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Farní listy 
 

Ročník II. číslo 2.     únor 2018     zdarma neprodejné 
 

Milí farníci,  
v únoru vstoupíme do posvátné doby svatopostní, kdy se budeme připravovat na 
největší svátky nás křesťanů - Velikonoce. Všechny zvu na křížové cesty, kdy budeme v 
pátky kráčet s Ježíšem po křížové cestě a meditovat nad jeho utrpením. Ještě než začne 
půst, chceme využít krátkého mezidobí, abychom uvedli do provozu náš zvon, který po 
renovaci požehná pan velmistr Dr. Josef Šedivý. Zvon věnoval našemu chrámu velmistr 
Jakub Beer v roce 1851 a je zasvěcen sv. Jiří. Ať nás jeho hlas provází, stejně tak i další 
spoluobčany, kteří mezi nás nechodí a zprostředkuje jim pobídku k návštěvě našeho 
farního společenství. 

 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: 
2.2.2018 – Svátek uvedení páně do 

chrámu - Hromnice  
4.2.2018 – Žehnání restaurovaného 

zvonu s účastí velmistra 
křižovnického řádu a následné 
Agapé v naší klubovně  

14.2.2018 – Popeleční středa  
Každý pátek v době postní - Křižová cesta 

od 17:30  
4.3.2018 – Agapé  
25.3.2018 – Květná neděle  
26.3. až 1.4 – Svatý týden  
 
Každé úterý po mši svaté 18:45 probíhá 
Katecheze pro dospělé.  
Každý čtvrtek v 17:30 je náboženství pro 
děti a mládež. 

Duchovní inspirace na počátek postní 
doby 

Čas se naplnil – 
Boží království je 
blízko. Čiňte 
pokání a věřte 
evangeliu (Mk 
1,15) 
Málokdo z nás 
chce slyšet o 
obrácení, pokání, 
změně smýšlení... 
evokuje to v nás 
pocit, že se (zase) 

máme polepšit, že s námi něco není 
dobře. Ale obrácení je jedna z největších 
milostí, kterou Pán nabízí každému z nás. 
Ještě v ústech Jana Křtitele mají tato slova 
skutečně význam – změňte své chování. U 
Krista už to ale zcela nově znamená 
dovolit Bohu, aby vstoupil do života se 
mnou a já mohl žít s Ním, zříci se sebe a 
svého smýšlení ve prospěch Kristova 
smýšlení. Ne vylepšovat sebe, ale 



    

přijmout Ježíše místo sebe a učit se každý 
den přijímat jako dar všechno to, co Bůh 
už pro mne vykonal. 
Ano, my bychom tak rádi chtěli Bohu stále 
něco dávat a On se chce nechat 
obdarovat – ale nechce něco, chce nás 
samotné. Opravdu chci stále dokola 
vymýšlet, co bych na sobě ještě vylepšil – 
nebo budu následovat Toho, který mě 
bezpodmínečně miluje a přijímá a od 
kterého smím právě proto očekávat úplně 
všechno? 
Převzato 28. 1. 2018 z webu Vojtěch Kodet 
http://www.vojtechkodet.cz/k-
poslechu/prednasky/obraceni-a-povolani-
mk-114-20.html 

Jana HZ 
 
Informace o přístupech do kostela a 
křížovnického statku. 
Jak jsme Vás již informovali v minulých 
Farních listech, v prosinci 2017 byla 
zahájena v sousedství kostela výstavba 
komunitního centra H 55.  
Oplocením staveniště byl uzavřen hlavní 
přístup ke kostelu po asfaltovém chodníku 
včetně značeného přechodu pro pěší přes 
Hloubětínskou ulici. Jednáním s MÚ 14 se 
nám nejprve podařilo zajistit zpevnění 
cesty podél kostelní zdi, po které ale 
částečně přejížděla staveništní doprava, 
což vedlo k zanášení bahna na vnitřní 
chodník ke kostelu a do kostela. 
Následným jednáním se podařilo zajistit, 
že si stavba provedla zahloubený 
zpevněný vjezd na stavbu vč. oplocení, 
podél něho pak vede zpevněný chodník 
do kostela podél kostelní zdi. Rovněž byl 
akceptován náš požadavek na zakrytí 
mobilního WC na staveništi vedle vstupu 
do prostoru kostela.  
Koncem ledna našemu p. Markovi MÚ 14 
oznámil, že od března bude zahájena 
výstavba nového chodníku a parkoviště 
podél křižovnického statku, což dle 

