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Milí farníci, 

byl jsem požádán napsat úvodní slovo a poděkovat bývalé farní radě. Rád bych to 

tedy shrnul.  

V srpnu tomu bude již deset let, co jsem nastoupil do naší farnosti. Pastorační, ani 

ekonomická rada zde nebyla a posléze jsem tedy přistoupil k založení farní rady, kde jsem 

se dle možností radil, co a jak farně, ekonomicky, případně jinak podnikat ve službě Božímu 

lidu. Scházeli jsme se nepravidelně, ale určité záležitosti jsme vyřešili a nastartovali. Těmto 

spolupracovníkům tedy děkuji!  

Poněvadž toto funkční období již skončilo, přistoupíme nyní k volbám do pastorační 

a jmenování ekonomické rady. O průběhu voleb, budete informováni na ohláškách a farním 

kafi. Pro tuto službu v naší farnosti si chceme vyprosit dary Ducha svatého, vzpomeňme, že 

se lidově říká: "Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání".  

Při nedělní liturgii 3. března přivítáme našeho pana velmistra Dr. Josefa Šedivého, 

který požehná novou sošku sv. Anežky Přemyslovny, která najde své místo uprostřed 

svícnu, kde si zapalujete obětní svíce. Proč právě 3.března? Svatá Anežka se totiž narodila 

právě 2.března, roku 1211 a my křižovníci slavíme i tento den. Zároveň se mezi vámi ozvaly 

hlasy, že přestože sv. Anežka stojí u kořenů naší farnosti, nemáme v kostele žádné 

její zobrazení. Proto mě napadlo, že když rozžíháme svíce, které přinášíme s modlitbou jako 

obětinu za své potřeby, budeme je nyní zapalovat u naší sv. Anežky, aby právě ona naše 

prosby dobrému Bohu předkládala. 

Váš P. Marek 
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Co nás čeká:  
Pravidelné bohoslužby:  
úterý a pátek 18:00 

neděle   08:30 

 

11. 2. nezávazná památka Panny Marie 
Lurdské – Světový den nemocných 

22. 2. Svátek Stolce svatého Petra, 
apoštola 

1.3. první pátek v měsíci – po mši  
možnost adorace Nejsvětější svátosti 

3. 3. při nedělní bohoslužbě posvěcení
 sošky sv. Anežky české velmistrem

 řádu křižovníků  

farní kafé 

6.3. 18:00 popeleční středa – zahájení
 postní doby  
 

Úterý 18:40 ve farní klubovně – Hovory o 

víře.  
Středy v lichém týdnu 19:00 ve farní 

klubovně – Modlitby žen. 
 

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! 

Osobně svůj dar předali manželé 
Křížovi. Na transparentní účet určený pro 
opravy našeho kostela přispěli od 1. ledna 

do 31. ledna tito jmenovaní: Ivanka 

Bajgarová, Iveta Bartúšková, Tereza a 

Tomáš Blažkovi, Jan Čulík, Ondřej 
Špaček, Růžena Jamrichová, Jan Berka, 
Eva Wicheová, Wallery s.r.o., Lenka 

Černá, Miloslava Žáková, Adéla 
Riegerová, Ivana Hůlková, Ivan Kyselý, 
Jaroslava Fialová, Krokem s.r.o., Jiří 
Petrák. 

Bohu díky za vaši štědrost a zájem o 
kostel naší farnosti! 

POZVÁNKA: Posvěcení sošky svaté Anežky 
české velmistrem Šedivým (3. března) 

V neděli 3. března přivítáme při mši 
svaté velmistra řádu křižovníků 
s červenou hvězdou Josefa Šedivého. Při 
této příležitosti bude požehnána soška 
svaté Anežky České pro náš kostelík. Více 

o tom se dočtete v úvodníku o. Marka 
k tomuto číslu Farních listů.  

