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Co nás čeká: 
28.3.2021 v 7:30 a 8:30 - Květná neděle  
2.4.2021 v 15:00 - obřady Velkého pátku  
3.4.2021 v 20:00 - Bílá sobota-Velikonoční  

vigilie, obřady budou venku před kostelem  

4.4.2021 v 7:30 a 8:30 - Velikonoční neděle  
5.4.2021 v 8:30 - Velikonoční pondělí  
11.4.2021 - neděle Božího milosrdenství  

24.4.2021 v 18:00 - svátek sv. Jiří  
13.5.2021 - Nanebevstoupení Páně  
23.5. 2021 - Seslání Ducha Svatého 

30.5.2021 - slavnost Nejsvětější Trojice  
3.6.2021 - slavnost Těla a Krve Páně - Mše sv.  
10.6.2021 - Neposkvrněné Srdce Panny Marie – 

průvod se sochou Panny Marie po Hloubětíně  
11.6.2021 - svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

Inspirace životem sv. Anežky 

Na začátku března, kdy jsem psal tento krátký text, 
jsme si u nás v klášteře připomínali 

významný řádový svátek. Den kdy byla 

naše zakladatelka sv. Anežka povolána 
na věčnost. Nebo jak my u nás v 
klášteře říkáme, narodila se pro nebe. 

Tuto událost si pak v našem klášteře 
připomínáme slavnostní mší svatou a 
následným společným setkáním 

spolubratrů našeho řádu, kteří se při té 
příležitosti do Prahy sjedou ze všech 

řádových působišť, a to jak z České 
republiky, tak ze zahraničí. V jeden den se tak 

sejdou spolubratři, kteří mají za sebou dlouhou 
cestu ze svých působišť ve Vídni, spolu s těmi, co 

působí na Moravě ve Znojmě a ve Věteřově u 
Kyjova. Z druhé strany republiky přijíždějí 
spolubratři z Františkových Lázní, Karlových Varů, 
Chlumu Svaté Maří u Sokolova, z Mostu a 
Litoměřic. Přijedou i ti, co to mají opravdu blízko; 

tj. z Prahy a jejího nejbližšího okolí. Na slavnosti 
nejsme ale sami. Zveme též členy a členky z 
ostatních pražských klášterů a samozřejmě také 

širokou veřejnost. Nejinak tomu bylo také v 
minulém roce, tedy 2. března 2020.  

V té chvíli jsme si to mnozí ještě plně 
neuvědomovali, ale tato slavnost byla poslední 
velkou slavností, krátce před tím, než covid ukázal 
svou plnou sílu. 

V tomto roce bylo vše jinak. Současná opatření nás 
donutila zůstat na svých místech. I tak jsme 
nechtěli tento významný den opomenout. Každý z 
nás slavil mši svatou ke cti naší zakladatelky sv. 
Anežky České individuálně a to v místě kde působí. 
Protože jsme ale přece jenom nechtěli na společné 
setkání úplně rezignovat, sešli jsme se aspoň ve 
virtuálním prostoru. Dopoledne jsme zasedli ke 
svým počítačům a prostřednictvím aplikace 
Google meets se tak propojila Vídeň s malým 
Věteřovem u Kyjova nebo západočeský Chlum 
Svaté Maří s lázeňskými Karlovými Vary či Most s 
Prahou. I tak ale ne všichni mohli být přítomni. 
Omluvit se musel např. náš spolubratr pater 

Martin, který už rok pracuje jako lékař na 
covidovém oddělení nemocnice na Vinohradech. 
Přesto všechno ale bylo nesmírně příjemné, setkat 



 

 

se aspoň takto na dálku se spolubratry a využít té 
příležitosti ke vzájemnému rozhovoru, společné 
modlitbě, či výměně zkušeností. 

Současná doba na nás všechny klade nesmírné 
nároky a prakticky každý z nás musel přijmout 
nějaká větší či menší omezení. V těch chvílích často 
vzpomínáme na dobu před covidem a říkáme si, 
jak krásné to všechno bylo za starých dobrých 
časů. Já sám jsem mši ke cti sv. Anežky slavil už v 
předvečer jejího svátku, v našem hlavním řádovém 
kostele sv. Františka u Karlova mostu. Během 
promluvy jsem vzpomínal právě na naši 
zakladatelku a na její život. Uvědomil jsem si, že 
ona na jednu stranu žila v čase, kdy se naše země 
(a nejenom naše země, ale také Praha jako město) 

mohutně rozvíjela. Zažívala např. mohutný 
stavební boom ne nepodobný tomu současnému. 
Zároveň to ale bylo také období obrovských 
sociálních problémů, které se v mnohém podobaly 

těm našim. Také ona prožívala různé nesnáze 
(mohli bychom říci přímo krize) a to i ve své rodině. 
Ať už to byl velký spor mezi jejím bratrem králem 
Václavem I. a jeho synem Přemyslem Otakarem II. 
a nebo sama Přemyslova smrt v bitvě na 

Moravském poli. Na věčnost pak odcházela v čase 

těžké politické krize, jíž naše země tehdy 
procházela. Dá se tedy říci, že prožila takřka 
všechno to, co i my zažíváme v dnešních časech. 

