
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiří Praha-Hloubětín   
IČ 26520532, Platnéřská 191/6, Praha 1, Staré Město, 110 00 
 

 

 Farní listy 
Ročník III. číslo 9    září 2019   www.farnosthloubetin.cz 
 

„Cestu, kam jdu, znáte. Já jsem ta cesta, 

pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než 
skrze mne.“ (výňatek Jan 14,1-6).  

 

Jít po střední, pravé a přímé cestě, která 

nás – obrazně řečeno – vede mezi zoufalstvím 

po levici a falešným sebevědomím po pravici, 
by bylo mnohem obtížnější, kdyby Kristus 

neřekl: „Já jsem cesta, pravda a život” (Jan 14,16). Tím jakoby napovídal: Kudy chceš jít? Já 
jsem cesta. „Kráčejme proto s jistotou po této cestě a mějme se na pozoru před léčkami, které 

nás ohrožují.“ (Podle sv. Augustina)       Převzato z Víra.cz 

 

I v tomto školním a de facto i pastoračním doufáme, že se nám podaří jednotlivě i 
společně najít Jeho cestu a kráčet po ní ruku v ruce s Ním, Ježíšem!  

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

neděle   08:30 

 

6. 9. první pátek v měsíci 
8. 9. farní kafé – první po prázdninách 

12. 9. 18:30 adorace Nejsvětější Svátosti 
– první po prázdninách 

14. 9. svátek Povýšení sv. Kříže 

16. 9. památka sv. Ludmily 

21. 9. 8:00 farní brigáda  

23. 9. památka sv. Pia z Pietrelciny 

24. 9. den biskupské vizitace 

 18:00  mše svatá sloužena 
arcibiskupem pražským Dominikem 
Dukou 

 Cca 19:00 farní kafé 

28. 9. Slavnost sv. Václava, mučedníka, 

hlavního patrona českého národa 

1. 10. památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše 
(z Lisieux) 

2. 10. Svatých andělů strážných 

4. 10. sv. Františka z Assisi 
13. 10. farní kafé 

7. 10. Panny Marie Růžencové 

12. 10. farní pouť (info s.4) 

10. 11. farní kafé 
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Pozvánka: Farní brigáda (sobota 21. září)  
Před biskupskou vizitací proběhne 

farní brigáda, na kterou srdečně zveme. 

Bude potřeba zkultivovat prostor 
v kostele, kolem kostela venku, ale také ve 

vnitřních farních prostorách. Prostě zase 
práce jako na kostele!       Přijďte prosíme, 

alespoň na hodinku a klidně v průběhu 
dopoledne. Pro ranní ptáčata sraz v 8:00. 

Těm, kdo rádi pracují v zahradě 
doporučujeme vzít s sebou rukavice a kdo 

může i zahradní nůžky!  
Již teď srdečné díky, za čas, který si 

uděláte a Vaši práci!  

 

Zahájení výuky náboženství a dalších 
pastoračních aktivit v tomto školním roce 

 

Náboženství pro děti a mládež bude 

probíhat vždy ve čtvrtek od 17:30 do 18:15 

ve farní klubovně. 
Začínáme 12. září. 
 

Farní katecheze pro dospělé: Každé 
úterý od 18:45 do 19:45 po mši svaté ve 

farní klubovně.  
První setkání 10. září. 
 

Modlitby žen: každou druhou středu 
od 19:00 ve farní klubovně nebo dle 

domluvy. 

Sejdeme se 4. září.  
 

Případné dotazy můžete směřovat na 
naši katechetku Janu Vendelínovou nebo 
o. Marka. 

Schůzka pastorační rady (6. srpna) a 
informace k biskupské vizitaci (24. září) 

V úterý 6. srpna 2019 se konala první 

schůzka pastorační rady, kde se 
prodiskutovala farní pouť, možnosti 
spolupráce s komunitním centrem H55 a 

program vizitace o. kardinála Duky v naší 
farnosti, která se uskuteční v úterý 24. září 
2019 od 10 do 20 hodin.  

