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Vánoce,
kdo by přátelé neznal toto půvabné slovo, které v nás od dětství probudí pocit pohody,
klidu a posvátnosti. Na toto kouzelné období se připravujeme adventní dobou, ve které
myslíme na Matku Boží, kterak pod srdcem nosila svého Syna. Slavíme ji zejména při
rorátních bohoslužbách, je to velmi hezká stará tradice, kterou jsme minulý rok obnovili a
chceme v ní pokračovat.
Ať je nám Advent klidnou dobou, ve které nechceme zapomenout na Boha, přes všechny
přípravy, které nás čekají. Ať využijeme milých setkání nyní i v době Vánoční, abychom
s vnitřní pohodou hlásali svým postojem „Nám, nám narodil se!“.
Tuto radost, která pramení z Kristových jeslí přeji jak Vám všem, Vašim drahým i sám
sobě. Též hojnost Jeho pomoci do dnů příštího roku a nezapomeňme, že dobrý Bůh nás drží
ve své náruči.
Srdečně a přátelsky
Váš o. Marek

Co nás čeká:
Pravidelné bohoslužby:
úterý a pátek
neděle

18:00
08:30

2. neděle adventní
farní kafé
12. 12. 19:00 tichá adorace před Nejsvětější
svátostí oltářní
15. 12. 6:00 roráty
16. 12.
3. neděle adventní
22. 12. 6:00 roráty
23. 12.
4. neděle adventní
9. 12.

22:00 „půlnoční“ mše ze
slavnosti Narození Páně
25. 12. 8:30 slavnost Narození Páně – 1.
den oktávu Narození Páně,
začíná doba vánoční
26. 12.
svátek svatého Štěpána
28. 12.
svátek svatých Mláďátek
30. 12. 8:30 svátek Svaté rodiny Ježíše,
Marie a Josefa
31. 12. 16:00 bohoslužba na poděkování
za uplynulý rok 2018
24.

12.

1. 1. 8:30

6. 1.
13. 1.

Témata Hovorů o víře v prosinci:

slavnost Matky Boží, Panny
Marie – poslední den oktávu
Narození Páně
slavnost Zjevení Páně
farní kafé
slavnost Křtu Páně – končí
doba vánoční

11. 12. aktualita - reflexe říjnové
synody o mladých
lidech
18. 12. svědectví o díle Institutu
Krista Velekněze (jeho
představeným je známý
slovenský kněz Marián
Kuffa)
8. 1. předávání Božího zjevení –
tradice

Úterý 11. a 18. 12, 8. 1. 18:40 ve farní
klubovně – Hovory o víře.
Středy v lichém týdnu 19. 12., 2. 1. 19:00 ve
farní klubovně – Modlitby
žen.

GRATULUJEME!
Krásného životního jubilea se v těchto dnech mezi námi dožilo několik našich farníků.
Vedle paní doktorky Novákové, také paní Jana Matyásková a pan Jan Wágner.
Děkujeme za svědectví Vašeho života a za Vaše zapojení do farního společenství.
Vyprošujeme Boží požehnání!

Foto z listopadového farního
kafé. Udělejte si čas a přijďte
s koláči nebo i bez nich (!) i
v novém roce 2019.
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POZVÁNKA: Betlémské světlo

PROSBA o kontakty na dárce

Místní hloubětínský 35. skautský oddíl
Práčata, s kterými se dělíme o naši farní
klubovnu, přinese světlo z Betléma i do
našeho kostela. Ve dnech 18.- 20. prosince
2018 vždy od 17. do 19. hodiny si přijďte
zapálit lucerničku či svíčku. Betlémské
světlo bude k dispozici i po tomto datu a
to během bohoslužeb.
Letos se koná jubilejní 30. putování
skautů se světlem. Při této příležitosti se
neuskuteční předávání světla v tradiční
Vídni, ale v Linci, kde celá novodobá
tradice začala. Českou výpravu proto letos
povedou skauti z Českých Budějovic a z
Plzně.
Letošní motto předávání tohoto světla
zní „Odvážně vytvářet mír“ (Mutig und
kreativ den Frieden gestalten). Motto je
inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš
učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť
oni budou nazváni syny Božími. Blaze
těm, kdo jsou pronásledováni pro
spravedlnost, neboť jejich je království
nebeské.“ (Mt 5, 9–10).
Poměrně mladá tradice zapalování
Betlémského světla vznikla v roce 1986.
Pracovníci rakouského rozhlasu v Linci
chtěli propagovat sbírku Světlo ve tmě pro
zrakově postižené děti. Nechali se
inspirovat italskou pověstí o mladém
křižákovi, který se zapřísáhl přinést do
Florencie plamínek ohně z věčného světla,
které hoří v Betlémské bazilice.

