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Farní listy 
Ročník V. číslo 2    listopad 2021  www.farnosthloubetin.cz 

 

Co nás čeká:  
Do konce roku 2021 ještě zbývá nějaký čas a 
ten posvětíme i Bohu a bližnímu:  
2.11. v 17:00. bude dušičková pobožnost na 
hřbitově v Hloubětíně, potom v 18. následuje 
mše svatá.  
20.11. od 9:00. brigáda hrabání listí  
Soboty 4. 12., 11. 12. a 18. 12. v 6:00. Rorátní 
mše svaté.  
27.11. 18:00  - mše svatá z vigilie 1. neděle 
adventní. Při mši svaté budou žehnány 
adventní věnce.  
28. 11. 1. adventní neděle bude trochu jiná, 
než jsme u nás zvyklí. Nedělní mše svatá bude 
mimořádně přeložena do kostela v Anežském 
klášteře. Díky speciálnímu dovolení, mohou 
členové řádu Křižovníků s červenou hvězdou 
sloužit jednou ročně mši svatou ke cti své 
zakladatelky sv. Anežky České přímo v místě, 
kde byla tato světice pohřbena. Tato mše je 
slavena vždy první neděli adventní v 10:00. 

Vstup do kostela v Anežském klášteře je 
z ulice Anežská 12. Cesta veřejnou dopravou 
z Hloubětína trvá 20 minut. Nejbližší 
zastávkou veřejné dopravy, je tramvajová 
zastávka „Dlouhá třída“. Využijte příležitost 
navštívit toto krásné místo spojené se svatou 
Anežkou. Do Anežského kláštera je možné též 
přinést adventní věnce k požehnání.  

Z toho důvodu nebude v tento den (28. 11.) 
v našem kostele v Hloubětíně slavena 
pravidelná ranní mše svatá v 8:30. Pro ty 

z Vás, kteří se například ze zdravotních 
důvodů necítíte na cestu do centra, bude 
v sobotu (27. 11.) v 18:00, sloužena mše svatá 
s nedělení platností, při které budou žehnány 
adventní věnce.  
28.11. 2021 –  Adventní koncert – jestli nám 
to situace dovolí, bude v 15:30 hod. v našem 
kostelíku sv. Jiří – vystoupí soubor Bendových, 
jak je známe a těšíme se na ně, každým 
rokem. 

21.12. úterý po mši sv.  – stavění stromku a 
Betlému v kostele po mši sv. 
24.12. 14:00 - 16:00 možnost návštěvy betléma 

v 16:00. mše sv. pro rodiny s dětmi 
v 22:00. slavnost narození Páně vigilie 

25.12. v 8:30 slavnost narození Páně 

26.12. v 8:30 svátek sv. Rodiny a sv. Štěpána 

14:00 -16:00 výstava Betlému v kostele  

28.12. – Mimořádně nebude mše svatá 
v 18:00. V čase mše svaté bude kostel otevřen 
k tiché modlitbě, sv. přijímání a návštěvě 
betléma.  
31.12. v 16:00 památka s. Silvestra - papeže 

1.1. v 8:30 Slavnost Matky Boží Panny Marie 

2.1. v 8:30 mše sv.  
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Farní pouť 

 

V sobotu 16. 10. 2021 jsme po delší době a 
už s našim novým duchovním otcem, o. 
Tomášem Gregůrkem O.Cr. podnikli farní 
pouť na počest Panny Marie, a to na Ještěd 
a do Kryštofova údolí. Na Ještědu, u kříže u 
vysílače jsme se pomodlili, pokochali se 

výhledem do mlhy a potom jsme sestoupili 
k autobusu, který nás odvezl do 
nádherného Kryštofova údolí, kde jsme se 
zúčastnili mše sv. Po mši sv. nám správce 
kostela JUDr. Jakub Dismann Věnoval svůj 
čas dal nám výklad o kostele a jeho okolí. 
Dřevěný kostelík a celé Kryštofovo údolí 
bylo pro nás všechny nádherným 
děkováním Hospodinu, za Jeho krásu a za 
Jeho služebníky, kteří tuto krásu dokázali 
vyrobit.  

 

Po víc jak hodinové volném rozchodu jsme 
se vydali na cestu domů. Naše krátká 

zastávka ještě spočinula v předzahrádkách 
zámku Sychrov.  
Děkujeme o. Tomášovi za zorganizování 
krásné farní poutě, za jeho doprovod, 
výklad i výběr nádherného místa a jak bylo 
odsouhlaseno, na příští farní pouti se bude 
víc zpívat.  Jana Vendelínová 

 

Sen dona Bosca 

 V dnešní zvláštní době 
plné zmatku jak ve světě, 
v politice, tak v naší 
Církvi, je určitě na místě 
si znovu a znovu 

připomenout prorocký 
sen dona Bosca: 

