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Drazí přátelé dobré vůle! 
Tímto radostným zvoláním andělů nad betlémskou chýší jsem se zaobíral v kázání ve 

Svaté vánoční noci o letošních Vánocích. Nám nyní doba vánoční skončila, byť máme 
„postaru“ vystavený Betlém až do Hromic a vstupujeme do všedních dnů roku 2020.  

Chceme s velkorysou Boží pomocí být lidmi 
dobré vůle, snažit se žít dobře a kvalitně svůj život s 
pohledem na Boží Prozřetelnost, která nedopustí, 
abychom byli zkoušeni nad naše síly.  

Od 19. prosince minulého roku mě můj ordinář 
pan velmistr doktor Josef Šedivý jmenoval 

administrátorem naší řádové provincie ve Vídni, 
proto prosím o strpení, pokud budu muset sem tam 

odjet a zároveň žádám o vzpomínku v modlitbě. 
Těším se na společný Farní ples 14. února, v centru H55. Díky za vše v minulém roce a těším 
se na spolupráci v tomto novém roce. 

Váš P. Marek 

 

P.S.: 1. března oslavíme svátek sv. Anežky České při nedělní liturgii v 8:30. Hlavním 
celebrantem bude již tradičně velmistr našeho řádu Josef Šedivý. Všechny srdečně zvu na 
bohoslužbu i následující agapé ve Farním klubu. 

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

neděle   08:30 

 

Každý čtvrtek v 18:30 (pokud není 

ohlášeno jinak) adorace Nejsvětější 
svátosti. 

18. – 25. 1. Týden modliteb za jednotu 

křesťanů  
19. 1.  farní kafé 

2. 2. Uvedení Páně do chrámu – 

Hromnice 

7. 2.  první pátek v měsíci 
14. 2.  farní ples  

16. 2.  farní kafe 
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PODĚKOVÁNÍ  
Velké díky Vám všem, kteří jste se podíleli 
na předvánoční přípravě kostela, liturgie 
apod.! Díky také těm z vás, kteří pomohli 
se zajištěním průběhu koncertu dětí ze ZŠ 
Hloubětínská! 

 

Štědrovečerní posezení 
Jak jsme předpokládali, zájem o 

posezení na Štědrý večer s o. Markem pro 

ty farníky, kteří by měli být sami, byl sice 

malý, ale přesto se setkání uskutečnilo! Dle 

dohody a přání zájemců bylo odstoupeno 

od plánu společné štědrovečerní večeře – 

zůstalo se u vánočního cukroví a 
medoviny. 

 

 

POZVÁNKA: Farní ples (14. února) 

Vážení farníci, dovolte, abych Vás 
pozvala na náš první Farní ples! 

Byla to dlouhodobá myšlenka něco 
takového vytvořit, ale stále jsme ji 
posouvali. Až teď po Vánocích přišel 
spontánní nápad uspořádat náš první ples. 
Byla to dost mrtviční záležitost, protože 
kvůli termínu zařazení do programu H55 
jsem měla jen týden na to sehnat kapelu a 
domluvit datum konání. Ale podařilo se. 

Záměrem tohoto plesu není jen se 
pobavit, ale je to další cesta sdružení nás 
všech, abychom se jako farnost navzájem 

znali a utužovali přátelství, což je v tomto 
čase dle mého názoru hodně důležité. 

Zároveň je cílem ukázat městské části a 
jejím obyvatelům, že jsme otevřená a žijící 
farnost. 

 Tento ročník je zkušební, abychom 
zjistili, zda je o akci tohoto druhu zájem a 

proto je částka za vstupné určena jen na 
náklady provozu této akce – pronájem a 

kapelu. A je na Vás, jestli částku navýšíte 
pro potřeby kostela, či ne. Na akci však 
nebudou chybět pokladničky pro 
anonymní dárce a číslo účtu pro dary. Víte, 
že teď bojujeme s nutnými opravami 

našeho kostela, abychom ho zachovaly pro 
další generace. Tato akce je také jednou 
z těch na podporu této věci. 

Další zábavou krom tance bude 
losování tomboly. Proto Vás touto cestou 

prosím o případné dary do ní. 
Kapacita prostoru je 80 míst a H55 pro 

nás rezervuje nejen prostor pro tanec, ale i 

vrchní patro kavárny, kde bude možné si 
zakoupit občerstvení k jídlu a pití, proto 
prosím nenoste s sebou žádné pohoštění, 
jak jsme zvyklý na farním Agapé – farním 

kafe.  

