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

neděle   08:30 

 

16. 9. památka sv. Ludmily 

28. 9. slavnost sv. Václava, mučedníka, 
hlavního patrona českého národa 

29.9. svátek sv. archandělů Michaela 
Gabriela Rafaela 

1.10. památka sv. Terezie od Dítěte 
Ježíše 

POZVÁNKA svěcení Tomáše Gregůrka  
Rytířský řád Křižovníků s červenou 

hvězdou s radostí oznamuje, že v sobotu 3. 

října 2020 v 11:00, v kostele sv. Františka z 
Assisi v Praze u Karlova mostu, přijme 
jáhen Tomáš Gregůrek O.Cr., skrze 

modlitbu a vkládání rukou otce biskupa 
Josefa Nuzíka kněžské svěcení. 

Těšíme se na jeho kněžské působení 
v naší farnosti.  

Otec Marek Pučalík během bohoslužby, při které se 
loučil s farností. (více na str. 2) 
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LOUČENÍ I 
Srpen 2020 se nám všem farníkům 

zapsal do naší paměti jako měsíc loučení, 
protože jsme se v úterý 25. 8. rozloučili 
s naší milou farnicí Ivankou Hůlková, 
která se odstěhovala. Jak o. Marek na mši 
sv. řekl, a všichni s ním souhlasíme, Ivanka 
nám všem bude chybět. Její milá osobnost, 
úsměv, objetí, citlivost pro utrpení 
druhých, dobré slovo a také její šikovné 
ruce, které často tak nádherně zkrášlili náš 
kostelík. Ivanko, víme, že tyto farní listy 
budeš číst, protože se s tebou loučíme jen 

jako s farnicí, ale ne jako s člověkem 
blízkým našim srdcím a kamarádkou, 
proto Ti ze srdce ještě jednou přejme vše 
dobré na tvé cestě životem, protože Ježíš se 
stal tvojí Cestou a on tě vede dál! Ať se Ti 

na novém místě moc líbí, ať se Ti 
v osobním životě splní vše, co si přeješ a ať 
v nové farní rodině najdeš své místo a 
poslání! 

Ivanko, děkujeme Ti za všechno dobré 
a krásné, co jsi v naší farnosti a pro nás 
jednotlivě kdy udělala! At Ti to Pán oplatí 
svojí štědrostí!

 

 

 

 

LOUČENÍ II 
V neděli 30. srpna nastalo ještě větší 

loučení, a to s naším drahým o. Markem 
Pučalíkem, který nám byl duchovním 
otcem 11 let. Jak on sám řekl ve svém 
posledním kázání: zdá se mu to jako 3 roky 
a ne 11 a přece ten čas tak rychle proletěl… 

 Mše sv. se nesla v nostalgické 
atmosféře plného kostela, protože každý z 
farníků, kdo mohl, se jí účastnil, aby vzdal 
o. Markovi úctu a dík. Na mši 
sv. spolucelebroval i už vybraný nástupce 

o. Marka, o. Tomáš, jáhen, který bude mít 
svěcení 3.října a kterého přivítáme v naší 
farnosti v říjnu.  

Ke konci mše svaté poděkovala za celou 
farnost a za přítomné nefarníky p. 
Pecková, která, jako vždy, krásně 
poděkovala o. Markovi za všechno, co pro 
nás jako farníky i farnost udělal a popřála 
mu k jeho další pastorační cestě hodně sil 
a Boží milosti. Jako dárek o. Marek dostal 
od nás farníků fotoalbum, kde jsou alespoň 

částečně zmapované vzpomínky, co 
všechno jsme spolu s ním prožili 
v Hloubětíně, a co všechno pro Hloubětín 
a kostelík sv. Jiří udělal. Na konci mše 
svaté, po požehnání, když se modlíme 
modlitbu za kněze, asi poprvé a možná 
naposled (?) bez toho, aby někdo někomu 
něco řekl, zůstali všichni účastníci 
bohoslužby na místě a tuto modlitbu se 
pomodlili všichni společně. Bylo to asi 
tiché zamyšlení každého, osobní 
vzpomínky a poděkování za to, co pro nás 
Bůh přes o. Marka udělal… 

Po skončení mše svaté následovala 
osobnější rozlučka ve farních prostorách, 
kde každý, kdo mohl, přinesl něco na zub, 
a hlavně tam byl, aby se s naším milým 
knězem rozloučil. Slov díků a focení na 
památku nebylo konce, také slzy tekly. 
Všichni jsme se snažili přijmout, že náš 
život na zemi je v podstatě loučení, a že 
máme směřovat k Otci, který nám na naší 
cestě pomáhá potkat tak výjimečné a dobré 
lidi, jako je i o. Marek.  
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Otče Marku, děkujeme Vám ze srdce 
znovu a znovu za Váš úsměv, vždy dobrou 
náladu, nekonvenční a lidský humor (i 
v kázáních      ), za všechno, co jste dokázal 
vybavit pro opravu kostela a jeho okolí, za 
Váš lidský a milý přístup ke každému 
osobně, za to, že jste dokázal přitáhnout do 
kostela a i k zamyšlení se nad Bohem 
mnohé duše.  

Děkujeme za nezapomenutelné farní 
poutě. A hlavně děkujeme za Vaší 
duchovní službu, mše svaté a svátosti, 
které jste ve jménu Ježíše uděloval a jimiž 
jste uzdravoval! Přejeme Vám, jak už to 
tisíckrát bylo vysloveno, hodně sil v nové 
farnosti, hodně Božích milostí a inspirací 
Ducha Svatého, stálou ochranu a pomoc 
Panny Marie! 

