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zdarma neprodejné

Milí farníci, drazí přátelé!
Mám čest poprvé přispět do našich farních listů a rád bych poznamenal, že jsem velmi
rád, že iniciativa našeho farního periodika vzešla "zespodu", tedy od vás. Jak jste si
všimli, tyto listy nejen, že informují o našich farních aktivitách, ale přinášejí i řadu
zajímavých a poutavých článků a glos. Od srpna 2009, kdy jsem do naší farnosti sv. Jiří
zavítal, jako nový duchovní se mnohé změnilo, možná i zlepšilo, někteří farníci odešli na
věčnost, řada nových oveček přibyla. Z duchovních aktivit bych rád vyzdvihl katechetické
hodiny, kterých se ujala naše spolusestra paní Dr. Jana Vendelínová a také již zaběhlé
"farní kafé", při kterém se bavíme nejen o hmotných záležitostech farnosti, ale zejména
duchovních. Každý je vítán! Také naše farní poutě dvakrát v roce přinášejí svoje ovoce a
je fajn, že se připojují i přespolní. Všem děkuji za pomoc a přeji do nového roku hojnost
Božího požehnání!
Ovečkám, beránkům i jehňatům váš P.Marek O.Cr.

Co nás čeká:
Kromě pravidelných bohoslužeb v úterý a
pátek v 18:00 a v neděli 8:30 se ještě
setkáme:
1.1.2018– Slavnost Matky boží P. Marie
5.1 2018 – Slavnost Zjevení Páně
21.1.2018 – Agapé (Akafé) přátelské
setkání farníků (i nefarníků)
v naší klubovně
Termín bude upřesněn, (předběžně 4.2.2018)
Znovuvysvěcení restaurovaného
zvonu s účastí velmistra a
následné Agapé v naší
klubovně.
14.2.2018 – Popeleční středa
Každé úterý po mši svaté 18:45 probíhá
Katecheze pro dospělé.
Každý čtvrtek v 17:30 je náboženství pro
děti a mládež.

Zajímavá historie, téměř detektivní, o
zmizení a návratu figurek do našeho
betléma.

Manželé Jana a Vít Matyáskovi byli dlouhá
léta duší a pamětníky hloubětínské
farnosti a rozhodující měrou se podíleli na
zajímavé historii okolo krádeže a
navrácení odcizeného betléma. Tato
událost byla podrobně popsána v
Magazínu Hospodářských novin dne
23. prosince 2004. Na základě vyprávění
paní Matyáskové na posledním farním

setkání a dle výše uvedeného článku lze,
tuto událost v krátkosti popsat takto:
Po silvestrovské noci 1. ledna 1994 zjistil
páter
Stanislav
Prokop
(tehdejší
administrátor farnosti) vloupání do
kostela a odcizení 27 sošek betléma. Páter
Prokop pak následně zakoupil náhradní
figurky, které se samozřejmě nevyrovnaly
kvalitou a provedením soškám odcizeným.
Po osmi letech od krádeže, v roce 2002,
objevili budějovičtí policisté při kontrole
podezřelého auta na hranicích do novin
zabalené figurky betléma. Zadržení muži
ale tvrdili, že figurky zakoupili od
neznámého člověka. Přivolaný expert
rozpoznal neúplnou sestavu betléma z
konce 19. století ze známé řezbářské dílny
pana Františka Buka z Jilské ulice na
Starém Městě. Dílna a hodnota figurek
byly tedy patrné, bylo ale potřeba zjistit
odkud figurky odcizili. To se policii přes
mravenčí práci nepodařilo a tak se v
policejním pořadu České televize obrátila
na veřejnost. Pozorní diváci z Hloubětína
o tom informovali pátera Prokopa a ten
oslovil policii. Bohužel ale nebyl schopen
prokázat, že nalezené figurky patřily
hloubětínskému kostelu, a tak zůstaly
nadále uloženy na policii.
Pak ale díky panu Matyáskovi nastal
obrat. Těsně před odcizením figurek totiž
provedl
opravy
oprýskané
barvy.
Například slonovi a velbloudovi opravil
krásný zlatý přehoz, sloní kly se rozsvítily
zářivou bělobou a opraveny byly i všechny
ovečky. Po upozornění na tyto laické
zásahy došlo k úspěšnému prověření
jejich původu. Tak se mohly figurky po
deseti letech vrátit tam, kam více než
jedno století patřily. Už 13 let se tedy
opět o vánočním čase anděl s nápisem
Sláva Bohu na výsosti vznáší nad
betlémskou jeskyní.

A pro nás lidi 21. století je z toho jasné
poučení. Majitelé by měli mít své cenné
věci vyfotografované, změřené, popsané
nebo alespoň laicky pomalované a vše si o
nich pamatovat.
Miloš a Alena R.