Naše farnost se snaží předat všem
dárcům poděkování za poskytnutí
peněžního daru na opravu našeho kostela.
Bohužel nemáme žádný kontakt na
těchto osm dárců: Bláha Petr, Bláha
Vladislav, Kosorín Dominik, manželé
Machačovi, Novotná Klára, Novotný
Radek, Růžička Bohumil, Šebesta Jan.
Pokud někdo z Vás tyto osoby zná,
buďte tak hodní a předejte na ně kontakt
na
mobil
605 363 223
nebo
email milos.ra@seznam.cz či osobně po mši
paní Aleně Raškové.
Děkujeme za spolupráci!

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!
Jmenovitě děkujeme těmto dárcům: Božena
Červená, Zdeňka Čekalová, Hana Hudcová.
Od 1. listopadu do 30. listopadu přispěli na
transparentní účet zřízený k této sbírce tito
jmenovaní: Miloš Rašek, SUCOMP s.r.o.., Pavel
Šustr, Adela Riegerová, Ivana Hůlková, Šárka
Jiroušková společně s Terkou a Míšou, New wave
location, Jiří Jiroušek, Jan Kaufman s rodinou,
Klára Novotná.
Bohu díky za vaši štědrost a zájem o
kostel naší farnosti!
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Informace o pokračování sbírky a oprav
kostela sv. Jiří (k listopadu 2018)

prací se podstatně zvětšil vlivem nutných
víceprací. Jejich provádění stavby skoro vůbec
neomezovalo přístup farníků do kostela a
umožnilo i v areálu kostela plánované
natáčení seriálu České televize.
Dalším zázrakem pro opravy kostela bylo
letošní podzimní počasí, které stavbaři
nepamatují. Teplo, sucho, bez plískanic a
mrazu až téměř do konce listopadu. Díky
tomu jsou téměř všechny práce hotovy, na jaro
zbývá provedení chodníků okolo kostela a
několik dalších drobností. Terénní úpravy
okolí kostela a zatravnění nebyly součástí
projektu a budou se muset na jaře provést
svépomocí.
Farnost letos uhradila za provedené práce
celkem 1.028.107 Kč (vytyčení kanalizace 7.700
Kč, 38.067 Kč za povinný archeologický
průzkum a celkem 982.340 Kč za stavební
práce od firmy Bausan Injekt s.r.o.). Pokud by
se chodníky příští rok prováděly dle projektu,
na jejich úhradu je dle smlouvy třeba počítat s
částkou 158.660 Kč. A protože zůstatek pro
rok 2019 činí pouhých 125.090 Kč, chybí zatím
téměř 40.000 Kč (přesně 33.570 Kč).
Proto farnost nemůže sbírku na opravu
kostela vyhlásit za ukončenou a bude vděčná
za každý, třeba i symbolický dar od farníků
na zřízení chodníků. Chodníky jsou totiž
jediná část rozsáhlých stavebních prací na
odizolování kostela sv. Jiří v Hloubětíně,
které budou viditelné pro několik dalších
generací.
Miloš Rašek