Věřím, že tato akce bude úspěšná a 
budeme ji moci opakovat. Budu se na vás 

všechny těšit. 
Ivana Hůlková 
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INFO: Opravy kostela v roce 2019  

Drazí farníci, dovolte mi vás touto 

cestou krátce informovat o stavebních 

úpravách kolem našeho kostela sv. Jiří.  

Pokračování prací na odvlhčení kostela 

Jak jste již jistě zaznamenali, kolem 
kostela, kde byl do vykopaných děr v 
loňském roce zasazen systém 

odvětrávacích šachet s účelem cirkulace 
vzduchu, již byly nově položeny první 
dlažební desky. Jedná se o snahu odstranit 

problém s nedostatečným odvlhčováním 
stěn kostela, který byl v minulosti 
vytvořen nešťastnou volbou dláždění 
kolem jeho zdiva a dalšími chybami při 
volbě materiálů poplatných své době. Jak 
jste se již mohli dočíst v dřívějších číslech 
farních listů, to vše se děje díky Ing. Janu 
Červeňákovi, který je autorem projektu na 
celkové odvlhčení chrámu a patří mu za to 
od nás farníků velké poděkování. Zároveň 
nás Ing. Červeňák na ekonomické radě 
farnosti informoval, že položením dlaždic 
a plným zprovozněním celého systému 
ventilace byla úspěšně dokončena 2. 
etapa projektu. Dokončení a zprovoznění 
ventilačního systému vyšlo na 172.174 Kč 
vč. DPH. 

Pokračováním komplexního projektu je 
postupná výměna všech starých oken 
chrámu, a také v tomto směru již proběhly 
první práce. V historických oknech byly 

specializovaným sklářem vyměněny okna 
v sakristii, nicméně se ukázalo, že okna 
v hlavní lodi budou větším „oříškem“. 
Problém spočívá ve skutečnosti, že jejich 
provedení je křehčí a méně stabilní, než se 
při plánu na jejich kompletní výměnu 
předpokládalo. Bylo proto zatím 

přistoupeno pouze k částečně výměně, 

která již proběhla. Pokud jste si žádné 
změny nevšimli, je to jen dobře – 

poukazuje to na profesionální a historicky 

autentickou práci. Celkově se práce na 
oknech i s projektovými pracemi již 
vyšplhaly na 350.555 Kč vč. DPH.  

 

Náklady na opravy v roce 2019 

Celkem tedy v loňském roce 
vynaložené náklady na opravy kostela 

činí 460.111 Kč vč. DPH. Z toho 285.000 Kč 
bylo poskytnuto v rámci dotace 

z Magistrátu hlavního města Prahy 

(MHMP) a 58.000 Kč v rámci dotace 

Havarijní program udělené 
z Ministerstva kultury (MK). Za tyto 

dotace patří donátorům dík stejně jako i 
Ing. Davidu Dlabalovi, který jako 

zaměstnanec arcibiskupství pražského 
žádosti o dotace pro náš kostel 
zpracovával a řídil s tím spojenou 

administrativu. Z vlastních prostředků 
farnosti zbývalo tedy doplatit 117.111 Kč, 
což s Boží pomocí farnost mohla učinit, 
díky vám drazí farníci, a díky všem 
donátorům, kteří se na tomto díle 
podíleli.  

 

Plány na rok 2020 

V nově zahájeném roce 2020 jsou pak 
před námi další práce. Protože není 
možné žádat z Havarijního programu MK 

dotaci na nové dlažby, byla žádost podána 
pouze na MHMP s tím, že je počítáno 
s kompletním novým chodníkem od 

vstupní brány až po prostory u vstupu do 
kostela včetně. Z rozhodnutí ekonomické 

rady farnosti byla jako materiál vybrána 
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vkusná a moderní nepravidelně sekaná 
žula, která ale zároveň není příliš drahá, 
protože se jedná o zbytkové výseky z žuly 
pravidelně sekané. V blízké budoucnosti 
nás také, dá-li Pán, čeká díky tipu od 
manželů Raškových nově vyhotovená 
vstupní branka směrem k hloubětínskému 

zámečku, která bude nově vyrobena se 
zachováním původních umělecko-

kovářských prvků. V rámci pokračování 
komplexního projektu odvlhčení kostela 
pak zůstává nedořešená otázka nových 
oken v hlavní lodi chrámu, která vyjdou 

přibližně na 60.000 Kč. Dále také bylo na 

ekonomické radě farnosti rozhodnuto o 
pokácení dvou kmeny srostlých stromů, 
přičemž jeden je nahnut nebezpečně šikmo 
a pokácení jednoho z nich stojí 5.000 Kč. 

