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 Farní listy 
Ročník III. číslo 6   červen 2019   www.farnosthloubetin.cz 

 

Milí čtenáři našich Farních listů, 
zatímco květen je tradičně zasvěcen Panně Marii, 

kterou jsme slavili Májovými pobožnostmi a poutí do 
Dobré Vody, červen se koncentruje na úctu k Ježíšovu 
srdci. Srdce-symbol lásky Bohočlověka Ježíše Krista, hoří 
pro nás nekonečnou láskou, přestože jsme často slabí a 
tuto lásku snad ani nevnímáme.  

Přeji sobě i vám všem, abychom se nechali rozpálit 
žárem Božím – jazyky Ducha Svatého, a tak naplněni jeho 
sedmery Dary (moudrosti, rozumu, rady, síly, zbožnosti, 
umění, bázně Boží) se blížili obrazu Boží dokonalosti.  

Váš P. Marek 

 

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

neděle   08:30 

 

9. 6. slavnost Seslání Ducha Svatého 

13. 6. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a 
věčného kněze 

16. 6. slavnost Nejsvětější Trojice 

20. 6. slavnost Těla a Krve Páně (v naší 
farnosti budeme slavit v neděli 
23. 6. v 8:30 i se slavnostním 
průvodem) 

22. 6. 9:00 farní brigáda 

23. 6. farní kafe 

 

24. 6. slavnost Narození Jana Křtitele 

19:00 Svatojánský benefiční 
koncert  

28. 6.  Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

29. 6. slavnost sv. Petra a Pavla 

5. 7. slavnost sv. Cyrila, mnicha, a 

Metoděje, biskupa, patronů 
Evropy, hlavních patronů Moravy 

 první pátek v měsíci 
 

Úterý 18:40 ve farní klubovně – Hovory o 

víře.  
Středy v lichém týdnu 19:00 – Modlitby 

žen. 
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Jarní farní pouť 2019 

Díky vám všem, kteří jste se zúčastnili 
naší farní pouti na jih Čech (Dobrá Voda, 
Vyšší Brod). Byl to požehnaný čas. 
A i počasí se přes počáteční mráčky 
nakonec nádherně vyvedlo a šťastně jsme 
dojeli domů. Díky Bohu!  

 

POZVÁNKA: Předprázdninové termíny 
hovorů o víře  

Máte poslední předprázdninovou 

příležitost přidat se k úterní katechezi 
s právě probíraným dlouhodobějším 
tématem – mše svatá, její pochopení a 
symboly. V úterý 11., 18. a 25. června po 

mši cca v 18:40 v prostorách farní 
klubovny. O prázdninách se úterní 
katecheze konat nebudou. 

Těší se na vás katechetka Jana 

Vendelínová.  
 

VÝZVA: Předprázdninová farní brigáda 

(22. června 9:00) 
Jste srdečně zváni k opálení se pod 

červnovým Sluncem při farní brigádě! 

Ne všechno se stihlo před Velikonoci a na 
odvážné čekají i další nové výzvy.  

Sraz v sobotu 22. června v 9:00 

u kostela, více informací k plánovaným 
pracím u kostelníka Petra Nepila.  

 

POZVÁNKA: Poslední předprázdninové 
farní kafé  

O prázdninách se farní kafe konat 

nebude, sejdeme se ve farní klubovně až 

v září. Poslední farní kafe bude v neděli 
23. června, kdy budeme slavit slavnost 

Těla a Krve Páně. Přijďte pobýt!  

 

POZVÁNKA: Svatojánský benefiční 
koncert (23. června 19:00) 

Jak jsme vás zvali v minulém čísle, tak i 
v tomto opakujeme výzvu pro vás a vaše 
známé – zvěte a přijďte na Svatojánský 
koncert sboru Imbus v našem kostele. 
Výtěžek půjde na další opravy kostelíka.  

Pozvánku můžete také najít 
v červnovém čísle časopisu městské části 
Prahy 14, tedy ve Čtrnáctce, na straně 17. 

Bohužel jsme nestihli uzávěrku 
zpravodaje diecéze, ale pozvánku na 
koncert naleznete alespoň v kalendáři 
diecéze na webu apha.cz. A samozřejmě 
na našem webu a Facebooku. 

