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Boží požehnání do nového školního roku vyprošujme nejen pro všechny školáky, učně, 
studenty a jejich pedagogy, ale také pro všechny vychovatele, rodiče a ty, kteří se podílejí 
na vzdělání a výchově našich dětí!  

 

Ať Bůh naplní všechny učitele a vychovatele pravou moudrostí, všímavostí a láskou 
k těm, kteří jim budou tento školní rok svěřeni. 

Ať Bůh obdaří všechny rodiče silou k doprovázení svých dětí po cestách dobra, ať jsou 
plni lásky a pochopení, trpělivosti i pevnosti. 

Ať Bůh naplní všechny děti radostí z poznávání věcí časných i věčných, ať jim dodá 
odvahu k překonání všech zkoušek, ať je doprovází především v jejich vztazích. 

Z textů slavnostního požehnání na začátek školního roku 

 

 

Co nás čeká:  

Pravidelné bohoslužby:  
úterý a pátek   18:00 

neděle     08:30 

 

8. 9. svátek Narození Panny 
Marie 

14. 9. svátek Povýšení svatého 
Kříže 

18. 9.  16:30 zahájení výuky 
náboženství pro děti (16:30 
ve farních prostorách) a 

katechezí pro dospělé (18:30 

ve farních prostorách) 

28. 9. slavnost sv. 

Václava, 

mučedníka, 
hlavního patrona 
českého národa 

 

 

14. 10. celebrantem nedělní 
bohoslužby sloužené za naše 
farní společenství a rodiny 
dárců podílejících se na 
sbírce na opravu kostela 

bude pomocný biskup 

Zdenek Wasserbauer + farní 
kafe 

20. 10. podzimní farní pouť 



    

 

 

POZVÁNKA: Mše za dárce našeho 
kostela u příležitosti návštěvy 
pomocného biskupa Wasserbauera 
(14. října 2018) 

Díky Vám všem, kteří se podílíte na 

našem farním společenství svou 
činností, finančním příspěvkem a 
modlitbami či jiným způsobem. V tyto 

měsíce především za vaše úsilí za zdar 

naší sbírky na opravu kostela.  
Speciálně za ty dárce zapojené do 

této sbírky a jejich rodiny a celou naši 
farnost bude sloužena mše svatá 
v neděli 14. října při příležitosti 
návštěvy pomocného biskupa 

Wasserbauera (o ní jsme podrobně 
informovali v minulých farních listech 
– naleznete je na webu farnosti). Po 

bohoslužbě bude následovat farní kafé, 
kterého se zúčastní i o. biskup.  

Udělejte si čas a neváhejte přijít na 

dopolední kávu a drobné pohoštění!  
 

 
 

Díky všem dárcům 

Co se týče naší sbírky a oprav, 
především děkujeme o. Markovi, který 
se rozhodl do tohoto díla pustit.  

Velké díky také patří panu Miloši 
Raškovi. S podporou své paní Aleny 
pro sbírku udělal kus práce. Mimo jiné 
využil své organizační schopnosti, 
pracovní zkušenosti i kontakty a 

odvážně oslovil pro sbírku i ty 
Hloubětínské, kteří do našeho 
společenství pravidelně nechodí, ale 

mají ke kostelu vztah například jako 

k dominantě místa, kde bydlí. Díky mu 

za toto inspirativní jednání i pro nás 
ostatní. Máte-li tedy kontakty na 

rodáky, současné obyvatele či v okolí 
působící podnikatele nebo třeba jen 
dobré vztahy se sousedy, nebojte se je 

informovat o naší sbírce a možnosti 
zapojení se do ní.  

Díky všem anonymním, drobným i 
větším dárcům!  

Jmenovitě si dovolujeme zveřejnit 
jména těch dárců, kteří přispěli na 
transparentní účet k 31. srpnu 2018 a 

uvedli svá jména či skupinu, za kterou 
dar zaslali: 

Manželé Raškovi, Anna Nepilová, Adela 
Riegerová, Viliam Džupin, Jan Legner, 

Ingrid Švecová, manželé Smýkalovi, Pavel 

Šustr, Jitka Vašků, Jiří Holub, Milena 
Baunsteinová, Jan Šebesta, Veronika 
Plesková, Marek Patočka, Jan Kaufman s 
rodinou, Dominik Kosorin, Miroslav 

Hrdina, Petr Sládeček s rodinou, Roman 

Houska s rodinou, Tomáš Bartek, Jiří Lukeš 
s rodinou, Martin Hrdina, Václav 
Wiedrman s rodinou a spol., Ema 

Kondysková s rodinou, Miloš Ciniburk s 
rodinou, P. Marek Pučalík, Ivana Hůlková, 
Jana Vendelínová, Jana Pěkná, Maria 
Křepelková, Jana Vojnovičová s rodinou, 
Tomáš Ciniburk, Vladislav Blaha, Martin 
Pivoňka.  

