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Milí farníci, 
vstupujeme do letních prázdnin, na které se těší nejen děti, studenti a učitelé, ale 

jistě všichni, kteří si chtějí odpočinout. Červenec, srpen, pro vysokoškoláky i září jsou 
krásné měsíce. Je na nás, jak je smysluplně prožijeme. Je zapotřebí trochu "vypnout", 
podniknout třeba dovolenou, výlet, či druhé potěšit návštěvou.  

Letní měsíce nabízejí také řadu církevních svátků, se kterými jsou spojeny poutě, 
hody a možná se s těmito slavnostmi i někde mimo naši farnost setkáme. To vše ať je 
pro nás duchovním obohacením. V červenci a srpnu nebude u nás probíhat výuka 
katechezí, nebude ani farní kafe. Poté se ale jistě těšíme, že se spolu opět setkáme a 
obohatíme o vzájemné zážitky, které mohou být inspirativní i pro naši farnost.  

Připomínám již v předstihu, že nás 14. října navštíví pan biskup Wasserbauer.  
Také prosím o modlitbu a pomoc při opravách našeho kostela.  

Váš P. Marek 

 

Co nás čeká:  

Pravidelné bohoslužby:  

 

úterý a pátek   18:00 

neděle     08:30 

 

5. 7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

6. 8. svátek Proměnění Páně 

15. 8. slavnost Nanebevzetí P.M. 
 

Farní kafé, katecheze pro dospělé, 

modlitební skupina žen a náboženství pro 
děti a mládež se přes prázdniny nekonají. 

 

 

 

Sbírka na opravu kostela 

Stále probíhá! Díky vám všem, kteří 
jste se do ní již zapojili. A to ať dary do 

kasičky v průběhu mše svaté nebo těm, 
kteří dar zaslali na účet.  

Informace o způsobech, jak můžete 

přispět do sbírky, najdete opět na 
poslední straně tohoto čísla, na webu a 

také na nástěnkách u kostela.  
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Pěší pouť do Kyjí 
Někteří naši farníci u jedné volné 

debaty projevili zájem, abychom 
uskutečnili i my, křesťané laici něco, co 

by připomnělo i lidem bydlícím v naší 
městské části, že Bůh a Jeho 

Nejkrásnější Dcera jsou s námi. A tak 

vznikl nápad poutě do kostela svatého 
Bartoloměje v Kyjích. V sobotu 9. 

června, na svátek Neposkvrněného 
Srdce Panny Marie, jsme uskutečnili 
naši první pěší pouť do Kyjí. 

Nápad nezůstal jen nápadem, a tak 

Petr, náš kostelník, zhotovil nosítka pro 
sochu Nepokvrněné Panny Marie, 

vložil se na ně modrý přehoz, naše 
farnice Ivča a Alenka udělaly kolem 

sochy krásnou kytku a nápad se mohl 
uskutečnit. 

 

V 10 hodin dopoledne jsme se v 

našem kostele pomodlili litanie k Panně 

Marii a potom byla nosítka s Matkou 
Boží položena na ramena prvních 
poutnic. Za zpěvu mariánských písní a 
s našimi úmysly, za které jsme chtěli 
pouť jít, jsme se s odvahou vydali na 

cestu do kopečku po ulici Hloubětínská 
směr Kyje. 

Asi uprostřed naší poutě jsme se 
pomodlili radostný růženec. Paní 
Amálka vedla jak růženec, tak písně k 

Panně Marii a vedla vše nádherně, za 
což jí patří velké díky a Bůh odměň!  

Naše 
milá Paní si 
do našeho 
skrovného 
hloučku lidí 
v počtu 
dvanácti 
vybrala i 

farníky, 
které jsme 
dosud moc 

neznali. Ale 

právě i díky tomu jsme viděli, že Matka 
Boží si svoje obdivovatele a ctitele vždy 
povolává a oni přijdou, když jsou 
volání.  

Po hodině a čtvrt jsme vstoupili do 

kyjského kostelíka zpěvem. Kyjský pán 
farář Edward Walczyk nás už čekal. 
Mile nás přivítal a sloužil pro nás mši 
svatou. Po ní nás všechny povzbudil, 
abychom společně s kyjskou farností 
pokračovali ve společných akcích nebo 
minimálně v této mariánské pouti. 

