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Bratři a sestry, 
stojíme uprostřed doby svatopostní a blíží se Velikonoce, které jsou největšími svátky 

křesťanského roku. Během této doby ztišení jsme měli možnost prožít farní duchovní 
obnovu s otcem Karolem, který nás vybídl k následování Boha milosrdného, jenž se nám 
tak představuje v osobě Ježíše Krista. Chceme s touto myšlenkou vstupovat do dalších dnů 
naší pozemské pouti, abychom se kvalitně připravili na nadcházející svátky, kterým by měla 
předcházet svátost smíření. Ta nemá být slavena v prostředí našeho vystrašeného nitra, ale 
s vizí, že ukřižovaný Pán, nás na kříži objímá, přestože jsme nedokonalí… 

Váš P. Marek 

 

Co nás čeká:  
Pravidelné bohoslužby:  
úterý a pátek 18:00 
neděle   08:30 
 
13.4. 8:00 Velikonoční úklid kostela  
14.4. 8:30 Květná neděle – zahájení 

Svatého týdne 

Volby do pastorační rady 
Farní kafe 

18.4. 18:00 Zelený čtvrtek, Mše na 
památku Večeře Páně 

19.4. 15:00 Křížová cesta  
 18:00 Velký pátek, Památka 

umučení Páně 

20.4. 9:00-12:00 a 19:00-19:55 Bílá sobota, 
možnost tiché modlitby u Božího 
hrobu 

20:05 Slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně – vigilie  

21.4. 8:30 Slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně  
začátek Velikonočního oktávu 

22. 4. 8:30 Velikonoční pondělí 
24. 4. 18:00 poutní mše ke sv. Jiří 
28. 4. 2. neděle velikonoční – neděle 

Božího milosrdenství  
 konec Velikonočního oktávu 

3. 5. 18:00 svátek sv. Filipa a Jakub 
první pátek v měsíci  

11. 5. Farní pouť do Dobré vody u 
Českých Budějovic a Vyššího 
Brodu 

12. 5. návštěva novokněze Lea Gallase 
 Farní kafe 
24. 5. Noc kostelů 
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Úterý 18:40 ve farní klubovně – Hovory o 

víře.  
Středy v lichém týdnu 19:00 – Modlitby 

žen. 
 

Témata hovorů o víře:  
9. 4. Pokušení a zlo v našem životě – co 

s tím? 

16. 4. Kříž – staré, a přece nové téma 

25. 4. Co je to milost 

30. 4. Život v plnosti 
7. 5. Mše svatá – cyklus přednášek 

 

 

 

 

Transparentní účet u Fio banky pro 
příspěvek na opravu farnosti má toto 

číslo:  
2701441756 / 2010. 
 
Účet pro příspěvek na chod kostela – 

tedy příspěvek „do kasičky“ (výzdoba, 

teplo, světlo, voda) nese číslo a QR kód 

(pro možnost platby mobilním telefonem):  
2401449553 / 2010 
 

 
 

MODLITEBNÍ VÝZVA!!!  

I nadále dochází k jednáním ohledně 
dotací, možných dalších opravách a o 

převedení našeho kostela 

z arcibiskupského majetku do majetku 

křižovníků.  
Nezapomínejme vkládat do modlitby i 

úmysl za naši farnost a moudrá 
rozhodnutí pro o. Marka, farníky, kteří mu 

s těmito tématy pomáhají, a také za ty 

strany, se kterými se jedná a spolupracuje, 

ať už zástupci Městské části Prahy 14, 
Pražského arcibiskupství, řádu křižovníků 

a dalších stran. 

 
POZVÁNKA: Předvelikonoční úklid 
(13. dubna) 

S nadějí v ochotu farníků a příznivé 
počasí opakujeme informaci, že se hledají 
ochotné ruce (služebně) starších i mladších 
farníků k podílu na jarním úklidu našeho 
kostela. Můžete přijít pomoci v průběhu 
celého dopoledne, oficiální zahájení úklidu 

je v 8:00. 

Dobrou náladu a odhodlání bojovat 

proti prachu, blátu a špíně s sebou!  