POZVÁNKA: Postní zastavení (23. března) 
Dovolujeme si vás informovat již takto 

dopředu ještě před postní dobou, že 
v sobotu 23. března od 15:00 do 18:00 
budeme mít jedinečnou možnost 
duchovního zastavení v postní době. Je to 
jedinečná šance dát Bohu tři hodinky 
svého času, dát mu možnost, aby ke mně 
promluvil, dal mi nový impuls nebo prostě 
a jednoduše jen s Ním být. Program zahájí 
duchovní slovo, které bude probíhat ve 
farní klubovně a po něm bude následovat 
mše svatá v kostele. Více informací 
přineseme na začátku postní doby. 

NOVINKA: Pravidelná adorace v první 
pátky 
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První pátky jsou u nás již spojeny 
s modlitbou litanií k Nejsvětějšímu Srdci 

Ježíšovu před Nejsvětější svátostí.  
Rádi bychom vás upozornili na 

rozšíření možnosti, jak prožít intenzivněji 
tento čas. Po požehnání a odchodu kněze 
budeme mít příležitost přibližně 
půlhodinu strávit v tiché adoraci před 
vyloženou Svátostí.  

O smyslu úcty k Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu si můžete přečíst v článku uvnitř 
čísla.  

INFORMUJEME: Možnost přispívat na 
potřeby farnosti bez využití hotovosti 

Určitě jste už slyšeli o farním 
transparentním účtu, na který přispíváte, a 
za to vám moc děkujeme. Transparentní 
účet je používán na investiční akce jako je 
například aktuální oprava kostela. Do 
budoucna budeme tento účet využívat 

k financování dalších oprav.  
Kromě toho má farnost i běžný farní 

účet, z kterého je financován provoz 
kostela a farnosti. Jen pro představu jde o 
platby za elektřinu, plyn, vodu, údržbu, či 
drobné opravy, pojištění, zabezpečovací 
zařízení proti krádeži, bohoslužebné 
předměty, pomůcky pro výuku 
náboženství a tak dále. Na tento účet jdou 
i peníze vybrané jako dary při mši a 
jakékoliv další dary, a tak je jedno, jestli 
přispějete do „kasičky“ nebo rovnou na 
účet.  

Abyste nezapomněli, není nic 
jednoduššího než si nastavit trvalý příkaz 
z Vašeho účtu a máte jistotu, že peníze 
dorazí. Nemusíte pak hledat peníze po 
kapsách, protože víte, že už jste přispěli. 

Číslo farního účtu je 2401449553/2010 a pro 

ty, kteří se víc kamarádí s bankou v mobilu 

máme kód, který stačí jednoduše 
naskenovat. Děkujeme Vám! 

 

 

NOVINKA: Příprava služebníků eucharistie 

pro naši farnost 

Dva z našich farníků se v těchto 
týdnech připravují ve formačním kurzu 
Pastoračního střediska Pražské arcidiecéze 
ke službě tzv. služebníka eucharistie. Kurz 

je povinný pro všechny, kdo mají být 
pověřeni eucharistickou službou 
(podávání při mši, donášení eucharistie 

nemocným a výstav Nejsvětější svátosti). 
Představení této služby a více o jejím 

využití v naší farnosti očekáváme uvést 
v měsíci březnu.  

Doprovázejme je svou modlitbou! 

NOVINKA: Možnost načepovat svěcenou 
vodu 

Na pravé straně od vchodu do kostela 

bystří farníci jistě zaznamenali novou 
nádobu na svěcenou vodu, ze které je 
možné čepovat. Svěcená voda hraje při 
liturgii a řadě obřadů žehnání ústřední roli 
a zůstává upomínkou na náš křest.  

Nyní je umožněno její načepování i pro 
naše „domácí“ využití, například do 

kropenky k přežehnání před odchodem 
z domu.  
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POZVÁNKA KE SPOLUPRÁCI: Podílejte se 
na jmenování nové ekonomické a zvolení 
nové pastorační rady  

Toto jaro se u nás ve farnosti chystá 
jmenování nové ekonomické a volba nové 
pastorační rady. Děkujeme Vám všem, 
kteří jste se zapojili do služby ve farnosti a 
přijali svou nominaci do pastorační a 
ekonomické rady v uplynulých několika 
letech!  

