeká léto, prázdniny… Jak se těšíš? Máš nějaké plány? Chtěl bys něco
popřát farníkům?
Léto a prázdniny jako správný kluk miluji. Farnost během léta trochu hibernuje, ale
musím přiznat, že mi to moc to nevadí 😊. Je prostor pro další zajímavé aktivity
a odpočinek. Chystám se na chvíli k moři, také budu mít svoje duchovní cvičení
v Polsku, pravidelně se účastním kempu pro mládež v Kostelním Vydří – Jump
a na konci prázdnin nás čeká skvělý tábor pro děti.
Našim milým farníkům přeji hodně odpočinku, také spoustu pěkných chvil
s Hospodinem v přírodě, v setkáních s lidmi a o samotě.
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DUCH SVATÝ OBDAROVÁVÁ KAŽDÉHO Z NÁS
Před asi šesti lety, v době mé „katolické revolty“ jsem měla k Bohu hodně daleko.
Bylo mi z toho smutno, Boha jsem hledala, ale zároveň i hodně brblala na církev.
Moje kolegyně mi jednou řekla: „Ale církev jsi i ty. I ty ji tvoříš.“ To mě hodně
zaskočilo. „Já? … Aha.“ Nedlouho potom mě Bůh přivedl do naší farnosti a já
najednou mohla začít na vlastní kůži prožívat její slova. Farnost, společenství,
konkrétní lidé obdarovaní různými dary, my … to je církev, kterou mi Bůh začal
přibližovat. Vanutí Ducha svatého působí opravdu veliké věci, pokud se mu otevřeme.
Ježíš při svém odchodu k Otci vysvětlovat svým učedníkům, že musí odejít, aby mohl
přijít mocný přímluvce, který nás vybaví k tomu, abychom se stali společenstvím
kráčejícím v jeho stopách. A opravdu, o Letnicích Duch svatý sestoupil na apoštoly,
dal jim vše, co potřebovali k hlásání evangelia a budování společenství církve.
V Božích očích a díle jsme všichni stejně důležití.
Duch svatý chce působit a uschopňovat každého
z nás. Jak poznat, čím Bůh obdarovává pro utváření
společenství církve právě mě? Charisma je konkrétní
schopnost nebo dovednost. Je vždy určené pro službu
druhým a ve službě se také projevuje. Nemohu si je
sám vybrat, je mi darováno. Ten, kdo určité charisma
má, dělá činnosti s ním spojené s jakousi
nadpřirozenou radostí a lehkostí. Charismata jsou vždy spojena s Boží
nadpřirozeností, i když mohou navenek vypadat velmi prostě. Je velmi důležité je
pečlivě rozlišovat a nezaměňovat s talenty určenými pro nás samotné. Vždy je třeba
ptát se Boha a druhých víc, než dát na své tužby a pocity.
Mezi charismaty najdeme charismata pastorační (charisma povzbuzení, pomoci,
pohostinství, milosrdenství, pastýřství, apoštolství,…), charismata komunikační
(charisma evangelizace, kázání, vyučování, proroctví, jazyků,…), charismata
organizační (charisma organizace, vůdcovství, dávání, služby, řízení církve,…),
charismata uzdravování a dosvědčování Boží moci (charisma uzdravování, přímluvné
modlitby, dělání zázraků,…), charismata porozumění (charisma poznání, moudrosti,
rozlišování duchů,…), kreativní charismata (charismata zručnosti, hudby, psaní,…),
charismata životního stylu (charisma mluvení v jazycích, celibátu, víry, misií,
dobrovolné chudoby,…)(Řím 12, 6-8, 1 Kor, 12, 1-11, 1 Kor 12,28, Ef 4,11).
Přeji nám všem, abychom za pomoci druhých a ve službě druhým poznávali naše
jedinečná obdarování, abychom z nich měli radost, abychom mohli intenzivně vnímat,
že církev, jsme opravdu my a vedeni Duchem svatým ji utváříme, společně rosteme
a putujeme do Otcovy náruče.
Markéta Benešová
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ČERVNOVÁ POZVÁNÍ
BOŽÍ TĚLO A FARNÍ ODPOLEDNE
Slavnost těla a krve Páně letos připadá na čtvrtek 16. 6. Tato slavnost je pro
nás křesťany připomenutím a možností znovuprožití toho, že Eucharistie je
trvalým a nezastupitelným zdrojem života každého z nás. „Kdo jí mé tělo
a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“ (Jan 6,56). Ježíš se nám
v Eucharistii cele odevzdává, stává se pro nás vinným kmenem, který nás
jako ratolesti sytí a vyživuje. „Jako mne poslal živý Otec a já mám život
z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.“ (Jan 6,57)
V naší farnosti budeme Boží tělo slavit v neděli 19. 6. Po mši v 11 hod. se
vydáme průvodem po staré Hostivaři, abychom vyznali víru v Ježíšovu
přítomnost mezi námi pod způsobou chleba a vína. Zpěvy a modlitbami budeme
Ježíše u čtyř oltářů žádat o požehnání pro místo, kde žijeme, všechny jeho
obyvatele, naši farnost a o ochranu a pomoc pro náš každodenní život.
Po průvodu všechny zveme na společný piknik na farní zahradě. Tentokrát
jsme se rozhodli, že spíše než bohatý program chceme pro vás a společně
s vámi vytvořit prostor pro společné setkání a popovídání.
Prosíme o přinesení občerstvení pro sebe i druhé.

