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Bratři a sestry, 
vstoupili jsme do čtyřicetidenního období půstu. Během tohoto období 
nás navštíví P. Petr Beneš, který povede Postní duchovní obnovu (21. 
března), která nám jistě přinese nové impulsy pro duchovní život 
s Bohem. Možná jsme si dali na počátku postního období předsevzetí, 
spojené se skutky askeze. Ať nás Ježíš na křížové cestě inspiruje! To 
přeji sobě i vám všem! 

Váš P. Marek 

 
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. 
 
Každý postní pátek 17:25 modlitba 
křížové cesty.  
 

1. 3. 1. neděle postní  
  Svátek sv. Anežky České, 

celebruje velmistr řádu křižovníků Josef 
Šedivý 

  Farní kafé 

19. 3. Slavnost sv. Josefa 

21. 3. 10:00-12:00 postní duchovní 
obnova s P. Petrem Benešem 

  12:00 mše svatá  
25. 3. Slavnost Zvěstování Páně 

 

Obřady v Pašijovém týdnu: 
5. 4 Květná neděle  8:30 
9. 4 Zelený čtvrtek  18:30 
10. 4 Velký pátek   18:30 
11. 4. Velikonoční vigilie 20:00 
12.4 Velikonoční neděle 8:30 
13.4 Velikonoční pondělí 8:30 
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POZVÁNKA: POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

(21. března)  
Po loňské dobré zkušenosti, i letos zveme 
na postní duchovní obnovu. Začne v 10:00 
v sobotu 21. března ve farních prostorách. 
Přibližně do 12:00 ji bude vést 
redemptorista Petr Beneš, farní vikář od 
Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských 
Vinohradech. Na závěr duchovní obnovy 
(cca ve 12:00 – 12:15) bude sloužena mše 
svatá.  
Otec Beneš vystudoval český jazyk, 
literaturu a pedagogiku na FF UK. 
Vyučoval na několika školách. Po 12 letech 
pedagogické činnosti nakonec vstoupil do 
řádu redemptoristů. Teologické studium 
absolvoval v Bratislavě. V červnu 2006 byl 
vysvěcen na kněze. Poté krátce působil na 
Svaté Hoře u Příbrami. Následujícího roku 
odešel do Rakouska, kde se stal 
duchovním ve farnosti na předměstí Vídně 
a v českém společenství při kostele Maria 
Am Gestade. Od roku 2012 nastoupil do 
služby v pražské arcidiecézi. Je také 
autorem písňových textů např. k oratoriu 
Maria – Vykoupená země (2010–12) pro 
sóla, sbor, varhany a orchestr, hudba 
Radek Rejšek a Stalo se Slovo (2012–14), 
opera-oratorium na námět středověkých 
pašijových her.  
Převzato z www.salve.op.cz  

POPLESOVÉ PODĚKOVÁNÍ  
Velké díky Vám všem, kteří jste se podíleli 
na přípravě, organizaci, zajištění tomboly 
a jakýmkoli jiným způsobem na zdárném 
průběhu farního plesu. Srdečné díky i Vám 
všem, kteří jste se osobně plesu 
nezúčastnili, ale drželi palce v modlitbě. A 
také díky vedení a zaměstnancům 
komunitního centra H 55 za možnost 
uspořádat ples v sousedství, v prostorách 
centra. 
 
A také vám všem (zúčastnilo se Vás na 
sedmdesát), kteří jste se rozhodli strávit 
páteční večer 14. února ve společnosti 
farníků a dalších plesových hostů nejen 
z Hloubětína. Doufáme, že jste si ples užili, 
zatancovali, nějaké to dobré slovo 
prohodili a třeba i něco vyhráli v bohaté 
tombole.  
 
Výtěžek z plesu ve výši 4 540,- bude použit 
na opravy našeho kostela.  
 
Za ples speciálně děkujeme hlavní 
organizátorce Ivaně Hůlkové a jejím 
spolupracovníkům!  

http://www.salve.op.cz/
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Zamyšlení nad mší svatou  
2. díl: Jak se na ni připravit 

 
V minulém díle jsme se věnovali otázce, 

co je vlastně mše svatá. Mše sv. je ta 
největší událost, největší a nejdůležitější 
činnost ve vesmíru. Nic většího neexistuje. 

