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Přátelé,  
růžencový měsíc je za námi stejně tak i farní pouť a návštěva generálního vikáře. Srdečné 

díky za veškerou pomoc při přípravách.  
Vstupujeme do měsíce, který je zasvěcen duším v očistci. Každý z nás má někoho, se 

kterým se zde na zemi již rozloučil a často na něj myslí. A právě v tomto měsíci nabízí církev 
duchovní pomoc ve formě odpustků speciálně pro tyto naše blízké. Zkusme si udělat chvíli 
času a jít na hřbitov a tam se pomodlit, zapálit svíčku. Pamatujme na sloku kostelní písně 
„Odpočiňte v pokoji“, kde se v závěru zpívá „…budou na nás vzpomínat, až my budeme umírat“.  

Váš o. Marek 

Co nás čeká:  
Pravidelné bohoslužby:  
úterý a pátek   18:00 

neděle     08:30 

13. 11. svátek sv. Anežky České 

25. 11. slavnost Ježíše Krista Krále 

2. 12. 1. adventní neděle – začátek 
nového liturgického roku 

2. 12. 14:30 adventní benefiční koncert 
8. 12. 6:00 roráty  

9. 12. farní kafé 

12. 12. tichá adorace před Nejsvětější 
svátostí oltářní (čas bude 
upřesněn) 

Úterý 18:40 ve farní klubovně – 

Hovory o víře. 
Středy v lichém týdnu 19:00 ve farní 

klubovně – Modlitby žen. 

Témata Hovorů o víře v listopadu:  

13. 11. sv. Anežka Česká 

– i pro dnešní dobu?  
20. 11. potřeba Zjevení – 

co když si křesťanství 
vymysleli sami lidé? 

(téma zůstalo 
z minulého měsíce) 

27. 11. advent – příchod 
Mesiáše a jeho odkaz 

v Bibli  

4. 12. aktualita  

papežský list Božímu 
lidu (téma zůstalo 
z minulého měsíce) 
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POZVÁNKA: Příprava k biřmování 
Za vlády komunistů v naší zemi se 

vyznávání křesťanství netěšilo svobodě. 
Jedním z projevů této nesvobody byla 
například i nejistota kolem svátosti 
biřmování. V tomto období ji lidé většinou 
přijímali ve spěchu, bez větší přípravy a 
v hojném zástupu napříč generacemi. Bylo 
to kvůli tomu, že nebylo jisté, kdy se zase 

tato svátost bude v jejich farnosti udělovat. 
Takže společně s dítětem či dorostencem ji 
mohli obdržet i jejich rodiče nebo babička 
s dědečkem. Někteří ji neměli šanci 
obdržet vůbec.  

Právě biřmování je dovršením křtu. 
Vtiskuje totiž do duše nezrušitelné 
duchovní znamení, pečeť 
Svatého Ducha a schopnost být 
Kristovým svědkem.  

„Svátost biřmování může a má 
přijmout každý pokřtěný, který ji 
dosud nepřijal. Protože křest, 
biřmování a eucharistie tvoří 
jednotný celek, „věřící jsou povinni přijmout 
tuto svátost ve vhodnou dobu“; bez biřmování 
a eucharistie je totiž svátost křtu jistě platná, 
ale uvedení do křesťanského života zůstane 
nedokončené,“ můžeme číst v Katechismu 

katolické církve. Proto se občas o 
biřmování mluví také jako o svátosti 
křesťanské dospělosti.  

Pokud máte touhu tuto svátost 
přijmout, ať je vám třicet, padesát nebo 
sedmdesát, kontaktujte o. Marka nebo 

katechetku Janu Vendelínovou. Rádi 
umožní dospělým přípravu na přijetí této 
svátosti přímo v naší farnosti.  

POZVÁNKA: Adventní benefiční koncert  
Další aktivitou, kterou chceme podpořit 

zájem o náš kostel a sbírku na jeho opravu, 

je Adventní benefiční koncert. Uskuteční 
se 2. prosince 2018 v našem kostele. Jste 

srdečně zváni. S repertoárem adventních 
písní vystoupí sopránová interpretka Eva 

Bendová-Charvátová, na housle ji 

doprovodí Petr Benda a na varhany 

Kristína Brachtlová. 
Přijďte, zvěte a propagujte! Jistě máte 

mezi svými známými řadu kulturně 
založených, kteří vaše pozvání rádi 
přijmou. Dobrovolné vstupné půjde na 
sbírku na opravy. 

