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Každá válka zanechává náš svět horším, než byl před tím. Válka je selháním politiky a lidství, 
ostudnou kapitulací, palčivou porážkou od sil zla. Přestaňme s teoretickými debatami, ale 

dotkněme se zraněného těla oběti. Pohleďme na civilisty, jejichž zabití je považováno za 
„vedlejší škodu“. Ptejme se samotných obětí. Mysleme na uprchlíky a běžence, na ty, kdo trpí 
následky jaderného ozáření nebo chemických útoků, na matky, které ztratili své děti, a na 
chlapce a dívky, kteří byli zmrzačeni nebo přišli o své dětství. Vyslechněme si pravdu od těchto 
obětí násilí, dívejme se na realitu jejich očima, s otevřeným srdcem naslouchejme příběhům, 
které vyprávějí. Tak budeme schopni poznat, jaké zlo je válka. A nebude nám vadit, že jsme 
považováni za naivní, když jsme se rozhodli pro mír. 

Papež František, encyklika Fratelli tutti (Všichni bratři) 
 

 

Co nás čeká:  
2.3. Popeleční středa. Mše sv. v 18:00  

27.3. Farní kafé  

9.4. Farní brigáda  

24.4. v 8:30 Slavnost sv. Jiří  
24.4. Farní kafé  

10.5. Noc kostelů  

28.5. Farní pouť – Nový Dvůr, Teplá  

25.6. Svátek Neposkvrněného Srdce Panny 
Marie a pout naší farnosti se sochou Panny 
Marie z Kyjí do Hloubětína  

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoce 2022 

Květná neděle – mše sv. v 8:30  

Zelený čtvrtek – mše sv. v 18:00  

Velký pátek – Obřady v 15:00  

Bílá sobota – mše s obřady Vzkříšení 
v 20:00  

Velikonoční neděle – mše sv. v 8:30  

Velikonoční pondělí – mše sv. v 8:30  

  



Všechno má svůj čas (Kaz 3,1) 

Mnoho proroků v době Jeremiáše 
prorokovalo lidu: “Budete mít pokoj. 
Nedolehne na vás nic zlého.“ (Jer 23,17). 
Jedině prorok Jeremiáš hlásal slovo 
Hospodinovo, že Izraelský lid je Bohu 
nevěrný, a proto půjde do otroctví, mnoho z 
lidu zahyne a budou bloudit po cizích 
zemích. Boží proroci vždy hlásali obrácení 
srdce, návrat k Hospodinu a pokání. V naší 
době jsme na to znovu zapomněli. 
Nechceme slyšet proroky Hospodina, stačí 
nám, když jsme chlácholeni, jak se brzo vše 
dostane do normálu, jak bude zase dobře… 

Matka Boží už staletí prosí o pokání, 
obrácení srdce, modlitbu, především 
modlitbu růžence a Její prosby se stupňují. 
Např. v japonské Akitě (Církevně 
schváleno) přednesla tyto slova: "Jak jsem 
ti už řekla, pokud se lidé nebudou kát a 
nepolepší se, sešle Otec na celé lidstvo 
hrozný trest. Bude to trest větší, než byla 
potopa; něco, co ještě nikdy nikdo nezažil. 
Z nebe bude padat oheň a vymaže ze země 
velkou část lidstva, dobré i špatné, neušetří 
ani kněze, ani věřící. Ti, co přežijí, budou 
tak zničení, že budou závidět mrtvým. 
Jediné zbraně, které vám zůstávají, jsou 
růženec a Znamení, které zanechal můj Syn. 
Každý den se modli růženec. Modli se ho za 
papeže, biskupy a kněze. Působení satana 
pronikne i do Církve – kardinálové se 

postaví proti kardinálům, biskupové proti 
biskupům. Kněžími, kteří mě uctívají, 
budou jejich spolubratři opovrhovat a 
budou jim odporovat ... kostely budou 

vypleněny, oltáře znesvěceny; Církev bude 
plná těch, co akceptují kompromisy a ďábel 
bude na mnoho kněží a zasvěcené duše 
tlačit, aby odešli z Pánovy služby. Ďábel 
bude neúprosně útočit zejména na duše, 
zasvěcené Bohu. Příčinou mého zármutku 
je představa ztráty tolika duší. Pokud se 
bude i nadále zvětšovat množství těžkých 
hříchů, již nebude pro ně ospravedlnění." 