Přesto nepostrádala nezdolnou víru. Ve svém srdci 
chovala velkou lásku k Bohu i svým bližním a také 
měla pravou naději. A s pomocí toho, se jí dařilo 
překonat opravdu velké nesnáze. 

Přeji Vám i sobě, abychom i my, stejně jako sv. 
Anežka měli pevnou víru, ve svých srdcích velkou 
lásku a aby v nás nikdy nezahynula naděje. 

Váš P. Tomáš 

vyšlo též ve zpravodaji městské části PrahaĎáblice

 

Končí se Velký půst, začíná Velký týden…
Na začátku postu jsme slyšeli slova z Evangelia 
podle Marka: 

„Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15) Obraťte 
se - Metanoia (starogr. μετάνοια, od slovesa 

μετανοεῖν metanoiein), doslova "změna 
smýšlení", je obrácení, změna životního postoje. 

Místo toho, že nebudeme 40 dní jíst čokoládu, pít 
alkohol, nebo si nedáme cigaretu a v pátek 
zaměníme maso za rybu, pokusme se v letošní 
postní době udělat něco zcela jiného: opravdové 
pokání – metanoii – změnu smýšlení. Obraťme se 
denně k Bohu, častěji přes den alespoň na 5 minut. 
Věnujme letos Bohu svůj čas, svoje myšlenky, 
svoje srdce… 

 Věřme, že nás Bůh miluje! Věřme Mu, že ON se o 
nás postará! Že to všechno, co se děje, je s Jeho 
dohledem. Že chce naše obrácení. Že nám dává čas 

milosti, abychom se k Němu vrátili. Věřme, že ON 
nás zachrání a že s NÍM nikdy nebudeme sami. 
Věřit není to, co vědět. Víra je víc než vědecký 

rozum. Přesahuje ho. Tak se naučme věřit, 

abychom uviděli Boží lásku… 

Evangelium – evangelion – radostná zvěst. Věřme 

radostné zvěsti evangelia, že Ježíš nás chrání a 
zachrání. Že jedině ON má tu moc. ON je radost. 
Jeho slovo je radost, Jeho Život je to, co nám 
přinese radost, když Ho budeme následovat. V 

jeho Slově najdeme útěchu, sílu, uzdravení a 
pomoc. 

Jak se nám povedlo dodržet postní předsevzetí? 
Nepili jsme alkohol? Nedali jsme si čokoládu? Dali 
jsme Bohu desátek? Když už chceme nabídnout 
Bohu desátek, a máme k tomu příležitost nejen v 
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postní době, ale vždy, zkusme Mu věnovat desátek 
našeho času. Vždyť ON chce víc naše srdce, naši 
lásku, než naši oběť zřeknutí se čokolády… 

Ano, jak půst, tak Velikonoce jsou o lásce. Vše u 
Boha je o lásce a my směřujeme k Němu, a ON je 
láska. 

Když si přečteme o Zmrtvýchvstání Ježíše ve všech 
evangeliích, můžeme ve zkratce konstatovat 

následující: Ježíš se na učedníky nezlobí, že Ho 
nechali samého, když ho i zapřeli, ale jde za nimi a 
dává jim najevo svou lásku. Jako první slova, když 
ho uvidí, jsou slova odpuštění: „Vdechl na ně a 

řekl: „Přijměte Ducha Svatého, komu odpustíte 
hříchy, tomu budou odpuštěny…“ Apoštolové byli 
dokonce zavřeni ze strachu před Židy. Podobně 

jako to už rok poznáváme i my. Zavřeni. Ze strachu. 

