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„Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.“ 

(Z textů liturgie velikonoční vigilie.) 

 

 

 

 

Co nás čeká:  
Pravidelné bohoslužby a aktivity:  

úterý a pátek 18:00 

neděle   08:30 

 

Úterý 18:40 ve farní klubovně – Hovory o 

víře.  
Středy v lichém týdnu 19:00 – Modlitby 

žen. 
Čtvrtky 18:30-19:00 v kostele – Tichá 

adorace  

 

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 

30. 5. slavnost Nanebevstoupení Páně 

(ve farnosti ji budeme slavit 

v neděli 2. 6.) 

31.5. svátek Navštívení Panny Marie 

7. 6. první pátek v měsíci s adorací 
9. 6. slavnost Seslání Ducha Svatého 

24. 6. Svatojánský koncert sboru Imbus 

 

Měsíc Panny Marie 

V měsíci květnu zveme na mše 
v průběhu týdne, ve kterých bude kázání 
o. Marka věnované právě Panně Marii a 
součástí budou také krátké tzv. májové 
pobožnosti (litanie a jiné pobožnosti ke cti 
Panny Marie). 

 

Čtvrteční adorace 

Každý čtvrtek máme nově možnost 
v 18:30 přibližně půlhodinu v tichu 

adorovat Nejsvětější svátost. Probíhá 
v kostele. Více v článku na straně 10. 
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PROSBA: Pomoc při Noci kostelů 

Prosíme opět o pomoc při organizaci a 

hlídání našeho kostela během Noci 
kostelů, především bychom potřebovali 
pomoci při zahájení programu, tedy 
během koncertu.  

Předem děkujeme za vaši ochotu! Dejte 
vědět v sakristii kostela.  

PODĚKOVÁNÍ: Velikonoce 2019 

Děkujeme všem farníkům, kteří se 
aktivně zapojili během příprav Velikonoc. 
Ať úklidem (o tom více naleznete 
v samostatném článku), výzdobou, 
zapojením do liturgií tridua, hlídáním 
kostela při adoraci u Božího hrobu a jinou 
činností.  

Díky těm z vás, kteří jste se zapojili do 
křížových cest v pátky a také na samotný 
Velký pátek. Jmenovitě panu Holubovi, 

paní katechetce Vendelínové s dětmi 
z náboženství a ženám ze středečního 
modlitebního setkání.  

Díky také patří dětem z náboženství, 
které pod vedením paní katechetky 
připravily z přírodních materiálů 
symbolický Kristův hrob po vzkříšení, 
který krášlil náš kostelík během svátků. 
Prohlédnout jste si ho mohli na levé straně 
lodě před lavicemi (nebo na obrázku viz 
níže).  

 

POZVÁNKA: Noc kostelů se blíží 
(24. května) 

Program Noci naleznete kromě našeho 
kostela také ve Čtrnáctce, časopisu 
Městské části Praha 14, a to na straně 30. 
Také jsme ho vložili do těchto farních listů, 
abyste s jeho pomocí mohli pozvat třeba 
své známé nebo příbuzné.  

Další novinkou je to, že jsme o záštitu 
nad letošní Nocí v Hloubětíně požádali 
starostu Radka Vondru, který nám ji 
s ochotou poskytl. Díky za jeho podporu!  

Dovolujeme si vás v rámci tohoto 
večera speciálně pozvat na dvě akce, které 
jsme zamýšlely především pro místní 
občany a farníky. První z nich je přednáška 
našeho o. Marka speciálně věnovaná 
30. výročí svatořečení Anežky České, jejíž 
sošku od letoška máme i v našem kostele. 
Dozvíte se zajímavé věci k tomuto výročí a 
máte také jedinečnou možnost poznat 
o. Marka v jeho druhém povolání, protože 
vedle svého kněžství působí také na 

univerzitě jako kunsthistorik.  
Druhou akcí, na kterou chceme 

zvláštním způsobem pozvat, je koncert 

Dětského pěveckého sboru Lístek ze ZUŠ 
Ratibořická pobočky Černý Most pod 

vedením Marie Sedlákové (viz foto 

z archivu sboru). Lístek odstartuje svoji 
chrámovou premiéru právě na Noci 
kostelů v našem kostelíku.  

