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Bratři a sestry v Kristu, 

přestože jsme již několik týdnů v nepříjemné situaci po zasažení koronavirem, jako 
věřící křesťané máme naději. Naší nekonečnou nadějí je Kristus zmrtvýchvstalý.  

Jsme nyní ve Svatém neboli Pašijovém týdnu, kdy si připomínáme Ježíšovo 
ustanovení Eucharistie (Zelený čtvrtek), Ukřižování (Velký pátek) a především Jeho 
slavné vzkříšení (Bílá sobota v noci). Můžeme při sledování médií cítit hořkost, smutek, 
možná i osamocenost, ale po dnech křížové cesty víme, že přijde Ježíšovo vítězství nad 
smrtí a hříchem! To si určitě každý z nás uvědomuje letos velmi silně, možná, že jsme 
ještě nikdy neprožili tak silný půst… 

Přeji vám všem i sobě ať si vryjeme do 
srdce posilující větu z bělosobotní liturgie 
při žehnání svíce „Ať slavné Kristovo 
vzkříšení naši tmu ve Světlo promění“! 

Až to bude možné, tak se těším na 
společné setkání! Během Velikonoc 
sledujte prosím obřady dle svých možností 
z elektronického či rádiového přenosu. Při 
soukromých bohoslužbách budu na vás 
všechny myslet. 

Váš P. Marek   



 

„Nebojte se!“ Lk 2,10 

To jsou slova anděla a slova, které jsou v Bibli použita 350 x. Na každý den v roce. Proto, 

nebojme se i v tomto čase zkoušky! Ježíš se ptal po svém vzkříšení Marie Magdaleny: „Proč 
pláčeš?“ Jn 20,13.  

Neplačme a nebojme se! Vždyť Ježíš přemohl smrt, 
přemohl zlo!  

Nebojme se a neadorujme koronavirus, neadorujme 

celý den jenom zprávy, ale soustřeďme se na to, co je 
smyslem našeho života: na Ježíše! ON je náš Život a náš 
smysl. Ježíš dovolil, aby se ho dotýkali a dotykem s vírou 
byli nemocní uzdraveni. Pojďme k Němu a vložme do 
Jeho rukou náš život, naše zdraví, naši budoucnost. Na 
této zemi jsme jenom hosté, máme vlast, která je v nebi 

(Flp 3,20), ne na zemi.  

Ať Matka Boží je naší pomocí, jako byla u Ježíšova kříže 
a spolu s naší modlitbou jí pomůžeme, aby její 
Neposkvrněné    Srdce zvítězilo! 

Jana Vendelínová 

 
Veřejné bohoslužby a veškeré pastorační aktivity se nadále nekonají, napjatě a s nadějí 
očekáváme, kdy se situace změní.  
 

Náš kostel bude otevřený (většinou na mříž): 

Velký pátek 8:00 -18:00  V 15:00 možnost zúčastnit se křížové cesty, po 

ní možnost přijetí sv. přijímání. 
Bílá sobota   8:00 – 18:00 

Velikonoční neděle 8:00 – 18:00  mezi 11:00 – 12:00 možnost přijetí eucharistie 

Další neděle  8:00 – 18:00  mezi 11:00 – 12:00 možnost individuálně 

přijmout eucharistii 
Pokud bude mříž zavřena či se bude konat neveřejná 
bohoslužba, prosím neodcházejte a vyčkejte.  

 

 

 

 

 

 

 

Toužíte přijmout svátost smíření a sv. přijímání a nedostanete 
se k nám či jinam do kostela k individuálnímu přijetí?  

Nebo chcete, aby se někdo pomodlil na váš úmysl? 

Kontaktujte správce farnosti o. Marka (viz poslední strana). 



 

 

Výzva Bílé soboty  
 

Čeští a moravští biskupové nás 
vyzývají, abychom na Bílou sobotu po 
setmění, zapálili za okny domovů svíčku, 
případně vystavili obraz Ježíše Krista. „Je 

to stará velikonoční tradice, kterou 
bychom přivedli k životu a vydali tak 
svědectví, že Ježíš je Světlem našeho 
života, světlem, které nezná západu, jak o 
tom o velikonoční noci s radostí a 
rozechvěním zpíváme, “ čteme v jejich 

prohlášení. K výzvě se přidala i 
Ekumenická rada církví.  
 