Pokud se chcete zapojit do propagace a 

máte kde vyvěsit plakátek na 
tuto akci (u doktora, u vás ve 

firmě nebo na jiném veřejném 
místě), vyzvedněte si ho 
v sakristii kostela.  

Tento nápad vzešel od naší 
farnice, jejímž učitelským 

kolegou je právě jeden z hostujících 
hudebníků. Pokud i vy máte nápad, jak 
podpořit sbírku nebo naši farnost, sem 
s ním! Dejte o něm vědět otci Markovi.  

 

POZVÁNKA: Roráty 2018 

Máme stále měsíc listopad, ale další číslo 
Farních listů vyjde až o druhé neděli 
v prosinci, proto vás již nyní informujeme, 
že i letos budou v naší farnosti v období 
adventu slouženy speciální ranní 
mariánské mše – roráty. Sejdeme se tři 
soboty po sobě v brzkých 6:00. Datum 
prvních rorátů naleznete v přehledu „Co 
nás čeká“ na první straně Listů.  
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Filmové natáčení v areálu našeho kostela  
Pokud náhodou půjdete o listopadové 

noci kolem našeho kostela a zaregistrujete 

v jeho okolí nezvyklý pohyb mnoha lidí a 
techniky, věřte, že to nejsou nadšení 
stavebníci, kteří pracují na opravách 
našeho kostela i přes noc nebo zloději, kteří 
chtějí kostel vykrást.  

V noci z 13. na 14. listopadu a z 22. 

na 23. listopadu bude v areálu našeho 
kostela probíhat filmové natáčení, 
povolené arcibiskupstvím. Doufáme, že se 
filmaři budou chovat v našem kostele 
dobře, tak jak to vyžaduje posvátnost 
tohoto místa, a že své vstřícnosti vůči 
filmařům nebude farnost a arcibiskupství 
litovat.  

 

Informace o pokračování sbírky a opravě 
kostela sv. Jiří (k říjnu 2018) 

Jak jste byli informováni v předešlých 
vydáních farních listů, probíhají práce na 
odvlhčení kostela sv. Jiří. Je to po dlouhé 
době první větší akce, která má přispět na 
obnovu našeho historického kostela. 

Farnosti se náhodně a na poslední chvíli 
podařilo v květnu 2018 získat příslib 
dotace 400.000 Kč z havarijního grantu 
Ministerstva kultury ovšem s podmínkou, 
že k tomu farnost přispěje částkou 266.000.  

Časový snímek přípravy a provádění akce 

• 11/2017 zpracována dokumentace 

• 01/2018 podána žádost na 
Ministerstvo kultury o přidělení 
grantu 

• 05/2018 grant přidělen 
s podmínkou, že farnost musí 
vybrat minimálně 266.000 Kč 

• 05/2018 farnost vyhlašuje sbírku a 

zřizuje transparentní účet 
• 4. srpna 2018 byla farností tato 

požadovaná částka vybrána (v tom 

není započítána zatím neznámá 
částka na archeologický průzkum, 
kterou bude nutno dle neznámého 
rozsahu uhradit). Poznámka: dle 
faktury uplatněné v 10/2018 byl 
tento průzkum vyčíslen na cenu přes 

30.000 Kč. 
• 08/2018 Pražské arcibiskupství, 

které je investorem akce, oslovilo 

několik stavebních firem, které pro 
něj provádí opravy církevních 
objektů. Všechny odmítly akci 

provádět z kapacitních a finančních 
důvodů. Farnosti se podařilo téměř 
na poslední chvíli zajistit a 
dohodnout provedení prací s firmou 

Bausan. Ta okamžitě zahájila v září 
výkopové práce, byla uzavřena mezi 

ní a arcibiskupstvím smlouva. 