Možná jej znáte z akcí Prahy 14, kde 
pravidelně vystupuje např. v Galerii 14, v 
KD Kyje, v Kinosále ZŠ Generála Janouška 
a v Divadle Horní Počernice. Pravidelně 
slyšet ho můžete ale také třeba na 
Staroměstském náměstí na předvánočních 
trzích.  



3 

Účastní se také různých festivalů a 
soutěží. V listopadu 2018 se například 

zúčastnil XXI. ročníku mezinárodního 
festivalu koncertního melodramu 
Melodramfest 2018 a vystoupil spolu s 

Lístečkem na koncertě Děti dětem 
v Českém muzeu hudby.  

Mnozí dnešní členové Lístku vyzpívali 
na celostátních sborových soutěžních 
přehlídkách Zahrada písní ještě jako malí 
sboristé v mladším přípravném Lístečku 
dvě zlatá pásma, jedno stříbro a jeden 
bronz. Lístek na Zahradách písní vyzpíval 
již tři stříbrná pásma a jeden bronz. 

V březnu 2019 Lístek soutěžil poprvé 
v krajském kole soutěže Ministerstva 
školství ve sborovém zpěvu a vyzpíval své 
další stříbrné pásmo. 

Anna Smýkalová a Jana Homolka Zelinová 

 

POZVÁNKA: Svatojánský koncert 
pěveckého sboru Imbus (24. června) 

Již takto s předstihem si vás dovolujeme 
pozvat na benefiční Svatojánský koncert 

pěveckého sboru Imbus, jehož výtěžek 
bude věnován naší farnosti na další 
opravy. Přijďte slavnost Narození Jana 
Křtitele oslavit tímto koncertem! Plakátek 

naleznete na nástěnkách, ale také už nyní 
na poslední straně tohoto čísla. 

Někteří z členů sboru jsou mj. i 

obyvateli Hloubětína, kteří se cítili být 
osloveni výzvou k přispění na opravy 
kostela, v jehož blízkosti sami bydlí. 
Koncert je jejich příspěvkem. Nabídku 

jsme jako farnost s vděčností přijali a 

pokusíme se jim vyjít maximálně vstříc při 
přípravách. Tímto děkujeme manželům 
Krejčím, členům Imbusu, za nápad, 

komunikaci mezi farností a sborem a také 
propagaci. Plakátek vytvořila jejich 
pěvecká kolegyně a musíme říct, že se jí 
podařilo malebnost našeho kostela 
vystihnout na jedničku!  

Více o sboru Imbus se dozvíte na jejich 
webové stránce www.sborimbus.cz/. 

 

Poutní mše ke cti sv. Jiří (24. dubna) 
Poutní mše se nesla ve skromném 

duchu, zúčastnilo se jí několik starších 
skautů a také dva zástupci Křesťanské 
policejní asociace, jejíž členy letos o. Marek 
na pouť patrona našeho kostela, skautů, 
ale také příslušníků ozbrojených složek, 
pozval. Po mši se setkání přesunulo do 
farní klubovny. Díky všem, kteří jste přišli 
na mši nebo setkání a podpořili třeba i 
drobným občerstvením!  

Předvelikonoční úklid (13. dubna) 

Díky všem, kteří jste se zúčastnili 
předvelikonočního úklidu v sobotu před 
květnou nedělí! Přišli mladší i starší, na 
hodinku i na celé dopoledne 
s neočekávaným přesahem do brzkého 

http://sborimbus.cz/
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odpoledne. Udělal se kus práce. Bylo to 

především patrné v úpravě prostoru 
kolem křižovnických hrobů a také 
zmizením sutiny po opravách, ale hodně 
se udělalo i na méně viditelných místech. 
Díky za váš čas a nasazení! 