NOC KOSTELŮ
Letos již po třinácté budou moci návštěvníci ve
stovkách otevřených kostelů v České republice
poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty
křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale
i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturněduchovní program, v němž opět nebudou chybět
koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, možnost
nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany,
vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém
zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
Motem letošní Noci kostelů je „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou noc mu
budu zpívat a chválit ho“.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO NAŠICH KOSTELŮ A TĚŠÍME SE NA VÁS
S BOHATÝM PROGRAMEM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ.
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PROGRAM NOCI KOSTELŮ V KOSTELE STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE
V HOSTIVAŘI
17.45
18.00
19.00
19.00
19,00
19.40
19.40
22.00
22.45

Zvonění zvonů
Mše svatá s požehnáním celému městu
Kreativní dílna a venkovní hra pro děti i dospělé (do 21 hod.)
Poetické pohlazení - (nejen) operní skladby v podání sopranistky
Růženy Kováčové
Možnost přijmout individuální požehnání nebo přímluvnou modlitbu
(do 21 hod.)
Prezentace vybavení kostela, liturgických potřeb, Písma svatého a
života farnosti
Karol & Friends Band – vystoupení hostivařské chválové kapely
Chvíle pro ztišení, modlitbu, rozjímání…
Výstav Eucharistie, závěrečné požehnání městu

PROGRAM NOCI KOSTELŮ V KOSTELE NAROZENÍ PANNY MARIE V
ZÁBĚHLICÍCH
16.45
17.00
18.00
20.00

22.00
22.45

Zvonění zvonů
Mše svatá s požehnáním celému městu
Prezentace vybavení kostela, liturgických potřeb, Písma svatého a
života farnosti
Díky za krásu každého dne – (nejen) duchovní písně v podání operní
zpěvačky Bronislavy Smržové Tomanové s flétnovým a varhaním
doprovodem Jany Zerákové a Jana Míchala
Chvíle pro ztišení, modlitbu, rozjímání…
Výstav Eucharistie, závěrečné požehnání městu