Rozsah víceprací 

Okamžitě po zahájení výkopových 
prací se ukázalo, že ve výkazu výměr 
původně uvažovaný rozsah prací 
neodpovídá skutečnosti a bude velký 
rozsah víceprací. Oproti původně 
uvažovanému výkopu v zemině třídy 1 
většina výkopu se prováděla ručním 
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šramováním betonových vrstev pod 
chodníkem a výkopem zeminy třídy 3-4. 

Veškerý výkopek bylo navíc nutno odvést, 
přičemž se původně uvažovalo jeho 
rozprostření a vyrovnání travnaté plochy 
okolo kostela. Další změny oproti projektu 
bylo nutné provést při izolaci kostela, 
pokládce drenáží a dalších. Takže na 
vlastní provedení stavebních prací zbyly 
něco přes dva měsíce a máme štěstí (nebo 

něco více), že nám sv. Petr zatím vrchovatě 
přeje.  

Aktuální finanční stav 

Přestože se podařilo z darů od farníků a 
občanů Hloubětína obdržet přes 
500.000 Kč a dále se podařilo za pomoci 
starosty MČ Prahy 14 Radka Vondry a 

pomocného biskupa Zdenka 

Wasserbauera získat od řádu křížovníků 
200.000 Kč, zatím chybí cca 150.000 Kč i 
proto, že zvýšení rozpočtu navýšilo i DPH, 

které činí 21 % z celkové ceny.  
Farnost se snaží vzhledem k výše 

uvedenému získat navýšení prostředků 
od Ministerstva kultury, od nichž v říjnu 
na náš účet přišla žádaná státní dotace ve 

výši 400.000 Kč. 

Kdo se bojí nesmí do lesa 

Můžeme konstatovat, že farnost do této 
akce šla s velkou mírou rizika, s velkými 
časovými, technologickými, finančními 
problémy a bez zkušeností s grantovými 
akcemi. Ale jak se říká ,,kdo se bojí nesmí do 
lesa‘‘. Do toho rizika farnost vstoupila a 

doufá, že se vše v dobré obrátí.  
Pozitivní je jistě to, že hrubá stavba 

odvlhčení kostela je téměř před 
dokončením a úplně dokončena je oprava 
branky v zadní části areálu kostela, což 

bylo hlavní podmínkou grantu. A nyní 
bude záležet na počasí, aby se téměř   vše 
podařilo provést ještě do konce roku. A 

také na tom, aby se podařilo získat 
chybějící finanční prostředky na úhradu 
nepředvídatelných víceprací. 

Nadále proto žádáme farníky, o 
přispění na opravu kostela finančním 
darem, a to dle svých možností, pokud 
možno co nejdříve. Pokud se přidají i Ti, 
kteří přispěli již dříve, díky za vaši 
vstřícnost. 

Miloš Rašek 

 

Díky dárcům! 

Díky všem anonymním, drobným i 
větším dárcům! Těm, kteří přispíváte na 
transparentní účet sbírky, anonymně do 

pokladniček v kostele nebo darem 

osobně předaným o. Markovi!  
Vedle státní dotace od Ministerstva 

kultury nám na transparentní účet přispěli 
od 1. října do 30. října tito jmenovaní: Karel 

Kváč, paní Supová, devět anonymních dárců, 
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, 
společnost Rengl, s.r.o., Ivana Hůlková, Adela 

Riegerová, Stanislav Freibert, Eduard Prát, 
Veronika Plesková, Hana Nacházelová, 
Stanislav Pučalík.  

Bohu díky za vaši štědrost a zájem o 
kostel naší farnosti!
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Stav kolem kostela v září při zahájení výkopových prací 
(Foto: Viliam Džupin)

 

 

Stav prací kolem kostela na začátku listopadu 

(Foto: Adam Homolka) 
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Děkovná mše za dobrodince kostela 

Po dlouhých přípravách, čištění kostela 
a jeho okolí, přípravě klubovny, pečení, 
vaření, smažení a uklízení, nastala 
konečně neděle 14. října, kdy k nám do 
farnosti zavítal otec biskup Zdenek 

Wasserbauer, aby odsloužil děkovnou mši 
za dobrodince kostela. 