I v posledním letošním vydání farních
listů se Vám pokusím podat pár informací
o sbírce na opravu kostela a stavu
stavebních prací. V listopadovém vydání
jsem se snažil popsat problematiku
zajišťování
potřebných
finančních
prostředků a vlastního zajišťování
stavebních prací.
Dle mého názoru se stal téměř zázrak a
téměř vše se podařilo z této náročné akce na
odizolování kostela provést. Pomocí sbírky
bylo vybráno do 2. prosince 2018 celkem
553.197 Kč, což je téměř o 300.000 Kč více než
se původně předpokládalo. Na sbírku
přispělo 84 známých farníků a občanů
Hloubětína (jejich jména byla postupně
uváděna ve farních listech) a mnoho
anonymních dárců. Výše darů byla od
známých
i
anonymních
dárců
jistě
poskytována dle finančních možností,
velkorysosti, vědomí občanské sounáležitosti
a ochoty pomoci podílet se na opravě kostela.
Všem známým dárcům bylo předáno
písemné poděkování farnosti s barevnou
fotografií kostela sv. Jiří. Těm, kteří to
požadovali bylo farností zasláno potvrzení o
daru pro daňové účely. Výše darů se
pohybovala od 500 do 100.000 Kč, přičemž dva
dárci přispěli dary ve výši 50.000 Kč. Dalšími
velkými dárci bylo Ministerstvo kultury, které
poskytlo grant ve výši 400.000 Kč, Rytířský
řád křížovníku s červenou hvězdou s darem
200.000 Kč a Pražské arcibiskupství, které
zajišťovalo veškerou investorskou činnost.
Dalším důležitým momentem bylo na
poslední chvíli opět téměř zázračné získání
stavební firmy Bausan Injekt s.r.o. – Ing. Fábry
pro realizaci prací. S touto firmou byla
bezproblémová spolupráce, přestože objem
4

Adventní benefiční koncert
Plné lavice v kostele a neutichající
potlesk byl svědkem, že se koncert líbil a
že jsme i získali nové profesionální přátelé,
kteří nám rádi pomůžou s dalšími
koncerty.
Proto jistě můžeme již dopředu s radostí
oznámit, že v nejbližších měsících bude
ohlášen další nádherný koncert klasické
hudby.
Jana Vendelínová

Na první adventní neděli se v našem
farním kostele uskutečnil první (a snad ne
poslední) adventní benefiční koncert, na
kterém vystoupilo trio filharmoniků Petr
Benda, Eva Bendová-Charvátová a
Kristína Brachtlová.
Program byl sestaven z adventních i
vánočních klasických písní a hudby a
na konci nechyběly ani koledy, které si lidé
zazpívaly spolu se sopranistkou paní
Bendovou-Charvátovou.
Jistě i díky panu Raškovi a jeho
neúnavné reklamní kampani, do kostelíku
zavítali i návštěvníci, kteří pravděpodobně
byli v našem kostele poprvé.

Děkujeme všem, kteří jste se podíleli na
roznesení plakátů a zvaní na tento koncert.
Díky naší katechetce Janě, za prvotní nápad a
jeho realizaci.
Vybrané dobrovolné vstupné ve výši
4 275 Kč bude použito na opravy našeho
kostela.

(Foto: Ivana Hůlková)
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ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ: O Vánocích se
nerodí stromek, ale Ježíš Kristus

v eucharistii. Nemůžeme mít tak osobní
setkání s Narozením Páně před dvěma
tisíci lety, ale chováme jeho památku. Až
se však Pán vrátí, dojde k osobnímu
setkání. Je třeba očistit naději.“
„Navzdory starostem a tolikerému
zaneprázdnění je třeba kultivovat každodenní
dimenzi víry,“ pokračoval papež František.
„Je třeba opatrovat vnitřek svého domu.
Náš Bůh je totiž Bohem překvapení.
Křesťané by měli denně objevovat znamení
nebeského Otce a způsoby, jakými nás
oslovuje dnes.“
„Třetí dimenze je nejvšednější, totiž
očišťování bdělosti. Bdělost a modlitba jsou dvě
adventní slova, protože Pán vstoupil do dějin
v Betlémě; přijde na konci světa a také na konci
života každého z nás. Přichází však denně – a
kdykoli – do našeho srdce vnuknutími Ducha
svatého.“