Sbírka nadále pokračuje, více se 
dozvíte v následujícím podrobném 
příspěvku. 

Pán Bůh zaplať!!! 



    

 

 

Informace k majetkovým poměrům 
farnosti a průběhu sbírky na opravu 
kostela svatého Jiří v Hloubětíně  
 

Majetkové poměry farnosti  
Úvodem pár informací o 

majetkových poměrech našeho kostela 
 svatého Jiří v Hloubětíně, který je 
nemovitou kulturní památkou r.č. 
ÚSKP 40711/1 1693 a je tedy jako celek 
předmětem památkové ochrany 
kulturních památek.  Kostel a přilehlý 
ohraničený pozemek je majetkem 
církevní právnické osoby, kterou je 
nezisková Římskokatolická farnost u 
kostela sv. Jiří Praha-Hloubětín se 
sídlem v Praze 1, Platnéřská 191/6. 
 Zřizovatelem této farnosti bylo 
Arcibiskupství pražské, které do funkce 
administrátora naší farnosti ustanovilo 
PhDr. Marka Pučalíka, který je členem 
Řádu křížovníků s červenou hvězdou. 

Z výše uvedeného vyplývá, že 
nezisková Římskokatolická farnost u 
kostela sv. Jiří v Hloubětíně jako majitel 
kostela je povinna se o kostel a přilehlý 
pozemek starat i po stránce údržby, 

stavebních oprav a zajištění bezpečnosti 
farníků. Jediným příjmem farnosti jsou 
pouze pravidelné finanční dary od 
farníků, poskytované při nedělních 
mších. Z nich je kryta květinová 
výzdoba, faktury za elektrickou energii 
a ostatní drobné výdaje související 
s náboženskými obřady a drobnou 
údržbou. Veškeré další práce jako práce 
kostelníka, výzdoba a úklid kostela, 
sekání trávy, hrabání a odvoz listí a 
další činnosti je prováděna několika 
našimi farníky dobrovolnou činností 

bez nároku na finanční odměnu. Z toho 

vyplývá, že farnost jako majitel kostela 
není schopna ze svých vybraných 
finančních prostředků hradit větší 
potřebné opravy a stavební práce. 

 

Stavebně technický stav kostela a 
získání dotace 

Dle odborného vyjádření Národního 
památkového ústavu   je kostel 

dlouhodobě ve špatném stavebně 
technickém stavu zejména k jeho 

zavlhčení, ve zdivu jsou trhliny a 
fasádní omítka je opadaná. Rovněž dle 
tohoto vyjádření je ve špatném 
stavu boční branka vstupu od 
Gyncentra. Proto naše farnost objednala 

pro odstranění těchto závad 
projektovou dokumentaci, kterou pod 

názvem ,,Návrh opatření obnovy kostela“ 

zdarma jako dar pro kostel zpracoval 

hloubětínský občan Ing. Červeňák.  
Na základě tohoto projektu, ke 

kterému se vyjadřovala a ještě 
vyjadřuje řada příslušných organizací, 
se podařilo získat z havarijního fondu 
Ministerstva kultury dotaci ve výši 
400.000 Kč.  Podmínkou tohoto 
dotačního programu je ovšem 
dofinancování ze zdrojů naší farnosti 
ve výši 266.600 Kč. A v tom není 
započítána částka za povinný 
archeologický průzkum ve výši až 
100.000 Kč, který musí uhradit rovněž 
farnost. 

 

Informovanost o sbírce 

Proto farnost u kostela sv. Jiří 
vyhlásila sbírku na opravu kostela. Pro 
informovanost farníků a obyvatel 
Hloubětína o této sbírce byly vytištěny  
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letáky, které jsou volně k vyzvednutí 
v kostele, vyvěšeny na kostelní 
nástěnce, uváděny ve Farních listech, 
umístěny na dvou placených 
plakátovacích nástěnkách na 
hloubětínském náměstí a na 

plakátovací ploše v ulici 

V chaloupkách. Dále se souhlasem MÚ 
14 byly vyvěšeny v jejich nástěnkách po 
Praze 14 a se souhlasem hřbitovní 
správy na bráně hloubětínského 
hřbitova. A zejména bylo zatím 
osloveno přes 30 hloubětínských 
občanů o příspěvek na opravu kostela. 

 

Průběh sbírky 

S radostí musíme konstatovat, že 
sbírka se setkala s velkým pochopením 
farníků a hloubětínských občanů. 
K 26. srpnu 2018 přispělo na 

transparentní účet č. 270144175 u banky 
Fio č. 2010 33 známých a 1 neznámý 
dárce celkovou částkou 296.649 Kč 
ve výši darů od 300 Kč až po maximální 
dar 50.000 Kč. Oproti potvrzení od 
farnosti přispělo dále 6 dárců částkou 
8.500 Kč + 300 dánských korun (možno 
takto dále poskytovat drobné finanční 
dary přes P. Pučalíka nebo Ing. Raška – 

tel. 605 363 223).  