Před odchodem jsme se všichni 
museli povinně napít vody, kterou náš 
kostelník statečně pro všechny nesl 
celou cestu v batohu. :-) Domů jsme 
dorazili s krásnou vzpomínkou a 

povzbuzením na duši. Také s dobrých 
pocitem, že jsme udělali spolu s naši 
Milou Paní něco pro naše drahé, pro 
sebe, pro naši farnost i pro všechny lidi, 
kteří nás míjeli... 

 

J. Vendelínová 
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Křest v naší farnosti  
V neděli 10.6. se u nás v kostele, 

netradičně během mše svaté, konal 

i křest malé Elly Mariany.  
Naši noví mladí sympatičtí farníci, 

pokřtili své druhé dítě a mohla u toho 
být i celá naše farnost. Obřad byl 
krásný a příbuzní malé nové farnice 

velmi hezky a důstojně četli první i 
druhé čtení.  

Jsme moc rádi, že můžeme takto 
slavnostně a pěkně přivítat nejenom 
naši novou mladou farní rodinku, ale i 
novou pokřtěnou dušičku malé Elly 
Mariany. Celá farnost přeje jí a celé její 
rodině hodně Božích milostí a radosti, 
třeba i z prožití krásných chvil v našem 
farním kostele a v našem společenství! 

 

J. Vendelínová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaký byl první rok výuky náboženství 
v naší farnosti? 

Ve školním roce 2017/2018 jsme 

poprvé v naší farnosti otevřeli i 
možnost výuky náboženství pro děti a 
mládež. Během tohoto prvního 
školního roku navštěvovalo hodiny 
náboženství 6 žáků a v květnu se přidal 
další hoch. Věkové rozmezí bylo pestré, 
ale kvůli tomu, že dětí bylo málo, 
zůstali všichni v rámci jedné skupiny. V 
příštím školním roce máme naději, že 
hodiny náboženství bude navštěvovat 
vyšší počet našich farních dětí a 
mládeže. 

S dětmi jsme probírali Starý zákon a 
základní svátky v církevním roce. 
Dětem se líbilo, že hodiny náboženství 
byly pestré a několikrát byla i sladká 
odměna. ;-) 

Jako katechetka naší farnosti bych 
ráda poděkovala těmto našim prvním 
mladým lidem, že našli odvahu a 
snažili se pravidelně a zodpovědně 
chodit do hodin náboženství. Také jim 
děkuji za podnětné otázky! Děkuji také 
rodičům za jejich důvěru! V příštím 
školním roce bych ráda opět ještě s 
větším nasazením a Boží pomocí ráda 
vyučovala náboženství v naši farnosti a 
dělila se s dětmi i naší mládeží o jejich 
myšlenky, dotazy, nápady.  

Mám v plánu navrhnout i jednu 

"otevřenou" hodinu náboženství, kde se 
můžou rodiče přijít podívat, jak výuka 
v naši farnosti probíhá. Přeji všem 
krásné a požehnané letní dny a 
prázdniny a těším se na setkáním v 
září! 

Katechetka Jana 
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POZVÁNKA: Hloubětín navštíví nový 
pomocný biskup Zdenek Wasserbauer 

(14. října)  
V květnu byl slavnostně vysvěcen 

nový pražský pomocný biskup Zdenek 
Wasserbauer. Ve svém nabitém 
programu si našel čas a přislíbil 
o. Markovi návštěvu naší farnosti při 
nedělní bohoslužbě 14. října. Srdečně 
vás na tuto mši s novým o. biskupem 

zveme dostatečně dopředu, doufáme, 
že se v jeho plánech nic nezmění a 
opravdu k nám druhý víkend v říjnu 
přijde. Po mši bude následovat farní 
kafé. Zahoďte ostych před biskupskou 
autoritou a nebojte se na toto farní kafé 
s o. biskupem přijít. ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo je nový pomocný biskup Zdenek 
Wasserbauer? 

Mons. ThLic. Ing. Zdenek 

Wasserbauer Th.D. je knězem pražské 
arcidiecéze. Narodil se v roce 1966 
v Novém Městě na Moravě. Po 
gymnáziu vystudoval Vysokou školu 
zemědělskou. Po absolvování vojenské 
služby v roce 1990 zahájil studia 
bohosloví v Praze. Po roce byl 

kardinálem Tomáškem vyslán 

k dalšímu studiu na Papežské 
lateránské univerzitě v Římě. 