Začíná se stavět komunitní centrum
Hloubětínská

Farníci hloubětínského kostela sv. Jiří si
při posledních návštěvách bohoslužeb
jistě všimli, že po několika letech odkladů
byla v těsné blízkosti kostela konečně
zahájena výstavba komunitního centra
Hloubětínská 55, které bude místem
setkávání místních obyvatel. Výstavbu
centra
léta
brzdily
komplikované
majetkové vztahy a získání finančních
prostředků. Tato nová budova, jejímž
investorem je Městská část Praha 14,
bude stát na místě původní hloubětínské
staré školy. Ta byla zdemolována a poté
se na uvolněném prostranství prováděl
archeologický průzkum s cílem nalezení
ztracených ostatků svaté Anežky České.
Bohužel hledání bylo bezvýsledné.
Návrh podoby budoucího komunitního
centra
vzešel
z
mezinárodní
architektonické soutěže. Bude se zde
nacházet multifunkční sál, pobočka
městské knihovny, kavárna, klubovny a
další prostory. Podstatně bude změněn a
upraven prostor před kostelem a
komunitním centrem a i druhá strana
Hloubětínské ulice u křížovnického statku.
Předpokládané náklady činí 27 milionů
korun, z toho 10 milionů poskytne
Magistrát hl. města Prahy. Stavbu provádí
firma ETIS a předpokládaný termín

dokončení je říjen 2018. Provozovatelem
bude příspěvková organizace Praha 14
kulturní.
Po dobu výstavby bude změněn a omezen
přístup farníků do kostela sv. Jiří.
Odpovědní pracovníci radnice Prahy 14
přislíbili od Hloubětínské ulice podél
ohradní kostelní zdi, kde se nachází farní
nástěnka, zřízení zpevněného chodníku. si
Kvůli úpravám terénu si prosím před
vstupem do kostela očistěte obuv na
připraveném koberci umístěném na
cestičce ke kostelu.
Adventní zpívání

Miloš R.

mnohem hezčí než v tělocvičně školy.
Během koncertu bylo do kostela
přineseno také Betlémské světlo.
Pokud by se obdobná akce
opakovala i v následujících letech je třeba
více pozornosti věnovat organizaci akce ze
strany farníků. A to zejména zajistit
ochranu podlahy včetně koberců před
nánosy bahna ze strany žáků, tedy
koledníků, a diváků, zvýšit počet
pořadatelů na ostrahu zařízení kostela a
zvýšit počet dobrovolníků na úklid kostela
po akci. Proto je závěrem nutno
poděkovat kostelníku panu Petrovi N. a
jeho pár dobrovolníkům, kteří úklidu
věnovali mnoho hodin. A musíme také
doufat, že dnešní staveniště, přes které se
chodí do kostela, bude o příštích Vánocích
jen vzpomínkou a komunitní centrum,
včetně zpevněných chodníků k vratům
kostela, bude již dokončeno
Alena R.

Vzpomínka na hloubětínské Vánoce 2017
V předvánočním čase se ve středu 20.
prosince od 16 hodin konala v našem
kostele neobvyklá akce. Vedení základní
školy v Hloubětínské ulici se souhlasem a
účasti pátera Marka Pučalíka a ve
spolupráci s několika farníky uspořádalo v
našem kostelíku adventní zpívání koled.
Akce to byla veliká. Po úvodních
projevech ředitelky školy se postupně
uskutečnily čtyři samostatné koncerty,
kterých se dohromady zúčastnilo přibližně
240 žáků školy. Každý z koncertů trval
přibližně dvacet minut a kostel byl vždy
přeplněn diváky z řad rodičů, prarodičů,
sourozenců i hostů a měl vždy velký
úspěch. Mnoho dětí z řad zpěváků i
publika bylo možná poprvé v kostele a
největší úspěch u dětí mimo vlastní
koncert měl vystavený historický betlém a
klanící se černoušek. Dle vyjádření dětí
adventní zpívání koled v kostele bylo