 

VÝZVA: Prosíme o spolupráci na 
pokoncertním občerstvení 

Žádáme pilné a ochotné hospodyňky a 
hospodáře o vytvoření či napečení 
chuťovek pro občerstvení po 
Svatojánském benefičním koncertě. Pokud 

máte příležitost, čas a prostředky něco 
připravit, doneste to prosíme buď v neděli 
po mši na farní kafe s označením, že je to 
občerstvení pro tento koncert nebo 
v pondělí před koncertem.  

Vaše chuťovky poslouží nejen 
návštěvníkům, ale také jako milá drobná 
odměna po výkonu pro sbor Imbus, který 
za své vystoupení ve prospěch naší 
farnosti nic nežádá.  

Drobné občerstvení v případě dobrého 
počasí bude podáváno přímo u kostela 

případně ve farní klubovně. Je to 

příležitost pochválit sbor po koncertu, více 
se dozvědět o tom kdo jsou a co dělají a 
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zpívají a také příležitost sejít se s dalšími 
návštěvníky tohoto koncertu. 

 

VÝZVA: Podpořme bohoslovce z naší 
farnosti!  

Drazí farníci, jak jistě mnozí víte, od nás 
z farnosti je aktuálně v pražském 
kněžském semináři jeden bohoslovec – 

Karel Vrana. Naposledy jste ho mohli 

v naší farnosti například vidět ministrovat 
při velikonoční vigilii. Je to velké 
požehnání pro celé farní společenství a 
vzhledem k současnému velmi nízkému 
počtu kandidátů na kněžství v České 
republice je třeba si této skutečnosti 

považovat. 
Karel právě dokončuje třetí ročník 

bohosloveckých studií a nezapomínejme 

tedy na něj v našich modlitbách. 
Vedle našich modliteb potřebuje také 

pomoc materiální. Arcibiskupský kněžský 
seminář poskytuje bohoslovcům 
ubytování a stravu, nicméně nikoliv 
bezplatně. Nechceme zabíhat bez jeho 
svolení do podrobností, ale jistě můžeme 
napsat, že se Karel nenachází v situaci, kdy 

by mohl požádat o vyšší příspěvek svou 
rodinu. 

Proto vyzýváme všechny dobrodince, 
kteří by rádi našeho bohoslovce Karla na 

studiích finančně podporovali 
dlouhodobě, aby se neváhali přihlásit v 
sakristii o. Markovi. Zároveň také s touto 
výzvou zřizujeme v našem kostele novou 
kasičku speciálně na jeho podporu. Kdo by 

tedy chtěl darovat třeba jen jednorázovou 
částku, může samozřejmě také v sakristii 

nebo k tomu může využít právě tuto 
kasičku, jejíž veškeré výtěžky půjdou 

přímo arcibiskupskému kněžskému 
semináři na zabezpečení stravy a dalších 
potřeb našeho bohoslovce.  

Vaše ekonomická rada farnosti 

 

INFO: Kněžské svěcení u křižovníků 

Červen je tradičně obdobím jáhenských 
a kněžských svěcení, nejinak je tomu i u 
křižovníků. V sobotu 15. června v 11 hodin 

přijme v hlavním řádovém kostele sv. 
Františka u Karlova mostu z rukou 

biskupa Karla Herbsta kněžské svěcení 
křižovnický jáhen Martin Moravec. 

Primiční mši bude sloužit den na to, 

v neděli 16. června v 10:30 v kostele sv. 

Petra Na Poříčí.  
Doufáme, že se najde příležitost přivítat 

tohoto novokněze i v naší farnosti.  
 

 

Noc kostelů 2019 je za námi!  

Na 130 návštěvníků letos zamířilo do 
našeho kostela. Máme z toho jako letošní 
pořadatelé velkou radost! Do tohoto čísla 
jsme nezapočítali přibližně 10 
dobrovolníků z řad našich farníků, ani 25 
členů vystupujícího sboru Lístek.  

Letošní vize programu  

Věříme, že k zvýšení návštěvnosti 
přispěl i nabitý program, který se podařilo 
dát dohromady. Letos jsme se snažili 
cíleněji ukázat náš kostel zvenku i zevnitř, 
přiblížit, co v něm prožíváme a co všechno 
se v něm dá dělat. Náš kostelík slouží 
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především k setkání s Bohem a doufáme, 
že i naše nedokonalé snahy o 
zprostředkování smyslu našich chrámů, 
přispěly k rozšíření 
tohoto povědomí. 