 

O. Marek během jara 
několikrát žehnal městu a jeho 

obyvatelům. 
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Noc kostelů 2020 v naší 
farnosti.  

Květnové mariánské procesí.  
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Zamyšlení se nad smyslem mše svaté,  

část 4. 

Proměňování  
Naše závěrečné rozjímání nad mší 

svatou začnu příběhem, který se stal 
nedávno v Polsku. Jeden muž, který nebyl 

věřící, ale měl věřící manželku, jež se za 

něho modlila, onemocněl. Dostal rakovinu 
kosti. Nemoc se rychle zhoršovala, až se 

dostala do závěrečné fáze. Muž měl bolesti 

a už nevstal ani z postele. Měl před sebou 
pár měsíců života. Jednou v noci se mu 

zdál sen: Stál na Kalvárii pod Ježíšovým 
křížem. Viděl, jak Ježíš trpí, jaké má 
bolesti.  Najednou pochopil, že ty strašné 
bolesti mu způsobují hříchy. Hříchy celého 
světa a jeho hříchy.  Ježíš se na něho z kříže 
podíval a řekl mu: „Dej mi svoje hříchy!“ 
Muž mu je mystickým způsobem dal. 
Viděl, jak se klubíčko jeho hříchů jakoby 
vcuclo do Ježíšova zmučeného těla. Ježíš se 
strašně zachvěl bolestí. Potom řekl muži 
znovu: „Dej mi svoji rakovinu.“ A muž mu 
ji dal. I ta se do Ježíšova těla vcucla a znovu 
viděl, jak Ježíšem proběhla strašná bolest, 
až se otřásl. Když se muž vzbudil, nic ho 
nebolelo. Ráno po svých nohou i 
s manželkou přišel k lékařům a ti ho 

prohlásili za zdravého. Neuměli si 

vysvětlit, jak se to mohlo stát… Muž se dal 
pokřtít a svůj život se teď snaží žít tak, aby 
už Ježíšovi nezpůsoboval další bolesti… 

 

Mše svatá je ta největší věc, největší 
událost a největší činnost na světě. Když se 
účastníme mše svaté, tak i když naše tělo a 
naše smysly vnímají prostor, hluk, ticho, 
teplo, zimu, jiné lidi atd., naše duše je 
mimo čas a mimo prostor. V čase mše 
svaté jsme na Kalvárii. Reálně – naše duše 

je mimo čas na Kalvárii, v tom momentu, 

když Ježíš trpí ad umírá. Za nás, za mě. 
Tělo vnímá kostel, lidi, kněze, Hostii, 
kalich atd., ale duše je na Kalvárii. Toto je 
mše svatá! Proto je důležité, jak se na ni 
připravujeme, jak vnímáme mši svatou a 

jak se chováme v čase největší oběti, tj. 

když kněz proměňuje Hostii v Tělo Ježíše 
a víno v Jeho Krev. V tom momentu jsme 

na Kalvárii. Jsme pod křížem. Jsme v čase 
Ježíšova proměňování jako dav, který se 
jenom díval, ale myslel už na to, co bude 

po tomto divadle doma? Co bude 

k obědu? Co mám ještě zařídit…? Nebo 
budeme jako pyšný lotr a budeme 
ukřivděni slovy „co po nás Ježíši chceš, 
vždyť jsi všemocný, a já chodím do kostela 
každou neděli a modlím se každé ráno, tak 
proč moje děti mají problémy, proč můj 
manžel nechodí do kostela, proč jsem 
nemocný/á…? Nebo budeme jako kající 
lotr? Nebo budeme jako Jan, Marie 

Magdalská a Matka Ježíše, stát pod křížem 
a budeme s Ním trpět a uděláme to, co po 
nás chce? Tak jako ten muž: v čase 
proměňování vložme na paténu, do Hostie 
duchovním způsobem naše hříchy, naše 
nemoci, naše starosti… Vložme je o chvíli 
později znovu do kalicha s vínem. Ježíš, 
když proměňuje, reálně kousek 
nekvašeného chleba ve svoje Tělo a víno 
v svou Krev, tak promění i vše, co se tam 

nachází… tedy naše prosby, starosti, 
nemoci…  

 

Nedostáváme, protože neprosíme. 
Nebo prosíme, ale málo a někdy i na 
nesprávném místě. V momentu 

proměňování zapomeňme, že jsme 
v kostele, zapomeňme, že nám je zima, 
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nebo horko, že někde brečí dítě, že 
ministrant si kleknul pozdě…, ale 
duchovním zrakem spočiňme na Hostii a 
kalichu v rukách kněze a vložme 
duchovním způsobem do Hostie, do 
kalicha s vínem, svoje prosby. Naše 
fantazie ať se teď projeví, jako dar, který 
nás přenese na Kalvárii. A tam spočiňme 
pod křížem našeho Pána, který za mě trpí 
a umírá, a který svým umučením a smrtí 
už proměnil moje prosby, moje bolesti, 
starosti, problémy, nemoci. Vzal je na sebe. 
ON o všem, co mě teď trápí, věděl 
v momentu na kříži, a proto se TO stalo. 

Křížem vše proměnil, tak Mu s tím 

pomozme a spolupracujme tak, jako Jeho 

Matka, Panna Maria, jako Jan a Maria 

Magdalská, jako kající lotr…  
 

Nepromarněme úkon proměňování! 
V tom momentu se dějí zázraky! Pojďme 
na Kalvárii a buďme tam chvíli s Ježíšem! 
Opravdově, protože to se skutečně děje. 
Naše duše je mimo čas a mimo prostor. To 

je tajemství a milost mše svaté. 
 

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 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. 