Program o. kardinála: dopoledne 

vizitace farnosti, schůzka a následně oběd 
se členy zastupitelstva městské části Prahy 

14, odpoledne návštěva dětského domu 

Paprsek a také schůzka s pastorační a 
ekonomickou radou.  

Všichni farníci jsou zváni a vítáni 
v 18 hodin na mši svatou a následné 
agapé ve farních prostorách! Kdo by chtěl 
a mohl nějak pomoct v ten den, prosím, 
hlaste se u Petra Nepila nebo u Jany 

Vendelínové, katechetky.  

 

Desáté výročí P. Marka v Hloubětíně 

Je to tak! Náš farář, Marek Pučalík je 
v hloubětínské farnosti už 10 let.  

V neděli 18. srpna 2019 jsme si toto 

výročí připomněli ve mši svaté. Naši mladí 
farníci Martin a Anička poděkovali 

o. Markovi za jeho 

obětavost a milý 
přístup 

a odevzdali mu 

symbolický dort 

s borůvkovou 
desítkou. My 

všichni přejeme 
o.  Markovi hodně 

sil a světla Ducha Svatého v jeho další 
službě v naší farnosti! A také jako farníci se 
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budeme ještě více snažit mu v jeho službě 
u nás pomáhat. A to nejen modlitbou, ale 

také radou a praktickou pomocí. 

 

Za našeho kněze se modlíme vždy po 
mši svaté. Text, jak již jistě víte, můžete 
najít na lavicích (z druhé strany je modlitba 

k Archandělu Michaelovi). Je přejat 
z modrého kancionálu číslo 049D. 

 

„Pane Ježíši, 
děkujeme ti, že máme 
mezi sebou kněze, tvého 
služebníka a správce 

Božích tajemství. 
Prosíme tě, dej mu 
věrnost a vytrvalost 

v tak svaté službě 
a nám živou víru, žes 

ho poslal ty. Učinils jej 
naším duchovním 
vůdcem: dej mu ducha 
moudrosti a rady; dej 

mu upřímnost otcovské 
lásky a nám dar úcty 

a oddanosti, ať pozorně 
nasloucháme jeho slovům. Vybral jsi ho z nás 

a pro nás, člověka, který se musí potýkat se 
slabostmi našimi i svými. Dej nám i jemu 

trpělivost a vzájemné pochopení. Dej mu 

zdraví pro jeho těžkou službu. Ať je naším 
dobrým pastýřem a přivede nás do nebe.“ 

INFORMACE: Návrat oltářních obrazů do 
našeho kostela 

Pozorný farník si jistě o prázdninách 
všiml, že v presbytáři (prostoru kolem 
oltáře) se na levé straně změnil obraz 
svatého Jiří.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V druhé polovině 20. století, po 
reformách liturgie a bohoslužebného 
prostoru došlo ke změnám interiéru i 
v našem kostele. Nyní se našly v 
pozůstalosti tehdejšího správce farnosti, 
o. Stanislava Prokopa, dva obrazy 

z bývalých hloubětínských oltářů.  
První z nich je právě svatý Jiří. Obraz 

namaloval pro křižovníky v roce 1892 ve 

své době uznávaný český malíř a pedagog 
Emanuel Dítě ml. A druhé plátno 
zobrazuje tehdy ještě blahoslavenou 
Anežku Českou, výročí jejího svatořečení 
si připomínáme právě tento rok. 
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NABÍDKA: Váš úmysl může putovat do 
Svaté země 

Naše dvě farnice se chystají na pouť po 
Ježíšových stopách zde na zemi – do 

Izraele. Je to pro ně samotné velká událost 
a chtěly by se o tuto možnost podělit jistým 
způsobem i s námi ostatními.  

Pokud máte přání, aby vám přivezli 
nějakou drobnost na památku (například 
růženec) či jim chcete svěřit nějaký svůj 
úmysl, se kterým budou tuto pouť 
prožívat a budou jej předkládat 
v modlitbě na těchto svatých místech, 
můžete to napsat na papírek a dát do 
sakristie (v případě památky bude třeba 
uvést jméno s kontaktem, v případě 
úmyslu lze i anonymně) nebo můžete 
poslat na mail 

ivanka.hulkova@seznam.cz.  