Promluvil k nám v kázání a v 
důstojném sloužení mše svaté, na které 
jsme mohli přivítat i nové ministranty 
(doufáme, že jejich služba 
nezůstane pouze u této 
jedné příležitosti). Nás, 
farníky, oslovil otcovský, 
lidský a hluboce duchovní 
přístup o. Zdenka.  

Na závěr mše svaté 
poděkoval našemu 
duchovnímu otci 
Markovi, všem farníkům 
a lidem, zvláště těm, kteří 
se nejvíce zasloužili o to, 
abychom mohli začít s 
opravami na našem 
kostele. Právě za ně byla 
obětována tato slavnostní 
mše.  

Velmi důležité sdělení 
pro naši farnost padlo na její závěr. Otec 
biskup přítomné informoval o tom, že se 
řád křižovníků s červenou hvězdou 
dohodl s arcibiskupstvím, že kostel 
v Hloubětíně se předá zpátky řádu. Kdy se 
tento příslib stane reálným, je samozřejmě 
otázkou času a ochoty obou stran se této 
otázce věnovat a právně ji vyřešit. 

Po bohoslužbě jsme se společně 
přesunuli do farní klubovny na 

křižovnickém statku, kde proběhlo agapé 
a společenské rozhovory mezi farníky a 
dobrodinci našeho kostela, to za milé 
účasti o. Zdenka, který si na nás rád našel 
čas a prohodil několik slov snad se všemi 
přítomnými.  

Otec biskup dostal od nás farníků i 
dárky: polštářek, kytici květin, knihy 
našich publikačně činných farníků a také 
Plzeň, kterou má (jak víme z tajných 
informačních zdrojů :-D) po namáhavé 
práci rád. 

Oprava kostela, tato 

slavnostní bohoslužba za 
dobrodince kostela a 

biskupská návštěva naši 
farnost ještě více semkly a 

opět jsme zjistili, co 
všechno dokážeme 
společnými silami. Že 
"vše jde", když se chce a 
že je fajn, když budujeme 
nejenom svůj osobní 
vztah s Bohem, naše 
vztahy v rodině, ale i ty 
v rodině farní. Že je fajn 
být spolu a společně 
budovat Boží království i 
tu, na zemi v našem 

farním společenství... 
Jana Vendelínová 

 

Fotografie Karla Nepila z této slavnosti si 
můžete prohlédnout na stránkách farnosti nebo 
na Facebook stránce Římskokatolická farnost 
Praha-Hloubětín.  
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Díky za podzimní úklid a přípravu 
slavnostní bohoslužby 

Velké díky vám, kteří jste se zapojili do 
podzimního úklidu kostela a jeho okolí. 
Krásně vám k tomu svítilo Slunce, které 
vydrželo po celý tento slavnostní víkend!  

O dlouho očekávané neděli se nás 
v kostele také sešla spousta a řada z nás se 

aktivně bohoslužby zúčastnila více či 
méně viditelnými způsoby. Dobrot se na 

farním kafi objevilo nesčíslně mnoho a 
zůstalo jen pár zbytků, můžeme tedy říct, 
že se i tato akce velmi povedla.  

Tato neděle byla jedinečná a mnohé se 
připravovalo nad rámec naší běžné 
„nedělní rutiny“. Snad bude i nadále 
v naší farnosti co slavit a podobných 
farních slavností se uskuteční více!  

Dušičky 2018 

Na slavnost všech svatých, která letos 
padla na čtvrtek se u nás sloužila i 
slavnostní bohoslužba. Díky o. Markovi za 
jeho službu.  

Již podruhé byl on, a s ním i celá naše 
farnost, přizván starostou MČ Praha 14 

k sloužení vzpomínkové pobožnosti na 
hloubětínském hřbitově. Jako vloni tak i 
letos byla speciálně věnovaná těm, kteří 
zůstali ve své smrti opuštěni a neměli ani 
nikoho, kdo by jim vypravil pohřeb, tedy 
to muselo udělat město. Letos to bylo 

devět lidí bez zázemí. Kromě našeho o. 
Marka, se účastnil i farář Českobratrské 

církve evangelické Pavel Trefný z Libně a 

zpěvem doprovodil pěvecký sbor jejich 

farnosti. 

