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Farní listy 
 

Ročník I. číslo 3   občasník prosinec 2017       zdarma neprodejné 
 

Milí farníci,  
v předvánoční době vám přinášíme třetí farní listy. Kromě informací, co bylo a 
bude, chceme přinést i zábavu, rady a něco k zamyšlení.  

 
Co je pro mne kříž?  
Jednoho jarního dne, jsem při práci na 
zahradě vzal dvě latě a stloukl je k sobě 
na podepření stromu. Přišel syn a začal si 

s touto podpěrou hrát jako 
s mečem. S imaginárními 
nepřáteli bojoval jako o 
život. Následující den přišel 
druhý syn a podpěra 

stromu se mu ke hře také zalíbila. Vzal 
jej, vztyčil nad hlavu a chodil jak při 
procesí. 
Díky těmto hrám mých dětí mne napadla 
otázka, co pro nás v životě znamená 
KŘÍŽ?  
Mnoho z nás odpoví, že skrze kříž 
budeme spaseni. Pro nás věřící je to 
jasné. Ale kříž je i pomocníkem. Ne 
jenom jako podpěra stromu. O kříž se 
můžeme opřít, když nás pokouší zlo. 
Kdykoliv uděláme znamení kříže. 
Pomáhá nám vždy nalézt sílu jít dál. Ale 
kříž je i zbraní proti zlu, a to velmi 
účinnou. Když jsme pokoušeni ke zlému, 
stačí vzpomenout na kříž, na utrpení, 
které pro nás Ježíš podstoupil, a jsme 
hned zachráněni.           Petr N. 

Katecheze pro dospělé:  
Od září se po úterní mši svaté 
shromažďujeme v příjemném prostředí 
naší farní klubovny s milou katechetkou 
Janou. Zatím je nás hrstka a chci Vám 

naše setkání přiblížit. Začali 
jsme známými příběhy ze 
Starého zákona, k nimž nám 
paní Jana nebo někdo z nás, 
připomene třeba drobnost, 
na kterou jsme zapomněli 
nebo je pro nás neznámá, 
nová.  

Zajímavé bylo i seznámení s některými 
církvemi, co je spojuje a jaké jsou rozdíly 
v pohledu na církev, liturgii, svátosti, na 
Boží Trojici a Pannu Marii. Kdokoliv 
z přítomných k tomu mohl říct svůj 
názor, vlastní zkušenost, dotaz.  
Paní Jany se ptáme na to, co nás zajímá, 
čemu nerozumíme, o čem máme 
pochybnosti nebo chceme znát názor 
jiných. Věnujeme se také zásadním 
změnám v církevních zákonech, které 
přinesl II. vatikánský koncil konaný 
v letech 1962-1965.  



     
Během našich setkání často narážíme na 
něco nesouvisejícího s daným tématem, 
ale chceme se o tom dovědět více. 
Diskutovali jsme také o ekumenických 
otázkách církve a jak my laici, k tomu 
můžeme přispět. Probíráme i další 
otázky, na které nemůžeme najít 
odpověď, nebo nás zajímá, co si o tom 
myslí jiní. Vstoupili jsme do adventní 
doby. Symbolem je věnec se svíčkami, 
který bývá i v domácnostech jako 
předvánoční zvyk. Ale víte i Vy, milí 
farnici, kdy, proč a jak tento symbol 
vznikl? Já to nevěděla, ačkoliv více jak 70 
let zcela vědomě chápu a prožívám 
adventní dobu jako období přípravy na 
příchod Božího syna. Tak malá inspirace 
pro Vás, kteří neznáte odpověď: Symbol 
adventu vznikl v Německu v 19. století a 
vymyslel jej evangelický kněz na podnět 
dětí, které se nemohly dočkat Ježíška a 
tak po čtyři neděle před jeho narozením 
zapalovaly vždy jednu svíci na věnci a tím 
si připomínaly, jak dlouhá doba zbývá do 
Štědrého dne. Přeji Vám hluboké prožití 
adventu a těším se, že se naše farní 
rodina rozroste a uvidíme se třeba i na 
úterních setkáních.  

Eva Š. 
Listopadové farní setkání 
V neděli 12. listopadu proběhlo po mši 
svaté ve farním klubu agapé (nebo 
chcete-li akafé). Kromě přátelského 
posezení se hlavně diskutovalo o 
opravách našeho kostela. Hlavním 
tématem je vzlínající vlhkost. Tento 
problém je nutné řešit, neboť může 
časem způsobit velké problémy se 
statikou celého kostela. Jako sponzorský 
dar nám byl zdarma zhotoven projekt 
kostela s návrhem na řešení tohoto 
problému. Ve spolupráci s arcidiecézí 
bude projekt předán na ministerstvo 
kultury s žádostí o finanční dotaci.  

Na další agapé zveme vás všechny, tedy i 
ty, kteří s sebou nemohou nic vzít, 
v neděli 10. prosince. 
 