 
A tedy, pojďme se na tuto největší 

událost připravit. Kdybychom měli 
vystoupit na Mount Everest, tak se na to 
budeme připravovat ne několik hodin, 
nebo dnů, ale několik měsíců nebo 
dokonce několik let. Mše svatá je nejvyšší 
štít modlitby, je nejvyšším druhem 
modlitby. Proto je na ni potřeba se náležitě 
připravit.  

Když jdeme do kostela 

Matka Boží se v Medžugorji zjevuje 20 
minut přede mší svatou, a to také náležitě 

vysvětlila: „Abyste se měli ještě čas ztišit a 
připravit se na svatou oběť.“ Proto když 
jdeme na mši svatou do kostela zkusme už 
po cestě s nikým nemluvit, nepsat, 
neSMSkovat. Zkusme se před kostelem 
povzbudit na přípravu toho, co přijde za 
okamžik. Zkusme nemít ze mše svaté 
společenskou událost, ale účast na nejvyšší 
Oběti Beránka, našeho Spasitele, který mě 
může uzdravit, pokud se mu v době mše 
svaté úplně odevzdám.  

Znamení kříže 

Po příchodu do kostela namočíme 
konečky prstů do svěcené vody a 
pokřižujeme se. Je to znak a památka toho, 
že chci mít čisté myšlenky i srdce, 
připravené k účasti na oběti mše svaté. Je 
to památka na náš křest, abychom si znovu 
připomněli, že Bůh mi při něm řekl: „Jsi 
můj milovaný syn, jsi moje milovaná 
dcera.“ Obnovme si tuto myšlenku! Když 
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s ní vstoupím do prostoru kostela, už vím, 
že jsem milovaným dítětem Božím a jdu za 
svým Otcem, který na mě tady čeká. 
Usednu do lavice a svoje srdce připravuji 
na setkání s NÍM. S tím, kdo mě nekonečně 
miluje. Řekněme mu to také a poděkujme 
Mu za tuto Jeho lásku. 

Kříž, který děláme při vstupu do 
kostela, je sám o sobě prvním exorcismem. 
A modlitbou.  

„Ve jménu Otce“ 

Když kladeš ruku na čelo, vzpomeň si 
na to, že chceš přemýšlet o Bohu a myslet 
na Boha, že Ho prosíš, aby ON změnil tvoje 
myšlenky. V první řadě myšlenky o tobě, 
abys věděl že jsi úžasný/á milovaný/á. Za 
druhé o tvém bližním, že se budeš dívat na 
svého bližního jako na syna či dceru Boha, 
tedy ne neuctivě. Za třetí, aby změnil tvoje 
myšlenky o Něm samém – abys na Boha 

myslel/a jako na Otce, který je s tebou, 
miluje tě a dává ti vše… Protože to, jak 
myslíme, se v našem životě potom děje a 
bude dít. Nesmíme mít v sobě lživé 
myšlenky ani o Bohu, ani sobě, ani o 
bližním.  

„I Syna“  

Když se dotkneš svého hrudníku, kde je 
skryto tvoje srdce, vzpomeň si na Ježíše, že 
Jej chceš milovat celou svou bytostí. Ať 
utiší tvé srdce, jeho myšlenky a nepokoj, a 
ať ti připraví srdce na setkání s Ním. 
Odevzdejme Ježíši všechno, co prožíváme.  

„I Ducha Svatého“  

Duchu svatý prosím, dej mi sílu 
přijmout vše, co mi dáváš, posvěť mě! A 
když takto exorcizuji svoje myšlenky, city 
a úmysl, tak ďábel tam už nemá místo a 
jsem volný/á pro Pána. 

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:  krizovnikprag@gmail.com. 
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 dalšího čísla bude 31. března 2020. 

https://email.seznam.cz/#compose?to=krizovnikprag%40gmail.com