S velkým díky nesmíme zapomenout 
ani na jednoho z našich farníků, který 
zajistil od soukromého provozovatele 
kontejnery na suť a bioodpad a také jejich 
odvoz. Bez této zásadní pomoci by zdárný 
výsledek úklidu nebyl možný. 
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Představujeme vám novou pastorační radu 

Ve volbách do pastorační rady, které proběhly 14. dubna jste zvolili následující farníky z našich 
řad. Poprosili jsme každého z nich, aby se představil a napsal, jak by se rád v rámci pastorační rady 
zapojil.  

Alena Džupinová 

39 let, vdaná, 4 děti. I když jsem několik posledních let pracovala 
v administrativě pořád se vnímám jako zdravotník. Pocházím ze 
Slovenska. V Praze žiji od roku 2002. Nejdříve jsme s rodinou 
navštěvovali farnost na Proseku, později Kobylisy. Do hloubětínské 

farnosti jsme začali intenzívněji chodit asi před třemi lety 
a považujeme ji za „naši“. Jako člen pastorační rady bych se ráda 
podílela na budování živého společenství věřících, informovala 
o dění ve farnosti, mapovala „možnosti – talenty“ jednotlivých 
farníků, případně jejích potřeby a hledala cestu k těm, kteří jsou 
vzdáleni.  

 

Ivana Hůlková 

35 let, svobodná. Ve farnosti jsem od roku2013. Mám na starosti 
květinovou výzdobu. Jsem vyučená zahradnice a pracuji v Gran 

Moravia. Ráda bych i nadále stmelovala naše farní společenství 
(rodinu) a budu otevřená pro farníky každé jejich radě. Ráda také vaše 
připomínky budu předkládat pastorační radě.  

 

 

Alena Rašková 

Narodila jsem se v roce 1947 v Prčici. Pocházím ze tří sourozenců, 
byli jsme vychováni v křesťanské rodině, zejména maminka se 
snažila dodržovat křesťanské tradice. Vystudovala jsem stavební 
průmyslovku a svému oboru jsem zůstala věrná po celý život. Bylo 

to zajímavé a někdy i velmi náročné pracovat na různých stavbách, a 

nakonec v nabídkových řízeních, na výběru subdodavatelů a 
následně jejich kontrole při odvádění prací. V současné době jsem v 
důchodu. Hloubětínskou farnost jsem poznala v roce 1970 po sňatku 
se svým manželem Milošem. Již několik roků jsme se s manželem 
zapojovali do provádění údržbových prací v areálu kostela a od 
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loňského roku do jeho odvlhčení (např. zajištění stavební firmy). Od roku 2014 jsem byla 

členkou pastorační rady kostela sv. Jiří. Vzhledem k věku jsem nechtěla kandidovat do nové 
rady, ale byla jsem znovu oslovena a nakonec zvolena. Nadále se tedy budu snažit podílet 
se na pracích v areálu kostela a bude-li potřeba i při stavebních opravách sv. Jiří. Mám velké 
osobní přání, aby nám Bůh a sv. Anežka, jejíž malá soška je umístěna v mosazném srdci v 
kostele, ve všem našem konání pomáhali a byli nám na blízku. Co mi v životě dělá radost je 
péče o mou rodinu a domov, zahrádku, cestování po Evropě a v poslední době jen po naší 
krásné české zemi včetně poznávání církevních objektů. 

 

Jana Pecková 

Ve farnosti jsem od roku 1962, pracuji jako knihovnice ve školní 
knihovně u sester Voršilek. Ve farní radě jsem připravena pomoci dle 
možností a schopností a podle potřeby. Dost pamatuji, tak mne nic 

moc nepřekvapí. Je dobře, že lidem není ještě všechno jedno.  

 

 

 

Petr Nepil  

47let, státní zaměstnanec, otec 4 dětí, ve farnosti jsem 10 až 20 let. 

Aktivní činnost ve farnosti vyvíjím od roku 2014. V současné době 
jsem kostelníkem. Věci, které bych chtěl rozvíjet: oprava kostela, 

liturgie – rozšiřování různých pobožností (adorace, procesí...). Přál 
bych si sloužit a být prospěšný farníkům. 