Ivana a Alena také prosí o naši 
modlitbu, a to nejen za šťastný návrat 
domů. 

 
POZVÁNKA: Farní podzimní pouť (12. 
října) 

Zveme Vás na farní pouť, která se 
uskuteční v sobotu 12. října. 

Program: 

• odjezd v 7:30 od bazénu Hloubětín 

• cestou modlitba růžence 

• mše svatá v 10:00 

• příjezd kolem osmé hodiny večer 

 

Můžete se přihlašovat v sakristii a na 

mailu farnosti 

farnosthloubetin@gmail.com. 

 

Cena a konečné datum pro přihlášení 
budou upřesněny v ohláškách.  

Mariánská Týnice – obnovený poutní 

areál s kostelem Zvěstování Panny Marie, 
jehož autorem je jeden z nejvýznamnějších 
barokních architektů: Jan Blažej Santini 

Aichel. 

Manětín – barokní městečko se zámkem a 

dvěma kostely: sv. Barbory a sv. Jana 

Křtitele. 

 

Rabštejn nad Střelou – nejmenší město v 
Evropě, zámek a kostel Panny Marie 

Sedmibolestné. 

 

  

mailto:ivanka.hulkova@seznam.cz
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NOVINKY v pastoraci naší farnosti 
Nový školní rok bývá pro řadu farností i 

novým rokem pastoračním. I v naší farnosti 
po prázdninovém útlumu nastává zahájení 

osvědčených pastoračních aktivit (viz s. 2), ale 

také příležitost pro uskutečnění aktivit nových. 

Jako jsou například dvě následující.  
 

Služebníci eucharistie k Vašim službám  

Spolu s Petrem Nepilem, který již delší 
čas oddaně vykonává nelehkou službu 
kostelníka v našem kostele sv. Jiří, jsme se 

po diskuzi s o. Markem o potřebách v naší 
farnosti zúčastnili v lednu kurzu 
služebníků eucharistie. Přestože kurz měl 
pouze tři setkání a na čtvrtém se psal 
výstupní test, trvalo několik měsíců, než 
nám pověření k vykonávání této služby 
bylo ze strany arcibiskupství doručeno. 
Farníci, kteří byli přítomni na bohoslužbě 
předposlední neděli v červnu mohli být 

svědky slavnostního předávání a nyní 

tedy již můžeme tuto službu aktivně 
vykonávat.  

O co se tedy jedná?  

Jako služebníci eucharistie máme 
povolení s nejsvětější svátostí 
manipulovat, tj. například ji přenášet k 
vystavení při adoraci, podávat tělo a krev 
Páně při mši svaté ale také i mimo ni. A 

právě tuto službu bychom rádi nabídli 
všem farníkům. Byla by škoda jí nevyužít, 
a proto Vás srdečně vyzíváme: nebojte se 
tak učinit! Stačí se jen mě nebo Petrovi 
ozvat na níže uvedené kontakty, domluvit 
se na čase a termínu návštěvy, a jeden z nás 
přinese tělo Páně přímo až k Vám, abyste 
se mohli s živým Ježíšem osobně setkat v 

Nejsvětější svátosti, i když zrovna 
nemůžete ze zdravotních, či jiných 
důvodů přijít na mši svatou. Rovněž 
povzbuzujeme Vás, příbuzné a přátele 
těchto indisponovaných bratří a sester, 

abyste jim tuto možnost aktivně nabídli a 

povzbudili je v jejím přijetí. 
Toto prosté setkání s Bohem v 

eucharistii Vám nabízíme nejenom v 

neděli, ale zároveň také ve večerních 
hodinách v průběhu týdne, nejlépe pak v 
úterý či v pátek po mši svaté v naší 
farnosti, kdy se také ve společné 
modlitbě spojíme v našich prosbách s 
celým farním společenstvím, s celou 
církví.  

