
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiří Praha - Hloubětín   
IČ 26520532, Platnéřská 191/6, Praha 1, Staré Město, 110 00 

 

Farní listy 
 

Ročník II. číslo 3.     březen 2018    zdarma neprodejné 
 

Nápis na zvonu svatého Jiří, 
Nákladem uroz. a stát rytíře P. Jána Millera a uroz. P. Judithi P. manželky Geho. 

W letu 1654 
Prelejti welel wys. důst P. P Jakub Beer rit. r. križ. s. č. h. welmistr 

W roce 1851 
Litý v Praze od Karla Bellmana 

C. K. Dvorny zvonař 
 

. 
 

Co nás čeká:  
Pravidelné bohoslužby:  
úterý a pátek 18:00 a neděle 8:30 
 

 

4.3.2018 – Agapé  
25.3.2018 – Květná neděle  
26.3. až 1.4 – Svatý týden  
24.4.2018 – svatý Jiří – poutní mše svatá a 

mše svatá pro skauty (sv. Jiří je 
patronem všech skautů)  

 

Každý pátek v postní době od 17:30 – Křížová cesta  

Každé úterý 18:45 – Katecheze pro dospělé 

Každou sudou středu 19:00 – Modlitební skupina žen  

Každý čtvrtek v 17:30 – náboženství pro děti a mládež 

Slavnostní znovu požehnání zvonu sv. Jiří 
 

 
Foto Karel Nepil 

 
V neděli 4. února 2018 prožívala naše 
farnost slavnostní okamžik. Po více než 
dvou měsících příprav, práci zvonařů a 
farníků požehnal velmistr řádu křižovníků 
s červenou hvězdou P. Josef Šedivý za 
přítomnosti dvou jáhnů před svěcením, 
našeho P. Marka Pučalíka, pěti 
ministrantů a mnoha našich farníků nově 
opravený zvon sv. Jiří.  
Historie hloubětínských zvonů není 
přesně známa. Dle hloubětínského 
historika Jana Břínka byly ve věži kostela 

Bohoslužby o svatém týdnu 
25.III 8:30  Květná neděle 
27.III 18:00  Úterý Svatého týdne 
29.III 18:00  Zelený čtvrtek 
30.III 18:00  Velký pátek 
31.III 19:31  Bílá sobota 
01.IV 8:30  Zmrtvýchvstání Páně 
02.IV 8:30  Pondělí velikonoční 
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vždy tři zvony, z nichž byly dva v průběhu 
obou válek sneseny a roztaveny pro 
válečné účely. Zůstal tedy prostřední 
zvon, od roku 1654 do roku 1851 
nazývaný zvonem sv. Václava. Po jeho 
přelití v roce 1851 byl požehnán a 
přejmenován na zvon sv. Jiří. A o jeho 
opravě a požehnání je tento článek. 
Sejmutí nefunkčního zvonu z věže kostela 
se uskutečnilo 28. listopadu 2017. Poté 
byl zvon o váze 50-60 kg odvezen do 
zvonařské dílny Václava a Michala 
Votrubových v Myslkovicích, kde byl zvon 
odborně opraven, bylo odlito nové srdce a 
zhotovena dřevěná nosná konstrukce 
zvonu. Zvon byl zbaven od nánosu prachu, 
a tak po dlouhé době bylo možné přečíst 
starobylé nápisy na zvonu (text je uveden 
v úvodníku tohoto čísla).  
Před osazením zvonu farníci pod vedením 
pana Petra N. provedli velký úklid věže 
kostela a vyčištění zvonové hlavice – 
(informaci o tom jsme přinesli v loňském 
2.  čísle našich Farních listů). 
Mše svatá s požehnáním zvonu se konala 
4. února 2018 a vedl ji velmistr křižovníků 
J.Šedivý. Na začátku náš P. Marek 
velmistra s jáhny přivítal a konstatoval, že 
je velmi rád, že přijali jeho pozvání a že 
může probíhat tato slavnostní 
bohoslužba, během níž dojde k požehnání 
zvonu. 
Samotné požehnání bylo opravdu 
slavnostní a dojemné. Mnozí z přítomných 
v našem kostele tuto událost viděli poprvé 
v životě. Možná se ještě jednou dočkáme 
dalšího zvonu a znovuprožití této 
slavnosti. To bude záležet na nás, ale 
hlavně na mladých a nových farnících, 
kteří se k našemu kostelíčku sv. Jiří hlásí. 
V promluvě zmínil J. Šedivý důležitost 
zvonů v životě člověka od jejich vzniku až 
po dnešní dobu. Zvony oznamovaly lidem 