Bez vás by to nešlo  

Děkujeme všem z naší 
farnosti, kteří místo 
návštěvy jiných a snad i 
atraktivnějších míst 
v Praze, přišli do našeho 
kostela, ať už pomoci se 
samotným programem 
nebo se ho přímo 
zúčastnit. Byli jste 
povzbuzením, že naše snažení má smysl i 
pro farnost!  

Zahájení Noci 

Noc jsme kromě hektických příprav 
zahájili slavením klasické páteční 
bohoslužby v 18:30. V průběhu celého 
večera jsme promítali fotky z některých 
farních akcí a návštěvníci 
si mohli s sebou domů 
odnést vedle razítka 
z našeho kostela také 
vysvětlení sedmi darů 
Ducha Svatého z našeho 
„duchovního koutku“. 

Sbor Lístek  

Velké díky patří sboru 
Lístek pod vedením paní 
Marie Sedlákové za jejich ochotu podělit se 
s námi o svou dovednost a obětovat svůj 
páteční podvečer k rozdávání radosti 
z hudby samotné, ale také z jejich zpěvu. 
Program byl sestaven ze skladeb zdánlivě 
světských, ale přibližujících obecné lidské 

hodnoty, ale také jednoznačněji 
duchovních v kánonech Salvator mundi 
salva nos (Spasiteli světa spas nás) nebo 

Dona nobis pacem 

(Daruj nám pokoj). 
Vrcholem jejich 

vystoupení byla 
úsměvná skladbička od 
současného skladatele 

Emila Hradeckého 
Změním se! o 
úspěšnosti předsevzetí.  

Jubilující Anežka Česká 

Máme radost, že se 
aktivně do programu 

zapojil i o. Marek. Po loňské přednášce 
pana Rašky o Hloubětíně jako takovém a 
křižovnickém statku s kostelem 

pokračoval otec přiblížením významu 
Anežky České pro křižovníky, naši farnost 
i celý národ, a to právě v letošním 
jubilejním roce jejího svatořečení. 

Prohlídka kostela 

Následovala 
prohlídka kostela 

pro ty, kteří se 
chtěli projít 
kostelem, jako by 

ho navštívili 
poprvé. 

Průvodcovské 
zkušenosti ze 

studentských let využil farník Adam 
Homolka a provedl návštěvníky 
prostorem kostela jako liturgického 
prostoru. Co k čemu slouží, jaký to má 
třeba i symbolický význam a neopomněl 
ani zmínit krátkou historii našeho kostela. 
Návštěvníci se aktivně zapojili svými 
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otázkami už v průběhu prohlídky a 
několik si jich nechali i po ní. Zpřístupněn 
byl i na tuto část kůr s varhanami. A ti, 

kteří chtěli vyzkoušet svoje čerstvě nabité 
znalosti se mohli zapojit do hry připravené 
naší katechetkou Janou Vendelínovou.  

S modlitbou  

Jako poslední bod 
programu v našem 
kostele byla modlitba a 

zpěv chval s kytarovým 
doprovodem, kterou 

jsme chtěli vyjádřit 
otevřenost našeho srdce 

Bohu a skrze naši 
modlitbu Mu předložit 
ten strávený čas, 
samotné návštěvníky i 
naše město a jeho 

obyvatele. Střídaly se 
písně a chvíle ticha, 
ve kterých účastníci 
mohli přednést prosby za své blízké a 
potřeby, slova vděčnosti, a to ať nahlas 
nebo tiše ve svém srdci.  

 

 

 

Co přinese další ročník?  

Ozvaly se hlasy, že letos byla laťka pro 
další Noc kostelů nasazena hodně vysoko 
– jak co do kvality programu, tak do počtu 
návštěvníků. Myslíme, že takto bychom 
uvažovat neměli – zbytečně bereme vítr 
z plachet organizátorům následujícího 

ročníku. Ti by se neměli 
cítit být omezováni tím, 
jaké byly předchozí. 
Mohou mít jinou 

perspektivu přístupu, 
využijí staré, ale třeba 
přijdou i s novými 
nápady a inspirací, 
program může být 
nabitý nebo zcela 
jednoduchý, například 
jen otevřít kostel a 
umožnit lidem zůstat 
v tichu našeho kostela. 
Věříme, že Duch Svatý 
vane jak chce, a máme 

v něj důvěru. 😊  

 