Po návratu z římských studií byl v 
roce 1996 kardinálem Vlkem vysvěcen 

na kněze a začal působit jako farní 
vikář na Praze 4 v michelské a lhotecké 
farnosti. Následně pobýval opět v Římě 
na Papežském institutu Teresianum na 
postgraduálním studiu z oboru 
spirituální teologie. Jeho doktorská 
práce se týkala tématu Teologie a 
spiritualita diecézního kněze v církvi 
jako společenství na počátku třetího 
tisíciletí. 

V letech 2000–2010 působil jako 
spirituál pražského kněžského 
semináře a současně vedl rekolekce, 
exercicie pro různé skupiny lidí. K říjnu 
2010 byl uvolněn z funkce spirituála a 
jmenován farářem farnosti u kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských 
Vinohradech. V roce 2012 byl jmenován 
čestným kanovníkem staroboleslavské 
kapituly. 

V květnu 2014 se navíc stal 
okrskovým vikářem III. pražského 
vikariátu. V květnu 2015 byl jmenován 
ředitelem kurie pražského 
arcibiskupství. V červnu 2015 byl 
uvolněn z funkce čestného kanovníka 
ve Staré Boleslavi a místo toho byl 
jmenován sídelním kanovníkem 
metropolitní kapituly u sv. Víta 
v Praze. 

Od 1. dubna 2016 byl jmenován 
generálním vikářem pražské 
arcidiecéze. 23. ledna 2018 ho Svatý 
otec František jmenoval pomocným 
biskupem pražské arcidiecéze. 
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Jako titulární biskupský stolec 
přidělil papež František 
Mons. Wasserbauerovi Butrintskou 

diecézi (Dioecesis Buthrotia). Toto 

dávné biskupství na jihu dnešní 
Albánie při hranici s Řeckem patřilo do 
poloviny 8. století do římského 
patriarchátu a posléze přešlo pod 
Konstantinopolský patriarchát. 
Vykopávky starověkého a raně 
středověkého města Butrint byly díky 
svému rozsahu a stavu zachování 
zapsány v roce 1992 na seznam 

světového dědictví UNESCO. 
 

 

Jako heslo si nový pomocný biskup 
zvolil slova „Oratio Verbum Ardor“. 
„Vycházel jsem z toho, co říká Boží slovo 
ústy samotného Krista a sv. Petra, tedy že 
prvotními úkoly biskupa je modlitba a 
hlásání,“ vysvětluje nový biskup. První 
dvě slova hesla „oratio“ (modlitba) a 
„verbum“ (slovo) vycházejí z Markova 
evangelia (Mk 3,14): „Ustanovil jich 
dvanáct, aby byli s ním a aby je posílal 
kázat“ a ze Skutků apoštolů (Sk 6,4): 
„My však se oddáme modlitbě a službě 
slova“. Třetí slovo „Ardor“ (zápal, 
horlivost, plamen) se inspiruje žalmem: 

„Horlivost pro tvůj dům mne stravuje“ 
(Ž 69,10). „To třetí slovo a plameny ve 
znaku mne trochu charakterizují. Obojí 
odkazuje i na to, jaký chci být jako biskup,“ 

doplňuje Zdenek Wasserbauer. 

(…) Ve zlatém štítě znaku biskupa 

Wasserbauera se nachází černý kříž, 
symbol Kristovy smrti, který prozařují 
zlaté paprsky vzkříšení. Z červeného 
srdce, symbolu Boží lásky a 
milosrdenství, vystupují a do celého 
světa se rozlévají čtyři červené plameny 
– ty představují také čtyři evangelisty a 
apoštolský zápal. Černá a zlatá jsou 
rovněž barvami pražského 
arcibiskupství. 

Převzato a upraveno z Katolického 
týdeníku 2018/19 a www.cirkev.cz. 

 

Kdo to je biskup a kdo to je pomocný 
biskup? 

Slovo biskup je 

odvozeno z 

řeckého 
episkopos – 

strážce. V 
římskokatolické 
církvi je chápán 
jako představený 

církevní obce (místní církve) a nástupce 
apoštolů. Je pod autoritou papeže, 
který ho zpravidla také jmenuje, 
nejvyšší hlavou v čele biskupství.  

