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Bratři a sestry, 
prosinec je pro křesťany dobou adventní, to znamená dobou příprav na Vánoce, kdy si 

připomínáme narození Spasitele. Je to čas, kdy je venku zima, tma, často nevlídné počasí 
spojené třeba i s nervozitou ohledně úklidů, nákupů dárků atd. Snažíme se prožít Advent 
trochu jinak?  

Zavedli jsme Rorátní sobotní bohoslužby ke cti Panny Marie. Zkusme si vzít z Mariina 
příkladu vzor. Ta "uchovávala věci ve svém nitru a rozjímala o tom". Možná také 
nerozumíme tomu hluku, který nás obklopuje a máme tendenci nadávat a být nervní. Není 

lepší se zklidnit, vzít v Adventu do 

rukou Písmo a uvažovat o Marii a 
Josefovi? Co Jan Křtitel, který vybízí k 
obrácení? Ať Vánoce, které za chvíli 
prožijeme, nám dají nový impulz do 
dalších dnů! 

přátelsky a srdečně 

P. Marek 

 

 

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

neděle   08:30 

 

8. 12.  2. neděle adventní 
farní kafé 

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

12. 12. 18:30 tichá adorace  
14. 12. 6:00 roráty 

19. 12. 18:30 tichá adorace  
21. 12. 6:00 roráty 

24. 12 22:00 bohoslužba tzv. 
„půlnoční“, Slavnost 

Narození Páně  
25. 12. 8:30 bohoslužba, Slavnost 

Narození Páně  
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26. 12. 8:30 bohoslužba, svátek sv. 

Štěpána, prvomučedníka  

29. 12. 8:30 nedělní bohoslužba, 
svátek Svaté rodiny 

31. 12. 16:00 svátek sv. Silvestra, 
papeže 

1. 1. 8:30  Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie – konec oktávu 
Narození Páně 

2. 1.  18:30 tichá adorace 

3. 1.  18:00 1 pátek v měsíci 
6. 1.  Slavnost Zjevení Páně 

12. 1.  neděle, svátek Křtu Páně 

19. 1.  farní kafé 

 

POZVÁNKA: Roráty v adventu (každou 
adventní sobotu) 

Srdečně zveme v době adventní na 
roráty, speciální ranní mariánské mše 
svaté. Můžete na ně vstát na 6:00 každou 
adventní sobotu, tedy nyní už jen 
v sobotu 14. a 21. prosince.  

Omlouváme se za uvedení chybného 
času rorátů v minulém čísle způsobené 

komunikačním šumem. 
 

PROSBA: Pomoc se zajištěním průběhu 
koncertu (středa 11. prosince) 

Po roční pauze se opět v našem kostele 
bude konat v adventním čase koncert dětí 
ze základní školy z ulice Hloubětínská. 
V souvislosti s konáním koncertu bychom 

rádi poprosili farníky o pomoc při jeho 

zajištění. Pomoc se zajištěním organizace 
návštěvníků v kostele, případně přípravou 
či úklidem po koncertu. Koncert se koná ve 
středu 11. prosince 2019 v 16:00. Pokud 

vám to možnosti dovolí, přijďte prosíme 
již v 15:30 ke kostelu. Případně přijďte i 

v průběhu koncertu, který bude trvat 
přibližně do 17:30. Každá pomoc, klidně i 
na půl hodiny, je vítána. I tato prostá 
pomoc a naše přítomnost na koncertu 

mohou být šancí, jak můžeme vydat 
svědectví naší víry a naděje pro účinkující 
a jejich publikum, prostě a jednoduše naše 
sousedy.  

 

VÝZVA: Předvánoční příprava kostela a 
instalace Betléma (sobota 21. prosince) 

Po rorátech v sobotu 21. prosince 

zveme na krátkou snídani u kávy a čaje a 
po tomto posilnění na přípravu našeho 
kostela na následující sváteční období.  

Klidně přijďte i v průběhu – tedy mezi 

7. až 10. hodinou. Kromě úklidu kostelíka 
se bude připravovat květinová výzdoba a 
také stavět Betlém. Srdečně zveme a 
předem děkujeme za zapojení.  

I skromná pomoc se počítá!  
 

NABÍDKA: Štědrovečerní večeře (nejen) 
pro ty, kdo jsou sami 

Jak již bylo avizováno o. Markem v 
nedělních ohláškách, v letošním Vánoce 
nabídka společné štědrovečerní večeře. 
Nabídka je určena nejen těm, kdo jsou 
sami či nemají nikoho s kým by tento 
sváteční čas prožili, ale je určena 
jednoduše pro všechny, kdo by měli zájem 
o štědrovečerní večeři prožít trochu jinak. 

Společně bychom se setkali 
v podvečerních hodinách (čas bude 
upřesněn osobně), oslavili štědrovečerní 
večeři, povídali si, třeba i zazpívali a pak 

se přesunuli na tzv. půlnoční mši svatou, 
která u nás bývá tradičně ve 22:00. Všichni 
zájemci se prosím hlaste o. Markovi 
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osobně, telefonicky 606 616 049 či na jeho 
email m.pucalik@utanet.at a to do 

20. prosince. Všichni jste srdečně zváni! 
 