věci pravidelné, radostné, bolestné a také 
různá nebezpečí. 
Před ukončením bohoslužby předala 
Natálka (připravující se letos k přijetí 
prvního svatého přijímání) otci Šedivému 
květinový dárek. Ten její malé rozpaky 
předešel milými slovy. Poděkoval za 
pozvání na slavnost požehnání zvonu a 
příjemnou atmosféru při bohoslužbě, na 
oplátku pozval všechny farníky na svěcení 
dvou přítomných jáhnů, které se bude 
konat na začátku měsíce září. Také ocenil 
mladého fotografa Karla Nepila, který 
pečlivě sledoval celou událost a 
fotografiemi tak zachytil slavnost nejen 
pro nás, ale i pro ty, kteří se nemohli 
zúčastnit, a také třeba i pro budoucí 
generace. 
Poté P. Marek velmistrovi poděkoval za 
návštěvu a požehnání zvonu. Též 
poděkoval všem, kteří se podíleli na 
přípravě této výjimečné události pod 
vedení našeho kostelníka Petra N.  
Poznámka: Za opravu zvonu farnost 
zaplatila zvonařské dílně cca 50.000,- Kč, 
které byly získány z dobrovolných 
příspěvků farníků. 

ARa 
 

Farní agapé po slavnosti posvěcení zvonu 
Únorové agapé ve farní klubovně 
proběhlo v neděli po požehnání zvonu, 
tedy 4. února. Slavnostnímu setkaní 
předcházely přípravy a také domluvy, 
zejména farnic, co která uvaří a připraví. 
Bylo dohodnuto, že občerstvení bude 
rautového typu. A tak se v neděli již od 
půl osmé farnice scházely a zaplňovaly 
stoly slanými a sladkými dobrotami. 
Nebudu vyjmenovávat to dobré jídlo, 
abych na něco nezapomněla. 
Výběr jídla byl opravdu velký, a tak si 
každý mohl vybrat po svém.  
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Jen jednu dobrotu bych přeci chtěla 
zmínit. Byl to krásně a bohatě zdobený 

dort, který přinesla 
strahovská farnice pí. 
Marie Zemanová, 
která občas zavítá 
k nám na mši a jezdí 
s námi i na farní výlety. 

Na setkání přišli všichni pozvaní hosté a s 
velkým potěšením i dost farníků. Povídalo 
se, diskutovalo a kdo našel odvahu, mohl 
položit dotazy velmistrovi, který na ně 
odpovídal. S naším P. Markem bylo 
projednáno vybudování parkoviště a 
chodníku před křížovnickým statkem. 
Když se začali lidé rozcházet, kdo chtěl, 
dostal z občerstvení malou výslužku. 
Musím říci, že se nám slavnost vydařila a 
velký dík patří všem, kteří se nějakým 
způsobem přičinili. Těšíme se na další 
taková setkání. 

ARa 
 

Tradiční úterní mše poněkud netradičně 
Jaké bylo 
překvapení 
farníků 
v úterý 20. 
února, když 
se blížili 
k našemu 
kostelu na 
úterní mši 
v 18:00 a 
zjistili, že 

vstup je obehnán zátarasy a červenou 
páskou! Jednalo se o komplikaci, která 
byla navázána na stavební zásahy v okolí. 
Vstupní prostor v šířce chodníku před 
kostelní zdí byl čerstvě zpevněn a stavební 
dozor o tom nikoho z farnosti 
neinformoval a bohužel si ani sám 
nezjistil, že v kostele se v dané úterý i 
něco děje. Kostelníku Petrovi tak připravili 
pernou chvilku, kdy se musel na zeď 

přilepený proplížit do kostela a nezbytné 
věci ke konání bohoslužby přenést do 
farních prostor na statku. A teple 
oblečeným farníkům znalých kostelního 
chladu pro změnu připravili dusné chvilky 
v přetopené farní klubovně, ale budiž jim 
odpuštěno. Mše se i v netradičních 
prostorách uskutečnila důstojně a se vším 
všudy. 

Jana HZ 
 

POZVÁNKA: pro ženy všeho věku a stavu 
Milé sestry, rády bychom Vás pozvaly na 
modlitební setkání žen bez ohledu na věk 
a stav, které probíhá každou sudou 
středu v měsíci v 19:00 ve farních 
prostorách naproti našeho kostela. Tento 
měsíc se sejdeme 7. a 21. března a 4. 
dubna. Cílem našeho setkávání je udělat 
si čas na modlitbu za nás samotné a naše 
blízké. Středem je zastavení se v modlitbě 
nad evangeliem z následující neděle a 
přímluvy. Nemáš se s kým ve své rodině 
modlit? Prožíváš něco těžkého a 
potřebuješ duchovní oporu či blízkost? Jsi 
zvědavá, co to může být to modlitební 
setkání žen? Chystáš se ty nebo někdo 
v rodině na nějakou životní událost, 
kterou by si ráda předložila před Boží 
tvář? Máš jiný důvod na modlitbu ve 
společenství? Přijď! 