Toto společenství má zásadní význam, 

a i když sledujete mši svatou např. v 
televizi či ji posloucháte na rádiu Proglas, 
rodina Vaší farnosti se s Vámi chce spojit v 

modlitbě prostřednictvím tohoto setkání. 

Zvěte tedy Pána k sobě nejen v 
soukromém rozjímání, ale i v této podobě 

božského chleba. Vždyť Kristus sám Vás, 

kterým to zdraví neumožňuje, vyzývá 

slovy “Pojďte ke mně, všichni, kdo se 

lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím” 
(Mt 11, 28). 

Adam Homolka 

 

Petr Nepil  

email: petr.nepil@seznam.cz¨ 

telefon: 776 345 795 

 

Adam Homolka 

email: adam.homolka@gmail.com¨ 

telefon: 773 072 217 

 

Děkujeme Petrovi a Adamovi, že se nabídli 
pro tuto službu, která může pomoci prohloubit 

mailto:petr.nepil@seznam.cz¨
mailto:adam.homolka@gmail.com¨
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vědomí důležitosti a prožívání eucharistie jako 
společenství církve s Kristem. Krom posílení 

společenství naší farnosti se jedná také o 
důležité rozšíření pastoračních aktivit, které se 

u sv. Jiří odehrávají. S touto službou se pojí 
také adorace, kde jste srdečně zváni opět 
od září každý čtvrtek od 18:30.  

 

Biřmování v naší farnosti 

V tomto školním roce bude probíhat i 
příprava ke svátosti biřmování. Zatím 

máme dva kandidáty. Kdo by měl ještě 
zájem se přidat, je vítán. Horní věková 
hranice přijetí svátosti neexistuje, takže 

ať je vám třicet nebo osmdesát, můžete se 
přihlásit. Přihlášky a dotazy směřujte na 
naši katechetku Janu a zasílejte na mail: 

vendelinovajana@gmail.com. Začínáme ve 

čtvrtek 26. září 2019. 
Svátost biřmování je jednou 

z iniciačních svátostí, kdy přijmeme 
Ducha Svatého vědomě a dobrovolně. 
Většina z nás, kdo jsme byli pokřtěni jako 
malé děti si na křest nepamatujeme a víru 
za nás vyznali naši rodiče a kmotři. Teď 
máme možnost vědomě říct Bohu „ano“, 
chci jít životem s Tebou a v Tvém Duchu, 

ne s duchem světa. A tak ve svátosti 

biřmování se vědomě otevíráme Duchu 
Svatému na Jeho působení v nás. Vždyť i 
Ježíš daroval Ducha svým apoštolům 
(srov. Jn 20,22) a Jeho poslední slova byla o 

tom, abychom křtili ve Jménu Otce i Syna i 
Ducha Svatého (srov. Mt 28,19). 

 Církev začala fungovat až sesláním 
Ducha (srov. Sk 2), On je Ženichem Panny 
Marie a bez Něho by Ježíš nepřišel na naši 
zemi…  

Biřmování je svátost, kdy se stáváme 
dospělými křesťany a jako dospělí potom i 

máme jednat. Jako dospělí máme práva i 

povinnosti. Ale život s Duchem Svatým je 

život v Bohu, v Lásce, v Moudrosti, 

Rozvážnosti. (srov. Jn 16,12). 

Jana Vendelínová 

 

TIP k výročí Anežky České – pondělní mše 
u křižovníků a CD Historické varhany 
křižovnických kostelů 

Ke cti své zakladatelky sv. Anežce 
České slouží křižovníci ve svém řádovém 
kostele sv. Františka u Karlova mostu 
každé pondělí v 18:00 mši svatou 
obětovanou za národ, církev v naší vlasti 
a organizace působící v duchu díla 
sv. Anežky. Jste srdečně zváni. 