Během celého večera bude v obou kostelích možné:
▪ prohlédnout si kostel a jeho jednotlivé části (včetně zvonice v Hostivaři a věže
v Záběhlicích)
▪ dozvědět se zajímavosti z historie kostela a farnosti
▪ hovořit s knězem nebo jáhnem, přijmout svátost smíření
▪ vyjádřit Bohu své prosby a poděkování, zapálit svíčku, napsat Bohu dopis,…
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IVANA BERNARDOVÁ: JAK VÉST DĚTI K VÍŘE
(ZÁVĚREČNÁ ČÁST)
DOSPÍVAJÍCÍ DĚTI
Společně jsme prošli několik fází vývoje dětí. Nyní jsme došli do závěrečné fáze, kdy
můžeme my – rodiče – něco dělat pro zdravý start do samostatného života, a to jak
ve výchově obecně, tak i v náboženské výchově, k vedení svých dětí ve víře.
Období dospívání nazýváme pubescence,
lidově puberta. Pak následuje adolescence,
kterou dospívání vrcholí a končí tam, kde se
z dětí stávají mladí dospělí. Pubescence
i adolescence mají společný úkol, který je
nazýván identita nebo autenticita. Znamená
to, vědět, kdo jsem, rozumět svým pocitům.
Vědět, kam patřím, kam směřuji, čemu
doopravdy věřím. Pomalu nalézat, v čem je
smysl mého života. Mladý dospělý si má být
jist sám sebou, má být zodpovědný za své činy, má mít realistické sebevědomí, má
znát své možnosti a meze. Přijal svoji minulost i budoucnost. Ví o své jedinečnosti,
zná své nezaměnitelné místo nejen svým intelektem, ale celou svou bytostí.
Protože je to veliký úkol, trvá dlouho, než jej děti zvládnou. Zhruba od jedenácti let
do dvaceti. V té druhé fázi můžeme svým dětem pomáhat jen velmi málo, snad jen
tím, že jsme sami autentičtí, mluvíme s dospívajícími dětmi o své víře i o svých
pochybnostech, o svých duchovních výhrách i zápasech, o svém prožívání vztahu
s Bohem. Jako znak úspěchu ve výchově můžeme zažívat to, že se nám naše velké
dítě s tím samým svěřuje. Již to vlastně není dítě, ale partner. Jsme na jedné lodi,
učíme se jeden od druhého. Nasloucháme si a nedáváme nevyžádané rady.
Teď zpět k pubertě. Naše dítě se nám mění před očima. Překotně roste a nabývá
fyzických znaků dospělosti. Za to všechno mohou hormony, které se vyplavují do těla.
Dítě se mění i po psychické stránce, bývá výbušné, citově rozkolísané, nejisté, drzé…
Při přednáškách říkávám rodičům, že když přijdou domů, nikdy nevědí, kdo je tam
čeká – zda malé dítě, které se potřebuje přitulit a pomazlit, nebo velký habán, který
jen zavrčí a práskne dveřmi. Jeden den tak a druhý obráceně.
To vše je potřebné k úkolu odpoutání se od rodičů. Rodiče jsou citově stále na prvním
místě, a proto osamostatňování bývá bolestné. Nejednou převládá kritika a vzpoura.
Když se dítě nebouří, může to být pozitivní i negativní znamení – negativní, pokud je
dítě zakřiknuté a rodiče autoritativní. Pak může vzpoura doutnat i deset až patnáct let.
Pozitivní situace nastává tehdy, když rodiče osamostatňování svého potomka vítají
a stávají se jeho partnery. Vzpoura se pak může odehrávat ve formě řady menších
konstruktivních sporů nebo se napětí vybíjí ritualizovanou formou např. ve sportu.
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Pro dítě se stávají autoritou jeho vrstevníci. Odolat jejich
tlaku je těžké, protože příslušnost ke skupině je přirozenou
potřebou dospívajících. Volba mezi přáním rodičů
a tlakem vrstevníků může být velmi těžká. Rodiče by tomu
měli rozumět a „netlačit na pilu“.
V dospívání se často odehrává rozhodování o tom, zda
dítě bude nadále chodit do kostela a zda věří v Boha. Již
jej nelze „nutit“.
V jednom časopise vyšel článek od P. Michala Kaplánka, ve kterém se zmiňuje
o čtyřech aspektech, které mohou přispět k tomu, aby děti v dospělosti neopustily
víru. Domnívám se, že tyto aspekty jsou velmi reálné a krátce se o nich zmíním:
- Příklad žité víry rodičů – nestačí děti jenom vodit do kostela, ale je nutné, aby
rodiče s nimi také doma žili a hovořili o své víře, děti se tak mohou
„dotknout“ toho, že rodiče se ve svém životě o Krista opírají.
- Pozitivní zkušenost s církví – děti vnímají církev převážně jenom v prostoru
kostela, jako něco nudného a pro ně nepotřebného; pozitivní zkušenost s církví
mohu prožít ve skupině ostatních dětí, např. při výuce náboženství (zvláště pokud
je neučí někdo z jejich rodičů), při které mají příležitost prožívat různé hry, výlety,
apod. ve společenství svých vrstevníků; pro starší děti bývá pozitivním zážitkem
možnost vyrážet do světa a získávat zkušenosti s církví širšího rozměru, než je
jejich farnost, vikariát nebo diecéze; takto získané zkušenosti je v dospívání mohou
udržet v kostele, zvláště pokud se podílí na organizaci a řízení těchto akcí.
- Dostatečná náboženská informovanost – současní rodiče mají sami někdy mylnou
představu o tom, co vlastně křesťanství je a není; mají ve své víře namícháno
spoustu pověr, nevyvážeností, co je a není důležité; když děti odkládají víru,
odkládají vlastně to, co je na úrovni pověr.
- Schopnost kritického myšlení – schopnost odlišit zrno od plev a hájit svou víru,
když spolužáci nebo i profesoři vysvětlují, že víra je nesmysl apod.; schopnost
rozlišit: ano tohle je důležité, to ne; schopnost argumentovat, odporovat, hájit svou
víru; schopnost formulovat důvody své naděje.
Na konci puberty může také dojít k náboženskému rozletu dospívajícího dítěte,
k prohloubení jeho prožívání vztahu s Bohem. Dítě prožije, že Bůh opravdu existuje,
dotkne se jej. Myslím si, že teprve po tomto osobním prožitku a rozhodnutí se pro
Boha je čas na přípravu k biřmování.
Tímto článkem končím svůj cyklus vyprávění o výchově dětí
k víře. Velmi ráda bych získala nějakou zpětnou vazbu,
zda to bylo pro někoho z vás užitečné či zda již pokládáte tyto
názory za zastaralé a nepoužitelné. Pokud někoho z vás něco
oslovilo, mohu případně někdy na podzim zorganizovat
přednášku s možností dotazů a diskusí. Prosím o vaše názory
na mail: bernardova@kppp.cz.
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FARNÍ KNIHOVNA ZVE K LETNÍMU ČTENÍ
Mezi svazky naší nevelké knihovny se schovává slabý sešitek s názvem „Svatý
Norbert“ od P. Karla Dachovského (nakl. Řád, 2008). Vzhledem skromný, obsahem
však obrovský. Tento mimořádný světec 12. století si zaslouží trochu naší pozornosti.
Co o jeho životě a působení víme? Svým urozeným původem, vzděláním
a diplomatickými schopnostmi měl našlápnuto na skvělou kariéru u císařského dvora.
V jeho obrácení při pádu z koně nacházíme podobnost se sv. Pavlem. Následné
odmítnutí bohatství a láska ke všemu živému připomínají zase sv. Františka.
Sv. Norbert je popisován jako vysoký muž s velkým
temperamentem, sangvinik, impulsivní, dynamický, silný, kterému
nechyběla sebedůvěra. Vynikal literárním nadáním a výmluvností při
výkladu Písma. Toho všeho Bůh využil ve svém díle, ze kterého
sklízí lidstvo užitek po celá staletí až dodnes. Není bez zajímavosti,
že řád premonstrátů, jehož je zakladatelem, otevřel i laikům, mužům,
ale i ženám, což nebylo v té době obvyklé. Byl skvělým vůdcem duší
