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Ozdobo země české, oroduj za nás! 

Pokorná řeholnice, oroduj za nás! 

Dobrodinko chudých, oroduj za nás! 
Mocná orodovnice zarmoucených, oroduj za nás! 

Vítězná bojovnice proti zlu, oroduj za nás! 
Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! 

 

 

 

 

 

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

neděle   08:30 

 

 

10. 11. farní kafé 

13. 11. památka sv. Anežky České 

14. 11. 18:30 adorace Nejsvětější 
Svátosti 

21. 11. 18:30 adorace Nejsvětější 
Svátosti  

24. 11. slavnost Ježíše Krista Krále 

28. 11. 18:30 adorace Nejsvětější 
Svátosti 

1. 12.  1. neděle adventní 
6. 12.  první pátek v měsíci 
  Památka sv. Mikuláše 

7. 12.  7:00 roráty 

15:00 Adventní koncert 
8. 12.  2. neděle adventní 

farní kafé 

9. 12. Slavnost Panny Marie počaté 
bez poskvrny prvotního 
hříchu 

14. 12. 7:00 roráty 

21. 12. 7:00 roráty  
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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. 

POZVÁNKA: Slavnostní mše k uctění 
Anežky České  

Za svobodu, kterou nám vrátila v roce 

1989, můžeme sv. Anežce poděkovat 
v sobotu 16. listopadu v 10:00 v katedrále 

sv. Víta, kdy bude slavena pontifikální 
mše svatá. Bude ji celebrovat Stanisław 
kardinál Dziwisz, emeritní krakovský 
biskup a osobní sekretář papeže Jana 
Pavla II. Pokud nestihnete, můžete v 

katedrále slavit i následující den, v neděli 
17. listopadu, bohoslužbou v 10:00 

společně s biskupem Václavem Malým. Po 

jejím skončení bude následovat průvod na 
Národní třídu.  

 

POZVÁNKA: Roráty v adventu (každou 
adventní sobotu) 

Srdečně zveme v době adventní na 
roráty, speciální ranní mariánské mše 
svaté. Můžete na ně vstát na 7:00 každou 

adventní sobotu, tedy v sobotu 7., 14. a 21. 

prosince.  

 

POZVÁNKA: Adventní koncert v naší 
farnosti (7. prosince 15:00)  

Přijďte v době adventní na sobotní 
koncert, pozvěte i své sousedy a známé!  

Směs skladeb a písní inspirovaných Božím 
vtělením doprovodí svým zpěvem Eva 
Bendová-Charvátová, hrou na housle Petr 

Benda a na klavír Miroslav Navrátil. 
Vstupné je dobrovolné a bude určeno pro 

Sbírku na opravu našeho kostela.  

Již nyní srdečně děkujeme, že 
informaci o koncertu budete předávat 
dále!  

Informaci o tomto koncertě naleznete 
také v listopadové Čtrnáctce, časopisu 

Prahy 14, na straně 21.  
 

Farní podzimní pouť 2019  

Druhou říjnovou sobotu se uskutečnila 
další farní pouť naší farnosti. Tentokrát 
byla po Čechách a navštívili jsme společně 
tři velmi zajímavá místa: Mariánskou 
Týnici, Manětín a Rabštejn nad Střelou. 

Nádherné slunečné počasí krásně 
dokreslilo atmosféru společného 

požehnaného dne.  

Hned na první zastávce naší pouti jsme 
začali mší svatou. O. Marek navíc před 
bohoslužbou a po ní četl z krásné knihy 
modliteb, staré více než 100 let, modlitby 
na přivítání se s Matkou Boží při putování 
a následně na rozloučení se. Historie místa 
je dechberoucí a poukazuje na mnoho 

příběhů lidí, kteří se nebáli spojit svůj život 
se snahou o obnovu tohoto 

architektonicky velmi vzácného kostela od 
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předního českého barokního umělce Jana 
Santiniho-Aichela. Díky těmto snahám se 
povedla jen těžko uvěřitelná obnova, která 
z ruiny chrámu s propadlou klenbou  

udělala opět 
skvost hodný obdivu. 
Interiér chrámu, ve 
kterém zůstal 
zachován z původní 
výzdoby takřka jen 

malovaný presbytář, 
je vedle fotografií 
dokumentujících 
obnovu, dozdoben unikátní moderní 
sochou zvěstování Panně Marii.  