Byť hovoříme o „jmenování“ a 
„volbách“ nejedná se, alespoň snad u nás 
ve farnosti, o politický boj. Působení 
v obou radách je především služba a 
poradní a výkonný hlas ve farnosti. Jejich 
zřízením se stávají také platformou, na 
kterou se mohou farníci obracet se svými 
podněty, dotazy apod.  

Zveme vás opět ke spolupráci pro 
zajištění těchto rad.  

Ekonomická rada  

Na jaře se plánuje jmenování nové 
ekonomické rady, která nevzchází z voleb, 

ale z uvážení správce farnosti. P. Markovi 
můžeme v rozhodování pomoci tím, že jej 
upozorníme na vhodné kandidáty, kteří by 
svými zkušenostmi mohli pomoci. Ale 
rozhodnutí o konečném obsazení této rady 
je pouze na něm. Úlohou P. Marka bude 
kandidáty oslovit s tím, zda jsou ochotni 
k pravidelné spolupráci a k převzetí jeho 
důvěry a zodpovědnosti za farnost, a to 
bez nároku na honorář. Ekonomická rada 
je, na rozdíl od pastorační, povinným 
orgánem farnosti. V souvislosti 

s opravami našeho kostela a nenadálého 
disponování s velkými finančními 

částkami se její členové rozhodně nudit 
nebudou.  

Pastorační rada 

Pastorační rada není povinným 
orgánem, ale pouze „velmi 
doporučovaným“. Na pastorační radě je 
rozeznat aktuální pastorační potřeby a 
podpořit uskutečnění nových nebo 
opuštění těch starých nevyhovujících. 
Jejím úkolem je také podněcovat farníky k 
přebírání spoluodpovědnosti za poslání a 
rozvoj farnosti V posledních několika 
letech naše farnost získala řadu impulzů a 
nových spolupracovníků, kteří navýšili 
pastorační aktivitu a přinesli i nějaké 
změny.  

Nová pastorační rada vzejde z voleb, 

které mají několik fází. V první fázi, během 
měsíce února, dojde k sbírání nominací na 
vhodné kandidáty. K tomto Vás také 
zveme ke spolupráci – v kostele bude 

připravena speciální krabička, do které 
můžete vhodit jména vašich vhodných 
kandidátů. Tito nominovaní budou 
následně osloveni, zda jsou seznámeni 
s prací pastorační rady a souhlasí se svou 
nominací, tedy zda jsou ochotni ke 

spolupráci a převzetí zodpovědnosti. Poté 
bude sestavena konečná kandidátní listina 
a budou farnosti veřejně představeni jako 

kandidáti. Na konci března či začátkem 
dubna proběhnou během jedné předem 
oznámené nedělní bohoslužby samotné 
volby.  
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STALO SE: Rozloučili jsme se 
s o. Stanislavem Prokopem  

Na věčnost nás předešel bývalý 
dlouholetý farář naší farnosti, působící zde 
od konce 70. let tedy v době, kdy farnost 

nebyla spravována křižovnickým řádem, 
ale diecézí. Jeho pohřeb se uskutečnil 
5. února v bazilice sv. Václava na Proseku. 

Následně byl uložen do rodinné hrobky na 
proseckém hřbitově. 

Děkujeme vám, kteří jste se podělili se 
vzpomínkou na jeho působení nejen v naší 
farnosti.  