našeho názoru by úplně znemožnilo 
pohyb pěších po obou stranách 
Hloubětínské ulice (dětí do školy, žen do 
Gyncentra, farníků do kostela a další). Po 
jednání s pracovníky investičního odboru 
MÚ 14 dne 29. 1. 2018 bylo dohodnuto, 
že u křižovnického statku bude zachován 
stávající chodník a podél něho ve 
vzdálenosti 4,5 m podél paty svahu 
u křížovnického statku bude dle projektu 
vybudován nový chodník v šíři 2,5 m. Tím 
bude zachován pohyb pěších po 
Hloubětínské ulici. A po dokončení 
nového chodníku a převedení pohybu 
pěších na nový chodník bude teprve 
provedeno nové parkoviště mezi 
Hloubětínskou ulicí a novým chodníkem 
v šíři 4,5 m pro cca 15 osobních aut.  
MÚ 14 příští týden projedná s odborem 
dopravy a policií ČR náš požadavek, aby 
byl nově zřízen značený provizorní 
přechod přes Hloubětínskou ulici pro 
bezpečný přechod všech pěších včetně 
farníků do kostela. Před dokončením 
stavby pak bude zřízen dle projektu nový 
definitivní přechod pro pěší (cca v místech 
mezi vstupními dveřmi do křížovnického 
statku a dnešním vjezdem na staveniště). 
O případných nových skutečnostech Vás 
budeme průběžně informovat. V každém 
případě dbejte zvýšené opatrnosti při 
přechodu přes Hloubětínskou ulici, 
vyhýbejte se znečištěným, blátivým 
místům a počítejte s tím, že v době 
bohoslužeb nebudete moci parkovat auta 
na dnešním parkovišti u křížovnického 
statku, ale na jiných volných místech pro 
parkování např. v areálu křížovnického 
statku, před bazénem a jinde poblíž 
kostela sv. Jiří.  
Musíme být trpěliví při obtížích 
způsobených stavbou a věřit, že za necelý 
rok bude prostor v okolí kostela 
podstatně vylepšen. Příslušní pracovníci 



    

MÚ Prahy 14 zatím našim požadavkům 
ohledně stavby i jiných vychází vstříc. 

 S pověřením P. Marka Pučalíka 
 vyřizují manželé Raškovi 

Lednové farní setkání  
Přinášíme zprávy z prvního farního kafe 
v tomto novém roce. Sešlo se nás u stolu 
požehnaně. Jak se stalo dobrým zvykem, 
otec Marek nadhodil několik témat, 
s kterými chtěl poradit a zároveň o nich 
informovat. Prvním se stala informace o 
slavnosti znovu posvěcení našeho 
restaurovaného zvonu, který byl půl 
měsíce s námi dole v kostele vedle 
presbytáře. Na slavnost byl pozván i Josef 
Šedivý, velmistr řádu křižovníků 
s červenou hvězdou, kteří jsou 
duchovními správci našeho kostela. 
Druhým nastoleným tématem se stala 
otázka, zda organizovat jarní farní pouť a 
zda jsme schopni naplnit autobus o více 
než 45 místech. Z debaty vzešlo, že o farní 
pouť je zájem a že jsme ochotni přihlášení 
otevřít i pro místní obyvatele z naší 
městské části za podmínky, že bude 
dodržen charakter pouti – poutní místo 
jako cíl, slavení mše svaté a případně 
dalších společné modlitby. Poučeni 
podzimní ztrátovou akcí vzešla potřeba 
včasného avíza o chystané pouti, 
včasného závazného přihlášení a lepší 
organizace přihlášek. 

