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Bratři a sestry v Kristu,
s Boží pomocí jsme přežili krizi pandemie a doufáme, že nenastane druhá vlna
této nepříjemné nemoci, která nahnala tolik strachu a nejistoty.
Jsme nyní v čase přípravy na Svatodušní svátky a chceme využít této doby k
prosbám, aby Duch Svatý, Utěšitel, nás klidnil před každou nepohodou a dával
nám nové podněty, jak se chovat jako dospělí křesťané, kteří věří v Boží
prozřetelnost. Často je to těžké, poněvadž jsme doslova masírování negativními
zprávami z médií a pokud je člověk doslova zavřen v domácnosti, tak je to ještě
nepříjemnější. Díky Bohu máme již volnost pohybu, za což chceme Bohu vzdávat
díky a uvědomuje si, že co bylo ještě před pár měsíci samozřejmé, náhle se zvrtne
a změní.
Prosme Pannu Marii, královnu Máje, která vyčkávala s apoštoly seslání Ducha
svatého, ať se za nás přimlouvá a doprovází mateřskou něhou.
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.
31. 5.
neděle
slavnost
Seslání
Ducha Svatého
4. 5.
čtvrtek
18:30
adorace
Nejsvětější svátosti
5. 5.
první pátek v měsíci
6. 6.
18:00 první sobota v měsíci –
modlitby
7. 6.
neděle slavnost Nejsvětější
Trojice
11. 6.
čtvrtek
18:30
adorace
Nejsvětější svátosti
12. 6.
Noc kostelů
14. 6.
neděle slavnost Těla a krve
Páně (přeloženo z 11. 6.)
18. 6.
čtvrtek 18:30 poslední adorace
Nejsvětější svátosti před prázdninami
19. 6.
pátek slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova
21. 6.
neděle farní kafe (poslední
předprázdninové)
24. 6.
středa slavnost Narození sv.
Jana Křtitele
29. 6.
pátek slavnost sv. Petra a
Pavla

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme srdečně za službu Petrovi
Nepilovi, který svou službu kostelníka
plnil i v době, kdy se konala jen nedělní
mše, byť bez účasti lidu. V našem kostele
o. Marek nadále sloužil bohoslužbu, a to i
přes velikonoční svátky, a tak se pro
kostelníka de facto nic nezměnilo a kostel
byl k oslavám svátků připraven jako
normálně, i s výzdobou.
Děkujeme Petrovi za jeho nasazení
nejen při přípravách kostela, ale také jako
ministranta při mších a akolyty při
podávání přijímání mimo bohoslužby, a to
nejen v kostele, ale i doma u těch farníků,
kteří jej požádali o tuto službu.
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POZVÁNKA: Noc kostelů 2020

Momentálně pokračuje renovace vitráží
oken kostela na jižní straně kostelní lodi.

Jste srdečně zváni se svými blízkými i
letos na Noc kostelů! Uskuteční se v pátek
12. června
2020.
Letos
z důvodu
komplikací s koronavirem ve skromnější
programové variantě.

• Náš farní výlet, který musel být v
květnu zrušen nahrazen nebude, ale
budeme se těšit na farní výlet v říjnu.
Podrobnější informace budeme mít asi až
koncem srpna nebo v září.

18:00
Mše svatá
19:05
Volná prohlídka kostela s
komentářem na požádání
20:15
Modlitba
za
město
a
návštěvníky Noci kostelů
Po celou dobu možnost rozhovoru s
knězem a farníky.

• Výzva pro zájemce, o čtení na mši
svaté, hlavně v neděli. Prosíme, kdo má
zájem číst v neděli na mši svaté, nahlaste
se v sakristii nebo telefonicky/mailem.
Budeme moc rádi, když účast farníků na
této službě bude pestřejší.

Letošní motto: „Učinil jsi měsíc
k určování času... Přivádíš tmu, NOC se
snese... Slunce vychází... Člověk vyjde za
svou prací.“ Žalm 104,19-23

• Ještě jedna prosba z naší sakristie.
O. Marek, jako i ministranti a kostelník,
nás všechny prosí, abychom nechodili
vyřizovat naše záležitosti a pozdravy do
sakristie před mší svatou, a zvláště ne v
neděli. Prosí nás, abychom intence,
květiny, přípravu nástěnky, nebo cokoliv
jiného, co nám leží na srdci, snažili vyřídit
s o. Markem nebo kostelníkem Petrem
Nepilem až po mši svaté nebo telefonicky
či mailem.

INFORMACE Z FARNOSTI

• Ohledně květinové výzdoby: jak
jsme si mohli všimnout, naše spolusestra
Ivanka udělá vždy nádhernou výzdobu na
velké svátky nebo na speciální události, ale
prosíme, jestli kdo a jak může, se také
zapojil do květinové výzdoby našeho
kostelíku. Kdo má možnost koupit nebo
chce koupit/darovat květiny a chce je
věnovat kostelu, prosíme, abyste se také
předem domluvili s kostelníkem Petrem
Nepilem. Případně vás odkáže na jinou
pověřenou osobu. Také necháme u kostela
vzadu, u sudů s vodou vědro, kam