 

V sobotu 26. ledna nás zasáhla smutná 
zpráva o nečekaném úmrtí pana faráře 
ThDr. Stanislava Prokopa. Do naší 
farnosti přišel v roce 1972 ze Slaného, kde 
působil po svém vysvěcení od července 

1971. Nás farníky si okamžitě získal svým 
elánem oživit farní společenství, probudit 
v lidech zájem o zlepšení interiéru kostela 
a ochotu něco pro farní rodinu udělat. Křtil 
naše děti a připravoval je k prvnímu 
svatému přijímání. Obětavými pomocníky 
se mu staly především Vágnerovi, 
Matyáskovi, Novákovi, pan Novotný, paní 
Marková, Peckovi a další farníci.  

Byly provedeny různé opravy a 
modernizace interiéru kostela, což v té 
době nebylo jednoduché, protože byl 
nedostatek stavebního materiálu, i 
nedostatek pracovníků ochotných 
k provedení prací na církevních objektech. 
Po rekonstrukci včetně nátěru venkovní 
fasády byl kostel znovu vysvěcen 
Františkem kardinálem Tomáškem 
10. listopadu 1974. Na jaře roku 1976 se po 
mnoha letech v hloubětínském kostele 

konala slavnost svatého biřmování, které 
udělil i mnoha starším biřmovancům opět 
kardinál Tomášek. 

V roce 1979 převzal P. Prokop i kostel 

na Proseku a přestěhoval se na tamní faru. 
Mše svaté sloužil ještě v Ďáblicích a 
v Dolních Chabrech. Jeho pomocníkem se 
stal ThDr. Jiří Huber, kanovník 
vyšehradské kapituly.  

Od roku 1983 do roku 2004 vyučoval p. 
Prokop na teologické fakultě, napřed 
v Litoměřicích, pak v Praze.  

Po rekonstrukci hloubětínského se 
pustil i do nutných oprav proseckého 
kostela sv. Václava. Mimo jiné dal i 

restaurovat velký oltářní obraz.  
Jak léta plynula, připravoval naše 

dospělé děti k přijetí svátosti manželství a 
křtil další generaci – vnoučata. Naše rodiče 
i starší farníky zaopatřoval a pohřbíval. 
Zasloužil se i o založení chrámového sboru 
na Proseku, protože byl sám vynikajícím 
zpěvákem.  

V posledních letech měl zdravotní 
potíže s páteří a problémy pohybové. 
V neděli 20. ledna jej při mši sv. museli 
ministranti podpírat při chůzi k oltáři a sv. 
přijímání uděloval v sedě. Nikoho 
z přítomných však nenapadlo, že se vidí 
naposledy.   

Eva Švancarová 

 

Když jsme v roce 2000 přišli do Prahy, 
bydleli jsme na Proseku. To jsme ještě 
neměli děti a chodili jsme do kostela sv. 
Václava, který stál blízko. Tam jsme se 

seznámili s o. Prokopem, jehož kázání byla 

jiná než ty, na které jsme byli zvyklí 
z domova. Každou neděli bylo kázání 
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související s aktuálním svátkem s krásným 

historickým výkladem. Byly opravdovým 

zdrojem poučení a pro fanoušky historie 
neskutečně zajímavé. Častokrát by bylo 
krásné poslouchat je další hodiny.  

Při našich dětech často vzpomínáme, 
jak o. Prokop nesnášel vyrušování a 
vyžadoval přísný řád. Proto jsem taky 
s kočárkem strávil několik let chozením 
kolem kostela. Pokřtil dvě z našich dětí 
(viz přiložená fotografie) a byl velice 

laskavý. Každý, kdo chodil do kostela na 
Proseku ho měl rád. Bude nám chybět tak 
jako určitě i mnohým z vás. Pokoj jeho 
duši… 

Alena a Viliam Džupinovi 

Otec Stanislav v 70. letech bydlel v 

Hloubětíně. V roce 1976 nás oddával a 

před tím jsme k němu chodili domů na 
přípravu na manželství. Svým družným a 
přátelským chováním si získával přítele i 
mezi nevěřícími. 