a přitahoval k Bohu množství lidí. Pán s ním měl ale ještě jiné plány
– „náhodou“ přicestoval do Magdeburgu v době, kdy se hledal nový arcibiskup.
Úsměvné je, že před touto volbou se náš světec pokusil o útěk. Jak to asi dopadlo?
Několik století po smrti sv. Norberta nastala mezi premonstrátskými kláštery rvačka
o jeho ostatky. Který klášter získal tu čest, pečovat o ostatky tohoto vzácného světce?
A jak je možné, že se sv. Norbert, který zřejmě nikdy nevkročil na naše území, stal
českým zemským patronem?
6. června, jako každý rok, oslavíme s premonstráty celého světa jeho svátek. Pokud
někdy při procházce Prahou zavítáte na Pražský hrad, zastavte se v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie na Strahově u jeho hrobu, sv. Norbert bude potěšen.
Sv. Norbert miloval klášterní život. Uchovaly se části z jeho promluv:
„Byl jsem u dvora, nikdy mi tam nebylo dobře. V klášteře jsem se cítil vždy svobodně.
U dvora, v klášteře, v duchovních hodnostech, všude jsem poznal, že není nic lepšího,
než se cele odevzdat Bohu. Býval jsem u knížecích dvorů, měl jsem hojnost bohatství,
neodříkal jsem si radosti světského života. Bratři, věřte mi, hojnost pozemských statků
je skutečná nouze. Nikdy jsem se nevrátil šťastnější, než když jsem jich byl zbaven.
Pozemské požitky byly nahrazeny nebeskými radostmi, které mají sladší příjemnost,
které jsou stálejší a lépe nasycují srdce…“
***
Na bývalého poděbradského probošta P. Františka Lukeše (1921-1998) vzpomínají
pamětníci jako na člověka mimořádně moudrého a vzdělaného, laskavého a lidského.
Možná jste se už setkali s drobnou prózou z jeho kněžského působení „Celý život
jsem se učil, a přece jsem propadl“ nebo „Mám tolik práce, že si jdu raději lehnout“.
Celé jeho literární dílo voní hlubokou radostnou vírou a člověčinou.
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V naší knihovně máme svěží dílko „Byl jsem nablízku“ (nakl. Zámek, 1995), soubor
autorových vzpomínek na mládí a na přátele z uměleckého literárního a malířského
prostředí.
Za svého působení v Náchodě jsem velmi rád chodíval na Pavlišov,
do vesničky na kopci, odkud je krásný výhled do bývalého českého
Kladska.
Při cestě nahoru do vsi dodnes stojí obrovský kryt, který nebyl
ve válce použit. Stále tu však stojí jako memento, aby už nikdy nebyly
války a zabíjení.
S touto vesničkou jsou v mých vzpomínkách spojena léta mého
kněžského mládí. Tady jsem na poutní slavnosti v neděli po svatém
Janu Nepomuckém, patronovi zdejší malé kapličky, spadl při kázání
i s kazatelnou. Byl to můj první pád tohoto druhu ještě před mým
propadnutím na kazatelně o zámecké pouti v Náchodě.
Pavlišovská kaplička tehdy nestačila zástupu poutníků; na pouti se tísnila hlava
na hlavě. Kázal jsem proto tentokrát z dřevěné kazatelny vedle kapličky, která stála
rovnou u silnice. Věřící byli na druhé straně vozovky. Aut v tom čase jezdilo málo,
a tak jsem ani nemusel kázání přerušovat. Vzpomínám, že jsem se v jednu chvíli hodně
naklonil, abych zdůraznil naléhavost svých slov, ostatně kázal jsem tehdy se sobě
vlastním temperamentem, a kazatelna se se mnou skácela na silnici. Vyvázl jsem
celkem bez úhony, jen sem tam s nějakou odřeninou.
***
Velkorysý dar obohatil naši knihovnu o velice zajímavý titul
„Šikmý kostel I.“ (románová kronika ztraceného města, léta 18941921) a „Šikmý kostel II.“ (léta 1921-1945) od Karin Lednické
(nakl. Bílá vrána, 2020).
Před námi je poctivé a strhující románové zpracování skutečných
událostí a příběhů obyvatel již neexistující Staré Karviné. Sledujeme
proměnu původní vesnice v prosperující důlní obec. Těžba uhlí se
však stává i záhubou.
Silné a poutavé čtení především o osudech obyčejných lidí, drsný
život ve vší těžkosti, pro nás nepředstavitelné. Ale i svědectví odvahy, statečnosti, víry
a naděje.
Barbora rozespale mžourá do pološera časného rána. Zdál se jí divný sen,
už neví, o čem byl, ale vystrašil ji a probudil. Hmátne po zvyku vedle sebe, aby se
v Pawlově teple zbavila neklidu. Pod rukou však cítí jen prázdný polštář.
Prudce se posadí na posteli a najednou ví, že to, co ji vzbudilo, nebyl obyčejný
sen. I peřina je netknutá, tady je něco špatně, stalo se cosi zlého, tím si je jistá. Pawel
není z těch, kteří by nepřicházeli rovnou ze šichty domů, navíc má s sebou Karla, má
ho na starost. Slíbil, že na něho dá pozor.
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Všude je ticho, jen pendlovky netečně dál odvádějí svoji práci. Barbora má
pocit, že společně s nimi slyší tlouct i svoje srdce, dech najednou jako by vázl v hrdle,
dlaně se jí potí. Zmateně těká očima po kuchyni a hledá svlečené pracovní kalhoty.
Kolikrát se na Pawla zlobila, že je přehodil uvnitř přes židli a natahal domů uhelný
prach. Jak ráda by mu teď měla za co vynadat. Ale začerněné oblečení nikde nevidí.
Bandasky na kamnech nestojí.
Nepřišli?
Nepřišli oba?
Na třetím díle trilogie, který zachytí dobu totality, autorka se vzpomínkami žijících
lidí zatím pracuje.
***
Nastanou-li horké letní dny, můžeme se přesunout na chladný sever
při četbě norské rodové ságy „Věčně zpívají lesy“ (Práce, 1969).
Autor trilogie Trygve Gulbranssen – další díly „Vane vítr z hor“
a „Není jiné cesty“ (Práce, 1970) – nás vtáhne do děje a zavede
na odlehlý východní kout dálného Norska do dob, kdy se o přežití
bojovalo s medvědy a pomsta patřila k povinnostem muže. Život
nezávislých obyvatel starobylého selského rodu uprostřed drsné
přírody. Pohnuté osudy hrdého statkáře Daga Björndala a jeho
rodiny. Mistrně psychologicky vykreslené vztahy venkovských
Seveřanů. Ale i tady se doba mění… Mimořádně poutavým příběhem prolíná
romantická linka líčení krás přírody a zápasů lidského srdce. Kdo má rád svědectví
o starých časech, přijde si na své!
Když se Dag poprvé zmínil, že by měli statek rozšířit, Tore proti tomu mluvil, ale když
to jednou bylo již v proudu, pracoval úporně od rozbřesku do pozdního večera.
Nová pole se rozběhla tam, kde dosud byly ohrady pro dobytek, a nové ohrady se
zahryzly do lesů. Hlouběji v lesích byly vyklučeny pastviny a postaveny salaše. Bylo
to prostě jako kdysi dole v kraji: Lesy se musily dát na ústup! Ale jeden veliký rozdíl
v tom byl: lesy u nich na severu se táhly do nekonečna, takže to, oč je teď obrali, ani
neucítily.
Dag se zdržoval stále víc v lesích. Na podzim a v zimě byl při kácení a svážení dřeva
a jinak na lovu. Byla skoro vzácnost vidět ho v klidu doma. Tore se teď musil věnovat
vedení knih, protože Dag byl většinou pryč. Naučil se tomu umění od Daga a měl
všechno dobře a důkladně v patrnosti. Bylo málo platné chtít na něho přijít s nějakou
lstí; a sám také nikdy nikoho neoklamal.
Tak léta ubíhala.
V létě se louky kolem Medvědího Dolu i dole v björndalských lázech zelenaly stále šíř
a dál.
Za pozdního podzimu zvonily po lesích sekery dřevorubců.
V zimě se tam potili lidé i koně svážením dřeva, které na jaře, za velké vody, plavili
po řece do města.
11