Druhou zastávkou byl Manětín. 

Průvodcem nám byl člen řádu Misionářů 
oblátů Panny Marie 
Neposkvrněné (zkratka OMI) 

o.Günther Ecklebauer, který ač 
původem z Tyrolska působí 
v ČR s přestávkami již od roku 
1992. Jako první jsme navštívili 
hřbitovní chrám sv. Barbory, 
který přes svůj bídný stav 
skrývá původní a velmi vzácné 
barokní skvosty. Následně jsme 
navštívili také kostel sv. Jana 
Křtitele v centru města hned 
vedle zámku, který ale byl 
právě po malování, takže 
veškerý interiér byl přikryt fólií, včetně 
obrazu křtu Krista od Petra Brandla a 
dalších děl tohoto předního českého 
malíře vrcholného baroka.  

Závěrečnou zastávkou bylo historické 
městečko Rabštejn nad Střelou, které již 
bylo součástí bývalých Sudet, což se na 
jeho stavbách a atmosféře velmi projevilo. 
Kromě malebného historického náměstí 

plného hrázděných domů jsme především 
navštívili zdejší kostel Panny Marie 

Sedmibolestné, jež do zrušení kláštera za 
josefínských reforem patřil Řádu 

služebníků 
Mariiných – tzv. 

servitů. Nyní se o 
něj neúnavně stará 

památkářka a 
kolegyně o. Marka 
ze studií, která mu 
věnuje až 
neuvěřitelnou porci 

svého času a energie. Po společné modlitbě 
nás provedla kostelem i vzácnou barokní 
sakristií. Kromě zajímavosti, že kostel jako 
jeden z mála na území ČR nebyl nikdy 

elektrifikován, se zde 
nachází vzácná dřevěná 
socha Panny Marie, která 
je adaptovatelná na dané 
liturgické období – může 
tedy být vánoční Pannou 

Marií s Ježíškem, 

vítěznou královnou či 
postní pietou. V současné 
době se v kostele 

dokonce natáčí film 

Česká televize o Boženě 
Němcové.  

Pán Bůh zaplať za tak 
krásný den naší společné pouti a 
poděkování patří také o. Markovi a dalším 
zainteresovaným za její organizaci. Díky 
Bohu za důkazy jeho milostí, jejichž 
působení jsme mohli poznat mimo jiné i 

z této pouti a ze svědectví lidí, kteří v něj 
vkládají svou důvěru.  

Adam Homolka 
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RECEPT: CIBULOVÉ BUCHTY  

I když už máme listopad, ještě si dovolíme uvést malou vzpomínku na zářijovou vizitaci otce 

arcibiskupa Duky. Kdo z vás pokračoval i po mši do naší farní klubovny, mohl ochutnat řadu dobrot, 
které jste přinesli. Jednou z nich byli i tzv. cibulové buchty, které přinesli manželé Vašků (pán Vašků 
pravidelně čte Boží slovo při mši svaté v neděli i přes týden). Vzešlo na ně několik dotazů, takže 
děkujeme Vašků za sdílení receptu a Evě Švancarové za záznam!  

 

Suroviny: 0,5 kg hladké mouky  
6 dkg tuku 

6 dkg rozpuštěné slaniny (salám) 
1-2 velké cibule 

1 droždí - kostička  

Sůl  
Trochu mléka  

Slaninu rozpustíme, cibuli nakrájet nadrobno. Vytvoříme těsto, necháme vykynout. 

Vytvarujeme buchty, znovu necháme kynout. Na závěr potřeme vejcem, posypeme kmínem 

(podle chuti jiným kořením). Pečeme 25-30 minut při 200°C.  
 

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 prosincového čísla bude 27. listopadu 2019. 

mailto:m.pucalik@utanet.at