Příprava našeho kostela na nejkrásnější
svátky v roce letos začala neobvykle brzy.
Důvodem se stal koncert dětí ze základní
školy na Hloubětínské ulici (viz
samostatný článek), kvůli kterému se již
po druhé neděli adventní stavěl za pomoci
velké skupiny farníků betlém. Těsně před
koncertem se také postavil a zdobil strom
vedle presbytáře, a letos se díky paní
Vendelínové rozzářil i novým světelným
řetězem. Již několik let jej také krášlí
ručně
uháčkované
ozdoby
paní
Zemanové. Dalším důvodem brzkého

chystání byla také příprava perníkového
betléma, který letos iniciovala a kromě
jeho výzdoby i
celý sama již na
počátku adventu
upekla
slečna
Ivana Hůlková.
Obdivované dílko
vhodně doplnilo
prostor
pod
vánočním
stromem.
Není možné také zapomenout na
duchovní přípravu - roráty, speciální
adventní mše k oslavě Panny Marie, které
se po
loňském prvním pokusu
uskutečněném na Štědrý den letos
rozšířily o všechna rána adventních sobot.
Bohoslužbu jsme slavili od půl osmé při
světle svíček, což mělo neopakovatelnou
atmosféru. Účast farníků přibližně
odpovídala počtu na mších ve všední dny.
O slavnostně bílou výzdobu v kombinaci
s typicky zimními zelenými větvičkami se
jak v interiéru kostela, tak na bráně
kostelní zdi postarala slečna Ivana
Hůlková a paní Alena Rašková. Sehnali a
také nechali zhotovit nové sněhobílé
ubrusy zdobící svatostánek a obětní stůl.
Věřím, že tyto přípravy k větší cti a slávě
Boží dokázali ocenit i příchozí na naši
půlnoční mši Slavnosti Narození Páně,
která se konala ve 22 hodin o Štědrém
dnu. Místa k sezení byla obsazena a stát
pod přeplněným kůrem bylo jistě pro
mnohé velmi nepříjemné. Z lehce
rozpačitých gest v průběhu bohoslužby a
velmi slabě slyšitelných zpěvů a odpovědí
lidu bylo poznat, že většina účastníků
patří mezi nepraktikující či nevěřící.
Doufejme, že jsme jim slavením Božího
narození dokázali alespoň částečně
zprostředkovat naši křesťanskou radost a

nahlédnout do toho čemu věříme a v co
doufáme.
Po dalších několik dnů v oktávu Narození
Páně jsme se scházeli při dalších
bohoslužbách. O silvestrovské neděli jsme
pak slavili svátek Svaté rodiny, při němž
manželé obnovili své sliby. Na závěr mše
jako poděkování za uplynulý rok jsme se
před vystavenou Nejsvětější svátostí
pomodlili litanie a po požehnání také
zazpívali slavnostní hymnus „Bože
chválíme tebe“ (tzv. Te Deum). Již s menší
skupinou farníků jsme se opět sešli první
den nového roku a to na slavnost Matky
Boží, Panny Marie.
Velký dík patří panu kostelníku Petrovi,
který se podílel na přípravách výzdoby
kostela a rorátních mší, účastnil se všech
mší a akcí a připravoval bohoslužebné
náčiní pro toto tak náročné liturgické
období. Mimo jiné společně s pomocníky
z řad jeho rodiny trávil (a stále tráví)
hodiny čištěním koberců ušpiněných
nánosy bláta z probíhající stavby
komunitního centra (taktéž samostatný
článek). Poděkování také patří našim
varhaníkům
paní
Vágnerové,
Mirbauerové, Procházkové a panu
Melicharovi, kteří svou službou umocnili a
zkrášlili slavnostnost našich mší. Díky paní
Fuksové a paní Novákové za jejich úklid
kostela. Děkujeme za podporu a pomoc
otci Markovi, který letos mimo jiné
zakoupil pro náš betlém kasičku
s děkujícím černouškem a trávil s námi
svátky. A také velké díky dalším výše
nejmenovaným farníkům, kteří jakkoli
pomohli, určitě jsem na někoho z vás
zapomněla či o vaší službě nevěděla.
Věřte, že u Boha zapomenuta není.
Jana H. Z.

Historie kostela sv. Jiří v Hloubětíně
údaje převzaty z Hloubětínských dějin,

které sestavil hloubětínský historik Jan
Břínek
1217 - křížovníci, kteří od královny
Konstancie dostali ves Hloubětín,
zde vystavěli kostel a několik obydlí
1257 - v latinské listině, ve které se
potvrzuje křížovníkům podací právo
na kostely je uveden i kostel
v Hloubětíně
1363 - od tohoto roku jsou známá jména
hloubětínských farářů
1419 - za husitské revoluce zanikla
duchovní správa
1617 - kostelníky byli zvoleni rychtář Jan
Kamenický a Petr Krčmář
1632 - kostel byl filiálním kostelem fary,
za třicetileté války byl vydrancován
1654 - osazeny dva nové zvony
1678 - posvěcen oltář sv. kříže (v kostele
byly 4 oltáře)
1681 - posvěcen hlavní oltář s obrazem sv.
Jiří
1701 - posvěcen kredenční oltář
s obrazem sv. Jana Nepomuckého
1766 - posvěcen oltář s obrazem sv.
Václava a sochou panny Marie
1786 - císař Josef II v Hloubětíně obnovil
farní úřad (farář Hansch)
1847 – zbourána kostelní věž a na jejím
místě postavena dnešní sakristie.
Nová věž vztyčena v průčelí kostela,
přičemž byla prodloužena
chrámová loď
1851 – velmistr Jakub Beer věnoval
kostelu nový obraz sv. Jiří
1861 – farářem se stal hloubětínský rodák
Josef Dvořák
1863 – velká rekonstrukce kostela – hlavní
oltář o stupínek povýšen, oprava
kazatelny, soch, postaven nový
oltář P. M. s obrazem, Zvěstování P.
M. od malíře V. Kandlera, na oltář
osazen nový obraz sv. Jiří od