Dušičky 2017 v naší farnosti 
 

 
 
Poslední měsíc liturgického roku se nese 
v duchu věcí posledních, slavíme 
slavnost Všech svatých a vzpomínku na 
všechny věrné zemřelé.  
Náš cíl, nebeské království, a ty, kteří nás 
tam již předešli, jsme si připomněli 
bohoslužbou netradičně konanou ve 
středu 1. listopadu v 18:00. Po mši jsme 
vyšli před kostel, kde se dříve pohřbívalo 
a ukončili slavnost litaniemi ke svatým a 
pobožností za zemřelé.  
Naše zesnulé jsme také vzpomněli ve 
čtvrtek 2. listopadu od 18 hodin na 
současném hřbitově na ulici Zálužská. 
Setkání Dušičky Praha 14 organizovala 
městská část a přizvala ke spolupráci i 
naši farnost. Po úvodním průvodu 
k hlavnímu kříži proběhla krátká 
pobožnost vedená o. Markem za 
asistence evangelického pastora a 
doprovodu pěveckého sboru z Libně. 
Vzpomínka byla starostou Radkem 
Vondrou věnována všem, kteří zemřeli 
v uplynulém roce na Praze 14 obzvláště 
těm, kteří umírali sami a neměli nikoho, 
kdo by jim vystrojil pohřeb či na ně po 
jejich smrti myslel.  

Jana Z 



     
Co nás čeká:  
Mimo pravidelné bohoslužbyv úterý a 
pátek v 18:00 a v neděli 8:30 se ještě 
setkáme: 
So 9.12.2017 roráty 7:30 
Ne 10.12 2017 agapé - po mši svaté 
So 16.12.2017 roráty 7:30 
So 23.12.2017 roráty 7:30 
Ne 24.12.2017 půlnoční mše svatá 

22:00 
Po 25.12.2017 slavnost Narození 

Páně 8:30 
Út 26.12.2017 svátek sv. Štěpána 

8:30  
Ne 31.12.2017 děkovná mše svatá 

za uplynulý rok 8:30 
Po 1.1.2018 slavnost Matky Boží, 

Panny Marie 8:30 
Pá 5.1.2018 slavnost Zjevení Páně 

18:00 
Každé úterý v  18:45 probíhá Katecheze 
pro dospělé.  
Každý čtvrtek v 17:30 je náboženství pro 
děti a mládež.

Recept:  
K výročí znovu posvěcení našeho kostela 
(12. listopadu) připravila paní 
Matyásková výborné koláčky. Všem moc 
chutnali, a proto přinášíme její recept:  
Nejdříve si připravíme žmolenku a 
nádivky takové hustoty, aby šly vytlačit 
zdobičkou – můžeme použít lžičky, ale to 
zabere více času.  
Těsto: 40 dkg hladké mouky  
 10 dkg polohrubé mouky  
třít: 25 dkg tuku (máslo – Hera)  
 3 žloutky  
Kvásek: 4 lžíce cukru  
 8 dkg droždí  
 8 lžic mléka  
Vypracujeme těsto, po částech vyválíme 
malé koláčky (možné krájet na čtverečky 
dát nádivku a rohy čtverečků stiskneme 
k sobě), které dáváme na plech s pečícím 
papírem, na plechu zdobičkou dáváme 
nádivku (tvaroh+ rozinku, ostatní 
nádivka + žmolenka) Pečeme hned, 
upečené cukrujeme moučkovým cukrem 
+ vanilkovým cukrem. 
 

 



     
Něco pro dobrou náladu:  
 
Svatý Petr uslyší klepání na nebeskou 
bránu, otevře a uvidí tam stát muže. Než 
se ho stačí na cokoliv zeptat, muž zmizí. 
Po chvíli se klepání ozve znovu. Když 
svatý Petr otevře, stojí před ním tentýž 
muž, ale v příští vteřině zmizí.  
"Poslyšte" zavolá za ním svatý Petr. "Vy 
si ze mě děláte legraci, nebo co?" 
"Ne," ozve se v dálce. "Oni se mě snaží 
vzkřísit."  
 
 

 
 
 
Farář se ptá na hodině náboženství dětí: 
"Kdo chce jít do nebe?" Hlásí se všichni 
kromě Pepíčka. "Proč ty do nebe 
nechceš?" "Protože maminka říkala, že 
mám jít ze školy rovnou domů!"  
 

Pojďte zapojit své ruce, schopnosti či 
hlavu pro dobro své farnosti! Máte-li 
dotazy či chcete-li se nabídnout, přijďte 
do sakristie. 
 

 
 

 
 

 

 
Poslední čtyři místa pro 

ministranty v kostele 
Hloubětíně 

Sháním ženu/muže, na 
pomoc s květinovou 

výzdobou v 
Hloubětínském kostele. 

Ráda vše vysvětlím a 
naučím 


