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Nový správce farnosti

Poslední farní listy byli o loučení. Tyto budou o vítání, a to našeho nového správce
farnosti, o. Tomáše Gregůrka, který byl ustanoven naším duchovním otcem. Kvůli
vládním nařízením se nám všem ještě nepovedlo se s naším novým knězem setkat u
farního kafe, ale asi skoro všichni jsme se už s ním setkali minimálně na mši svaté nebo u
zpovědi, u rozhovoru...
Především chceme poděkovat dobrému Bohu, že máme ve farnosti kněze a proto Vás,
milý o. Tomáši mezi námi vítáme a přejeme Vám, ať Vás Pán ochraňuje, Duch Svatý
provází a dá Vám v této složité situaci hlavně rozvážnost, abyste byl našim opravdovým
pastýřem, dle Ježíšova příkladu, abyste měl sílu a odvahu udělat vše pro spásu svých
„oveček“.
Ať Vám Panna Maria je vždy nablízku a chrání Vás od zlého!
A ať se mezi námi cítíte dobře a jste mezi námi rád…! 😊
Jana Vendelínová

Nový správce naší farnosti Tomáš Gregůrek, člen Rytířského řádu Křižovníků
s červenou hvězdou, přijal kněžské svěcení v sobotu 3. října. Slavnostní primiční mši
svatou odsloužil následně v neděli 4. října v řádovém kostele sv. Františka z Assisi u
Karlova mostu. A v týdnu následovaly jeho první bohoslužby už u nás v Hloubětíně.
Potřebujete-li se na něj obrátit, využijte následujících kontaktů:
P. Tomáš Gregůrek O.Cr.
E-mail: tomas.gregurek@krizovnici.eu
Tel.: +420 776 166 175

Farnost v čase Covidu
Sledujte web farnosthloubetin.cz a nástěnky, kde najdete aktuální informace vzhledem
k měnící se situaci v následujících dnech – od 27. prosince přecházíme na pátý stupeň
systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 procent kapacity
obsazenosti kostela.
Pokud situace dovolí, zveme k individuální návštěvě jesliček. Termíny na nástěnkách.
Na internetu je možné sledovat přímé přenosy nedělních bohoslužeb z řádového
kostela sv. Petra v Praze na Poříčí a také každý den z dalších kostelů po celé republice.
Bohoslužby vysílá také TV Noe, Radio Proglas a v čase svátků také Česká televize.

Nová katechumenka
V sobotu 28. listopadu se na nádvoří strahovského kláštera konalo přijetí do
katechumenátu – tedy přijetí zájemců o křest do dlouhodobé přípravy. Jednou z nich je i
katechumenka z naší farnosti. Nezapomeňme ji na cestě ke křtu podpořit alespoň
modlitbou.

Pozdrav z Košic
Naši bývalí farníci, manželé Batikovci z Košic, kteří v Praze pobývali pár let na misiích
a chodívali do našeho kostela, posílají z východního Slovenska farníkům, svůj vánoční
pozdrav. Děkujeme za něj a také posíláme na dálku ten svůj!  Děkujeme Miloši Raškovi
za předání pozdravu.
„Milostiplné a radostné prožití svátků Narození našeho Spasitele, šťastný nový rok,
hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání přejí Jano a Milka Batikovci z Košic.“
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Roráty 2020
I v letošním adventu jsme měli v našem kostelíku
rorátní mše svaté, vždy v sobotu v 6 hodin ráno. I za
současných podmínek, na rorátní mši svatou, i když
s povinnou rouškou, ale přicházejí farníci k oslavě
Pána.

Dokončení oprav kolem kostela
Na konci listopadu byla dokončena obnova
historické brány, hlavního vstupu do areálu kostela,
a chodníků kolem kostela. Velké díky všem, kdo jste
opravu podpořili jakýmkoli způsobem nebo se do ní
i aktivně zapojili.
Děkujeme také těm, kteří se zapojili o jedné
listopadové sobotě do farní brigády!
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Zlatá svatba manželů Raškových
omezeném rozsahu. Krátkého obřadu, který
celebroval náš nový kněz P. Tomáš Gregůrek
za asistence našeho kostelníka Petra Nepila, se
zúčastnila jen malá část naší rodiny a z
farníků paní Evička Švancarová, za což ji oba
moc děkujeme.
Děkujeme i všem ostatním farníkům, kteří
na nás mysleli, za dodatečné gratulace a
dárky, které nám předala paní Jana
Vendelínová v úterý 22. října po venkovní
mši u kostela, neboť byl prostor před kostelem
rozkopán.“

Na podzim oslavili u nás v kostele
manželé Alena a Miloš Raškovi krásnou
zlatou svatbu. Děkujeme paní Aleně, že se
s námi podělila o své svědectví.
„Svatbu jsme měli 16. října 1970 na
radnici ve Mšeně a následně i při mši svaté v
kostele sv. Martina též ve Mšeně. Jako
manželé jsme se rozhodli žít a bydlet v Praze
Hloubětíně a tak uběhlo plných 50 let
společného života.
Přípravu výročí jsme docela prožívali a
netušili, že to proběhne bez mše svaté a jen v