V době totality jsme ve farnosti 
společně s manželi Šturmovými a dalšími 
založili manželské společenství a začali 
vést dětské katecheze. Pater nás v této věci 
podporoval. Připravovali jsme spolu 

v ním v kostele nástěnku. Společně jsme 
také hledali, jak řešit účast našich malých 
dětí na bohoslužbách, když se to některým 
farníkům nezdálo… 

Ivana a Pepa Bernardovi z Hostivaře 

 

DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ: První pátky 
v měsíci jsou zasvěceny Nejsvětějšímu 
Srdci Pána Ježíše. Ale víme proč? 

V druhé polovině XVII. století se Pán 
Ježíš zjevil francouzské mystičce Markétě 
Marii Alacoque a předal ji poselství, které 
v našem životě víry může mnohé změnit. 
Této světici, sestře kláštera Navštívení 
v Paray-le-Monial, Ježíš ukázal své srdce a 
řekl: „Toto je srdce, které tak milovalo lidi, 

že jim dalo vše, co mělo.“  Zároveň jí ale 
tlumočil svou stížnost – stěžoval si na 

nevděk lidí, kteří na Jeho nekonečnou 
lásku odpovídají chladem a nezájmem 
nebo dokonce neúctou. 

Jinak řečeno – je mnoho lidí, kteří, 
přestože mají víru, nechápou význam 

Kristovy lásky. Nechápou, že sám lidský 
život není nic jiného než láska. Nechápou 
zvláště to, že Kristova přítomnost 
v Nejsvětější Svátosti je vrcholem lásky, a 
že na světě není nic důležitějšího než 
milovat Ježíše v Eucharistii, přijímat Ho a 
uctívat. 

Během zjevení se pak Kristus obrací na 
Markétu s otázkou: „Chceš alespoň ty 
patřit mezi mé přátele, chceš mi udělat 
radost a dát mi náhradou za nevděk lidí 
své přátelství?“ Poselství, které se šíří 
z Paray-le-Monial, je tedy výzvou k 
přátelství s Bohem, k přátelství s Kristem.  

Pokračování na str. 10 

Foto: archiv rodiny Džupinovy. 
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Posila v nemoci aneb nemocní jsou také součástí našeho společenství 
V měsíci únoru se mimo jiné slaví 11. února svátek Panny Marie Lurdské, na který 

připadá i Světový den nemocných. U příležitosti budoucího rozšíření duchovní péče pro 

nemocné v naší farnosti – díky právě formovaným služebníkům eucharistie to bude služba 
donášky eucharistie pro nemocné, staré, nemohoucí apod. - se v tomto a následujícím čísle 
Farních listů chceme trochu tematicky zamyslet nad dalšími službami církve pro lidi v této 
životní situaci. 

Často se totiž stává, že o službu církve nemocní ani jejich příbuzní nepožádají, protože 
o nich neví nebo chápání jejich smyslu je posunuto, ať špatnou zkušeností nebo nánosy 
předsudků. Je smutné, když zjistíte, že člověk zůstává doma nebo v nemocnici bez duchovní 
posily jen proto, že prostě nemůže dojít do kostela.  

Pokud o někom takovém víte, nebojte se ho sami zeptat, zda nechce pomoci se 

zprostředkováním. A pokud sami se dostanete do takové situace, nebojte se o službu církve 
požádat. Jednou z nich je svátost pomazání nemocných, v příštím čísle bychom chtěli 
představit službu nemocničních kaplanů v naší arcidiecézi. 
 