I nadále prosíme všechny dobrodince, 
aby nepolevovali ve své štědrosti vůči 
farnosti.  

Za ekonomickou radu farnosti Adam Homolka  

 

 

Zamyšlení nad mší svatou  
1. díl: Co je mše svatá 

Mše svatá je ta největší „věc“. Největší, 
nejdůležitější skutečnost, a to nejenom na 
světě, ale v celém stvořeném vesmíru. Nic 
většího ve vesmíru, na naší planetě 

neexistuje. Když chce někdo udělat ten 
největší a nejdůležitější skutek na světě – 

jde na mši svatou.  
Proč to tak je? Protože nic důležitějšího 

se od stvoření světa na světě a ve vesmíru 
neudálo. Ježíš Kristus za nás položil svůj 
život, aby nám znovu otevřel bránu do 
Božího království. Hmmm… Jenomže, 
tolikrát jsme tuto větu slyšeli! Známe ji až 
moc dobře. Až moc dobře?! Opravdu? Tak 
zkuste tuto skutečnost vysvětlit člověku, 
který se nikdy s křesťanstvím nesetkal!       

Tak tedy ještě jednou.       Kdybychom 

věděli, a věřili tomu, co za nás (a místo nás) 
Ježíš podstoupil, udělal, určitě bychom se 
na mši svatou jinak připravovali, jinak 
bychom ji prožívali. Když Ježíš za nás vzal 
na kříž všechno, tak všechno. A tedy Jeho 
oběť nás osvobozuje od všeho zlého. To 
znamená od hříchu, od nemocí (které 
nejsou pro naši spásu), od našich 
problémů životních, sociálních, 
ekonomických atd. 

Jeden polský misionář se před pár lety 
v Jižní Americe dostal ke kmeni indiánů, 
kteří již byli pokřtěni, a jsou to katolíci. 
Tento misionář přijel do jejich vesnice, do 
kostela, sloužit mši svatou. Před mší si 
všiml, že několik žen najednou přineslo 
v náručí svoje nemocné nebo postižené 
dítě do kostela a položilo je pod obětní stůl. 
Misionář nevěděl, co to má znamenat, ale 
bral to jako jejich kulturní a sociální 
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specifikum, z dob možná minulých. 
Sloužil v klidu mši svatou. Po mši ženy 
přišli k obětnímu stolu, vzaly každá svoje 
dítě a odnášely je pryč. Když se ale 
misionář, podíval na tyto ženy, a hlavně na 
děti lépe, najednou zjistil, že ty děti jsou 

zdravé. Nevěřil vlastním očím. Koktavě se 
těch žen zeptal: „Jak, jak to, že ty děti jsou 
najednou zdravé?“ Ženy se na něho 
podívali s otevřenými ústy a odpověděli: 
„Vždyť byla mše svatá!“ Misionář: „Já, já 
vím, ale ty děti jsou zdravé!“ „Jasně, že 
jsou zdravé,“ odpověděly ženy. „Vždyť 
teď byla mše svatá!“ znovu zopakovaly. 
Misionář se nedal lehce odbýt. „Já vím, že 
byla mše svatá, ale ty děti jsou najednou 
zdravé…“ Ženy na něho vyjeveně 
koukaly: „Otče, vždyť byla mše svatá. 

Vždyť Ježíš teď za nás položil svůj život a 
na kříži vzal na sebe všechny naše prosby, 
starosti, nemoci a proměnil je. Vy to snad 
nevíte, nebo tomu snad nevěříte?“ Tehdy 
misionář pochopil, že TOTO se děje na mši 

svaté a že všechna teologická studia, 

všechny knihy a přednášky jsou nic, proti 

čisté a jasné víře, že vím, KDO je tady a co 
za MĚ udělal.  

 

Na závěr našeho prvního dílu o mši 
svaté, bych tedy nás všechny ráda 
povzbudila, abychom se zamysleli nad 

svou vírou v Ježíšovu moc. Tato Jeho moc 

se nám dává úplně na mši svaté. Nikde 

jinde víc. Tato naše víra dokáže, že Ježíš 
bude moct plně vylít svoji moc na nás, 

abychom se uzdravili, aby se naše trápení, 
bolesti, starosti proměnily v požehnání a 
milost.  

 

Předsevzetí: Na nejbližší mši svaté a 

potom na všechny následující budu přicházet 
s vírou, že tady je Ježíš, který má moc a že mše 
svatá je ta nejdůležitější činnost na světě, kde 
ON proměňuje všechno v milost. 
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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 únorového čísla bude 8. února 2020. 

mailto:m.pucalik@utanet.at