Jana HZ 
 
Povinnosti kostelníka 

Milí farníci a 
čtenáři, přináším 
takovou malou 
ukázku práce 
kostelníka. Velké 
díky všem, kteří 
pomáhají, že není 
práce jen na mně 
(nebudu nikoho 
jmenovat, abych na 

někoho nezapomněl). 
Ráno kostel odemknout a večer 
zamknout. Přede mší svatou je třeba 
nachystat vše k bohoslužbě: kalich, obětní 
misku, konvičky, v lekcionáři a v misálu 
vyhledat správné texty, rozsvítit svíčky, 
nachystat ornát správné barvy dle svátků 
nebo liturgického období, zajistit 
funkčnost osvětlení. Zajistit zvonění přede 
mší svatou. Mimo pravidelné mše svaté se 
konají pohřby, křty a někdy i svatba. Je 
třeba dbát, aby byl kostel uklizen a byla 
květinová výzdoba. Zkontrolovat, že jsou 
květiny zalité. V letním období posekat 
trávu kolem kostela a uklidit odpadky po 
návštěvnících. Zkontrolovat, že jsou 
v pořádku lavičky. Také vše, co by se dalo 
„přemístit", se po mši svaté uklízí do 
sakristie. Každý kostelník si ze svého 
minulého zaměstnání přinesl nějakou 
zkušenost, kterou může využít jako 
příležitostný opravář. Kostelník dále musí 
umět vše, co je potřeba v mimořádných 
případech. Například rozdělat oheň na 
Bílou sobotu nebo kadidlo při velkých 
slavnostech, musí být k dispozici při 
stavění betléma a stromků o Vánocích, 
Božího hrobu o Velikonocích. Kostelníci 
také při mši svaté někdy nahrazují 
nedostatek ministrantů, lektorů či 
akolytů. Zajišťují také službu v kostele, 
když jsou u nás různé koncerty. Při své 
službě zažíváme radosti i starosti. Občas 
něco zapomeneme, inu, nikdo není 
neomylný. Ale je to služba milá Bohu (a 
doufáme, že i lidem). Vybízíme také další 
ochotné farníky, kteří by nám v této 
službě pomohli.  

Petr N 



    

Poznejte svého faráře: Jak se moravský 
ministrant stal pražským křižovníkem  

Otce Marka 
Pučalíka, 
administrátora naší 
farnosti a člena 
řádu křižovníků 
s červenou 
hvězdou, máme 
šanci poznávat 
z nedělních 
bohoslužeb a také z 
dalších příležitostí 
už od roku 2009. 

Ale asi ne každý z nás s ním mluvil 
osobně. Protože nebyla odvaha, 
příležitost nebo prostě nemáte potřebu 
udržovat se svým knězem osobní vztah. 
Nápad udělat rozhovor pro Farní listy 
s naším otcem Markem vzešel od farnice 
na jednom z našich farních kafe. Tuto 
výzvu jsme přijali a rozhodli se uskutečnit 
s otcem sérii rozhovorů. Pokud by vás 
zajímala odpověď na nějakou otázku 
týkající se otce Marka, kterou jsme 
nepoložili, můžete ji napsat na 
bestovka@yahoo.cz. Budeme se ji snažit 
otci předložit při jednom z dalších 
rozhovorů.  
 

Otče Marku, pocházíte z Želešic, vinařské 
obce nevelmi vzdálené od Brna. Jaké 
bylo Vaše rodinné prostředí? 
Z mamčiny strany rodina pochází z 
moravského Slovácka a z Brněnska, 
z otcovy strany to byl česko-německo-
polský mix ze Slezska. Do této katolicky 
tradiční a německy mluvící oblasti u Brna 
byly mí prarodiče přesídleni po roce 1945. 
Tedy oba rodiče pochází z katolických 
oblastí a podobně vypadala i naše farnost. 
Takže pro mě a mého o tři roky staršího 
bratra Tomáše neexistovala otázka, zda se 
v neděli do kostela půjde nebo ne.  
 

V takovém prostředí asi nebylo tak 
obtížné počítat i s variantou, že byste se 
stal knězem?  
Od mala jsem byl zapojený do chodu 
farnosti, ministroval jsem, brigádničil 
kolem kostela a tak podobně. Duchovní 
služba mi nepřipadala cizí, protože i v naší 
rodině se jí několik lidí věnovalo.  
 

Kdy jste tedy odpověděl na Boží volání?  
Moje rozhodnutí uzrálo asi na zahradnické 
škole v Rajhradě, kterou jsem dělal tři 
roky po základní škole. Možná to bylo spíš 
takové nerozvážné, ale říkal jsem si: „To 
by mě asi bavilo. To by bylo fajn, být 
knězem.“ Dřív jsem si ale myslel, že to 
bude taková farářská idyla z románu 
Jindřicha Šimona Baara, mít tu zahradu, 
kolem sebe fajn lidi, takový ten moravský 
katolicismus, kde skoro všichni chodí do 
kostela a já budu jako farář mezi nimi.  
Pak jsem zjistil, že už to takhle dávno 
nefunguje.  
 