Srdečně tě zvou tvoje spolufarnice 
 
POZVÁNKA: Katecheze pro dospělé 
(úterý v 18:40-19:30) 
Mnozí ze starších ročníků neměli před 
rokem 1989 šanci navštěvovat hodiny 
katolického náboženství nebo jejich výuka 
skončila na úrovni znalostí předávaných 
dětem připravujícím se k prvnímu 
svatému přijímání. Mnoho lidí i z mladších 
ročníků má podobnou zkušenost nebo 
prošlo nedostatečnou přípravu před 
přijetím svátostí např. před křtem při 
obrácení v dospělosti.  
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S vědomím těchto skutečností se od září 
scházíme ve farních prostorách na statku 
ke katechezi pro dospělé. Čas strávený 
nad Božími věcmi je pro nás velmi vzácný 
a díky ochotě účastníků se podělit 
s vlastní zkušeností i povzbuzením v naší 
osobní víře. Můžete chodit pravidelně 
nebo přijít jen na témata, která vás 
zajímají. Samozřejmě, že za necelou 
hodinu se obsah daného tématu nedá 
zcela vyčerpat, ale naše katechetka Jana 
Vendelínová se snaží upozornit na klíčové 
informace, na podstatu věci. Vážíme si 
také přítomnosti o. Marka, který se občas 
po mši s námi zdrží.  
Možná si myslíte, že jsou vaše znalosti 
dostatečné, ale jak se říká, opakování 
matka moudrosti, proto srdečně zveme i 
vás, více učené. Můžete být pro ostatní 
velkým obohacením. Pokud se nemůžete 
zúčastnit kvůli hlídání malých dětí a pokud 
v tuto hodinu ještě nechodí spát, vezměte 
je s sebou. Na statku je dostatečný 
prostor, aby si mohli hrát ve vedlejší 
místnosti.  
 
V následujícím měsíci zveme na tato 
témata: 
27. 2. půst – historie a smysl půstu, proč 
se postit a jak 
6. 3. modlitba Otče náš – pozastavení se 
nad jednotlivými částmi modlitby Páně 
1. 3. modlitba, meditace, kontemplace – 
hlouběji se vrátíme k vysvětlení těchto 
pojmů podle svatých 
20. 3. utrpení – smysl utrpení a jak jej do 
svého života přijmout 
27. 3. Svatý týden podle Bible, Turínské 
plátno 
3. 4. zmrtvýchvstání – podle Bible, 
otázka zmrtvýchvstání pro člověka v 
dnešním světě, otázka reinkarnace.  
 
 

POZVÁNKA: 24 hodin pro Pána 2018  
„U tebe je odpuštění.“ (Žalm 130, 4) 

Na podnět papeže Františka 
vznikla před několika lety 
pastorační aktivita 24 hodin 
pro Pána. Před 4. nedělí postní 

se po celém světě otevřou na 24 hodin 
některé kostely, kde bude možnost 
přistoupit k svátosti smíření, k rozhovoru 
s knězem a při modlitbě v adoraci 
Nejsvětější svátosti se setkat s Božím 
milosrdenstvím. 
V pražské diecézi bude pro tento účel 
speciálně otevřen kostel Panny Marie 
Sněžné na Jungmannově náměstí, 
konkrétně kaple sv. Michala. Jedná se o 
kostel v centru na trase metra 
z Hloubětína, tedy pro nás lehce 
dostupný. Začne se v pátek 9. března 
v 18:00 mší svatou, závěr v sobotu 10. 
března v 18:00. Cílem pro jednotlivce není 
24 hodin strávit v adoraci (i když meze se 
samozřejmě nekladou). Je to šance, jak 
překonat sám sebe, udělat si na Boha a 
svůj duchovní život čas, setkat se 
speciálně v postní době s Božím 
milosrdenstvím a připravit se na 
Velikonoce právě i tímto způsobem.  
 
POSTNÍ ZAMYŠLENÍ z twitteru papeže 
Františka v době postní 

14. 2. 2018 Když vyznáváme své 
hříchy s pokorou a upřímností, 
přijímáme odpuštění a jsme 

znovusjednoceni s Bohem a s našimi 
bratry a sestrami. 
15. 2. 2018 V našich každodenních 
životech zakoušíme něhu Boha, který nás 
s láskou zachraňuje z našich hříchů, 
strachů a úzkostí. 
16. 2. 2018 Ježíšovo poselství nám působí 
starosti a vyrušuje nás, protože probouzí 
světovou náboženskou sílu a provokuje 
naše svědomí. 