Anna Smýkalová a Jana Homolka Zelinová  
Díky za poskytnuté foto Aleně Džupinové 

 

Nová EKONOMICKÁ RADA 

Vedle volby do nové pastorační rady byla na jaře tohoto roku jmenována i nová rada 
ekonomická. Tak jako v minulém čísle členy pastorační rady, oslovili jsme do těchto Farních 
listů i členy rady ekonomické, aby nám napsali něco o sobě a jak vidí svou úlohu v této knězi 
nápomocné funkci.  

O slovo jsme také požádali o. Marka.  
 

Ekonomickou radu farnosti je povinen ustanovit každý duchovní správce farnosti, přičemž jedna 
osoba má být z rady pastorační, v našem případě je to Petr Nepil. Rada je poradním orgánem a má 
napomáhat místnímu knězi v materiálních záležitostech chodu farnosti. Jsem velmi rád, že jsme se s 
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radou již sešli a doufám, že budeme spolu dobře vycházet, vždyť nás s Boží pomocí čeká hromada 
práce! Na prvním sezení v úterý 4. června jsme probírali podporu našeho bohoslovce Karla a chodníky 
kolem kostela. Již nyní děkuji Adamovi Homolkovi za zápis a těším se s ostatními (Veronika Plešková, 
Petr Nepil, David Jílek, Martin Smýkal) na společnou spolupráci. 

O. Marek 

Adam Homolka 

S mou manželkou navštěvujeme farnost sv. Jiří v Hloubětíně již od našeho přistěhování 
se do Prahy na začátku roku 2016. Pocházím z Kroměříže, v současnosti bydlím na Proseku 
a pracuji v jedné podřízené organizaci Ministerstva zemědělství. Je mi ctí, že jsem byl 
jmenován do ekonomické rady a účast v ní vnímám jako službu, kdy mohu mé skromné 
znalosti a dovednosti uplatnit v zájmu naší farnosti, oprav a péče o náš krásný kostelík. 
Práce je zde jako na kostele Rád bych v ekonomické radě vypomohl s hledáním nových a 
participací na stávajících dotačních programech, s kterými částečně pracuji i ve svém 
zaměstnání.  

David Jílek 

Naši krásnou farnost u kostela svatého Jiří v Praze Hloubětíně navštěvuji již přes 5 let. 
Začínal jsem kostel navštěvovat jako farník a poté jsem se snažil aktivně zapojit do chodu 
farnosti. Mým cílem v Ekonomické radě a mým hlavním důvodem pro účast v ní je pečovat 
o náš kostel a postarat se o to, aby i další generace mohly navštěvovat a modlit se v této 
nádherné historické památce. S Boží pomocí a pracovitostí našich farníků a přátel máme 
šanci. 

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

Veronika Plešková 

Náš kostel v Hloubětíně navštěvuji od roku 2011. Do ekonomické rady jsem byla 
oslovena, čehož si nesmírně vážím. V rámci svého působení bych ráda přispěla především 
právními znalostmi a svým dílem přispěla k realizaci projektů, které jsou naplánovány.  

Martin Smýkal 
Prvně bych chtěl poděkovat otci Markovi za nominaci do ekonomické rady, které si velmi 

vážím a kterou rád přijímám. Je mi 28 let a jsem šťastně ženatý, původem z Přerova. Do 
Prahy jsem šel kvůli studiím na Vysoké škole ekonomické, kterou jsem zdárně dokončil, a 

nakonec se zde i usadil. V současnosti pracuji jako účetní analytik, asistent auditora, 

daňového poradce a také vykonávám živnost v oblasti vedení účetnictví a zpracování daní. 
V naší farnosti se pohybujeme se ženou relativně krátce – prakticky ihned od našeho 
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přestěhování na Hloubětín (podzim 2017). Ani jsme netušili, že nám tato farnost tolik 

přiroste k srdci, nadchla nás svou otevřeností a přátelským přístupem, našli jsme zde 
výborné farníky a přátele. To je také důvod, proč chci nabídnout své rady, znalosti a 
dovednosti, které povedou ku prospěchu celé naši farnosti. Rád bych se jako člen 
ekonomické rady zasadil o kvalitnější systém plánování a řízení finančních prostředků, 
dohlédl na maximální otevřenost, transparentnost a hospodárnost na straně výdajů a také 
se snažil hledat spolu s ostatními členy ekonomické rady možnosti potencionálních 
finančních zdrojů na příjmové stránce farnosti. Budu rád i za Vaše případné náměty na 
zlepšení ekonomického chodu farnosti.  