stejného malíře, oprava omítek a
vymalování
1864 - od Kateřiny Svobodové odkoupeno
10 sáhů pozemku u kostela na
rozšíření hřbitova. Před vchodem
do kostela zřízen hřbitůvek
s monumentálním křížem
1865 - velmistr Jakub Beer daroval kostelu
obraz sv. Anežky od malíře Millera
1869 – pořízeny nové varhany od
pražského varhanáře Schifnera
1876 – opravena sakristie. V této době
kostel 2 x vyloupen
1879 – hřbitůvek oplocen železnou mříží a
pískovcový kříž nahrazen železným
1892 – velká rekonstrukce interiéru
kostela – vnitřní zařízení vyměněno
za nové v novogotickém slohu,
osazení nového obrazu sv. Jiří na
hlavní oltář, výměna obrazu sv.
Alžběty na bočním oltáři za obraz
blahoslavené Anežky české. Oba
obrazy namaloval akad. Malíř prof.
Emanuel Dítě
1902 – pořízena dřevěná socha P. M.
1911 - kostel získal novou křížovou cestu
1960 – Administrátor Stanislav Prokop se
souhlasem památkové péče
odstranil z kostela kazatelnu a
postranní oltář, z hlavního oltáře
ponechal pouze spodní část, osadil
novou křížovou cestu a nechal
všech 5 oken zasklít barevnou
mozaikou. Zobrazují sv. Jiří, kříž, bl.
Anežku českou, sv. Františka z Assisi
a sv. Petra a Pavla
Novodobou historii se dočtete v příštím
čísle.

Miloš R.

Recept:
Zázvorové sušenky
Voňavé zázvorové sušenky jsou výborné k
čaji a ke kávě. Dobře uskladněné nám

vydrží několik dní a jejich upečení je velmi
snadné.
V míse smícháme mouku, sůl, jedlou
sodu, mletý zázvor, nové koření a skořici a
vše
důkladně
promícháme.
V jiné míse smícháme čerstvý zázvor,
cukr, vejce, melasu a teplé máslo.
Smícháme a přidáme kandovaný zázvor a
směs s moukou. Dobře promícháme.
Měkké těsto necháme alespoň 2 hodiny v
mrazáku, nejlépe přes noc.
Ze ztuhlého těsta vytvoříme malé kuličky,
obalíme je v cukru a naskládáme na
vymazaný plech asi 5 cm od sebe. Pečeme
v troubě předehřáté na 200 stupňů asi 12
minut.Hotové
sušenky
necháme
vychladnout a skladujeme je v uzavřené
nádobě klidně několik dní.
Něco pro dobrou náladu:
V křesťanské škole se ptá učitelka dětí:
"Tak děti, dám vám hádanku. Co je to?
Skáče to po stromech a žere oříšky."
Přihlásí se Lojzíček: "Já myslím, že
veverka, ale jak vás znám tak to bude
určitě Ježíš Kristus."
Kněz praví na mši svým věřícím: "Příští
neděli budu kázat o lži a chci, abyste si
všichni přečetli sedmnáctou kapitolu
Marka."
O týden později se před kázáním ptá z
kazatelny, kdo všechno četl sedmnáctou
kapitolu. Zvednou se ruce všech
přítomných.
Kněz s úsměvem povídá: "Marek má jen
šestnáct kapitol. Takže teď začnu kázat o
hříchu lži."
Dva faráři si povídají:
"Mně jsou ze všech sportovců
nejsympatičtější cyklisti."
"Proč?"
"Protože se starají o svoje duše."

Inzerce:

Poslední čtyři místa pro
ministranty v kostele
Hloubětíně

Sháním ženu/muže, na
pomoc s květinovou
výzdobou v
Hloubětínském kostele.
Ráda vše vysvětlím a
naučím

Kostelník z kostela sv. Jiří,
hledá výpomoc s provozem,
údržbou a vším co je
s spojeno s provozem
kostela