 

 

Tvořivost lásky aneb z videoposelství papeže Františka ke Svatému týdnu 2020 

„Je to chvíle obtížná pro všechny. Pro mnohé ta nejobtížnější. Papež to ví a těmito slovy chce všem 
vyjádřit svoji blízkost a náklonnost. Snažme se, pokud můžeme, využít tento čas co nejlépe: buďme 
velkodušní, pomáhejme třeba i telefonicky nebo na sociálních sítích – těm, kteří se v našem okolí ocitli 
v nouzi, těm nejvíce osamoceným. Prosme Pána za ty, kdo jsou zkoušeni v Itálii a ve světě. I když 
jsme izolováni, může tvořivost lásky dosáhnout myšlenkou a duchem daleko. Tvořivost lásky je dnes 
nezbytná.“ 

Překlad VaticanNews 

 

Užitečné informace  

Možná řadu z nich už známe, takže si 
řekneme, že jsme touž někde četli nebo že 
nemáme internet, tak jsou pro nás některé 
tipy zbytečné. Ale uberme ze 

sebestřednosti – mohou 

tu být třeba i tací, ke 
kterým se tyto informace 
nedostaly nebo i tací, 
kteří se rádi na ně 
mrknou ještě znovu. 

Současná situace je velkou výzvou, tak se 
za úsilí lidí (a nejsou to jen kněží!), kteří se 
snaží v ní pomoct třeba i následujícími 
způsoby můžeme alespoň pomodlit. 
Prostě tvořivost lásky, tak jak nás k tomu 

zve papež František. 
 

Duchovní pomoc po telefonu 

Česká biskupská konference zveřejnila 
seznam kněží, na které se mohou obrátit 
lidé, kteří v době pandemie potřebují 
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podporu nebo povzbuzení. Samozřejmě 
se můžete obrátit i na našeho o. Marka (606 

616 049). Kněží Vám pomohou nebo se 
společně pokusíte najít jiné řešení situace. 
V naší diecézi to jsou:  

• P. Jakub Jirovec OT, arcidiecéze 
pražská: 735 794 999 (nemocniční 
kaplan nemocnice Na Bulovce) 

• P. Lukáš Lipenský O,Cr., arcidiecéze 
pražská: 607 582 314 (křižovník, bývalý 
farář naší farnosti a nemocniční kaplan 
nemocnice Na Františku) 

• P. Jaromír Odrobiňák, arcidiecéze 
pražská, 607 570 012 (farář na Proseku a 
kaplan Bohnické psychiatrické 
nemocnice) 

• P. Mgr. MUDr. Jiří Korda, pražská 
arcidiecéze: 725 797 561 (lékař a farář v 

Lhotce)  

 

Linky pomoci  

Organizace Život 90 v Praze organizuje 

pomoc pro seniory. Volat mohou na linku 

+ 800 160 166. Na lince budou moci senioři 
požádat o pomoc s nákupy, 
s vyzvednutím léků atd. a náš koordinační 
tým je následně propojí s některým 
z přihlášených dobrovolníků. Volat na ni 

mohou ale 

i ostatní, kteří 
chtějí upozornit 
na osamoceného 
seniora, který 
potřebuje pomoc. 

 

Krizová linka sociální pomoci má i 
Arcidiecézní charita Praha: 737 280 635 

(po–pá 10–15 h). Mohou ji využít lidé 
v různých obtížích – může jít o řešení 

možných dluhů (například preventivní 
jednání o jiném splátkovém kalendáři, ale 
i exekuce), pracovně-právní vztahy, péči o 

člena rodiny a mnoho dalších témat v 
sociální i zdravotní oblasti. 

 

Mše online  

Mše můžete každý 
den sledovat na TV Noe 

nebo poslouchat na 

Rádiu Proglas. Ale řada 
farností také sama vysílá 
na internetu. Soupis podchycených 
farností, hojně jsou zastoupeny i pražské, 
najdete na www.mseonline.cz.  

Jedinečně dává TV Noe i v 7:00 ve 

všední dny i přenos mše z domu sv. Marty 

s papežem Františkem.  
 