V létě po nápravě a v zimě po saních vozili koně náklady do města a zase z města –
a stále častěji.
Blahobyt a moc rostly den ze dne.
Ale nebylo to bez stínů. S blahobytem a mocí bujelo i trojí býlí: myšlenka na odplatu,
pýcha a vzdor. Jako odporně černí ptáci vznášelo se u obou bratří nade vším
pomyšlení na odplatu.
A tak musila přijít výstraha.
***
Všem našim milým čtenářům přejeme příjemné prožití dovolených a prázdnin, jak
jinak než … s knihou!
Marie Zacpalová a Ivo Janota

ZAPIŠTE SI (TAKÉ) DO DIÁŘE
TVOŘIVÝ KLUB
V červnu vás zveme na dvě kreativní setkání v KC Farní dvůr
(vždy od 19 hod.). Na každý termín je třeba 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.
8. 6. Origami květináče
22. 6. Malování na kamínky
FILMOVÉ VEČERY
11. 6. 2022 od 18 hod. zveme na film režiséra
P. Noyceho (2014) Dárce zobrazující idylický svět,
kde existuje pouze štěstí. Lidé neznají utrpení,
války, násilí, strach ani bolest. Základem světa je
jednotvárnost: stejné domovy, stejné oblečení,
stejné rodiny. Hlavní hrdina Jonas se v něm dozvídá
pravdu o skutečném životě a zkušenosti předchozích generací. Začíná chápat, že jeho
společenství žije v iluzi dostatku a bezpečí za cenu naprosté absence citů a možnosti
volby. Lidé necítí emoce, lásku, vášeň, přátelství, nevnímají barvy, pomocí
každodenních injekcí jsou zbavováni veškerých špatných vzpomínek a zážitků. Jejich
svět je podvod, denně placený smrtí nepohodlných lidí, ve prospěch řízené existence.
Tváří v tvář této skutečnosti, Jonas již nedokáže žít jako dřív. Čelí obtížnému
rozhodnutí nejen o jeho vlastním životě, ale o budoucnosti celého světa...
Po projekci bude následovat diskuse moderovaná začínajícím filmovým režisérem
Matějem Preislerem.
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KONCERT KALABIS QUINTET
12. 6. 2022 od 17 hod. vás společně s Patnáctkou
kulturní, z. s. zveme na koncert pěti vynikajících
hudebnic (Zuzana Leimer – flétna, Jarmila Jermářová –
hoboj, Anna Sysová – klarinet, Denisa Beňovská –
fagot a Adéla Psohlavcová – lesní roh), které vystoupí
v rámci seskupení Kalabis Quintet v hostivařském
kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Akce se koná za finanční
podpory Městské části Praha 15.