 

Velké poděkování patří našemu 
kostelníkovi Petru Nepilovi, který tento 

úklid již zahájil a umyl kostelní okna, na 
jejichž termín posledního umytí si 

nepamatovali ani oslovení dlouholetí 

farníci.  
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POZVÁNKA: Volby do pastorační rady 
(14. dubna) 

V tomto čísle vám představujeme 
kandidáty do voleb do pastorační rady, 
které se uskuteční 14. dubna, tedy na 
Květnou neděli. O přesném způsobu 
označení vašich hlasů budete informováni 
při samotném průběhu voleb.  

V uplynulých týdnech jste se mohli 

podílet svým hlasováním na sestavení 

kandidátní listiny. Díky všem, kteří jste 
výzvu přijali a zapojili se svými návrhy! 

Na odevzdaných návrzích bylo 

jmenováno dohromady 17 lidí. 

5 kandidátů svou nominaci odmítlo (Eva 

Švancarová, Roman Cardál, Martin Pecka, 

Pavlína Pecková, Lenka Fuchsová). 12 

kandidátů se svou nominací souhlasilo a 
byli zařazeni na volební lístek. Jejich tváře 
a jména najdete v tomto čísle. Děkujeme 
jim za jejich odvahu dát se do služby 
ostatním farníkům!   
 

POZVÁNKA: Poutní mše ke cti sv. Jiří (24. 
dubna) 

Svátek patrona naší farnosti sv. Jiří 
oslavíme mimořádnou mší ve středu 24. 
dubna v 18:00 v našem kostele. Srdečně 
zveme!  

 

 

Předem přejeme vše dobré Jiřím z naší 
farnosti! 

Svatý Jiří – oroduj za ně a naši farnost! 
 

INFORMACE: Zrušení Benefičního 
koncertu ke cti sv. Jiří 

Z důvodu neočekávaného pozvání 
hostujícího souboru na prestižní hudební 
přehlídku, jsme byli nuceni zrušit tento 
avizovaný koncert, který se měl uskutečnit 
v sobotu 27. dubna.  

Děkujeme za pochopení! 
 

POZVÁNKA: Návštěva křižovnického 
novokněze Lea Gallase (12. května) 

Druhou květnovou neděli s námi oslaví 

milá návštěva – Leo Gallas, křižovnický 
novokněz. P. Leo bude udělovat své 
kněžské požehnání a také se s námi zdrží 
na farní kafe, na které po této bohoslužbě 
také zveme.  

Příspěvky v jedlé formě jsou vítány, ale 
nejsou podmínkou účasti! 
 

 

Z tweetů papeže Františka k postní době 

➢ Na začátku Postu by nám udělalo 
dobře, kdybychom prosili o milost 
zachovat v paměti všechno to co Pán 
pro nás v životě vykonal a jak On nás 
miloval. #SantaMarta 

➢ Kam bychom měli upřít svůj pohled na 
cestě #Půst-em? Na Kříž. Ježíš na Kříži 
je kompasem života, který nám ukazuje 
do Nebe. 

➢ Nepromarněme tento příhodný čas 
#Půst-u! Prosme Boha, aby nám 

pomohl na cestě opravdového 
obrácení. 

https://twitter.com/hashtag/SantaMarta?src=hash
https://twitter.com/hashtag/P%C5%AFst?src=hash
https://twitter.com/hashtag/P%C5%AFst?src=hash
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POZVÁNKA: Bohoslužby Svatého týdne 

Před námi jsou největší svátky 
křesťanského roku – Velikonoce. Važme si 
možnosti, v naší farnosti je prožít společně 
při slavením obřadů, ne každá farnost toto 
štěstí má. Soupis začátků obřadů naleznete 
v kalendáři v tomto čísle Farních listů a 
také na webu farnosti. Vedle samotných 

hlavních obřadů se letos pro hlubší prožití 
Tridua nabízí také další příležitosti 
k modlitbě. Viz následující dvě pozvánky. 
 

POZVÁNKA: Velkopáteční křížová cesta 

V symbolických 15:00 doprovodíme 

Ježíše na společné křížové cestě až na 
Golgotu.  