Odsunutí některých obřadů na příhodnější 
dobu 

Mše se svěcením olejů a obnovou 
kněžských závazků, obvykle slavená ve 
čtvrtek Svatého týdne dopoledne, se 
předběžně přesouvá na čtvrtek 28. května 
v 9:30 h. 

Křest dospělých se má uskutečnit o 
vigilii slavnosti Seslání Ducha Svatého 30. 
května v noci.  
 

Liturgie a modlitba doma  

Řadu podnětů ke slavení neděle a 
svátku v současné situaci nabízí web 
liturgie.cz a také jejich stejnojmenný 
videokanál na youtube. A také web 
pastorace.cz. 

 

http://www.mseonline.cz/
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Mimořádně k dispozici zdarma 

Katolický týdeník zveřejňuje aktuální 
čísla ke stažení. www.katyd.cz. 

Do 14. dubna jsou k dispozici e-booky 

Nakladatelství Paulínky taktéž zdarma, 

encykliky papeže Františka, beletrie, 
duchovní rozvoj, bestseller Evangelium na 
každý den 2020. www. paulinky.cz  

Karmelitánské nakladatelství nabídlo 
ke stažení poslední papežský dokument 
exhortaci ze synody o mladých Christus 

Vivit. ikarmel.cz 

 

Tipy na zajímavé stránky 

S nenadálou situací se začala řada 
náboženských akcí a pastoračních aktivit 
přesouvat na internet. Pokud jej nemáte, 

není co řešit. Ale pokud ano, 
doporučujeme (z vlastní zkušenosti) 
nenechat se zahltit téměř nepřebernou 
nabídkou        

Internetové stránky Velikonoce.cz 

přibližují veřejnosti duchovní poselství 
Velikonoc a nabízejí nejširší veřejnosti 
možnost sledovat duchovní programy 
probíhající tradičně ve farnostech a 
sborech během Svatého týdne, 
Velikonočního třídenní a nadcházející 
velikonoční doby. 

Na webových stránkách hradčanského 
kláštera Řádu bosých karmelitánů 
www.fortna.eu naleznete řadu 
zajímavých rozhovorů s kněžími, ale i 
laiky z řad české církve a to jak v audio, tak 

i ve video formě.  
Pokud máte nějakého oblíbeného kněze 

nebo farnost mrkněte na jejich stránky – 

s velkou pravděpodobností také něco 
zveřejňují!  
 

 

Zamyšlení nad mší svatou  
3. díl: Úvodní obřady 

Začíná mše sv. a kněz vstoupí do 
presbytáře. Jako první gesto, políbí obětní 
stůl. Mše sv. začíná ne nějakým 
rozumováním, ani filozofickou nebo 
teologickou úvahou, ale emocí – polibkem. 

To znamená: připrav své srdce úplně na 
čas lásky a s láskou. V tom momentě se už 
i my účastníme mše sv. a v duchu také 
políbíme obětní stůl. Začneme tímto 
polibkem! Tam se za několik minut bude 
dít největší oběť lásky na světě! Je to místo 
Ježíšovy přítomnosti a Jeho oběti. Polibme 
toto místo s úctou a láskou. Tak se připraví 

i naše srdce s emocí, která je důležitá pro 
toto setkání. 

Kněz udělá znak kříže. Znovu. Znovu 
začínáme všichni spolu s Nejsvětější 
Trojicí.  

Kněz řekne „Pán s Vámi!“ – co to 

znamená? Kněz je prorokem Božím a říká 
nám, že Pán je s námi. Opakuje nám to 
pořád, a když je prorokem pomazaným 
Bohem, tak proč mu nevěříme? Proč se 
pořád bojíme? Vždyť „Pán je s námi.“ 
„Bůh je se mnou!“ Nemusím se proto 
strachovat. Bůh je se mnou – nic a nikdo mi 

už nemůže škodit ani ublížit. Věř tomu a 
žij toto proroctví! (Dokončení na str. 8) 

http://www.fortna.eu/
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Nové dveře v zadní brance 

Vážení farníci od kostela sv. Jiří v Hloubětíně,  
jsme zase o kousek dál – nové dveře v zadní brance. Většina z Vás si jistě všimla, že do 

zadní branky kostela, z cesty do hloubětínského zámečku (bývalého Gyncentra), byly 
osazeny nové dřevěné dubové dvoukřídlé dveře. Tomu předcházela velká oprava zděné 
branky, která byla v havarijním stavu. Opravu branky včetně statického zesílení a úpravy 
jejího povrchu dle pokynů Památkového úřadu provedla firma Bausan injekt koncem roku 

2018.  