Dárcům, kteří požádají o potvrzení 
daru pro daňové účely toto potvrzení 
farnost zasílá, dále všichni dárci 
v nejbližší době obdrží osobně nebo 
poštou děkovné potvrzení o daru.  

Organizátoři sbírky, kteří se 
pravidelně scházejí a koordinují sbírku 
a přípravy na zahájení oprav děkují i 
touto formou všem známým i 
anonymním dárcům, kteří přispěli nebo 

v budoucnosti přispějí svými dary na 
opravu kostela.  

 

Pokračování sbírky a opravných 
prací 

Sbírka na opravy kostela bude 
nadále pokračovat, neboť se zatím 
nepodařilo zajistit potřebnou částku na 
povinné dofinancování dotace a 
archeologický průzkum. Cílem farnosti 
je nadále získávat finanční dary od 
dárců, neboť i v dalších letech se pokusí 
získávat granty od Ministerstva 
kultury, Magistrátu hlavního města 
Prahy nebo MÚ Prahy 14. A k tomu 

vždy musí být k dispozici část financí 
z prostředků farnosti. V plánu je 
vymalování kostela, oprava a nátěr 
fasády, oprava hlavní brány vedle nově 
budovaného komunitního centra, 
kontrola a prořezání stromů, kontrola a 
vyčištění kanalizace odvádějící 
srážkové vody z areálu kostela, oprava 

opěrné zdi v Hloubětínské ulici (k tomu 

musí předcházet opět znalecký 
posudek a návrh opravy).  

K výše uvedenému musíme dodat, 
že nyní je nejdůležitější zajistit 
dodavatele prací, uzavřít s ním 
smlouvu tak, aby práce na odstranění 
vlhkosti a opravě malé branky byly co 
nejdříve zahájeny a ukončeny v roce 

2018. A toto má v náplni práce odborné 
pracoviště Arcibiskupství pražského – 

Ing. Dlabal, kterému farnost poskytuje 
veškerou pomoc a podmínky. 

Proto vyzýváme farníky, kteří ještě 
nepřispěli třeba i drobnou částkou, 
kterou mohou postrádat, podpořit 
snahy naší římskokatolické farnosti u  
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kostela sv. Jiří darem na opravu kostela. 
Za to všem dárcům i budoucím 
děkujeme. 

Ing. Miloš Rašek 

mezititulky redakce 

Bůh miluje radostného dárce  
(2 Kor 9, 7) 

 

POZVÁNKA: Podzimní farní pouť – po 

barokních poutních klenotech 
Příbramska (20. října 2018)  

Srdečně zveme v sobotu 20. října na 
farní pouť, která se tentokrát uskuteční 
do ne tak vzdáleného Příbramska. Se 

svými modlitbami navštívíme jeho 

poutní barokní klenoty, v čele se Svatou 
Horou.  

Doufáme, že díky výběru bližších 
míst se vyšlo vstříc i těm z vás, kterým 
dlouhé cestování autobusem vyhovuje 

méně, tedy například dětem, 
nemocným či starším. 

Svatá Hora, po Staré Boleslavi snad 
nejvýznamnější české poutní místo, je 
zasvěcena Panně Marii. Bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie společně 
s ambity a kaplemi tvoří jedinečný 

barokní komplex vybudovaný jezuity, 
na jehož stavbě se podílela řada 
slavných architektů své doby. V letech 

2015 a 2016 prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí, věříme tedy, že mnozí 
z vás ještě neměli šanci se o tomto 
dobrém díle, které bylo na Svaté Hoře 
vykonáno přesvědčit a tak pro ně může 
být tato pouť dobrou příležitostí 
(s pohledem na skvostně 
zrekonstruovanou Svatou Horu 

můžeme také poprosit o dobrý zdar pro 

rekonstrukci našeho hloubětínského 
kostelíka).  

Kromě tohoto místa také navštívíme 
nedalekou Březnici odkud se pořádaly 

slavné poutě právě na Horu. Cestu 
poutníkům lemovaly vystavěné kaple, 
kterých se nám dochovalo pouze osm. 
Naše autobusové kroky nás také 

dovedou do obce Obořiště s bývalým 
klášterních kostelem svatého Josefa 
a na Makovou horu u Smolotel s jejím 
do krajiny působivě zakomponovaným 
poutním kostelem Jana Křtitele a Panny 

Marie Karmelské.  
Přihlašovat se můžete v sakristii. 

Více informací se dozvíte v ohláškách a 
na nástěnkách.  

 

 



    

 

 

 