„Hospodin ať vás opatruje po všechny dny vašeho života.
Ať je v dobách nepříznivých vaší útěchou,
v příznivých vaší pomocí,
ať celý váš dům zahrnuje svým požehnáním.
Skrze Krista, našeho Pána.“
Úryvek z obřadu Žehnání manželům s obnovou manželských slibů
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Vánoce 2020
Nový církevní rok začal teprve nedávno a
už se nám přiblížil čas prvních a
nejkrásnějších Svátků – Vánoc. Tento
začínající nový církevní rok by mohl být i
naším
novým
začátkem.
Začátkem
opravdového křesťanského života. Celý svět
začíná novou etapu, tak proč ne i my
křesťané? My všichni si uvědomujeme, že
pořád máme „rezervy“ v tom, abychom
naplno žili to, co naše katolická víra obnáší.
Tímto textem se i já sama chci povzbudit žít
naplno s Kristem. Zkusím to tedy
modlitbou:

svém srdci Ježíše, aby ti, ke kterým přijdu,
zacítili Jeho přítomnost a „a radostí se
zachvěje jejich srdce“.
Dej mi Otče, sílu mlčet spolu se
Zachariášem, a tak se připravovat na
zázrak Tvého příchodu. Když se naučím
mlčet, potom promluvím jako Zachariáš
slova, která zůstanou navěky a která
budou budovat, posilovat, zvedat, a
budou oporou pro ostatní. Otče, dej mi
odvahu sv. Josefa uvěřit Ti, že se i teď
děje zázrak a Ty přijdeš. Že
přijdeš jinak, než si to já
představuji, ale jsi to Ty,
který mi dáváš odvahu
uvěřit, i když vědecky je to
nemožné…
Otče, dej mi milost a sílu
jít spolu s Marií a Josefem za
tebou do Betléma. Tam, kde
je ticho, protože už je tma, ale kde jsou
lidé, kteří mají důvěru v Tebe a ne jenom
v rozum a vědecké dokazování. Ty ses
zjevil právě takovým, těm, kteří Tě čekali
v prostotě srdce, a ne podle svých
představ, ne podle toho, co říkají politici,
média a reklamy.
Dej, ať Tě poznám v Betlémě – Domě
Chleba – v kostele, kde Jsi. Otče, dej mi
prosím poznat tyto Vánoce, že Ty se
zjevuješ i dnes, že i dnes jsou Herodové,
kteří nechtějí, abys žil a abychom my žili
z Tebe – přes Eucharistii.

Bože, náš Otče, Ty jsi nám
dal milost dožít se začátku
nového církevního roku. Roku,
který bude jiný, než ty, které
známe. Děkuji Ti za tuto milost
i za tuto výzvu.
Když jsi mi dal milost dožít se
adventu, chceš, abych se dobře připravila
na slavnost Narozenin Tvého milovaného
Syna. Otče, dej mi sílu být alespoň v tyto
poslední adventní dny na „poušti“ spolu
s Janem Křtitelem, který připravoval lid
na příchod Mesiáše.
Dej mi sílu jít s Marií k Alžbětě a
pomáhat jiným, tak jako ona. Dej, ať se
nebojím, co bude, když se vrátím. Ať se
nebojím, co si kdo bude myslet, protože
jde o to, že chci všude, kam přijdu
pomáhat a chci tak jako Maria nosit ve
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Dej mi Otče prosím sílu jít
za tebou i do „Egypta“, daleko
i přes námahu a absurditu
rozumu, ale za Tebou, kde
budu
v Tvém
náručí
v bezpečí. A ty jsi tady, jsi ještě
nablízku, jsi v Eucharistii. I u
nás, v našem kostelíku! Otče,
dej, ať toužím jenom po Tobě! Celým
svým srdcem, celou svou myslí, celou
svou silou! Když budu po Tobě takto
toužit, tak Ty přijdeš a budeme spolu,
spolu neporazitelní, silní a odvážní.
Ničeho se nebudu bát. Otče, chci držet
v náručí svého srdce malého Ježíška, který
mi dá všechno, který mi znovu
připomene, že mám za Tebou putovat

jako tři králové i daleko, ale
tam, kde jsi Ty. Otče, dej mi
sílu uchránit Tvého Syna
v malých
dětech,
v nenarozených
dětech,
alespoň mou modlitbou…
Dej mi prosím, Otče znovu
poznání a sílu na prahu
Nového roku přát nikoliv „hlavně
zdravý“ ale Tebe, Tvoje požehnání, že
mám každému přát spásu jeho duše, dej,
ať hlavně já sama, jako křesťan katolík
neusiluji v nastávajícím roce jenom o
dlouhý život tu na zemi, jenom o zdravý,
ale o život věčný, s Tebou. Amen.

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 P. Tomáše Gregůrka O.Cr., správce farnosti: tomas.gregurek@krizovnici.eu,
+420 776 166 175
Kontakt na farnost: farnosthloubetin@gmail.com.
Neprodejné, vlastním nákladem.
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