 
 

 

Jana Vendelínová 

Pocházím ze Slovenska. Mám vystudovanou teologii a pastorální 
teologii.  Jsem učitelkou na základní škole. Angažuji se v projektu 

Mary‘s meals (www.marysmeals.cz) a v šíření úcty k blahoslavenému 
Karlovi I. a jeho manželce Zitě. V naší farnosti v Hloubětíně jsem 6 let. 

Cítím se tady doma. Kostel, společenství a náš milý duchovní otec – 

to vše mi připomíná krásu a pokoj dětství u babičky...  I když jsem se 

před rokem odstěhovala za Prahu, Hloubětín a kostelík sv. Jiří je moje 

farnost a můj duchovní domov i nadále.  V naší farnosti působím jako 
katechetka. Ráda bych našla šikovné a ochotné farníky v naší farnosti, 
kteří by se také postupně zapojovali do obnovy, rozšíření a rozvíjení 
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farnosti. Budu předkládat i své návrhy, jak a co by dle mého názoru mohlo pomoct farnosti 
rozvíjet se a upevňovat v lásce k Bohu a vůči sobě navzájem. Mojí prioritou je duchovní 
rozvoj farnosti. 

Děkujeme všem členům nové pastorační rady, že se s námi podělili o tyto řádky. Vyprošujeme Boží 
pomoc do jejich služby pro naši farnost.  
 

Konverze naší farnice

V úterý 23. dubna byli farníci účastni ne 
tak častého obřadu. Jednalo se o obřad 
konverze, tedy přechodu (doslova 

obrácení), k římskokatolické církvi jedné 
z našich farnic. Ivanka Hůlková, 

dlouholetá členka naší farní rodiny, byla 
před několika roky pokřtěna v církvi 
pravoslavné. Poté 
co nalezla Krista a 

krásu Boží lásky k 
člověku, jí byla 
tato církev 
doporučena jako 
rychlá cesta ke 
křtu. Přesto ale, 
nejen vzhledem k 

místu svého 
bydliště, začala 
navštěvovat římskokatolickou farnost sv. 
Jiří v Hloubětíně a stala se její nedílnou 
součástí. Dnes by si jen málokdo z nás 
dokázal naši farnost představit bez ní, její 
překrásné květinové výzdoby kostela, 
ochotě vždy fyzicky pomoct při chodu 
farnosti. 

Jak o. Marek několikrát v průběhu mše 
svaté vyzdvihl, katolická a pravoslavná 
církev jsou si natolik blízké, že si navzájem 
uznávají svátosti. Obě církve především 
vyznávají Nejsvětější Trojici a obě 
vzhledem ke své nepřetržité existenci od 
časů prvních křesťanů mají apoštolskou 

posloupnost, tj. každý kněz může jak 
v pravoslavné, tak v katolické církvi 
odvodit své svěcení přes všechny generace 
až k Ježíšovým učedníkům. Ačkoliv 

věroučné rozdíly mezi oběma církvemi 
existují, jako katolíci vyznáváme, že 
Ivančin křest, biřmování, svátost smíření a 

eucharistie přijaté 
u pravoslavných 
byly plně platné 
svátosti. Přesto již 
dlouhá století 
existuje obřad 
konverze ke 

katolické církvi, 
který pevně 
potvrzuje sepjetí 

konkrétního 
člověka s římskokatolickou církví, jejím 
učením a společenstvím všech v ní 
pokřtěných.  

Samotný obřad se uskutečnil po 

skončení homilie. Ivanka předstoupila 
před přítomné a o. Marek za celé 
společenství přednášel osobní přímluvy 
přímo za ni, aby ji Pán provázel na její cestě 
životem. Poté spolu se svými kmotrami, 
které držela za ruku, a spolu s farním 
společenstvím všichni nahlas vyznali 
Krédo – Věřím – v podobě, v jaké se v 
katolické církvi vyznává. 

Adam Homolka
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Velké díky Ivči, že svolila, aby její obřad přestupu byl veřejný a odehrál se na jedné z našich farních 
mší. Podělila se s námi také o svědectví o její cestě s Bohem.  