 

POZVÁNKA: Modlitba a adorace u Božího 
hrobu na Bílou sobotu 

Pro hlubší prožití tichosti Bílé soboty 
bude k modlitbě a tiché adoraci u Božího 
hrobu otevřen kostel již hodinu před 
obřady vigilie, ale také v mimořádnou 
dobu, a to dopoledne na Bílou sobotu. Viz 

kalendář.  
Prosíme ty z vás, kteří víte, že se v kostele 

chcete zastavit, nahlaste se v sakristii na služby 
hlídání, abychom mohli zajistit tuto adoraci. 

Hlásit se můžete jednotlivě, ale i 
skupinově, například přátelé či rodiny.  

 
„A co jako při takové adoraci mám 

dělat? Pro mě je to zbytečný čas – raději jdu 
okopávat zahrádku/ uvařím/ podívám se 
na seriál/ přečtu si něco chytrého a 
podobně.“ Možná jsme se už takhle nějak 
někdy sami sebe zeptali nebo podobně nad 
nabídkou adorace uvažovali. Upřímně 
řečeno – nemusíme dělat mnoho – 

mnohdy stačí jen být s Ním a klidně beze 
„zbožných“ slov tento čas, který Mu 
chceme dát, prožít. Můžeme si 
samozřejmě pomoci například žalmy, 
vhodnými modlitbami texty nebo úryvky 

z Písma. Ať budeme mít větší nebo menší 
pocit „dobře stráveného času“ věřme, že 
z upřímného setkání s Ním nikdy 

neodejdeme beze změny, neobohaceni. 
Bílá sobota je vhodným časem pro poznání 
Ježíše jako Boha milosrdného, který nás 

tak miloval, že šel za nás až na kříž. 
Můžeme naše životní bolesti spojit s těmi 
jeho. Můžeme mu popsat kým pro nás je, 
poděkovat za to jakým je a kolik milostí 
nám v našich životech dává. Klidně si i 
postěžovat, že tyto dary v našich životech 
nevidíme, ale že věříme že on je nade vším 
tímto naším zmarem. Že on je Pánem nade 
vším, a tedy i Pánem mým.  
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Noc kostelů 2019 opět i v naší farnosti! 
Srdečně zveme Vás i Vaše příbuzné a známé 24. května na Noc kostelů. V letošním roce 

bylo zvoleno motto z knihy proroka Izaiáše 30,29: „Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se 
zasvěcuje svátek.“ 

Zdálo se nám, že letos nebudeme mít co nabídnout, ale díky neočekávané nabídce na 

vystoupení dětského sboru Lístek, které vzešlo od samotné sbormistryně paní Sedlákové, 

jsme se rozhodli nad programem i letos zamyslet a překvapivě se nám sešly pestré nápady.  
Doufáme, že jej ocení i návštěvníci Noci a zvolí si náš kostel jako místo pro setkání s lidmi 

a k nezávaznému poznání křesťanství třeba i skrze naše farní společenství. Prosíme vás o 

propagaci Noci a programu v našem kostele – pozvěte třeba kolegu v práci, souseda nebo 

vaše příbuzné. 
V letošním ročníku bylo k 3. dubnu přihlášeno 1218 kostelů a modliteben po celé naší 

republice. Jsme rády, že jedním z nich je i náš kostel! Podrobný program našeho kostela 
naleznete v tomto čísle Farních listů, ale také na webu Noci www.nockostelu.cz.  

Anna Smýkalová a Jana Zelinová 

 
Praha 14 - Hloubětín, kostel sv. Jiří 
Program Noci kostelů 24. května 2019 
 
18:00-18:30 Mše svatá 
19:00-19:40 Koncert Dětského pěveckého sboru Lístek  
Koncert smíšeného Dětského pěveckého sboru Lístek ze ZUŠ Ratibořická – pobočka 

Černý Most pod vedením sbormistryně Marie Sedlákové. Jsme poctěni, že pro svou 
premiéru v chrámovém prostoru si vybrali právě náš kostelík a Noc kostelů 2019. 

20:00-20:50 Od Anežky Přemyslovny ke svaté Anežce České  
Letošní 30. výročí jejího svatořečení dá do souvislostí historik umění a místní kněz Marek 

Pučalík. Mimo jiné odpoví na otázky, proč proces svatořečení trval tolik staletí a kde se vzala 

legenda o tom, že až se stane světicí, bude v Čechách dobře. 
21:00-22:00 Poprvé v kostele? Komentovaná prohlídka kostela, toho co se v něm 

nachází a k čemu to je 
Komentovaná prohlídka kostela, jeho prostoru pro méně i více znalé toho, co se ve 

vybavení kostela nachází a k čemu to je (např. ukázka oblečení kněze, knih používaných při 
mši, vstup do míst, kam chodí jen kněz). 