Je možné, že Bůh dovolil pro naši nápravu, 
i dobu covidu. Měli jsme čas se zastavit, 
vrátit se srdcem k Němu. Nějak nám ale 
pořád stačí, když ráno za jízdy nebo v metru 

dám jeden Otčenáš, v pátek místo masa 
sním rybu a v neděli, když nejsem moc 
unavený, zajdu do kostela. Ke zpovědi 
nemusím, nikoho jsem nezabil ani 
neokradl… 

Je to opravdový život křesťana katolíka? 
Stačí to? Panna Maria žádá opravdové 
obrácení, pokání, dennodenní pokání a 
modlitbu růžence. Jestli se neobrátíme, 
nebudeme dělat pokání, naplní se proroctví 
o strašném utrpení. 
Čas milosti doby covidové jsme propásli, co 
nás čeká teď…?? 

Nemůže nám stačit jít v neděli do kostela a 
udělat pro souseda něco dobrého. Musíme 
ve víře chtít růst do míry poznání Kristova 
věku, a zralosti lidství. (Porov. Ef 4,3). 

Už není čas na čekání a spoléhání se na Boží 
milosrdenství. Je čas k oběti, pokání, denní 
modlitbě a modlitbě růžence, adoraci, 
obrácení srdce – dle 1. Božího přikázání: Já 
jsem Bůh tvůj, nebudeš mít jiné bohy – 

nebudeš mít za boha telefon, facebook, 
Instagram, kamarády, zahrádku, ale budeš 
chtít myslet na Mně, na tvého Boha a Otce, 
který tě chce přivítat v nebi. 
Ne (kvalitní) život na zemi, ale spása naší 
duše je to nejdůležitější. 

Zaslala: Jana Vendelínová 

  



 

 

3 

 

František Václav Lobkovic 

 

zemřel po dlouhé nemoci 
biskup ostravské – opavské 
diecéze Moderátoři televize 
NOE vyzývali posluchače, 
aby zasílali své vzpomínky 

na pana biskupa. Také jsem si dovolila 
zaslat svoje vzpomínky na pana biskupa a s 
touto vzpomínkou se chci s Vámi podělit, 
neboť byla přečtená před pohřbem pana 
biskupa v sobotu dne 26. února 2022. 
 

 

Vážení pracovníci televize NOE. 

Dovoluji si tímto Vám vyprávět moji milou 
vzpomínku na pana biskupa Františka 
Václava Lobkowicze. Před několika roky 
jsem v televizi Noe sledovala pořad, kde 
biskup odpovídal na dotazy diváků. Také já 
jsem mu přes mobil poslala dotaz na jeho 
křimickou větev rodu. Bohužel asi z 
časových důvodů mi nebylo odpovězeno. 
Druhý den brzo ráno mi zazvonil mobil a k 
mému velkému překvapení se mi v telefonu 
představil pan biskup Lobkowicz s 

omluvou, že nestačil s časových důvodů 
odpovědět na můj dotaz. Při dalším velice 
milém rozhovoru mi pak podrobně 
odpověděl na moji otázku. S panem 
biskupem jsem se ještě setkala v poutním 
kostele ve Zlatých horách na podzim 2017, 
kde společně s německým a polským 
knězem celebrovali slavnostní mši, které se 
zúčastnilo mnoho poutníků ze třech zemí. 
Jinak Vám sděluji několik dalších 
souvislosti s rodem Lobkowiczů. Mládí 
jsem s rodiči a sourozenci strávila ve vsi 
Lobkovice / okres Mělník /, která dala rodu 

jejich jméno. 
Svatební hostinu jsem měla před 51 roky na 
zámku Mělník, který se po revoluci vrátil 
původním majitelům z mělnické větve 
Lobkowiczů. 