Co JE a NENÍ svátost pomazání nemocných 

„Tato svátost dává nemocnému milost Ducha svatého: pomáhá celému člověku k uzdravení, 
posiluje jeho důvěru v Boha a vyzbrojuje ho proti pokušení a úzkosti před smrtí, aby mohl nejen 
statečně snášet utrpení, ale také proti němu bojovat, a prospívá-li to jeho spáse, dosáhnout zdraví; 
poskytuje též, pokud je třeba, odpuštění hříchů a dovršení křesťanského pokání.“ (text obřadu)  

 

JE – darem, prostředkem k uzdravení, posilou 
v nemoci  

Ježíš myslel s láskou na trpící, a proto 

ustanovil i tuto speciální svátost pro posilu 
ducha i těla. Duch svatý sestupuje na 
nemocného, aby ho posílil, připodobnil 
trpícímu Kristu a jako celého člověka – tj. 

na duši a na těle – zachránil. V Bibli byla 

naznačena již u Marka (Ježíš vyslal 
dvanáct, kteří „vymítali mnoho zlých 
duchů, potírali olejem mnoho nemocných 
a uzdravovali je.“ Mk 6,13), ale v listě 
Jakubově ji dokážeme rozeznat již přímo: 

„Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá 
představené církevní obce a ti ať se nad 
ním modlí a mažou ho olejem ve 
jménu Páně.“ (Jak 5,14)  

NENÍ – rozloučením se s nemocným před smrtí 

„Když ke mně zavolají kněze s touto 

svátostí, znamená to, že mám už na 
kahánku!“ Toto je pověra, která vzešla 
z dřívější praxe, kterou si bohužel ještě 
mnozí z nás dobře pamatují. Bohužel 
lidské vnímání této svátosti a chápání 
služby církve nemocným se mění 
pomaleji.  
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JE – příležitostí 

Řada lidí je ochotná, když je v koncích 
se svým zdravím zajít za šamany a 

alternativními léčiteli, ale jako katolíci 
bychom se měli obracet na Boha, ne na 
jakési neurčité energie a síly. Právě řada 
alternativních léčitelů nevyužívá jen 
znalosti přírody, ale též okultních sil, které 
ve skutečnosti člověku neprospívají, ale 
škodí, byť se zdá, že jejich způsob 
uzdravení funguje. Bůh je naší sílou, 
skálou, o kterou se můžeme opřít a tím u 
kterého bychom měli prosit, aby skrze péči 
doktorů, našich bližních a síly našeho těla, 
které nám dal, nás povzbudil v zápase s 
nemocí.  

NENÍ – jen pro staré 

Přijetí této svátosti není omezeno 
věkem a nemoc se nevyhýbá ani mladším 
ročníkům. Ale ano, speciálně je také 
určena právě i jako pomoc ve stáří, kdy síly 
chabnou, aniž by člověk trpěl vážnou 
nemocí. Proto se doporučuje její přijímání 
speciálně starším ročníkům. Často jim to 
bývá umožněno během postního období 
přímo při mši svaté – je tomu tak i u nás ve 
farnosti. 

JE – svátostí kterou můžeme přijmout vícekrát 
za život 

Na rozdíl od křtu či svátosti manželství 
či kněžství můžeme tuto svátost přijmout 
několikrát za život. Mohou ji přijmout lidé 
v posvěcující milosti před operací, při 
zhoršení zdravotního stavu nebo ti, kteří 
se ocitli v nebezpečí smrti. Během též 
nemoci lze svátost opakovat, jestliže 
nastane zhoršení. Pokud nemocný po 

přijetí svátosti nemocných opět nabude 
zdraví, může v případě další těžké nemoci 
tuto svátost znovu přijmout. Starým 
lidem, jimž síly značně ubývají i bez 
viditelných znaků nějaké nebezpečné 
nemoci se také doporučuje tuto svátost 
přijmout.  

JE – svátostí, kterou může přijmout také 
člověk, který již není schopen komunikovat 

Ať už kvůli nemohoucnosti či kvůli 
ztrátě vědomí – v tomto případě se mu 
hříchy odpouští právě skrz přijetí svátosti 
nemocných. Můžete tedy zažádat o svátost 
pro vašeho nemocného i v těchto 
případech.  

NENÍ – představením, které potřebuje 
připravit scénu  

Svátost je možné udělovat při mši nebo 
osobní návštěvě (doma, ale i v nemocnici). 