 

Díky členům nové ekonomické rady za své představení!  
 

 

DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ: Páteční půst 

Každý pátek je den pokání, neboť toho 
dne za nás umřel náš Spasitel. Kajícími 
skutky se připojujeme alespoň nepatrně k 
jeho oběti, a tak hlásíme k jeho 
kříži. Páteční půst od masa 

patří už dlouho mezi církevní 
přikázání. Jeho zachování je 
nyní velmi ztíženo složitostí 
dnešního života. Proto tuto 

povinnost pozměňujeme tak, 

že věřící buď mohou dále 
zachovávat v pátek půst od 
masa, anebo si uložit nějaký 
projev pokání podle vlastní 
volby, buď půst nebo skutek zbožnosti 
nebo skutek lásky. 

Páteční půst to není jen půstem od masa 

Půst: odepřít si masitý pokrm, 
alkoholický nápoj, kouření, sladkosti, 
zábavné pořady v televizi a podobně. 
Skutek zbožnosti: účast na mši svaté, četba 
Písma, křížová cesta, modlitba růžence, 
studium křesťanské nauky, meditace a 
podobně. Skutek lásky: návštěva 
nemocných a péče o ně, pomoc bližnímu, 

konkrétní služba občanskému nebo 
církevnímu společenství a podobně. 

To jsou jednoduše popsány předpisy 
katolické Církve. Když nad nimi 

uvažujeme a když se 
snažíme žít opravdový 
vnitřní život s Kristem, 

tak přijdeme k závěru, že 
v pátek je nejdůležitější, 
abychom zachovali 

Církevní přepisy a 
zároveň si víc spojili 
s trpícím Kristem.  

Cestou k Bohu 

Jak se každý z nás 
může nejvíc spojit s Ježíšem na Kříži? 
Každý máme k tomu jinou cestu a jiné 
prostředky a možnosti. Proto bychom měli 
zpytovat svoje svědomí a hledat, jak se 
můžu mou osobní obětí spojit 
s milovaným Ježíšem? Pro někoho je větší 
oběť, když v pátek nebude jíst čokoládu, 
pro dalšího, že nebude v pátek pít alkohol, 
pro dalšího, že nebude dvě hodiny na 

sociálních sítích a počítači, pro dalšího, že 
v pátek se nebude dívat na televizi a tento 
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čas zasvětí četbě Písma svatého, nebo jiné 
nábožné knihy, která ho povzbudí žít 
intimní vztah s Bohem. Nebo opačně, 
nemusíme se zřeknout něčeho, ale 

udělejme v pátek něco navíc. Např. 
zúčastníme se mše svaté, pomodlíme se 
celý růženec, nebo Křížovou cestu, 
zajdeme za naším nepříjemným 
kamarádem nebo sousedem a budeme se 
snažit mu nějak pomoct…  

Nejsme „dobří a zbožní katolíci“ jenom 
tehdy, když nejíme v pátek maso, ale 

tehdy, kdy je naše srdce připraveno 
nějakou obětí přijmout Krista a žít podle 
jeho přikázaní lásky. 

Je mnoho způsobů, cíl je jenom jeden: 
jakýkoliv skutek, nebo zřeknutí se něčeho 
mi pomáhá být blíž ve vztahu s Ježíšem, 
který je mým Přítelem a kterého se 

nebojím, ale na Něhož se těším… 

Jana Vendelínová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparentní účet u Fio banky  
pro váš příspěvek na opravu farnosti  
má toto číslo a QR kód (pro možnost 

platby mobilním telefonem): 
2701441756 / 2010 

 

Účet pro příspěvek  
na chod kostela – příspěvek 

„do kasičky“ (výzdoba, teplo, světlo, 
voda) nese číslo a QR kód: 

2401449553 / 2010 

 

 

 

 

 

 

 

  

Neprodejné, vlastním nákladem, uzávěrka prázdninového dvojčísla bude 3. července 2019. 


