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 Farní listy 
Ročník III. číslo 10    říjen 2019   www.farnosthloubetin.cz 

 
Církev je ve světě na misii: víra v Ježíše Krista dává správný rozměr všem skutečnostem 

a ukazuje nám svět Boží optikou a Božím srdcem. Naděje nám otevírá věčné horizonty 
božského života, na kterém máme skutečně účast. Dobročinná láska, kterou můžeme 
zakoušet ve svátostech a v bratrské náklonnosti, nás pobízí, abychom šli až do končin země 
(srov. Mi 5,3; Mt 28,19; Sk 1,8; Řím 10,18). Církev, vycházející až do nejzazších končin, 

vyžaduje stálé a trvalé misijní obrácení. Je mnoho svatých, 
mnoho věřících mužů a žen, kteří dosvědčují a ukazují, že lze 
být zcela otevření, milosrdní a druhým blízcí a odpovídat tak 
na neodbytný podnět lásky. Její vlastností je totiž dar, oběť a 
nezištnost (srov. 2 Kor 5,14-21). Ten, kdo hlásá Boha, buď 
člověkem Božím. 

Toto poslání se nás dotýká v první osobě: já jsem stále 

misií, ty jsi stále misií, každý pokřtěný je misií. Kdo 
miluje, dává se do pohybu, je pobádán, aby vycházel ze 

sebe, je přitahován a přitahuje, daruje se druhému a navazuje životodárné vztahy. Pro 
Boží lásku není nikdo neužitečný či bezvýznamný. Každý z nás jako plod Boží lásky je 
ve světě misií. I kdyby moje matka a můj otec zradili lásku lží, nenávistí a nevěrností, Bůh 
se nikdy nevzdá daru života a každého svého syna od počátku volá k božskému a věčnému 
životu (srov. Ef 1,3-6). 

(Z poselství papeže Františka k 93. Světovému dni misií – 20. října 2019, jehož moto zní 
„Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misii ve světě“) 

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

neděle   08:30 

 

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

2. 10. svatých andělů strážných 
4. 10. sv. Františka z Assisi 
7. 10. Panny Marie Růžencové 
12. 10. farní pouť 
13. 10 farní kafé 

20. 10. Misijní neděle 

17.10. 18:30 adorace Nejsvětější Svátosti  



2 

24.10. 18:30 adorace Nejsvětější Svátosti 
31.10. 18:00 Dušičky Prahy 15 (adorace 

tento den nebude, viz informace 
uvnitř čísla)  

1. 11. slavnost Všech svatých, první pátek 
v měsíci  

2. 11. vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé  

10. 11. farní kafé 

8. 12.  farní kafé 

 

Omluva 

Redakce se omlouvá za poněkud 
pozdější vydání říjnových Farních listů. 
Budeme se snažit, aby příští vyšly 
v řádném termínu.  

Omlouváme se také za uvedení 
chybného data říjnového farního kafé, 
které bylo způsobeno předáním špatných 
informací. V těchto listech došlo 
k nápravě. 

 

 

Pastorační aktivity 

Náboženství pro děti a mládež probíhá 
vždy ve čtvrtek od 17:30 do 18:15 ve farní 
klubovně. 

 
Farní katecheze pro dospělé: Každé 

úterý od 18:45 do 19:45 po mši svaté ve 
farní klubovně.  

 
Modlitby žen: každou druhou středu 

od 19:00 ve farní klubovně nebo dle 
domluvy. 

 
Případné dotazy můžete směřovat na 

naši katechetku Janu Vendelínovou nebo 
o. Marka. 

Biřmování v naší farnosti 
Jako v minulém čísle, vás i nyní 

povzbuzujeme k možnosti přijetí svátosti 
biřmování. Kdo by měl ještě zájem se 
přidat k přípravě k přijetí této svátosti, 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 nebo o. Marka a zasílejte 
na mail: vendelinovajana@gmail.com. 