Na zahradníka bych Vás tedy vůbec 
netipovala!  
Žili jsme v zemědělské oblasti a 
zahradničení, příroda, mě bavily. Navíc 
jsem ještě sám nevěděl, co a jak. Po této 
škole jsem odešel do Brna na biskupské 
gymnázium, kde byl tehdy speciální 
učební program pro kluky, kteří směřovali 
do semináře, ale ještě si museli dodělat 
maturitu. Byla to devadesátá léta plná 
euforie a nových možností, takže jsem 
měl spolužáky s tak zvaným pozdním 
povoláním, třeba kolem čtyřicítky. Tak 
slabá polovina z našeho ročníku to 
skutečně dotáhla do kněžství. Nevím kolik 
nás tento obor dělalo před námi, ale po 
nás ho zrušili. 
 

Jak probíhala vaše formace ke kněžství?  
Gymnázium bylo pro mě asi největším 
životním záhulem, bylo totiž docela 



    

náročné. Měli jsme už latinu, řečtinu i 
nějaký úvod do křesťanství. A pak jsem 
měl i formaci na brněnském Petrinu, což 
byl a stále je, takový internát pro katolické 
kluky. Potom jsem byl rok v konviktu za 
diecézi brněnskou, pak jsem vstoupil ke 
křižovníkům, a tedy v srpnu roku 1996 
přišel do Prahy.  
Rok jsem prožil v noviciátě, to se žilo 
v klášteře, kde jsme studovali angličtinu, 
dějiny řádu, seznamovali se s breviářem, 
misálem. Na to jsem začal studovat na 
Katolické teologické fakultě, což bylo pro 
mě zase dobré, protože jsem měl už ty 
základy z gymnázia.  
 

Proč jste vstoupil do řehole? Mohl jste se 
přece stát diecézním knězem a zůstat ve 
Vaší rodné diecézi. 
Říkal jsem si, že řehole může být lepší 
formou kněžského života. Tedy že bude 
lepší žít v nějakém volnějším kněžském 
společenství než sám na faře, což by mi 
asi nevyhovovalo.  
 

Čím vás oslovili křižovníci s červenou 
hvězdou, do jejichž řad jste vstoupil?  
Byla to z mé strany tehdy taky 
patriotistická záležitost. Snad každého 
oslovuje velká osobnost zakladatelky 
řádu, princezny Anežky Přemyslovny. 
Dokázala zahodit svou slibnou „kariéru“ 
princezny, vyšla k lidem a vstupem do 
kláštera se obětovala jejich službě. Navíc 
s listopadovou revolucí to byla silná 
motivace, sloužit a být s lidmi podle 
příkladu této velké a zajímavé ženy. 
Křižovníky založila ve 13. století, ale 
v devadesátých letech řád vymíral.  
 

Více se budeme věnovat historii a 
současnosti křižovníků v některém 
z dalších rozhovorů. Zajímalo by mě, zda 
máte vedle Anežky i nějaký další životní 
vzor? 

Pro mě jako kněze je tím vzorem určitě 
samotný Kristus. Ale v posledních letech 
mého života jsem se spřátelil s bývalým 
arcibiskupem z německého Kolína nad 
Rýnem, v minulém roce tak náhle 
zesnulým kardinálem Joachimem 
Meisnerem. Měli jsme spolu řadu 
společných zájmů, historii a kulturu, a 
podobné názory. Vlastně on sám si mě 
našel. Bylo to pravděpodobně při nějaké 
oslavě výročí Anežky České. Dali jsme se 
do řeči a on jako velký sběratel svatých 
obrázků po mě asi něco chtěl.   
 