INFORMACE: Ještě jednou k zadávání 
úmyslu – rozšířené možnosti  

Sestry a bratři, drazí spolufarníci, tak 
jako v předposledním čísle, obracíme se na 
vás i nyní ve věci zadávání intencí/úmyslů 
mší svatých. Je velkou radostí naší, našich 
blízkých i Boží, že je v naší farnosti o 
zadávání intencí mší svatých velký zájem 
a patří za to všem díky. Zároveň je zde 
vícero možností, jak „dostat“ konkrétní 
úmysl, který chcete, aby byl v bohoslužbě 
předložen Bohu nebo aby se společenství 
za něj pomodlilo spolu s vámi.  

1) Můžete například poprosit 

o. Marka/jiného kněze, aby za Váš 
úmysl odsloužil mši soukromě. To 

například v případě, že se váš úmysl 
už nevejde do farního kalendáře. 
Dopad této soukromé mše je stejně 
silný, jako mše sloužené za 
přítomnosti stovek lidí.  

2) Další možností je také nedat svou 
prosbu jako úmysl mše svaté, ale 
zařadit ji do přímluv. Přímluvy jsou 

společné prosby církevního 
společenství, které je 
reprezentováno i vaší sousedkou 
v lavici nebo pánem stojícím pod 
kůrem. V tomto případě je dobré mít 
úmysl předpřipraven na papírku a 
předat jej přede mší v sakristii.  

A na závěr je nutno připomenout, že 
příspěvek na mši svatou slouženou za 
konkrétní intenci není povinný ani 
jakkoliv konkrétně taxativně stanoven, a 

už vůbec neplatí, že kdo víc zaplatí, může 
mít jakkoliv "lepší čas" mše či jiné 
zvýhodnění.  

Případné další podněty, dotazy nebo 
doporučení směřujte na o. Marka.  

 

DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ: Slavnost 

Neposkvrněného početí Panny Marie (8. 

prosince) 

„Blahoslavená Panna Maria byla od 
prvního okamžiku svého početí pro zvláštní 
milost a výsadu všemohoucího Boha, vzhledem 
k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského 
rodu, uchráněna jakékoliv poskvrny dědičného 
hříchu.“ To napsal v roce 1854 papež Pius 
IX. ve své encyklice „Ineffabilis Deus“, 
kterou vyhlásil dogma o Neposkvrněném 

početí Panny Marie. A zároveň v ní 
stanovil liturgickou slavnost jejího 
Neposkvrněného početí právě na 8. 

prosince (letos protože spadá datum 
slavnosti na neděli, automaticky se 
přesunuje na nejbližší den, tedy na pondělí 
9. prosince). 

Podstatou tohoto dogmatu a tedy i 

slavnosti, je připomínka, že Maria je plná 
milosti. Ona dostala a má všechny milosti, 
které existují a které Bůh připravil pro 
každého z nás. Ale tím, že jsme se od Něho 
dědičným hříchem odvrátili, zůstala 
plnost těchto milostí vyhrazena právě 
Marii. Ona má plnost milosti, už se k ní 
více milostí se nevejde, má je všechny. 
Proto si zkusme v její největší a 
nejdůležitější svátek uvědomit tuto 
skutečnost a zkusit u ní získat „protekci“. 
Protože když budeme s ní, nikdo a nic nám 
neublíží. Ona je naší Matkou, která své 
mateřství vzala pod křížem vážně – o své 
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děti se stará a rozdává z plnosti svých 
milostí. Jako každá matka, která dává ze 
všeho svého svému dítěti, tak i Ona dává 
nám. Pokud tedy chceme, o to stojíme a 
prosíme. 

Při zjevení v portugalské Fatimě Maria 

řekla malým vizionářům, že mají všude 
hlásat, že Bůh připravil spásu světa v jejím 
Neposkvrněném Srdci. Nebojme se tedy 
zasvětit a schovat se v Jejím Srdci! Tam nás 
ďábel nenajde, protože Jí se nemůže 
dotknout a všichni, kdo jsou Jí svěřeni, jsou 
Jí i chráněni. Vložme do Jejího 
Neposkvrněného Srdce svoje starosti, své 
děti, manžela, manželku, kamarády, 
přátele, práci… Když budeme s Marií, 
budeme i s Bohem a v Bohu, protože Ona 
je pořád s Bohem a v Bohu… 

Jana Vendelínová 

DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ: Vánoce 

Ježíš, když přišel na svět, toužil po tom, 

aby Ho všichni přijali. Proto použil ve své 
Božské moudrosti tu nejúžasnější strategii 
– přišel jako Dítě. Totiž v každém člověku, 
i kdyby byl nemocný či zlý, a dokonce i 

v každém zvířeti, je instinkt, že při 
pohledu na mládě, dítě, se projeví jeho 

city, srdce taje a je jiné… Je otevřené 
přijmout dítě a je připraveno jej chránit. 
Dokonce sám všemohoucí Bůh ze sebe 
učinil tuto bytost, o kterou je potřeba 
pečovat, kterou je potřeba ochraňovat, ze 
které vyzařuje křehkost, kterou odzbrojí 
každého. 

Letos o Vánocích si tedy můžeme více 
uvědomit, že o Ježíše a náš vzájemný vztah 
musíme pečovat. Že o to místo, které mu 
náleží v našem srdci a v našich životech, 
musíme bojovat a chránit si ho. A také, že 
se nemusíme bát citů a můžeme si i dovolit 
Jej přijmout, jako Dítě… 

Jana Vendelínová
 

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 lednového čísla bude 4. ledna 2020. 

mailto:m.pucalik@utanet.at