Chalupu po předcích máme na Kokořínsku 
nedaleko vsi Popelov /Újezd /, odkud 
představitelé chudého zemanského rodu 
pocházejí a jehož jméno je v jejich rodovém 
hesle. 

S pozdravem Vaše vděčná a věrná 
posluchačka a podporovatelka televize 
NOE Alena Rašková, jinak farnice v 
křížovnickém kostele sv. Jiří v Praze 9, 
Hloubětíně, kde byl mimo jiné vloni 
pokřtěn druhorozený syn prince Jiřího 
Lobkovice z Mělníka. 
Při návštěvě Ostravy v roce 2018 jsme 
s manželem nakoukli do rezidence pana 
biskupa, kostela sv. Václava a zúčastnili se 
mše v kapli TV Noe. Poté jsme měli 
potěšení seznámit se s o. Leošem Ryškou a 
několika dalšími pracovníky a byli 
provedeni a seznámeni s celým studiem 
televize NOE. 

Srdečně a s velkou vděčností děkuji TV 
NOE za pořady vysílané v souvislosti s 
posledním rozloučením pana biskupa 
Františka Václava Lobkowicze. 
Současně také děkuji za vaše vysílání a 
velkou obětavost. 
S pozdravem manželé Alena a Miloš 
Raškovi z Prahy 9 – Hloubětína 

Praha 22.února 2022  

 

  



Z dějin hloubětínské farnosti o vydávání 
Farního věstníku úředního pro farnost 
Hloubětínskou. 
Hloubětínský farář P. Carolus Toman začal 
od 1. ledna 1908 vydávat jako majitel, 
redaktor a vydavatel Farní věstník úřední 
pro farnost Hloubětínskou. V prvním čísle - 
ročník I. z 1. ledna 1908 je úvodem toto 
oznámení: Farní úřad v Hloubětíně bude 
vydávati každé čtvrtletí ,,Farní věstník 
úřední. V něm budou oznamovány církevní 
svátky s krátkým udáním svého významu, 
pořádek služeb Božích a kostelní 
pobožnosti v každém čtvrtletí. Dále bude 
uveřejňován vždy za uplynulé čtvrtletí 
seznam církevních úkonů /křtů, sňatků a 
úmrtí/. V ostatní části tohoto úředního listu 
budou podávány poučné články, které by 
utvrzovaly sv. víru a pěstovaly křesťanské 
mravy. Aby se předešlo každému 
nedorozumění, podotýká se, že Farní 
věstník úřední bude úplně státi stranou 
mimo místní a politické strany, maje na 
zřeteli pouze blaho a dobro duchovní 
správy. Farní věstník úřední doufá, že si 
získá důvěru farních osadníků. Dále v tomto 
prvním a v každém dalším čísle je uvedeno, 

že každá ve farnosti bydlící obdrží podle 
přání výtisk tohoto farního věstníku. 
Dobrovolné příspěvky k úhradě výloh na 
tisk Věstníku přijímají se u farního úřadu.  
A nyní krátce k obsahu prvního čísla z 1. 
ledna 1908 - čtyři hustě psané stránky A4.  

- Pořádek služeb Božích od 1. ledna do 31. 
března – v neděli a svátek je kázání a mše v 
8 hodin ráno, na Hromnice 2. února svěcení 
svící v 8 hodin, pak s hořícími svícemi 
průvod kolem kostela a pak následuje 
zpívaná mše. Na svátek Zvěstování P. 
Marie 25. března o 8 hod kázání a zpívaná 
mše. Odpoledne v neděli a svátek je o 2. 
hod. křesťanské cvičení, na to litanie s 

požehnáním. Ve všední dny je mše sv. o 7. 
hod. ráno, na sv. Blažeje 3. února uděluje se 
po mši sv. požehnání svatoblažejské, na 
popeleční středu 4. března popelec. Po 
celou dobu postní počínaje 6. března každý 
pátek po mši sv. pobožnost ku pěti sv. 

ranám Krista Pána. Příležitost ku sv. 