Joachim Meisner měl velmi blízko 
k České republice a často ji i navštěvoval. 
Naposledy to bylo v březnu minulého 
roku, kdy přijel na pohřeb kardinála 
Miloslava Vlka. Při této návštěvě jste ho 
dokonce sám doprovázel. Můžete nám 
ještě více přiblížit Vašeho přítele?  
Byl rodákem ze slezské Vratislavi, která 
dříve patřila do dědičných zemí království 
českého. Ve většinovém evangelickém 
prostředí ve Slezsku si katolíci museli 
vybojovávat své pozice. Byl tedy vychován 
ve skálopevném a přísném katolicismu. 
Otec mu zemřel ve válce a matka se sedmi 
dětmi byla nucena po válce přesídlit za 
nové německé hranice, které se 
posunovaly. Celý život byl ale hrdý na to, 
že se narodil na území farnosti, která 
tehdy patřila křižovníkům. K Čechám měl 
opravdu hluboký vztah. Velké úcty se u 
něj těšil kult Jana Nepomuckého, Panny 
Marie, znal řadu českých poutních míst.  
Jeho osobnost byla důležitá i pro naši 
podzemní církev. Jako světící biskup 
v Erfurtu sem totiž mohl jezdit a podařilo 
se mu u nás vysvětit řadu lidí. Potom se 
stal arcibiskupem v Berlíně a ke konci 80. 
let byl poslán do Kolína nad Rýnem jako 
arcibiskup. Prý to nechtěl, ale bylo to 
přání svatého otce Jana Pavla II., s kterým 
byli velmi spřáteleni, takže se podřídil. 



    

Vždycky mi říkal: „Páter Marek, to mi 
chybí na vašich českých knězích, že nemají 
takový ten vnitřní oheň. O Kristově 
radostné zvěsti, evangeliu, musí být 
člověk přesvědčený a musí o ní kázat se 
zápalem, a ne jako leklá ryba!“ A on se do 
toho skutečně dokázal opřít, byl slavným 
kazatelem.  
 

Když jsme u toho evangelia, máte nějaký 
oblíbený biblický citát?  
Všechnu svou starost hoď na Hospodina a 
on tě zachová, z Knihy žalmů 55. kapitola 
23. verš. Jedna věc je věřit v Boha, to jde 
už od křtu nějak přirozeně, byť s tím 
člověk může plus minus bojovat. Druhou 
věcí je ale důvěřovat Bohu. Často se 
člověk upíná na různé takové ty bůžky – 
zaměstnání, lékaře a podobně. 
A pak si říká, jestli vůbec někdy dozraje 
k tomu, že jen Bůh mi stačí. Že mám být 
na Bohu závislým a dojít k tomu, že to je 
skutečně ten dobrý otec, který mě nese 
v náručí. Prostě, jak říkávám rád při kázání 
v rakouské němčině, že mě nenechá ve 
štychu. Často na to zapomínáme, ale to se 
asi člověk musí učit celý život. Spoustu 
psychologických problémů vzniká právě 
z toho, že člověk neumí tu starost hodit 
na Hospodina nebo mu důvěřuje 
nedostatečně. 
 

Otče, děkujeme za Vaši ochotu a čas pro 
vytvoření tohoto rozhovoru. Těšíme se 
na další setkání.  

Jana HZ 
 
Novodobá historie kostela sv. Jiří 
v Hloubětíně – pokračování.  
Oprava údaje z minulého čísla: Otec 
Prokop přišel do naší farnosti v roce 1973.  
 
 

2007 Administrátor Lukáš Lipenský, 
zakoupil monstranci, kadidelnici a 
další potřeby k liturgii.  

2009 Administrátorem se stává otec 
Marek Pučalík. Bylo pořízeno: 
vytápění kostelních lavic v zimním 
období, elektr. zabezpečovací 
zařízení prostorů kostela, socha P. 
Marie nad křtitelnicí, zavěšení 
věčného světla, svatostánek, 
sochy P. Marie a archanděla 
Gabriela u svatostánku, osazení 
ukřižovaného Krista od klenby 
kostela, umístění dvou obrazů 
v lodi kostela, křížová cesta, nový 
svícen na paškál, pozlacení sloupů 
na obětním stole, restaurování 
pískovcového kříže na farní 
zahradě, nástěnka před hl. vchod 
do zahrady kostela, u kostela 
umístění dvou laviček pro 
rozjímání (nákladem MČ Prahy 
14). 

V roce 2016 jsme dále získali k využití 
farní prostory, kde proběhlo 
vyklízení, malování, úklid, osazení 
koberců, výzdoba, nové závěsy a 
záclony, osazení polic, regálů, 
věšáků, doplnění zařízení 
kuchyňky. Tyto prostory jsou plně 



    

využívány k farním setkáním, 
výuce náboženství apod. 
Zřízení webových stránek, založení 
farní rady, pořízení 
fotodokumentace kostela.  