„Advent je doba příhodná k očistě ducha,
aby se mohla rozvinout víra“ – kázal papež
František při liturgii prvního adventního
pondělní v kapli Domu sv. Marty, kde
bydlí. Podnětem mu bylo evangelium
(Mt 8,5-11), které popisuje setkání Ježíše
a setníka, který prosí o uzdravení svého
ochrnulého služebníka.
Také dnes – komentoval papež
František – je možné si navyknout na víru,
zapomenout na její živost a ochrnout.
Návykem se ztrácí síla víry, totiž novost
neustále se obnovující víry. Advent podotkl dále Svatý otec – má tři dimenze:
minulost, přítomnost a budoucnost.
Nejprve je třeba očistit paměť, důkladně se
upamatovat, že o Vánocích se nerodí
stromek, který je jistě krásným znamením.
Narodil se Ježíš Kristus.
„Narodil se Pán, narodil se Vykupitel,
který přišel zachránit nás. Jsme však stále
ohrožováni a vždycky budeme pokoušeni
zesvětšťovat Vánoce. Když přestanou být
rozjímáním, krásnou rodinnou slavností,
jejímž středem je Ježíš, a stanou se
světským slavením, nakupováním dárků,
toho a tamtoho, zůstane zapomenut Pán.
Ano, narodil se v Betlémě, ale v našem
životě je také. Advent tedy slouží očistě
paměti a dimenze minulosti.“
Dále slouží advent k očistě naděje,
k přípravě na definitivní setkání s Pánem –
pokračoval Svatý otec.
„Protože Pán, který přišel tehdy, se
vrátí, vrátí se a zeptá se nás: »Jak šel tvůj
život?«. Bude to osobní setkání. Dnes
budeme mít osobní setkání s Pánem

Převzato a upraveno
z www.radiovaticana.cz.
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SVĚDECTVÍ
Milí bratři a sestry v Kristu,
ráda bych napsala svůj malý příběh o
Boží lásce a síle. Nedávno jsem měla nějaké
zdravotní problémy, které mě stále
obtěžovaly. Jednou večer, když jsem si
lehla, tak jsem vzala do ruky růženec,
který mám od jedné spolusestry přímo z
Betléma. Položila jsem ho na postižené
místo a začala se modlit. Po prvním
desátku jsem cítila, že bolest začíná
ustupovat a po dokončení celého růžence
mé bolesti ustaly. V tu chvíli jsem poznala,
že síla modlitby je opravdu veliká a
uzdravuje ne jenom naši duši, ale může
uzdravit i naše fyzické tělo.

Pán Ježíš, Panna Maria i andělé jsou
opravdoví pomocníci na naší cestě
životem. Bůh je Láska, která naplňuje naše
srdce. Boží síla naplňuje, posiluje a
občerstvuje naši duši. Jedině s Bohem –
všeobjímající Láskou můžeme zvládat
život. Bez této Lásky se nedá žít. Naším
úkolem na zemi je myslet na tuto Lásku a
učit ji ostatní.
Vaše sestra Hanka
(redakčně upraveno)
Díky farnici Hance za její svědectví, jak do
jejího života zasáhl Bůh.