zpovědi jest každého rána přede mší sv. 
Dále uvedeny termíny čtyř fundačních mší 
a za koho se jmény, tituly a funkcemi osob 
za které budou slouženy. 
- Rodinné zprávy za rok 1907 / doplňující 
poznámka – vše se týká občanů Hloubětína 

a Hrdlořez 

Sňatky - celkem 39 sňatků za rok, kde 

uvedeno datum, jména obou svatebčanů, u 
ženichů povolání a bydliště 

Narození – uvedeno pouze od ledna do 

června - celkem 60 narozených, u nich 
uvedeno jméno, zda syn nebo dcera a jméno 
a povolání otce, pokud dítě nemanželské 
pak jméno matky 

Úmrtí - rovněž uvedeno od ledna do června 
– celkem 34 nebožtíků, u nich uvedeno 
jejich jména, jména otců a jejich povolání, 
pokud nebožtík byl nemanželský, pak 
jméno matky a její povolání. Pod 34 jmény 
je dole citát – Anděl Strážný je provázej 
Církevní rok 

- Očišťování Panny Marie čili Hromnic – 

odstavec o deseti větách začínající větou, že 
Svátkem očišťování Panny Marie končí čas 
vánoční a odstavec končí větou o zbožném 
obyčeji katolickém, že se hromnička 

rozsvěcí, když někomu poslední hodinka 
nastává 

- Svatoblažejské požehnání – odstavec o 

čtyřech větách o tomto požehnání 
- Svatopostní doba – odstavec o jedenácti 
větách začínající větou , že v březnu počíná 
doba Velikonoční a končí větou o půstu 
veselí a v jídle 

- Kdo ztrácí Boha –odstavec o třinácti 
větách o spravedlnosti, moudrosti a nevěře 

- Ukázka z náboženského hovoru – 

odstavec o sedmi větách – dialog o pravdě 

- Trpělivý ubožák – odstavec o patnácti 
větách - výpověď kněze o utrpení 
nemocného ubožáka, který bral hrdinskou 
trpělivost z modlitby, z víry v Boha 

- Nutnost modlitby – odstavec o sedmnácti 
větách o potřebě modlitby a jejich čtyřech 
druzích – Boží chvála, Prosba, Prosba za 
odpuštění a Bohu díky 

- Protestant o významu temného středověku 

pro dnešní vzdělanost – odstavec o pěti 
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větách - protestantský učenec prof. Dr. 
Troeltsch na sjezdu v roce 1906 dokazuje, 

že dnešní vzdělanost navázala na 
středověkou vzdělanost, která se opírala o 
Boží autoritu 

- Nejen potřebu, ale povinnosti náboženské 
má člověk – odstavec o devíti větách – 

člověk je povinen dle vůle Boží náboženství 
míti a vykonávati 
- Jak píše americký časopis nestranný o 
řeholních sestrách – odstavec o deseti 

větách, ve kterých je chvála Milosrdných 
sester z města Sacramento v Kalifornii za 

jejich padesátileté úsilí v oblasti vzdělání a 
další činnosti 
Toto je výtah z prvního vydání Farního 
věstníku úředního z ledna 1908. Poslední 

věstník byl vydán 1. února 1920, takže byl 
vydáván po dobu 12 let pravidelně jako 
čtvrtletník každého roku, tj. cca 48 vydání 
věstníku . Poslední číslo - Ročník XIII , 
číslo 1 bylo vydáno rok před úmrtím 
hloubětínského faráře P. Caroluse Tomana, 
který zemřel 12. dubna 1921. 
Veškeré výše uvedené poznatky a 
informace zpracoval Ing. Miloš Rašek a 
byly čerpány z podkladů, které shromáždil 
o Hloubětíně hloubětínský kronikář Jan 
Břínek. 

Zaslal Miloš Raška 

 

 

 

 

 

 

 

Transparentní účet u Fio banky  
příspěvek na opravu kostela  

2701441756 / 2010  

 

Účet pro příspěvek  
na chod kostela a farnosti– příspěvek „do kasičky“  

2401449553 / 2010  

 

 

Kontakt na správce farnosti: P. Tomáš Gregůrek, 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. 

Neprodejné, vlastním nákladem
 