Ke slavení této svátosti jistě není potřeba 
mít v bytě vymeteny všechny kouty, 
napečeno a nemocného mít jako ze 
škatulky. Tato služba církve je příležitostí 
pro posilu nemocného za jakýchkoli 
okolností, a ne návštěvou kněze u kafíčka 
v kruhu celé rodiny. Vždyť návštěva může 
být pro nemocného zatěžující nebo zrovna 
je čas, kdy jej musíte vy nebo personál 
zdravotnického zařízení nějak ošetřit. 
Kněz určitě pochopí že to není neúcta vůči 
jeho osobě, když ho zdržíte pouze jen po 

dobu nezbytnou pro přijetí svátosti.  

JE – svátostí, kterou může přijmout i ten, kdo 
jinak ke svátostem přistupovat nemůže 

Při oprávněném důvodu ji tedy mohou 

přijmout např. i rozvedení. 
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Jak probíhá udělování svátosti nemocných? 

Slavení této svátosti se může velmi lišit – bude jiné v kostele při mši nebo doma či 
v nemocnici. Ohledně konkrétního průběhu je dobré se domluvit s knězem. Jádro ale 
zůstává.  

Při svátosti zazní úryvek z Písma, který je nemocnému posilou, připojeny jsou prosby za 
nemocné a trpící. Následuje modlitba nad nemocným obrácená k Ježíši Kristu a kněz vkládá 
na nemocného ruce. Završením svátosti je pomazání nemocného (na čele a na rukou) olejem 
nemocných.  

Jaké jsou účinky pomazání nemocných? 

Svátost spojuje nemocného s Ježíšovým utrpením. Vlévá do jeho duše útěchu, pokoj a 
odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci. Odpouští hříchy, jestliže nemocný nebyl 
schopen přijmout odpuštění ve svátosti smíření. Uzdravuje, pokud to prospěje nemocnému 
ke spáse duše, a v případě, že se naplnil jeho čas, připravuje na přechod do věčného života. 

Kdy bude udělována svátost pomazání nemocných v naší farnosti?  
U nás ve farnosti se svátost hromadně uděluje pravidelně v postní době při mši svaté. 

Bude tomu tak i letos v pátek 5. dubna, o případné změně budete informováni. 
Pokud chce někdo z vás nebo vašich příbuzných tuto svátost přijmout i v jiný termín, 

kontaktujte o. Marka či jiného kněze.

 

Informace o výsledku archeologického průzkumu okolo kostela sv. Jiří 
Jak již bylo ve farních listech uvedeno, v rámci výkopových prací při odvlhčení kostela 

byl prováděn archeologický průzkum, který byl pro kostel sv. Jiří jako nemovitou kulturní 
památku povinný. Průzkum prováděla firma ARCHAIA Praha z.ú., pro ní geodetické 
zaměření prováděla další odborná firma. Průzkum v terénu byl prováděn v měsíci září 2019. 
V prosinci pak farnost obdržela 50ti stránkový elaborát ,,Nálezová zpráva o provádění 
záchranného archeologického výzkumu, prováděného při výkopech souvisejících s odvlhčením sanací 
zdiva a ventilačními opatřeními pro kostel  sv. Jiří v Hloubětíně na parcele parc. č. 1 a 2 v ulici 

Hloubětínská v katastrálním území Praha – Hloubětín / Praha 9 /“.  