Na samotnou Vzpomínku všech 
věrných zemřelých v pátek 2. listopadu 

jsme vyšli do areálu našeho kostela, kde se 

až do počátku minulého století 
pochovávalo. Letošní zvláštností byla 
modlitba nad ostatky nalezenými během 
opravy kostela při výkopových pracích a 

jejich znovupohřbení. 
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Podzimní farní pouť 

V sobotu 20. října se konala podzimní 
farní pouť. Na rozdíl od náročné jarní 
pouti, kdy byl navštíven klášter 
v rakouském Zwettlu a dva církevní 
objekty v jižních Čechách, jsme nyní 
neopustili hranice Středočeského kraje.  

Odjezd, který byl naplánován 
na 8. hodinu se asi o hodinu opozdil z 

důvodu pozdního příjezdu autobusu. 
Bohužel při dlouhém čekání postihla 
nevolnost dvě farnice, takže jsme odjížděli 
bez nich. Čas mše na Svaté Hoře u 
Příbrami jsme ale stihli, neboť 
se podařilo přesvědčit řidiče, 
aby nás dovezl až nahoru 
k bazilice i přes zákaz vjezdu. 

Základní informace o bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie a 
dalších navštívených 
objektech jsou uvedeny 

v zářijových farních listech. 
Mše byla slavnostní 
s krásným kázáním pátera 
Marka.  

Autorka tohoto článku 
Svatou Horu navštívila již 
několikráte, důkazem je přiložená 
fotografie z její první návštěvy 
s maminkou na svatých schodech. Tímto 
chci poděkovat své mamince, že nás 
dvojčata vedla k víře.  

Po prohlídce baziliky, ambitů a kaplí 
jsme sešli na parkoviště a odjeli nad vesnici 

Smolotely na Makovou horu, kde se 

nachází nádherný barokní poutní kostel 
Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské. 
Dobrodružným byl výjezd autobusem po 

úzké cestě až nahoru ke kostelu, odkud je 

nádherný výhled na Příbramsko. Tam nás 
přivítal místní farář slovenského původu, 
který nás poutavým, vtipným a 
optimistickým způsobem seznámil 
s historií, výzdobou a názvem kostela a 
přitom i vyzkoušel z náboženství. Název 
kostela překvapivě není od plodiny máku, 
ale od toho, že tato hora v hornickém kraji 

„má kov“. 
Poté jsme přejeli do města Březnice, kde 

nás v barokním kostele sv. Františka a 
Ignáce přivítal místní farář. Jeho výklad o 
kostele a Březnici byl zajímavý, ale velice 

pesimistický. Náboženský 
život ve městě je velice chudý, 
účast na mších je malá, svatby 
a křty se v kostele téměř 
nekonají s výjimkou romské 
komunity. Poté následovala 
volná prohlídka města. Část 
farníků se vydala do místního 
pivovaru na občerstvení a 
nákup místního piva Herold. 
Cesta k pivovaru vedla okolo 

krásného renesančního 

zámku, k němuž se váže 
jedna zajímavá historie. 

Počátkem 16. století na zámku žila 
německá žena nízkého šlechtického 
původu Filipina Welserová. A do ní, o tři 
roky starší a téměř třicátnice, se zamiloval 
úřadující český místodržící Ferdinand 
Tyrolský (navrhl a postavil například 
letohrádek na Bílé hoře), druhorozený syn 
českého krále Ferdinanda I. Habsburského 
a bratr pozdějšího českého krále 
Maxmiliána II. Jejich nerovný původ byl 
tehdy naprosto nepřijatelný pro uzavření 
sňatku. Na zámku Březnice byli ale v roce 

1557 tajně oddáni a z jejich vztahu se tam 



9 

postupně narodili dva synové a dvojčata. 
Všechny děti byly pár dní po porodu tajně 
ze zámku vyneseny a položeny před bránu 
zámku. Tam byly jakože nalezeny a jako 
nalezenci následně svými rodiči 
vychovány. Asi po deseti letech se stále 
tajná rodina přestěhovala do Rakouska na 
zámek Ambras a až v roce 1576 čtyři roky 
před smrtí Filipiny byl jejich sňatek 
papežem schválen a posvěcen. 