 

SVĚDECTVÍ  
Poprvé jsem rozmlouvala s Bohem 

někdy mezi 8. až 10. rokem, bylo to na 

táboře. V té době si děti hodně hrály na 

seance a vyvolávání duchů, i já jsem se jich 
účastnila. Jednou jsme měli hru, kde jsme 
chodili podle fáborek, jenže ty fáborky 
byly rozmočené, a tak jsme se ztratili a 

nemohli najít cestu. Bylo nás asi pět, co 

jsme hledali. Tu mě napadlo: klekla jsem si 

do jehličí a z klacíků si složila 
kříž, sepjala ruce a modlila se. 
„Bože prosím, pomoz nám najít 
cestu ven. Slibuji, že už nikdy 

nebudu vyvolávat duchy.“ 

Říkala jsem si, že když něco 
slíbím, tak mi to pomůže. Jen 
co jsem otevřela oči zahlédla 
jsem fáborku, kterou jsme 
celou dobu přehlížely a 
vyvedla jsem nás ven. Svůj slib jsem 
dodržela. 

 Mí rodiče, ač pokřtěni, mě k víře 
nevedli, ale tak nějak náš Pán zařídil, 
abych potkávala občas někoho, kdo mě do 
kostela přivedl a já se cítila v tom kostele 

moc dobře. Zprvu mě uchvátila výzdoba, 
potom klid a nakonec pomoc, útěcha. 
Jeden čas jsem se i zajímala o to, jestli se jde 

nechat pokřtít v dospělosti, ale asi nepřišel 
ten správný čas, a tak jsem žila v domnění, 
že už to nejde. 

 V době dospívání jsem prošla mnohým 
zlým i dobrým, padala jsem na dno a opět 
vstávala a jeden čas si nevážila sama 
sebe… Až jsem v Praze objevila malý 
kostelík, nebo možná spíš kapličku, kam 
jsem chodila rozmlouvat s Bohem. Klečela 
jsem na klekátku za mříží a učila jsem se 

odpouštět, aby bylo odpuštěno i mě. Bylo 
to dost těžké. Modlila jsem se za ty, kteří 
mi ublížili, modlila jsem se za sebe, aby mi 

Bůh ukázal cestu a abych 
mohla být lepším člověkem. 

A Pán mi ji ukázal. Poslal 
mi do cesty Davida, který 
mě zaujal myšlenkami, které 
sdílel se mnou, aniž by mě 
znal. Svěřila jsem se mu, že 
toužím být pokřtěna a on mi 
u známého pravoslavného 
kněze křest do několika 

měsíců domluvil. Křtem jsem získala nejen 
blízkost našeho Pána, odpuštění, ale i 

vnitřní klid, lásku a radost z pomoci 

druhým. Po navštívení několika 
bohoslužeb v centru jsme objevili náš 
kostelík v Hloubětíně, kde jsme našli tu 
pravou farní rodinu.  

Díky Pánu Bohu, otci Markovi i Vám 
všem  

Ivana Hůlková 
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ADORACE 

Nový zákon povýšil slovo adorace k 
důstojnosti, kterou dříve nemělo. Ve 
Starém zákoně se adorace obracela kromě 
Boha také v některých případech 
k andělovi (srov. Nu 22,31) nebo ke králi (1 
Sam 24,9). V Novém zákoně však při 
každém pokusu uctívat někoho jiného než 
Boha nebo osobu Krista, přichází 
bezprostřední reakce: „Nedělej to! Adorace 

patří pouze Bohu“. Jako 

kdybychom 

v opačném případě 
byli vystaveni 

smrtelnému 
nebezpečí. Právě to 
Ježíš na poušti opakuje 
ustavičně pokušiteli, 
který chce, aby se před 
ním sklonil: „Je psáno: 
Pánu, svému Bohu, se 
budeš klanět a jen jemu 
sloužit“ (Mt 4,10). 

Církev rozvinula 
toto učení a rozlišuje mezi adorací 
náležející výlučně Bohu a úctě ke světcům, 

a úctě vyhrazené Panně Marii. Adorace 

tedy patří jedině Bohu. Původní řecký 
výraz proskynésis, užívaný v evangeliích 
a Zjevení sv. Jana, znamenal konkrétní 
gesto klanění, položení se na zem tváří 
k zemi na znamení úcty a podřízenosti, 
vysvětluje dále otec Cantalamessa. Pouze 

v dialogu se Samaritánkou a v 1. listu 

Korinťanům (14,25) začíná označovat 
vnitřní postoj duše vůči Bohu.  