Tato zpráva obsahuje 22 hustě psaných stran o geomorfologii, půdním pokryvu, historii 
Hloubětína a nalezišti, okolnostech a cílech výzkumu, metodě výzkumu, zaměření 
výzkumu, popisu terénní situace, zhodnocení výsledků výzkumu a seznam nálezů. Dále 
zpráva obsahuje 25 stran map, výkresů a fotografií. Autor zprávy Jan Jeřáb a jeho další 
3 spolupracovníci k sepsání této zprávy dle uvedeného seznamu literatury použili odborné 
údaje z 52 odborných knih sepsaných od roku 1857 až 2015. Z výše uvedeného je patrné, 
jaké neuvěřitelné množství údajů a podrobností zpráva obsahuje. Např. je tam na 4 
stránkách podrobný soupis pravěkých a raně středověkých nalezišť a nálezů v Hloubětíně, 
na 5 stránkách historie Hloubětína a jeho urbanistického vývoje atd. Závěrem zprávy je 
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konstatováno, že záchranný archeologický průzkum rozšířil znalosti o historickém vývoji 
kostela sv. Jiří. Potvrdil, že v 19. století došlo k razantní přestavbě gotického kostela, která 
částečně změnila jeho dispozice. Z původní dispozice kostela se mimo prostor dnešního 
kostela dochovaly gotické základy původní věže a zřejmě i západní závěr kostelní lodě. Při 
průzkumu byl dále získán nevelký soubor hmotných archeologických nálezů, především 
zlomků keramických nádob z 19. století. Ty byly umyty, spočítány, datovány a pak 
skartovány.  Současně k zaslané nálezové zprávě byla přiložena faktura ve výši 38.066 60 
Kč, kterou farnost uhradila. 

Poznámka: Z pohledu laika se lze domnívat, že nálezová zpráva je zbytečně obsáhlá, jsou 
v ní uvedeny zajímavé, ale pro archeologický průzkum kostela sv. Jiří zbytečné údaje a 
podrobnosti. Vždyť o Hloubětíně bylo již napsáno tolik odborných i naučných knih. A 
protože dnes se vše točí okolo financí, dovolím k tomu sdělit svůj osobní názor. V nálezové 
zprávě je několikrát uvedeno, že na průzkum byly omezené finanční prostředky. Jako laik 
si nedovedu představit, jak za dnes nicotnou sumu 38.067 Kč /pro neziskovou farnost sv. 
Jiří ale velkou sumu/ mohou dvě firmy provést terénní měsíční průzkum a 4 pracovníci 
zpracovat tak obsáhlou nálezovou zprávu. Takže k dříve uváděným příznivým 
okolnostem jako získání grantu, na poslední chvíli sehnání dodavatele prací, vybrání více 
než dvojnásobného množství financí, do prosince příznivého počasí přibyla další příznivá 
okolnost. Při archeologickém průzkumu se nic podstatného nenašlo, průzkum neohrozil 
průběh a termíny prací a tím nedošlo ani k podstatnému zvětšení rozsahu a zdražení 
archeologického průzkumu. 

Ing. Rašek Miloš  

Dokončení článku ze str. 6 

Kristus se stal člověkem – a lidé potřebují lásku a přátelství druhých lidí. I On přijal 
skutečnost, že bude potřebovat své přátele. V Getsemanské zahradě názorně vidíme, že Mu 
Jeho přátele nebyli takovou oporou, jakou by právě v té chvíli potřeboval. 

Tak jako kdysi oslovil Markétu Marii, ptá se nás všech, jestli stojíme o Jeho přátelství. Je 
to naléhavá výzva zaznívající z Paray-le-Monial. Chceme i my být Kristovými přáteli? 

Pobožnost k Srdci Ježíše klade rovněž závazky. Člověk by neměl zneužívat dobroty 
Božího Srdce. Měl by k tomuto Srdci mít neomezenou důvěru. Proto nejen, že může, ale měl 
by se utíkat k tomuto Srdci ve všech svých potřebách. Neměl by zraňovat tohoto Srdce 

novými hříchy. Avšak když nás lidská slabost požene nově do bahna hříchu a otroctví 
satana, máme právo vždycky důvěřovat Božímu milosrdenství, které je připraveno přijít k 
nám s pomocí a vysvobodit nás. 

Převzato z www.pallotini-pastorace.cz 
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Neprodejné, vlastním nákladem, uzávěrka březnového postního čísla bude 25. února 2019. 