V podvečer při cestě do Prahy jsme se 
ještě zastavili v obci Obořiště u Dobříše, 
kde jsme byli místním velice obětavým a 
nadšeným kostelníkem seznámeni 
s historií a výzdobou kostela sv. Josefa. 

V tomto kostele s výjimečnou akustikou 
pořádá Lucie Bílá již několik let své 
adventní koncerty. A měli jsme i štěstí, 
neboť na závěr naší prohlídky proběhla 
zkouška hudebního tělesa, které nás 
pozvalo na poslech duchovní písně 
,,K nebesům dnes zaleť písni, tam kde sídlí 
matka Tvá‘‘, která vznikla na kúru tohoto 
kostela, a jedné moravské lidové.  

Takže farní podzimní pouť, při které 
nám přálo i sluníčko se opravdu vydařila, 
bohužel s ranní kaňkou a bez účasti dvou 
farnic.  

Alena Rašková 
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Pár poznámek ke stoletému výročí 
republiky. 

28. října 1918 byla vyhlášena 
samostatnost Československé republiky. 
Velkou zásluhu na tom mají Tomáš 
Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan 

Rastislav Štefánik, kteří u vítězných 
mocností 1.světové války Spojených států 
amerických, Velké Británie a Francie 

dosáhli uznání naší samostatnosti.  
Byla to velká, historická událost 

v dějinách Čechů a Slováků. Od této chvíle 
měli společný moderní demokratický stát. 
Dějiny obou národů se vyvíjely od jejich 
počátku naprosto odlišným způsobem a 
před sto lety byly mezi nimi velké 
politické, hospodářské a kulturní rozdíly. 
K tomuto stoletému výročí se v minulých 
dnech konaly mohutné oslavy, kterými 
žila celá naše země.  

Ale bohužel jak 28. října 2018 oslavám 
nepřálo počasí, tak i téměř po celé století 
mezinárodní situace nepřála mnoho štěstí 
československé státnosti. Vždyť za tu dobu 
na našem území vystřídalo sedm státních 
útvarů.  

Po velkém hospodářském a kulturním 
rozvoji v prvních dvaceti letech tzv. 

1. republiky byla republika v září 1938 po 

Mnichovské dohodě okleštěna a na 6 let 
odpadlo i Slovensko. Ani ne za rok bylo 

území Čech a Moravy na 6 let okupováno 
a devastováno zrůdným nacistickým 
režimem, po něm následoval odsun 
třímilionové německé menšiny. Po roce 

1945 byla třetí republika pod vlivem tehdy 

nejsilnější politické strany Komunistické 
strany Československa řízené z Moskvy a 

KSČ pak v únoru 1948 na téměř 42 roků 

převzala moc se všemi, jistě známými 
negativními důsledky, včetně násilné 
okupace vojsky SSSR v roce 1968. Stali 

jsme se vlastně gubernií Sovětského svazu 
bez vlastní zahraniční politiky.  

Až v roce 1989 po zrušení vedoucí role 
komunistické strany naše země konečně 
nastoupila svou novou, samostatnou a 

demokratickou cestu, od 1. ledna 1993 už 
bez Slováků, s názvem Česká republika. 
I když asi většina občanů od změny 
režimu v roce 1989 očekávala více, určitě 
se nám žije lépe než kdykoliv předtím. 
Česká republika je svobodná, začleněná do 
Evropy se svobodou tisku, 

shromažďování, cestování a řadou dalších 
demokratických svobod. 

Velké dějinné události mají vždy 
nějaké ale. Československo bylo sice 
ustanoveno před 100 lety v téměř 
historických hranicích, na území nového 
státu však žila velká třímilionová 
národnostní německá menšina, která se 
rozpadem Rakouska-Uherska nikdy 

nesmířila a dále pak menšina Poláků a 
Maďarů, jejichž pokusy o odtržení musely 
být vojensky řešeny českými legiemi. 