• Do našeho kostela se vrátily
zrestaurované obrazy sv. Jiří a sv.
Anežky,
od
Emanuela
Dítěte.
Zrestauroval je akademický malíř Martin
Martan. Restaurování stálo naši farnost 25
000Kč.
• Probíhá rekonstrukce chodníku a
dlažby kolem kostela. Byla provedena
revize hromosvodu a oprava jeho malých
části, která vyšla na 7 100Kč. Byla
provedena
oprava
kanalizace.
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případně své květinové dary můžete dát.
Bylo by ale dobré, abyste na to upozornili
kostelníka, aby se květy co nejdříve
zanesly do kostela.

zaposlouchat do tohoto příběhu a nacházet
v něm paralelu ke svému životu. Můžeme
tam najít to, co právě prožíváme, co se
v našem životě právě děje.
Následuje žalm. Ten je naší odpovědí
Bohu,
že
jsem
v
odrazu
starozákonního příběhu našel i něco ke
svému životu. Nyní volám k Bohu, aby mi
s tím pomohl, ptám se HO, volám
k NĚMU, prosím JEJ o pomoc nebo MU
děkuji za to a to poznání.
2. čtení je vždy z Nového zákona (NZ) a
je tedy katechezí nebo „odpovědí“ na to,
jak mám žít, co mám ve svém životě dělat.
Zaposlouchejme se srdcem, opravdu tam
vždy najdeme odpověď…
Před evangeliem se kněz modlí: „Ať
slova svatého evangelia smyjí naše
provinění“. Evangelium tedy má moc
smazat naše hříchy! I já, když budu doma
brát do rukou Písmo, můžu si říct před
čtením obdobnou modlitbu: „Pane, toto
čtení ať smyje moje hříchy/můj hřích za to
a to … (konkrétní hřích) a věřím, že Ty mi
tímto čtením můj hřích odpustíš…“ Čtení
Bible a zvláště evangelia je malým
exorcismem a silou, která uzdravuje naši
duši. Je to i pokání: obětuji svůj čas, abych
naslouchal/a Pánu. U poslouchání
evangelia děláme křížek na čelo – ať máme
Boha v mysli, na ústa – ať o něm mluvíme,
na hruď – ať ho milujeme.
A ještě jedna zajímavost: všimněte si, že
když se v kostele čte evangelium, jak jsme
najednou nesoustředění, jak nám najednou
přichází na mysl různé myšlenky,
potřebujeme kýchnout, zakašlat, něco nás
svědí atd. Všimněte si, že to stejné se děje i
u jiných. Nejvíc vyrušování se děje právě u
čtení evangelia. Proč? Ďábel se snaží Slovo

• Kdo by měl zájem dělat květinovou
výzdobu pro náš kostel, prosím, přihlaste
se v sakristii. Děkujeme!

Zamyšlení nad mší svatou
1. díl: Liturgie slova a přinášení
obětních darů
V našem zamyšlení se posuneme opět o
kousek dál a zkusíme najít odpověď, proč
nám církev předkládá čtení a co s ním.
Liturgie slova
1. čtení je v neděli ze Starého zákona
(SZ). Pouze ve velikonočním období je
první čtení ze Skutků apoštolů. Text SZ
nám má připomenout, že naše kořeny jsou
v hloubce nikoliv staletí, ale tisíciletí, že
patříme k vyvolenému Božímu lidu.
V příbězích SZ nám Bůh ukazuje, co teď
prožíváme. My bychom se měli
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vzít z našich uší, aby nedošlo do našeho
srdce, aby nemělo účinek… A nakonec
poprosme matku Slova, Marii, aby nám
Slovo evangelia tlumočila do našeho srdce,
ona ho zná nejlíp.

oběť. Přinášet za ně denně svůj čas, svoje
síly, svoje vědomosti, modlitbu… Ale,
v této modlitbě nad obětními dary je
řečeno „i vaši oběť...“, a to tedy znamená,
že i my, účastníci bohoslužby, máme
přinést v tuto chvíli svoji oběť. Bez ní je
účast na další části liturgie v podstatě
zbytečná. Její dosah si probereme
v následujícím čísle Farních listů.
Naší obětí má být to, že spolu s knězem
dám na patenu něco, co chci v nejbližším
čase obětovat: svůj čas pro někoho,
zřeknutí se něčeho (i jednorázově, např.:
dnes si nedám cigaretu nebo čokoládu,
dnes nebudu mluvit o jiných…) nebo
modlitbou navíc, a to všechno za nějakou
mou prosbu.

Přinášení obětních darů
Naše dnešní myšlenky zakončíme částí
o oběti. Po krédu – vyznání víry a
společných přímluvách kněz přechází
k obětnímu stolu a začíná bohoslužba
oběti. Kněz se modlí nad obětními dary,
aby Bůh přijal jeho i naši oběť. A tady se
zastavíme: Kněz kromě darů, které jsou na
obětním stole (chléb a víno) má přinést
ještě jinou oběť – sám sebe za svoje ovečky.
Má být odhodlán za tyto, častokrát i
anonymní ovečky přinést i tu nejvyšší

Účet pro příspěvek
na chod kostela a farnosti– příspěvek
„do kasičky“ (výzdoba, teplo, světlo, voda)
nese číslo a QR kód:
2401449553 / 2010

Transparentní účet u Fio banky
pro váš příspěvek na opravu kostela
má toto číslo a QR kód (pro možnost platby
mobilním telefonem):
2701441756 / 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.
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