22:15-22:45 Modlitba za město a návštěvníky Noci kostelů  
K Bohu pozvedneme naše chvály, díky, prosby a zpěv za doprovodu kytary. Speciálně 

budeme v modlitbě myslet na naše sousedy nejen z městské části Prahy 14 a letošní 
návštěvníky Noci kostelů. 

https://www.nockostelu.cz/kostely
http://www.nockostelu.cz/
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Postní duchovní zastavení – Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec (23. března)  
Skoro do roka a do dne od myšlenky zorganizovat u nás ve farnosti duchovní obnovu, 

se v sobotu 23. března uskutečnila! Díky za tuto myšlenku katechetce Janě! Pro krátké trvání 

naší farní obnovy jsme ji nazvali oficiálně jako postní duchovní zastavení.  

I přes první krásné a teplé sobotní počasí se sešlo v sobotu 23. března v 15:00 ve farní 

klubovně deset farníků. Organizátory velmi potěšila i přítomnost o. Marka, který tento čas 
opravdu prožil jako jeden z nás.  

Svou promluvou a svědectvím nás vedl o. Karol 
Matlok MIC, farář z Hostivaře a kaplan tamního 
Křesťanského gymnázia, který je členem 
Kongregace kněží Mariánů Neposkvrněného početí 
Panny Marie. Jako téma si vybral motto Buďte 
milosrdní, jako je milosrdný váš otec. To nám 

posloužilo jako odrazový můstek k reflexi toho, 

kým je pro nás Bůh. Na místě zaznělo, že právě 
postní doba je obdobím, kdy máme opět dát Bohu 
to místo, které mu v našem životě náleží – tedy dát 

ho do středu našeho života. Tomuto ale 

mnohdy brání naše nesprávné představy o Bohu, 
které nám byly vštěpeny v rodině, kněžími a 

podobně. V průběhu promluvy nám o. Karel představil několik klasických typů těchto 
představ a snažil se nám skrze Písmo a také své zkušenosti dát poznat Boha, který tyto naše 
mylné postoje popírá.  

Po promluvě následovala v kostele krátká adorace před Nejsvětější svátostí, během níž 
jsme pozvali Boha do různých oblastí našeho života, aby v nich On sám konal.  

Na mši v 17:00 se k účastníkům přidalo dalších asi pět lidí. Shodou okolností se četlo 
evangelium o milosrdném otci, které je spíše známé jako podobenství o marnotratném 
synovi. O. Karol se tohoto svého oblíbeného úryvku chopil takovým způsobem, že už jen 
jeho kázání by mohlo vydat na jednu samostatnou promluvu.  

Děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili tohoto odpoledne. Váš počet, který předčil 
očekávání i o. Karla, povzbudilo organizátory v přesvědčení, že i kdyby se měli sejít jen ve 
třech – mělo by to smysl. Doufáme, že nová pastorační rada, tuto zkušenost s duchovní 

obnovou bude reflektovat a snad na ni nějakým způsobem i naváže.  
 

 

 

 

Neprodejné, vlastním nákladem, uzávěrka dubnového čísla bude 3. května 2019. 
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Kandidáti do pastorační rady  
(volby proběhnou 14. dubna) 

 
Anna Smýkalová  

 
Jaroslava Kváčová 

 
Jana Pecková 

 
Jana Vendelínová 

 
Petr Nepil 

 
Ivana Hůlková 

Jana Zelinová Homolka 
 

Alena Džupinová 
 

Adela Riegerová 

 
Alena Rašková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Nováková 
 

David Jílek 
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Srdečně Vás zveme 
 

Jarní farní pouť 

11. května 2019 

 

Navštívíme: poutní kostel Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě u Českých Budějovic 

a cisterciácký klášter ve Vyšším Brodu. 

Odjezd v 7:30 od bazénu v Hloubětíně. 
 
  

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Přihlašování v sakristii kostela nebo na telefonním čísle +420 725 100 474. 

 

 