Nás však zajímá především to, jak tuto 

adoraci praktikovat. Navzdory dlouhým 

přípravám má adorace charakter intuice, a 
proto zpravidla nemá dlouhého trvání: 

„Je jako záblesk světla v noci. Je to však 
zvláštní světlo: ani ne tak světlo pravdy, jako 
světlo skutečnosti. Je to prožitek velikosti, 

majestátu, krásy a zároveň dobroty Boha a jeho 

přítomnosti, který nám vyráží dech; jakési 
ztroskotání v bezbřehém a bezedném oceánu 
Boží vznešenosti.“ 

Výrazem adorace je 
ztišení a mlčení. „Když 
smysly obklopuje 

nekonečné ticho a s 
pomocí ticha zestárnou 
vzpomínky“, říkal jeden 
z pouštních otců, 
nezbývá než adorovat.  

„Jako když 
vystupujeme na vysokou 

horu a s přibývající 
výškou řídne vzduch, tak 
také čím více se Bohu 
přibližujeme slova se 

stále krátí, až nakonec zmlknou docela a spojí 
se v tichu s tím, který je nevýslovný (srov. 
Pseudo-Dionysios Areopagita, Mystická 
teologie, 3, PG 3,1033).“ 

Pokud už musíme něco říci, abychom 
„zastavili“ mysl a zabránili jí v těkání po 
jiných předmětech, je dobré učinit tak 
nejkratším slovem, jaké máme: Amen, 

Ano. Adorovat totiž znamená přitakat. 
Znamená svolit, aby Bůh byl Bohem. A říci 
ano Bohu jakožto Bohu a sobě sama jako 

Božímu stvoření. 
Adorace tedy vyžaduje sklonění se a 

mlčení.  



11 

Tiché a dlouhé setrvání před 
svátostným Ježíšem dovoluje člověku 
vnímat jeho vůli s námi. V adoraci 

klademe před Krista své plány, abychom 
učinili místo těm jeho.  

„Jde o to, co jinými slovy říká apoštol Pavel, 
když píše: „My všichni s nezakrytou tváří 
odrážíme jako v zrcadle velebnost Páně, a tak se 
přetvořujeme stále víc a víc k zářivé podobě, 
jakou má on. Působí to Duch Páně (2 Kor 
3,18).“  

Skvěle jistě kontemploval eucharistii 
onen rolník z farnosti v Ars, když na dotaz 
svatého faráře po tom, co dělá při všech 
svých návštěvách kostela, odpověděl: 
„Nic, já hledím na něj a on hledí na mne!“ 

 

K tiché adoraci před vystavenou Nejsvětější 
Svátostí jsme pozváni všichni, farníci i 
návštěvníci našeho kostela, každý čtvrtek 
(kromě prázdnin) od 18:30-19:00.  

 

Z myšlenek papežského kazatele Raniera 
Cantalamessy 

INZERCE 

• Hloubětínská farnice doučuje 
němčinu (děti, studenty, dospělé), tel. 
607 390 198. 

• Prodám křepelčí vajíčka – 1ks/4 Kč. 
Třebaže jsou křepelčí vajíčka v porovnání 
s těmi slepičími miniaturní, nenechte se 
zmást. Ve srovnání se slepičími obsahují 
více než dvojnásobek vitamínů, dále velké 
množství draslíku, železa a fosforu. 
Vajíčka mají také hodně kobaltu, mědi, 
niacinu, esenciálních aminokyselin a velké 
množství lecitinu, který přispívá ke 
snížení hladiny cholesterolu v krvi. Jsou 
bohatým zdrojem Omega-3 a Omega-6 

mastných kyselin. Tel. 607 390 198. 

 

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 

 

 

Neprodejné, vlastním nákladem, uzávěrka červnového čísla bude 3. června 2019. 
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