Dokud nepřišel Ježíš. Přes zavřené dveře. Zavřeli 
jsme naše dveře, ale nezavřeli jsme tím i naše 
srdce? Možná ano, ale v evangeliu se píše, že Ježíš 
k nim vešel přes zavřené dveře. Nevejde ale přes 
zavřené dveře našeho srdce, dokud je aspoň 
nepootevřeme touhou po Něm. Jestli budeme po 

Něm opravdu toužit, ON vstoupí do našeho srdce 
a už se nebudeme bát. Bude k nám mluvit o 
odpouštění a nebude nás poučovat, jestli v době 

korony máme jít do kostela, nebo se dívat na mši 
sv. v televizi. Nebude nám to vyčítat, ani nás 
nebude kárat, ani nám nedá teologickou odpověď 
na to, jestli máme přijímat na ruku nebo do úst. 
Řekne nám to, co učedníkům: „Dotkni se mě!“ (viz. 

Jn20,27). A potom, když budeme jásat, že ON 
přišel, že Ho vidíme, že Ho cítíme, tak řekne, 
abychom Mu dali něco sníst (viz. Lk 24,6-44). 

Prostě, chce být s námi. Tady a teď. U večeře, v 
práci, ve škole, v obchodě, v tramvaji, na poště, na 
návštěvě u rodičů… úplně normálně. A tehdy se už 
apoštolové nebáli… když byl s nimi ON, nebáli se 
Židů…(a my se nebudeme bát toho, co se děje v 
naší době). 

Nebojme se! Otevřeme svoje srdce pro Ježíše, 
který nás osvobodí od strachu. Pak budeme jako 

apoštolové, dostaneme Jeho Ducha a půjdeme 
ven, hlásat evangelium, jak si to ON – Láska přeje… 

Ať svátky Velikonoc a Velikonoční období 
prožijeme s Ním. Bez strachu, v naději, protože 
směrujeme k Bohu a Bůh je Láska. 

Požehnané Velikonoční svátky, s vděčností za naše 
vykoupení a s očima upřenýma na Ježíše, Původce 
Života vám všem přeje 

Jana Vendelinová

Křest dospělého v naší farnosti

Po delší době budeme mít v naší farnosti o 
Velikonoční Vigilii křest dospělého. Paní Irenka, 

která se stala naší farnicí a s radostí pomáhá a 
účastní se aktivit farnosti, přijme na Bílou sobotu 

všechny iniciační 
svátosti – křest, 
biřmování a Svátost 
Oltářní. 

Paní Irenka prosí o 
modlitby, aby zůstala 
až do smrti věrná 

svému 

dobrovolnému odevzdání se Kristu. Také ona 

slibuje, že bude za naší farnost předkládat svoje 
modlitby Bohu. 

Jana Vendelínová 
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Poděkování a prosba:  
Chtěli bychom velmi 

poděkovat Janě 
Homolkové Zelinové a 
Adamu Homolkovi za 

jejich obětavou práci při tvorbě farních listů a 

Facebooku. Velmi si jejich práce ceníme a přejeme 

jim hodně štěstí v nové farnosti.  

Zároveň chceme požádat o jakoukoliv pomoc s 

tvorbou dalších čísel těchto listů.  
Petr 

Ekonomická rada a Pastorační rada:  

Pokud nám to epidemická opatření dovolí, sešli 
bychom se po Velikonocích. 

 

 

 

Poděkování II. 
Velké díky všem, kteří 
jakoukoliv prací pomáháte 

chodu kostela.  

Je vás hodně, kteří se podílíte na těchto 
činnostech, snad tedy na nikoho nezapomenu. 

Především děkuji za úklid kostela, květinovou 
výzdobu, za udržování a aktualizaci nástěnek a 
webových stránek a také všem, kteří přicházejí na 
brigády. 
Dále děkuji za pomoc při liturgii, varhaníkům a 
regenschori, lektorům a ministrantům.  
A v neposlední řadě naší katechetce, která se i v 
této nelehké době věnuje dětem online výukou a 

připravuje na křest katechumenku.  

Petr 

 

Inzerce: 

 

Hledáme kluky/muže, kteří rozšíří řady 
ministrantů, Nebojte se, nestyďte se a 
přijďte mezi nás.  

 

 

Nenechte náš ambon prázdný! 
Přijďte dělat lektora! Čtení písma při 
liturgii, zvládne každý.  

 

 

 

 

 

Transparentní účet u Fio banky  
pro váš příspěvek na opravu kostela 

(pro možnost platby mobilním telefonem): 
2701441756 / 2010 

 

Účet pro příspěvek  
na chod kostela a farnosti– příspěvek 

„do kasičky“ (výzdoba, teplo, světlo, voda)  
2401449553 / 2010 

 

Kontakt na správce farnosti: P. Tomáše Gregůrka O.Cr., tomas.gregurek@krizovnici.eu, +420 776 166 175  

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. 
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Neprodejné, vlastním nákladem. 