VYSTOUPENÍ AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY
A VÝSTAVA ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ HOSTIVAŘ
V pátek 24. 6. 2022 proběhne od 16h v prostorách Komunitního
centra Farní dvůr představení jednotlivých uměleckých oborů
Akademie umění a kultury pro seniory ZUŠ Hostivař. Vystoupí
studenti hudebního oboru, tanečnice a
nebude chybět ani krátké divadelní
představení a výstava obrazů.
Seniorské výtvarníky doplní výstava děl
žáků školy ve farní stodole, která bude
přístupná do neděle 26. 6. Srdečně zveme!

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Od 9. do 14. 8. se v Hradci Králové koná celostátní
setkání mládeže. Součástí setkání jsou přednášky,
workshopy, moderované adorace, ale také koncerty
nebo sportovní aktivity. Mottem letošního setkání je
„Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl“
(Sk 26, 16). Akce se mohou zúčastnit mladí lidé ve věku
14-26 let. Více informací (včetně přihlašování najdete
zde: https://celostatnisetkanimladeze.cz/.
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FARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Již počtvrté se na konci srpna sejdou děti z naší farnosti, aby spolu strávily poslední
prázdninové dny, rozloučily se s létem, ale hlavně si užily spoustu společné legrace
a zážitků, které je stmelí a snad i navnadí na další společnou cestu k Bohu v hodinách
náboženství, ve spolču a různých dalších akcích. Tábor se nám každým rokem trochu
rozrůstá. Letos, stejně jako vloni, budou ve farním areálu fungovat paralelně tři
tábory: Broučci (pro tří až čtyřleté děti),
Smíšci (pro pěti až sedmileté děti)
a Mazáci (pro osmi až čtrnáctileté děti
a mládežníky).
Tábor bude probíhat od pondělka
do pátku 22.–26. 8. od 8 do 17.30 hod.
S dětmi budeme převážně v prostorech farního areálu a Komunitním centru, i když
nás čekají také dobrodružné výlety. V tuto chvíli je kapacita táborů naplněna (máme
přihlášeno přes šedesát dětí) a přijímáme už pouze náhradníky. O děti se během tábora
bude různým způsobem starat okolo dvaceti dobrovolníků z naší farnosti. Pokud byste
chtěli také přiložit ruku k dílu, uvítali bychom pomoc například ve formě napečení
buchet, pomoci s úklidem nebo s chystáním svačin a obědů (ty budou letos dovážené).
Dobrovolníci se mohou hlásit na taborhostivar@seznam.cz nebo tel. 602 832 519
(SMS). Budeme také moc rádi za modlitby za zdárný průběh tábora. Děkujeme.
Markéta Benešová
KURZY ALFA
V naší farnosti proběhne letos na podzim už třetí běh
Kurzu Alfa. Je to projekt, který nabízí lidem příležitost
svobodně prozkoumat křesťanskou víru – dozvědět se a
utřídit si důležité informace o křesťanství a ve společných
rozhovorech, v bezpečném prostředí a přátelské atmosféře
malých skupinek hledat odpovědi na své vlastní otázky
týkající se smyslu života a toho, co nás přesahuje.
Alfa v Hostivaři začne 29. 9., bude probíhat v Komunitním centru Farní dvůr a trvat
12 týdnů (konat se bude vždy ve čtvrtky od 19 do 21 hod. plus jednu celou sobotu).
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 účastníkům 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.
Rádi bychom vás, naše farníky, tímto oslovili k zapojení se do Alfy, která je před
a v době jejího konání v podstatě aktivitou celé farnosti. Je to akce evangelizační
a každý z nás má nyní možnost jít a oslovit lidi ve svém okolí a do Alfy je pozvat.
V tom je velmi nápomocné otevřít se Božímu vedení, modlit se, aby nám Bůh ukázal,
které lidi a jak máme oslovit. Vždy je dobré se za konkrétního člověka nejprve modlit
a svěřovat ho Bohu. K oslovení můžete použít malé letáčky v kostelích nebo leták,
který bude ke stažení na farním webu. Ze zkušeností víme, že právě osobní pozvání
bývá tím nejlepším impulzem k rozhodnutí začít navštěvovat Alfu.
Do Alfy se můžete zapojit například i pomocí s uvařením večeře na jedno nebo více
setkání (většinou ve dvojici s někým dalším), upečením buchty a v neposlední řadě
modlitbou (v době každého setkání alfy, mezi setkáními, ale i nyní v době příprav).
Další potřebné informace je možné získat u otce Karola nebo Markéty Benešové.
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NOVINKY Z CÍRKVE A FARNOSTI
NOVÝ ARCIBISKUP PRAŽSKÝ
13. května jmenoval papež František J. Exc. Mons.
Jana Graubnera 37. arcibiskupem pražským. Nový
arcibiskup bude uveden do svého úřadu v sobotu
2. července při slavnostní mši svaté v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
Přejeme novému panu
arcibiskupovi hojnost Božího
požehnání a mnoho zdraví a sil
na novém místě.