Svátost se předává z biskupa 

na biskupa při svěcení (apoštolská 
posloupnost – sukcese). Za pomoci 

dómské kapituly spravuje biskup svou 

diecézi, kterou musí každých pět let 
vizitovat; zde vykonává nejvyšší 
duchovní soudní pravomoc, moc 

http://www.cirkev.cz/
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učitelskou a světící. Jako znamení své 
hodnosti nosí kříž na prsou, biskupský 
prsten; berlu, a mitru při bohoslužbách.  

Pomocný biskup je vlastně 
spolupracovníkem s biskupskou 
hodností, jenž je přidělen diecéznímu 
biskupovi, když se pro náročnost úkolů 
v diecézi nebo pro osobní překážky 
nemůže plně věnovat pastoračním 
potřebám diecéze. Pomocný biskup, na 
rozdíl od biskupa nástupce 
(koadjutora), nemá právo nástupnictví . 

Převzato z webu iencyklopedie.cz. 

 

 

 

Desatero na prázdniny 

 

1. Rozluč se doma se svými, ale ne 

s Bohem. 

2. Nezapomeň si vzít na cestu nejen 
potřebné věci, ale i něco pro duši. 

3. Obuj si boty, které ti vydrží na 
cestu do kostela. 

4. Choď po všech křižovatkách a 
cestičkách, ale nezapomeň na 
cesty Boží. 

5. Smetí dávej pod kameny a do 
odpadkových košů, ale do své 
duše. 

6. Na cestě nikdy neházej kameny, 
ale úsměvy. 

7. Až si nasadíš barevné brýle, ať ti 
nezacloní Boha. 

8. Nasyť žaludek, nenech však 
hladovět duši. 

9. Choď nejen podle turistických 
značek, ale i podle Božích 
přikázání. 

10. Vrať se z prázdnin zdravý, ale i 
lepší. 

P. Mgr. Petr Černota 

Převzato ze Zpravodaje obce Píšť, 
č.2/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Něco pro dobrou náladu:  

 

Aplikace Murphyho zákona trvání 
dějů na církev: 

V církvi římskokatolické trvá 
všechno o mnoho déle, než se původně 
předpokládá.  

 

Patový zákon o evangelizaci:  

Čím více se katolíkům otlouká o 
hlavu, že by měli evangelizovat, tím 
méně evangelizují, a naopak: čím méně 
se jim to otlouká o hlavu, tím ještě 
méně evangelizují.  

 

Po kázání přijde k faráři kostelník a s 
autoritou školníkům a kostelníkům 
vlastní ho kárá: " Dneska jste to kázání 
nějak odflákl, pane faráři. Dokonce i já 
jsem mu rozuměl!" 
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Přiběhne sestra za matkou 
představenou a křičí: "Matko 
představená, matko představená v 
klášteře je muž!". Jak si to zjistila milá 
dcero? "Protože na záchodě je zdvižené 
prkýnko!" 

 

RECEPT  

Letní osvěžení s vůní Španělska, 
Sangria 

 

cukr krupice   3–4 lžíce 

šťáva z pomeranče  1 lžíce 

šťáva z citronu   1 lžíce 

směs citrusů a „pevnějšího“ ovoce 
(pomeranče, limetky, citron, broskve, 
hroznové víno, nektarinky) 

červené víno   750 ml 

soda nebo limonáda  500 ml 

možno přidat, ale nemusí být: vodka 
2 lžíce a gin nebo brandy 1 lžíce 

 

Ve džbánu rozmíchejte cukr se 
šťávou z pomeranče a citronu, přidejte 
nakrájené ovoce, víno, sodu, případně 
vodku, gin a vše zamíchejte. 

Servírování: sangrii nechte nejlép 
uležet přes noc a podávejte 
vychlazenou s ledem.  

 

 

 

Inzerce:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde mohl být i Váš inzerát. 
Inzerce zdarma.

 

Ahoj, jsi-li 

správný kluk, 
tak přestaň 

sedět v lavici  

a přijdi za námi 
k oltáři.

Pojďte a pomozte nám 

 zvelebit kostel  

květinovou výzdobou. 
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