V pondělí 22. října 2018 byl v Mladé 
frontě Dnes otištěn článek historika 
Jaroslava Šebka (který často vystupuje 
nejen v Televizi NOE, ale komentuje 

církevní události i pro další média) pod 

názvem ,,Exodus. Pryč z církve‘‘. Z toho 

bych vám rád uvedl pár důležitých údajů. 
 

• Vyhlášením samostatnosti 
Československé republiky v říjnu 1918 
se rozpadla nejen rakouská monarchie, 
ale i dosavadní model vztahu církve 
a státu, který byl charakterizován jejich 
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úzkým propojením a vzájemnou 
podporou. 

• Po vzniku nového státu došlo ke změně 
mocenských poměrů. Katolická církev, 
která byla úzce propojena s 

Habsburskou dynastii byla odsunuta 

na druhořadou kolej. Bývalé autority 
politické i církevní spojené úzce s Vídní 
byly považovány za zpátečnické. 

• 3. listopadu 1918 došlo k nesmyslnému 
stržení mariánského sloupu na 
Staroměstském náměstí, což je dodnes 
ožehavé téma. 

• V období tří let od roku 1918 do 1920 
odešlo z římsko-katolické církve 
1,2 milionů lidí. 

• V prosinci 1918 vzniká nová 
Českobratrská církev evangelická. 

• V lednu 1920 byla založena nová 
Církev československá husitská. Do ní 
přešlo v prvních letech přes půl 
milionů nových členů a členská 
základna se dále rozšiřovala. 

• Oslavováno bylo husitské hnutí a 
z Jana Husa byl vytvořen symbol 
odporu proti Římu a tím i proti 
katolicismu. Došlo dokonce k oficiální 
roztržce mezi československým státem 
a Vatikánem. 

• Vzrůstal neustále počet lidí, kteří se 
nehlásili k žádnému náboženství a 
zůstávali bez vyznání. A tento trend se 
neustále prohluboval zejména po 
komunistickém převratu a nadále 
pokračuje i v současnosti. 

• Souhrn výše uvedených faktorů 
a událostí přispěl k tomu, 

že římskokatolická církev patřila 
po vyhlášení československé státnosti 
k největším poraženým. 

Tolik z uveřejněného článku historika 
Jaroslava Šebka.  

 

A ani po sto letech neutichnou diskuse, 

zda rozpad Rakouska-Uherska byl nutný a 
správný. Zda bychom se my Češi neměli 
v tomto federalizovaném rakouském 
soustátí lépe, zda by se v Německu dostal 

k moci Hitler, zda by vůbec vypukla 
2. světová válka a mnoho dalších kdyby a 
otázek. 

Miloš Rašek 

 

Z tweetů papeže Františka 

Jsme povoláni, abychom naslouchali co nám 
Duch říká. Duch Svatý je vždycky něco 
nového. (29. 10 .2018)  

 

Svatý Pavel nám dává velmi praktickou radu 
ohledně zachování jednoty: "Snášejte se 
navzájem v lásce." (27. 10 .2018) 

 

Bylo by krásné kdybychom každý den v 
určitých chvílích mohli říci: "Pane, dej se mi 
poznat, a dej mi poznat mě." (25. 10. 2018)  

 

Když nasloucháme Božímu Slovu, dostáváme 
odvahu a vytrvalost nabídnout druhým to 
nejlepší ze sebe. (19. 10. 2018)  

 

Svět potřebuje svaté, a každý z nás bez výjimky 
jsme povoláni ke svatosti. Nebojme se! 
(14. 10. 2018) 

 

Chraňme se riskování toho že budeme herci 
místo toho abychom byli svědkové. Jsme 
povoláni být živou pamětí Pána. (13. 10. 2018) 
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Dovolujeme si Vás pozvat na 

Adventní 
benefiční koncert 

2.12.2018 v 14:30 v kostele sv. Jiří v Hloubětíně 

Eva Bendová- Charvátová - soprán 

Petr Benda – housle 

Kristína Brachtlová - varhany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupné dobrovolné. Výtěžek půjde do Sbírky na opravu kostela. 
 