Něco o třech podzimních státních svátcích a jednom významném dni (Miloš Rašek)
28. září – Den české státnosti – je zároveň svátkem svatého Václava, v pořadí čtvrtého
historicky doloženého českého přemyslovského knížete. Svatý Václav je patronem Čech a
Moravy a symbolem českého státu. Tento svátek byl vyhlášen v roce 2000. Na oslavu
svatého Václava se každoročně koná národní pouť ve Staré Boleslavi. Jejím vrcholem je
bohoslužba na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi za účasti kardinála, biskupů,
ústavních činitelů a stovek poutníků. Po dobu bohoslužby je vystaveno Palladium země
české (kovový reliéf Madony s dítětem) a lebka sv. Václava, kterou den před bohoslužbou
přiveze z pražské katedrály sv. Víta slavnostně hradní stráž.
28. říjen – Vznik československého státu – letošní mohutné oslavy se konaly u
příležitosti stého výročí vzniku samostatného Československa (viz minulé číslo Farních
listů). Pro informaci uvádím, že k vyhlášení samostatnosti 28. října 1918 došlo omylem na
základě nedorozumění. Zatímco přední čeští politici v čele s Karel Kramářem se domlouvali
v Ženevě s představitelem zahraničního odboje Edvard Benešem jak z rakousko-uherské
říše pryč, zda nový stát bude monarchií nebo republikou, kdo bude presidentem a kdo
předsedou vlády, lidé v Čechách si vysvětlili rakouskou nótu žádající o zahájení mírových
jednání jako kapitulaci Vídně. V Praze převzala správu města slavná pětka politiků Jiří
Stříbrný, Antonín Švehla, Alois Rašín, František Soukup a Slovák Vavro Šrobár. A jako
Národní výbor vyhlásili samostatnost československého státu přesto, že Rakousko-Uhersko
bylo stále ve válečném stavu a kapitulaci podepsalo až 3. listopadu 1918.
Dne 25. října 2018 se také v Hloubětíně konala oslava stého výročí samostatnosti.
Oslavu jako každý rok pořádal Svaz bojovníků za svobodu, dříve nazývaný Svaz
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protifašistických bojovníků, ve spolupráci s Městskými úřady Prahy 14 a Prahy 9 u
památníku padlých na starém hloubětínském náměstí naproti křížovnickému statku.
Letošní oslava byla trochu pikantní, neboť pár dní před ní zrušil kardinál Dominik Duka
své členství ve Svazu bojovníků za svobodu a také starosta MČ Prahy 14 pan Radek Vondra
úvodem svého projevu na hloubětínské oslavě vrátil medaili, kterou kdysi od Svazu
bojovníků za svobodu obdržel. Oba takto vyjádřili protest proti tomu, že Svaz udělil medaili
za svobodu komunistu Zdeňkovi Ondráčkovi, který jako člen pohotovostního pluku mlátil
v listopadu 1989 demonstranty obou pohlaví a dodnes se tím chlubí.
Věnce a kytice k hloubětínskému památníku padlých a na oslavu vzniku
československého státu položili mimo starostů MČ Prahy 14 a Prahy 9 i představitelé České
obce sokolské a Československé obce legionářské, která připomíná ty, kteří za
československý stát nasazovali své životy a mají velké zásluhy o jeho ustanovení. Trochu
nepochopitelné je to, že kytici k pomníku pokládají i komunisté, kteří vždy tvrdili, že
samostatné Československo bylo výsledkem Velké říjnové revoluce (tu organizoval
německý agent Lenin), a kteří po celou dobu své vlády překrucovali historii s cílem vymazat
zásluhy Masaryka, Beneše a dalších na vzniku Československa. A přes 40 let byli hlavními
aktéry neslavného nedemokratického období našich dějin a viníky poprav, obětí a rozvratu
rodin, vesnic a podobně.
11. listopadu 1918 v 11 hodin Německé císařství podepsalo kapitulaci a tím skončila
Velká válka, dnes nazývaná 1. světová válka. Za čtyři roky ve válce padlo téměř 10 miliónů
lidí a zraněno bylo 21 milionů lidí. Ze vsi Hloubětín, kde v roce 1914 žilo ve 159 domech
3 266 obyvatel padlo za války minimálně 71 vojáků. Podepsáním míru ale utrpení v Evropě
ani v Hloubětíně neskončilo. Na pandemii španělské chřipky zemřelo v Evropě přes dalších
20 miliónů lidí. V Hloubětíně na epidemii pravých neštovic zemřelo 26 obyvatel.
V řadě zemí západní Evropy je 11. listopad státním svátkem, v Čechách je připomínán
Dnem válečných veteránů jako významný den. K připomínce tohoto stoletého výročí se
letos přidaly i křesťanská společenství po celé republice – podobně jako je to zvykem
v tento den ve Velké Británii, se rozezněly zvony jejich kostelů, přidal se k nim i náš
hloubětínský.
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii, v Evropě slaven jako Mezinárodní
den studentstva, v tento den se připomínají dvě historické události. 17. listopadu 1939
nacisté, v reakci na demonstraci při pohřbu nacisty zastřeleného studenta Jana Opletala
zatkli přes 1 200 studentů, z nichž 9 zastřelili a ostatní převezli do koncentračních táborů,
odkud se pak řada z nich nevrátila. Na rozkaz Adolfa Hitlera byly následně všechny vysoké
školy uzavřeny. A 17. listopadu 1989 pak byla pokojná demonstrace na počest
mezinárodního dne studentstva násilně na Národní třídě rozehnána státní bezpečností, a to
se stalo počátkem tzv. sametové revoluce, která svrhla komunistický režim a vrátila
Československo mezi demokratické země Evropy.
Neprodejné, vlastním nákladem, uzávěrka lednového čísla bude 5.ledna 2019.
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