    

5 
 

17. 2. 2018 Jenom ti, kteří jsou schopni 
rozpoznat své chyby a požádat o 
prominutí, docházejí pochopení a 
odpuštění od ostatních. 
24. 2. 2018 Ježíšovi nabídneme dar, který 
se mu líbí tehdy, když strávíme čas 
s člověkem, který má těžkosti, nebo 
někomu pomůžeme jen tak. 

Český překlad převzat z twitterového účtu @cz_pontifex, 
 data uvedena podle zveřejnění na oficiálním účtu papeže @Pontifex.  

 
Panský dvůr (Křižovnický statek) čp.5 
 

 
Datum vzniku statku není známo  
1355 první písemná zpráva – Karel IV. 
zapověděl křížovníkům statek prodat  
1420 další písemná zpráva, dvůr byl 
centrem křížovnického panství 
v Hloubětíně  
1477 dvůr křížovníci pronajali, za války 
vypálen a zpustl.  
1665 křižovníci přikročili k výstavbě 
nového dvora  
1701 dle gruntovní knihy křížovníci statek 
spravovali ve vlastní režii  
1723 císař Josef II., syn Marie Terezie, 
poobědval na panském dvoře  
1743 dne 29. dubna se na statku zastavila 
na oběd Marie Terezie  
1770 při číslování domů statek dostal 
číslo popisné 5  
1781 císař Josef II. ubytován na Staré 
hospodě dojížděl na statek, kde pro něho 
byla zřízena jídelna  
1827 do přízemí statku byla přemístěna 
škola  

1866 za prusko-rakouské války se na 
dvoře ubytovalo 40 pruských vojáků (prý 
jedli jako diví)  
1881 křížovníci pronajímají statek 
postupně několika nájemcům 
1947 křížovnický statek s ostatními statky 
v Hloubětíně přešel pod Státní statek 
města Prahy  
Po roce 1989 byl na základě vyrovnání 
státu s církvemi vrácen zpět Řádu 
křížovníků s červenou hvězdou. K předání 
však došlo až v r. 2015.  
Převzato z elaborátu Dějiny Hloubětína, který sestavil 

hloubětínský historik a kronikář Jan Břínek. 
Miloš R.  

Recept:  
Bramborový salát 
Na přání našeho kostelníka poskytuji 
recept na velmi jednoduchý bramborový 
salát, který děláme spolu s manželem již 
mnoho let.  

dobré brambory 
několik mrkví 
kyselé okurky 
majonéza z Lidlu (v malých krabičkách od 
firmy MIKADO 8%) – ta je podle mne 
možná úspěchem salátu 
obyčejná hořčice  
pepř a podle chuti případně i sůl 
 

Oloupané brambory nakrájíme na 1 cm 
plátky. 
Na dno hrnce dáme oloupané mrkve 
(celé) a na ně plátky brambor. 
Vše uvaříme v osolené vodě. Vychladlé 
brambory přes kovové kolečko protlačíme 
a vzniknou z brambor malé čtverečky. 
Mrkev strouháme na hrubším struhadle 
(ne na tvaroh). Vlastní naložené okurky 
nakrájíme na malinké kostičky. Vše 
smícháme. Majonézu smícháme s hořčicí 
a pepřem. Vmícháme do brambor s mrkví 
a okurkami. Možné lehce přisolit.  
Přeji všem, kdo salát budou dělat, ať se 
vám povede a dobrou chuť  

ARa 
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Něco pro dobrou náladu:  
 
Jeden ateista zastaví na ulici starého, ale 
rázného kněze, který byl vysvěcen v 
pozdějších věku a pohrdavě se ho zeptá: 
„Je pravda, že jste byl veterinář, než jste 
se stal knězem?“ 
„Ano“, odpoví kněz. „Trápí vás snad 
něco?“ 
 
 
Modlitba hubnoucí ženy: 
„Bože, dej, ať zhubnu! Nebo aspoň, ať 
moje kamarádky přiberou!“ 
 
 
Přijde kněz a řidič autobusu k nebeské 
bráně.  
Svatý Petr se hned ujme řidiče a vezme ho 
dovnitř. Kněz čeká před nebeskou bránou 
velmi dlouho. Když se sv. Petr vrátí, ptá se 
ho kněz. „Proč jsi jeho vzal dříve než 
mne?“ Petr mu odpoví. „Když jsi ty kázal, 
tak všichni spali, když on řídil, tak se 
všichni v autobuse modlili.“ 

  
Inzerce:  

 
 
 

 
Ahoj, jsi-li správný kluk, tak 

přestaň sedět v lavici  
a přijdi za námi k oltáři. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pojďte a pomozte nám 
 zvelebit kostel  

květinovou výzdobou. 
 
 
 