Z PASTORAČNÍ RADY
Na svém květnovém setkání se pastorační rada zaměřila na výstupy ze synodálních
skupinek. Ty přišly s řadou konkrétních návrhů, které by vedly k větší otevřenosti
a propojenosti našeho společenství, připravenosti naslouchat a pomáhat, diskutovat.
Protože synodalita církve nemá skončit s oficiální synodou, ale má být každodenní
realitou života církve, chce pastorační rada na synodální skupinky navázat a podněty
dále diskutovat a realizovat.
V budoucnu bychom v naší farnosti rádi vytvořili platformu – kulaté stoly, kde by
bylo možné otevřeně, bezpečně a také informovaně diskutovat o tématech
(i kontroverzních), která se týkají církve i celé společnosti.
Chystáme se také více informovat o tom, co dělá pastorační rada, čehož jsou
důkazem i články ve Farních listech
. Na webu farnosti se dále v brzké době objeví
zápisy z rady. Několikrát do roka se bude konat také „otevřená“ pastorační rada, které
se bude moci zúčastnit kdokoli z farnosti a přinést své podněty.
Rádi bychom také zřídili schránku důvěry pro ty, kteří neradi říkají své názory
nahlas nebo možná neví, za kým konkrétním se svým podnětem či problémem zajít.
Řada podnětů ze synodálních skupinek se týkala liturgie (např. aktualizace přímluv
a zapojení farníků do jejich formulace, vzdělávání v liturgice, lektorský kurz, příprava
na mši a aktuální texty z Písma). Synodální skupinka, která se věnovala „slavení“,
se proto opět sejde a bude promýšlet, jak nápady uvést do praxe.
A v neposlední řadě se některé podněty týkaly záběhlického kostela. Už se proto
pracuje na zlepšení ozvučení v kostele. Po letních prázdninách by v Záběhlicích opět
mohla být zavedena večerní nedělní mše svatá.
Za pastorační radu
Lucie Buchtíková
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FARNÍ POZNÁVACÍ ŠTAFETA
ALENA A JOSEF BROŽOVI
Z KOSTELÍKU V ZÁBĚHLICÍCH
Narodila jsem se v Praze, ale tatínek byl
služebně na dráze v Táboře – Jihlavě
a dlouhá léta v Mostě. Odtud jsme se
v roce 1965 přestěhovali do Prahy.
Vyrůstala jsem v křesťanské rodině, ráda
vzpomínám na všechny mše a události
v Děkanském kostele v Mostě. Kvůli
špatnému původu jsem mohla vystudovat
jen průmyslovou školu dopravních staveb
v Letohradě. Po jejím ukončení jsem se
vrátila zpět do Mostu na Traťovou distanci
(TD). Po přestěhování do Prahy jsem
nastoupila na TD Praha východ a později
přešla k DP Metro. Celý život jsem se
zabývala stavbami na železničním svršku,
kolejnicemi atd.
Ještě v Mostě jsem se seznámila
s budoucím manželem, který přišel
z ČVUT na umístěnku do TD Most.
V roce 1965 jsme se vzali na Novoměstské
radnici. Za dva roky se nám narodil syn Radek a za pět let dcera Martina. Obě děti
jsou pokřtěny v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad.
Syn vystudoval na Karlově univerzitě obor čeština-výtvarná výchova a po ukončení
studia zde zůstal jako asistent. Dcera Martina po studiu na gymnáziu odjela
do Švýcarska ke známým na zdokonalení jazyků. Ještě před ukončením studia se syn
oženil se svou spolužačkou v kostele sv. Jiljí. Brzy se narodila Klárka, potom Vašík
a Editka. Ta už ale tatínka nezažila, narodila se sedm měsíců po jeho tragické smrti
v prosinci 1996. Tato událost byla velký zásah do našeho života. Dcera se vrátila zpět,
založila rodinu a narodily se jí děti Šárka a Kristián. Ale rodina se po 12 letech
rozpadla. A to byla pro nás další nepříjemná událost.
Po odchodu syna jsme chodili k P. Kryzstofu Lachovi na přípravu ke vstupu
do manželství a v březnu 1997 jsme byli oddáni v kostelíčku Narození Panny Marie
v Záběhlicích. Zde jsme našli také nové přátele.
Pokud je čas u všech z rodiny, tak se radujeme ze setkání s vnoučaty a už tři roky
z pravnoučka Františka a nyní také z jednoročního Vašíka od Klárky.
Rádi, pokud nám síly stačí, vypomáháme v kostele Záběhlicích s úklidem a drobnými
opravami. Pánu Bohu, kostelíčku v Záběhlicích a přátelům děkujeme za duševní
podporu a pomoc.
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OHLÉDNUTÍ ZA…