Alena a Miloš R a Petr N 
 
Pískovcový kříž u kostela 

Na pozemku u 
kostela sv. Jiří stojí 
bohatě tvarovaný a 
zdobený kříž 
z hloubětínského 
pískovce. Na jedné 
straně podstavce 
rokokového kříže je 
reliéf, znázorňující 
kterak dítě bylo 
přejeto vozem. Na 

druhé straně je letopočet 1773. 
Zobrazené neštěstí se událo při 
vojenských manévrech, u kterých byl 
přítomen císař Josef II., jenž nešťastnému 
dítěti dal postavit na hrob tento kříž. 
V Hloubětíně a okolí se za panování Marie 
Terezie a poté jejího syna Josefa II. konalo 
několik vojenských manévrů, kterých se 
zúčastnil i sám císař. Byl vždy ubytován 
v hloubětínské hospodě (dnes Stará 
hospoda). V jiných pramenech se uvádí, 
že zde zplodil se schovankou nájemce 
hospody syna, což ale není historicky 
doloženo. 
       Pro informaci je nutno uvést, že 6. 
května 1757 byla v rámci sedmileté války 
(1756–1763) svedena v prostoru od 
Štěrbohol k Hloubětínu velká bitva mezi 
rakouským a pruským vojskem. Zde 
pruský král Bedřich II. zvítězil, poté 
obléhal Prahu a odtáhl až po porážce 
v bitvě u Kolína 18. června 1757. Při 
drancování obsazeného území pruští 
vojáci zastřelili hloubětínského kostelníka 
Šimona Wagnera, o čemž se dochoval 

podrobný protokol podepsaný čtyřmi 
svědky čtyřmi křížky (křížky se používali 
jako podpis v případě, že svědci neuměli 
psát). Prohrou Rakouska v této válce byla 
pro české země definitivně ztracena 
většina Slezska. 
Převzato z elaborátu Dějiny Hloubětína, 
který sestavil hloubětínský historik a 
kronikář Jan Břínek. 

Miloš R. 
 
Recept:  
Sardinková pomazánka 
Ingredience: 
1 krabička sardinek v oleji 
40 g taveného sýr  
30 g másla 
1-2 lžíce hořčice  
1 cibule 
sůl 
mletý pepř 
citrónová šťáva  
Postup:  
Máslo utřeme se sýrem, přidáme do 
směsi sardinky a hořčici a vše 
rozmixujeme do hladka.  
Nakonec dochutíme nadrobno nakrájenou 
nebo nasekanou cibulí, solí, pepřem a 
podle chuti také trochou citrónové šťávy. 
Promícháme, necháme v lednici zaležet a 
podáváme s pečivem. 



    

Něco pro dobrou náladu:  
 
V kostelní zahradě se pořádá brigáda 
hrabání listí a jedna paní se ptá druhé:  
„Co je to za pána? Toho neznám.“ 
„To je náš nový pan farář.“  
„Já si říkala, copak je to za slušného 
mládence, a on je to zatím kněz.“  

(Podle skutečné události naší farnosti z r. 1973) 
 
Kněz káže o Nejsvětější Trojici.  
„Je jeden Bůh ve třech osobách. Můžeme 
si to ukázat na tomto jeteli. Je to jedna 
rostlina se třemi lístky.“ Kněz se podívá na 
rostlinu a kouká – v ruce drží čtyřlístek.  

(také podle skutečnosti) 
 
Babička vezme vnuka poprvé do kostela a 
všechno mu ukazuje. Pak se zastaví před 
svatostánkem a modlí se. Malého zaujme 
červená barva věčného světla. Dlouho se 
na něj dívá, a nakonec se zeptá: "Babi, kdy 
tam konečně naskočí zelená, abychom 
mohli jít dál?" 

Inzerce:  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Kostelník z kostela sv. Jiří, 

hledá výpomoc s provozem, 
údržbou a vším co je 
s spojeno s provozem 

kostela    
 

 
Poslední čtyři místa pro 

ministranty v kostele 
Hloubětíně 

Sháním ženu/muže, na 
pomoc s květinovou 

výzdobou v 
Hloubětínském kostele. 

Ráda vše vysvětlím a 
naučím 