Pro výrobu a montáž dřevěných 
křídel dveří byl doporučen truhlář 
Jaroslav Hánl z Janovy Lhoty na 

Kokořínsku. Ten po proměření branky 
a obdržení požadavku od farnosti na 
provedení dveří z dubového dřeva a 
dalších požadavků zpracoval cenovou 
nabídku. Ta byla farností 
akceptována, farnost zaslala 
objednávku a byla uzavřena smlouva 
na provedení prací včetně poskytnutí 
zálohy. Farností byla rovněž 
odsouhlasena konečná barva dveří. 

Poté truhlář demontoval staré dveře, které už nebylo možné ani zamykat, jako vzor pro 
výrobu dveří nových. Otvor po dveřích byl provizorně zabedněn. 

V neděli 1. března 2020 odpoledne po mši 
s velmistrem řádu Křížovníků s červenou 
hvězdou O. Šedivým byla dvě křídla dveří 
dovezena z dílny na Kokořínsku ke kostelu a poté 
bylo panem truhlářem a jeho pomocníkem 
provedeno definitivní osazení nových dveří.  Po 
pevném ukotvení dveří do správné polohy bylo 
připevněno původní kování dveří, které bylo 
v předstihu demontováno ze starých dveří, 
očištěno, nametalizováno a opatřeno nátěrem. 
Připevnění tohoto kování byla velice náročná a 
zdlouhavá operace, neboť původní pevné závěsy 
pro zavěšení dveří nebyly ve stejných výškách a 
zejména nebyly rovnoběžné v obou svislých 
osách. Po odstranění pevného ukotvení dveří bylo 

zjištěno, že obě osazená křídla na závěsy se 
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pohybují tak, jak bylo změřeno, promyšleno, vyrobeno a namontováno. Nakonec byl osazen 
zámek a předány klíče od dveří.  

Příspěvek zpracovala Alena Rašková 

 

Poznámka redakce: Srdečně děkujeme manželům Raškovým za jejich práci na renovaci těchto dveří. 
Stálo to jistě nemálo trpělivosti a vyřizování. Finanční kalkulaci dveří přineseme v příštím čísle. 
 

 

  

Zveřejněno Janem Pazderou na FB stránce Boží vtipy aneb Ameňáky 
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(Pokračování ze str. 5) 

Na to následuje část mše sv., kde 
musíme uznat svoje hříchy. Vyznání 
hříchů se v dnešní době koná obecně a 
společně. Pokud nemáme těžký hřích, tak 
všední hříchy jsou nám tímto úkonem 
odpuštěny a můžeme pokračovat 
v Nejsvětější Oběti.  

Po vyznání hříchů bude platit: „Kdo se 
povyšuje, bude ponížen.“ (Lk 14,11) Nyní 
následuje v neděli Gloria – Sláva na 
výsostech Bohu. Teď s touto písní andělů 
stoupáme do nebes. Ale tam můžeme až 
po vyznání hříchů, když uznáme, že jsme 
hříšní. Upřímně. Potom jsme povýšeni do 
nebes, kde nebeský kůr neustále zpívá 

Bohu oslavnou píseň chvály. Připojme se 
k nim v této písni a představme si, že jsme 
v nebi, protože tam naše duše opravdu je. 
Představme si, že stojíme před Bohem, jsou 
tam s námi andělé, archandělé, svatí… To 
bude jásot a opravdová radost, to už 
nebude nuda v kostele… 

Mše sv. je mimo čas a mimo prostor. 
Naše tělo je v kostele, cítí teplo nebo chlad, 
cítí přítomnost a vyrušování jiných lidí, 
slyší kněze a vnímá vše, jak je. Ale naše 
duše je pozdvižena mimo čas, mimo 
prostor kostela, do nebe, i na Kalvárii, kam 
se vydáme v příštím díle. 

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. 

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