 
INFORMACE: Návrh nového systému 
zapisování úmyslů mší svatých 

I v naší farnosti, v našem kostele, se 
slouží bohoslužby na rozličné úmysly. Je 
zvykem zapsat si úmysl asi 2-3 měsíce 
dopředu. Myslím, že každý z nás by rád 
dal sloužit mši na nějaký úmysl: za svého 
zemřelého příbuzného, za někoho 
nemocného z rodiny nebo z přátel, za 
aktuální potřeby nebo prostě jen 
poděkoval Bohu v některé intenci za 
milosti, které od našeho Pána obdržel... 

V posledním době se však stává, že 
jedna osoba nebo rodina zabere svými 
úmysly mše svaté na řadu měsíců 
dopředu. Ze začátku to byli "jenom" mše 
svaté v týdnu, a nyní jsou to i všechny mše 
v neděli. Jelikož narůstají od farníků 
stížnosti, ráda bych jménem pastorační 
rady poprosila a navrhla, abychom byli 

mailto:vendelinovajana@gmail.com
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trochu vstřícní a nechali prostor i pro jiné 
naše spolusestry, spolubratry a farníky.  

Navrhujeme tedy, aby jedna rodina 

(osoba) obsadila svými úmysly 

maximálně 2 bohoslužby v měsíci. 
Samozřejmě, pokud budou termíny 
volné a vyzve-li otec Marek k jejich 

naplnění, může jich mít rodina (osoba) i 
více v měsíci. Ale primárně navrhujeme 
tento systém. 

Takto by měl být zajištěn prostor i pro 
úmysly dalších našich farníků. Každý 
měsíc se bude v ohláškách a na web. 
stránkách farnosti informovat, kolik 
úmyslů je ještě na následujícím měsíci 
volných. 

Úmysly je vhodné formulovat, pokud 
možno co nejstručněji. Není potřeba 
vyjmenovávat všechny rodinné 
příslušníky. Mši svatou je možné nechat 
odsloužit za živé i zemřelé, nebo 
na poděkování, či vyslyšení určitých 
proseb. Nelze uvést pouze obecně jako 
např. na dobrý úmysl či na úmysl dárce. 

Mše svatá je největší síla, 
která existuje, a tak nemusí být vždy nutné 
nechat sloužit stovky mší za někoho. 
Vždyť Kristova Krev už toho člověka 
obmyla a osvobodila, je důležité tomu 
věřit a hlavně, je důležité mít lásku. To 
znamená, mít otevřené srdce i pro jiné, i 
pro jejich potřeby. Vždyť na konci naší 
pouti nebudeme souzeni z toho, na kolika 
mši svatých jsme byli nebo za kolik 
úmyslů jsme nechali sloužit mši svatou. 
Ale jestli jsme my sloužili, jestli jsme my 
milovali a byli ochotni pomoct bližnímu. 
Budeme souzeni z lásky. 

Za pastorační radu farnosti Jana 
Vendelínová  

Návštěva a vizitace pana kardinála 
(24. září) 

V úterý 24. září naši farnost navštívil 
pan kardinál Dominik Duka. Otec Marek 
pana kardinála přivezl z Arcibiskupského 
paláce na Křižovnický dvůr v Hloubětíně 
krátce po desáté hodině. Věnovali se 
kontrole administrace farnosti. Dívali se 
společně do matrik a dalších písemností a 
dokumentů spojených s chodem farnosti.  

Kolem půl dvanácté se odebrali na 
Starou hospodu, kde byli vřele přijati 
starým panem majitelem, rodákem a 
pamětníkem panem Myšákem. Zde také 
společně se starostou Prahy 14 Radkem 
Vondrou a místostarosto Jiřím Zajacem 
poobědvali.  

S plnými žaludky se pak pan kardinál a 
otec Marek vypravili do denního 
stacionáře Paprsek. Tam již byli očekáváni 
a srdečně přijati zakladatelem a ředitelem 
Jaroslavem Šturmou a dalšími pracovníky. 
Provedli je s krásným výkladem celým 
centrem. Nakonec byla nabídnuta káva a 
pohoštění. To ale byl již nejvyšší čas 
spěchat zpět do farní klubovny, kde je 
čekalo setkání se členy pastorační a 
ekonomické rady.  