Myslete si, že jste na mořském břehu, či na 
osamělém úskalí, že nemáte ani kousek 
země v dohledu, vyjma kus země pod 
nohama. Na rozsáhlé vodní planině lze 
vidět nesčetné množství lodí, 
uspořádaných k bitvě. Jejich přídě jsou 
zakončeny ostrým, železným zobanem 
v podobě kopí, které probodne a zraní vše 
co zasáhne. Lodě jsou vyzbrojeny děly, 
puškami a zbraněmi všeho druhu, 
hořlavinami a knihami, a postupují proti 
jediné, obrovské a vysokánské lodi. 
Pokoušejí se do ní vrazit své zobce, zapálit 
ji, nebo jakkoliv poškodit. 
Tuto velebnou loď doprovází spousta lodic, 
je dokonale vyzbrojená, malé lodice od ní 
přijímají rozkazy a čile se otáčejí, aby se 
ubránily nepřátelskému loďstvu. Vítr je 
nepříznivý a zdá se, že i neklidné moře 
přeje nepřátelům. 
Uprostřed nezměrné mořské pláně tyčí se 



[Sem zadejte text.] 

 

z vln dva mohutné, vysoké sloupy a blízko 
sebe. Na jednom stojí socha 
Neposkvrněné, pod jejíž nohama splývá 
široký nápis: „AUXILIUM 
CHRIATIANORUM – POMOCNICE 

KŘESŤANŮ“ a na druhém mohutnějším a 
vyšším je Hostie v přiměřené velikosti a pod 
ní je jiný nápis: „SALUS CREDENTIUM – 

SPÁSA VĚŘÍCÍCH“. 
Hlavním velitelem obrovské lodi je římský 
papež. Vida úpornou zuřivost a nebezpečné 
postavení svých věrných, svolává k sobě 
velitele podřízených lodí na poradu a 
k vypracování plánu. Všichni velitelé se 
shromažďují okolo papeže. Konají poradu, 
ale když se vichry rozběsnily a moře se 
zuřivě pěnilo, byli posláni, aby veleli svým 
lodím. Když pak nastal klid, dal papež znovu 
svolat své důstojníky (lodivody) a mezi tím 
velitelská loď pokračovala v plavbě. 
Však tu se vrátila děsivá bouře. Papež stál 
u kormidla a všemožně se vynasnažoval, 
aby uvedl loď mezi ony dva sloupy, z nichž 
kolkolem splývaly kotvy a velké háky, 
připoutané řetězy. 
Nepřátelské loďstvo se žene útokem a 
všemožně se snaží, aby loď zajalo a 
potopilo. Někteří bojují spisy, knihami, 
hořlavinami, jimiž jsou nepřátelské lodě 
přeplněny, a snaží se vrhnout je na palubu 

papežské lodi. Jiné útočí děly, puškami a 
zobci. Boj se vzmáhal vždy vztekleji. 
Nepřátelské přídě prudce dorážely, ale 
jejich útok a námaha byly marný. 
Znovu se vzchopí a metají veškeré své 
střelivo, zatím co obrovská loď hbitě a 
bezpečně pluje kupředu. Mnohdy se 
zachvěla pod hroznými údery, mnohdy její 
boky byly proraženy, ale hned zadul od 

obou sloupů vánek a štěrbiny se zacelily a 
díry se zacpaly. 
Mezi tím nepřátelská děla se trhají, lámou 
se pušky, zobce a ostatní zbraně, rovněž 

lodě se tříští a potápějí. Zuřiví nepřátelé 
začali boj muže proti muži krátkou zbraní, 
pěstí, klením a zlořečením. 
Tu byl papež smrtelně zasažen a padá. 
Okolostojící přibíhají a zvedají ho. Byl znova 
zasažen a umírá. Mezi nepřáteli zaznívá již 
radostný a vítězný pokřik, na jejich lodích 
zavládlo nevýslovné jásání. 
Sotva však zemřel papež, už vstupuje jiný 
na jeho místo. Shromáždění důstojníci 
hned zvolili jiného, takže zvěst o smrti 

papeže přichází se zvěstí o zvolení 
nástupce. Nepřátelé pozbývají odvahy. 
Nový papež rozptýlil a přemohl všechny 
překážky a uvedl loď až mezi oba sloupy. 
Přivázal ji řetězem, který visel z přídě, na 
kotvu sloupu, na němž byla Hostie, a jiným 
řetězem, který visel na zádi, uvázal ji na 
opačném konci ke kotvě, která byla 
zavěšena na sloupě, na němž stála 
neposkvrněná. 
Potom nastal hrozný zmatek. Všechny lodě, 
které až doposud napadali papežskou loď, 
prchaly zmateně, nerážely na sebe, tříštily 
se a potápěly se. Některé lodice, které 
udatně bojovaly na straně papeže, 
přivázaly se též k oněm sloupům. 
Spousta jiných lodic, které ze strachu před 
bojem se skryly, očekávaly opodál opatrně, 
až v hlubinách moře zmizely trosky 
roztříštěných lodí, pak zvolna pluly 
k oběma sloupům, k nimž se přivázaly háky, 
které z nich visely, a tam zůstaly klidně a 
v bezpečí s hlavní papežskou lodí. Na moři 
zavládl klid. 
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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.  
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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. 