Při příležitosti třicátého výročí 
svatořečení své zakladatelky také vydali 

křižovníci album Historické varhany 

křižovnických kostelů, na kterém uslyšíte 
šest historických nástrojů, ze šesti 
řádových chrámů. Nejstarší nahraný 
nástroj z roku 1682 stojí v kostele Božího 
Těla v Českém Krumlově, nejmladší z roku 
1929 pak v kostele Nanebevzetí Panny 

Marie v Tachově. Bohužel nahrávku 
z našeho kostela neuslyšíte, protože naše 
varhany nejsou asi tak historické a asi ani 

ne tak dobré, ale to ať posoudí jiní.       

CD je možné zakoupit v prodejně 
CDmusic.cz /Široký Dvůr v Praze na 
Loretánském náměstí nebo také v 

knihkupectví Paulínky, které najdete v 

Praze na Jungmannově náměstí, v nádvoří 
před kostelem P. Marie Sněžné. V obou 

případech je možný nákup také přes e-

shop.  

mailto:vendelinovajana@gmail.com
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Loučení s farníky Jánem a Ludmilou 

Na konci června proběhlo rozloučení s 
našimi farníky Jánem a Ludmilou. Ti se k 
nám před časem přistěhovali z Košic, když 
přijali povolání k misijní činnosti v Praze. 
Nyní přišel čas loučení 
a jejich stěhování zpět 
domů. Účast na 
společném farním 

rozloučení byla nízká z 
důvodů letních 
prázdnin, avšak 
rozloučení bylo 
důstojné a velmi 
pěkné.  
 

Osobní vzpomínka farnice Jany HZ: Paní 

Ludmila se svým manželem Jánem se do našeho 
farního společenství zapojili osobně svou 
přítomností, ale také prakticky. A nemuseli – 

věděli, že odejdou po pár letech, měli své zázemí 
někde doma v Košicích a navíc jako členové 
hnutí Fokolare tu měli nějaké své soukromé 
společenství. Za to, že jim to „stálo za to“, si 
jich opravdu vážím. Z povídání paní Ludmily 

vzešlo, že se k nám 

dostali vlastně 
náhodou a malou 

chybičkou – hledali 

nejbližší kostel 
k jejich bydlišti na 
Harfě, a tak přišli na 
mši k nám – k jejich 

velkému překvapení 
jsme jim jednou řekli, že ještě blíž to mají přece 
do vysočanského kostela       Ale zůstali s námi. 

Roztomilá dvojka – velmi povídavý muž a žena, 
která bdí nad tím, aby dostali prostor k 

vyjádření se i ostatní       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na začátku července jsme během nedělní 
bohoslužby popřáli paní Vágnerové 

k jejímu krásnému životnímu jubileu, 
80. narozeninám. Ti z nás, kteří jsou v naší 
farnosti déle, si jistě pamatují, že byla naší 

varhanicí. 

Ať Vám Pán žehná! 
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Ikonopisecký kurz pod vedením ikonopisky Eleonory Vlkové 
  

Kurz ikonopisectví se bude konat od 5. října 2019. 

Kurz bude probíhat vždy celý den v sobotu. 
Cena, délka kurzu a všechny ostatní dotazy budou poskytnuty uchazečům na úvodní 

schůzce, která je plánována na 1. října 2019 po mši sv. v 18:45. 
Prosíme zájemce o účast na kurzu, aby se přihlásili do 1. října 2019 na email  

p. Eleonory Vlkové:   elenvlk@seznam.cz 

 

Její prozatímní webová stránka je:  http://www.ikona.euweb.cz/ 

 

 

 Obrázek: Jedna z ikon Lenky Vlkové. 

 

Transparentní účet u Fio banky  
pro váš příspěvek na opravu kostela  

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 

 

Kontakt na o. Marka Pučalíka, správce farnosti: 606 616 049, e-mail: m.pucalik@utanet.at 

Kontakt na farnost: farnosthloubetin@gmail.com 

Neprodejné, vlastním nákladem, uzávěrka říjnového čísla bude 27. září 2019. 

mailto:elenvlk@seznam.cz
http://www.ikona.euweb.cz/
mailto:m.pucalik@utanet.at
mailto:farnosthloubetin@gmail.com