Setkání probíhalo klidným způsobem. 
Pan kardinál nás ujistil, že je nakloněn k 
převedení farnosti pod řád křížovníků 
s červenou hvězdou, kam historicky vždy 
patřil a zároveň také podpořil snahu o 
postupnou opravu kostela. Dále nás 
informoval o ekonomické situaci 
v arcidiecézi pražské i v celé katolické 
církvi v České republice. Následně se 
diskuze nesla ve volném duchu a byl zde 
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prostor pro libovolné dotazy na pana 
kardinála.   

Bohoslužba probíhala s bohatou účastí 
ze strany farníků a pan kardinál se 
v kázání věnoval částečně také historii, 
kterou má velmi rád. Vše proběhlo v 
mírném duchu úterní večerní bohoslužby, 
tentokrát ale se speciálním hostem. Po mši 
svaté bylo farní kafe, kde měli všichni 
farníci možnost popovídat si s otcem 

kardinálem. Za účast na bohoslužbě a 
přípravu farního kafe patří všem 
zúčastněným srdečné díky, zvláště pak za 
obětavost některých při přípravě vizitace. 
Jménem farnosti bych chtěl poděkovat 
jmenovitě naší milé farnici Evě 
Švancarové, která prací na přípravě 
farního kafe strávila celý den, a to včetně 
úklidu. Pán Bůh zaplať! 

Petr Nepil a Adam Homolka
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Kontrolní den H55 (18. září) 

Zástupci naší farnosti se ve středu 
18. září zúčastnili kontrolního dne 
komunitního centra H55, které sousedí 
s naším kostelíkem. K účasti na tomto 
kontrolním dni nás vedlo to, že jsme 
nemohli souhlasit s postupujícími pracemi 
v těsné blízkosti obvodové zdi kostelního 
pozemku.  

Zásadní problém je v tom, že konečná 
výška terénu dosahuje o 22 až 28 cm níže 
nežli původní výška. Tato změna může 
mít velký vliv na statiku obvodové, 
památkově chráněné zdi. S tímto 
problémem je spojeno i to, že byl zrušen 
bezbariérový vstup a vjezd na pozemek 
kostela a u vstupní brány vznikl 22 cm 
schod, což je výška, která je pro imobilního 
člověka těžko překonatelná. Poslední věcí, 

která nás trápí je položení nopové folie 
kolem kostelní zdi, s kterou památkáři 
zásadně nemohou souhlasit. Viz uvedené 
fotky ze září. 

Při jednání byli naše připomínky 
vyslyšeny a byla navržena následující 
opravná opatření. Kolem obvodové zdi 
budou vytvořeny tři hloubkové sondy pro 
statika a na základě statického posouzení 
buď dostaneme doklad o tom, že statika 
není narušena nebo bude provedeno 
podezdění této zdi. U vstupní brány bude 
přeložen chodník tak, aby vzniklý schod 
byl maximálně 5 cm vysoký a nopová folie 
kolem kostelní zdi bude odstraněna. 

 Jednání bylo z obou stran vstřícné a 
bezkonfliktní a věříme, že záležitost bude 
vyřešena k oboustranné spokojenosti.  
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POZVÁNKA 
Městská část Praha 14 a Římsko-katolická farnost u kostela sv. Jiří 

zvou na  

 

DUŠIČKY PRAHY 14 
31. ŘÍJNA 2019 OD 18 HODIN 

Hřbitov v Hloubětíně (Zálužská 116/10) 
 

Společně vzpomeneme nejen na blízké, kteří nás již opustili, ale i na všechny 
ostatní zemřelé, zejména ty, jež odešli v osamění. 

www.praha14.cz 

 

 

 

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 a farnosti– 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. 

 
Nemůžete přijít na mši do kostela, ale rádi byste přijali Ježíše v eucharistii? Kontaktujte služebníky 

eucharistie Petra Nepila: 776 345 795, petr.nepil@seznam.cz nebo Adama Homolku 773 072 217, 
adam.homolka@gmail.com. 

 

Neprodejné, vlastním nákladem, uzávěrka listopadového čísla bude 29. října 2019. 

mailto:m.pucalik@utanet.at