CESTA SVĚTLA PRO MLADŠÍ MLÁDEŽ
V sobotu 30. dubna bylo na farní zahradě rušno. Mladší mládežníci z farnosti si
společný čas skutečně užili. Dopolední Cesta světla nám přiblížila události
od Zmrtvýchvstání Ježíše až po Seslání Ducha svatého. Děti se zamýšlely nad obrazy
k jednotlivým zastavením, měly za úkol vymyslet pro některé z nich reklamní slogan.
Výsledky byly někdy velmi kreativní:
Ježíš vstal z mrtvých! (Lk 24, 1-6)
Když chceš vidět Ježíše, neotvírej oči! (Lk 24, 28-35)
Jdeš si na ryby a staneš se papežem (Jan 21,15-19)
Hrobky s klimatizací! Na míru! (Lk 24, 1-6)
Chcete se naučit cizí jazyky? Nezapalujte si vlasy! Apoštolové totiž hořeli vírou!
(Sk 2, 1-6)
Na programu byly dále hry, společný oběd, laser game, volejbal a oheň. To se děti
vyblbly, stmelily a taky si zasportovaly. Velké díky všem zúčastněným.
Pavlína Hůrková
KVĚTNOVÁ SETKÁNÍ
V květnu se konalo v naší farnosti konalo hned několik speciálních příležitostí,
při nichž jsme se mohli potkat – Farní výlet rodin do Prokopského údolí, Májová
pobožnost s piknikem v Záběhlicích a Farní pouť do Staré Boleslavi.
Na následující straně najdete fotogalerii z těchto akcí.
Děkujeme všem organizátorům za jejich uspořádání a účastníkům za společnost!
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Farní výlet rodin 8. 5. 2022

Májová pobožnost 15. 5. 2022

Farní pouť 28. 5. 2022

19

PŘÁNÍ NA PRÁZDNINY
Přejeme všem krásné léto. Ať vás Pán Bůh ochraňuje na všech cestách a ať během
léta načerpáte potřebné síly.

PŘISPÍVAT DO FARNÍCH LISTŮ MŮŽETE I VY!
Chcete se s ostatními farníky podělit o radostnou událost ve svém životě, vzpomenout
na někoho z farnosti, kdo už nás předešel k Pánu, představit se v rámci Farní
poznávací štafety, pozvat na nějakou událost, nebo se podělit o zážitek z nějaké farní
akce? Neváhejte se obrátit na Lucii Buchtíkovou (kontakty v tabulce níže).
Další číslo Farních listů vyjde na konci letních prázdnin, v neděli 28. 8. 2022.
Uzávěrka příspěvků do tohoto čísla je 14. 8.

VTIP NAKONEC
Mojžíš dorazil v čele izraelského lidu k Rudém moři a shání se po šéfovi zásobování:
„Side, Side, Egypťani jsou tu cobydup!“
Sid zaúpěl: „Lodě, já na ně v tom fofru zapomněl!“
Mojžíš ztuhne a lamentuje: „Takového šlemajzla já mám za týlaře! Co mám teď dělat?
Egypťané na doslech! To abych zase škemral u Hospodina. Takhle aby se moře
rozestoupilo, a my suchou nohou prošli. A za námi aby se zase zavřelo... Kvůli tobě…
Tohle mám teď chtít po Hospodinu?“
Sid se rozzáří: „Pokud by ses obětoval a dokázal to vyjednat, slibuju, že pro tuhle
story budeš mít nejmíň dvě stránky ve Starém zákoně.“
Farní listy – Nepravidelný tisk pro vnitřní potřebu
Farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele, Praha – Hostivař
• Adresa: Domkářská 21/1, PSČ 102 00, Praha 15 – Hostivař, IČ: 61380652
• Redakce: Lucie Buchtíková, luckalit@gmail.com, 721 039 506
• Duchovní farnosti: P. Karol Matlok - micarel@seznam.cz, 732 340 081
P. Andrzej Siejak- asmic@email.cz, 605 594 226
Br. Andrzej Żak - andrzejzak@seznam.cz, 731 094 086
• E-mail a web farnosti: karolmatlok@gmail.com, www.farnosthostivar.cz
• Číslo účtu: 286927329/0800, Česká Spořitelna
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