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

 

Farní listy 
 

Ročník II. číslo 4.     duben 2018    zdarma neprodejné 
 

Milí farníci, vstupujeme do slavení nejposvátnějších křesťanských svátků celého liturgického roku. Na 
Zelený čtvrtek si připomínáme ustanovení kněžství a Svátosti oltářní. Při dopolední mši v katedrále, 
světí biskup oleje a kněží obnovují své kněžské závazky. Při večerních obřadech se slaví mše sv. na 
památku poslední večeře. Na Velký pátek chceme s Kristem kráčet po křížové cestě, a tak ho budeme 
doprovázet i při liturgii uctívání kříže. Po obřadech již bude bdění u Ježíšova mrtvého těla, sňatého 
z kříže. Na to navazují bělosobotní obřady. Při nich bude požehnán oheň, poté zapáleno velikonoční 
světlo, nastane obnova křestních závazků, abychom následně oslavili Ježíšovo slavné vzkříšení 
v sobotní  noci. Konečně dospějeme k neděli Vzkříšení, kdy budeme zpívat - Aleluja, živ buď nad smrtí 
slavný Vítěz! Ať tuto dobu prožijeme intenzivně, ať si znovu připomeneme nejzávažnější poselství 
VELIKONOC, že smrtí život nekončí!      To vám všem přeje váš P. Marek 

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

26.3. až 1.4 – Svatý týden  
15.4.2018 – Agapé 
24.4.2018 – svatý Jiří – poutní mše svatá  

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

13.5.2018 – První svaté přijímání  
13.5.2018 – Nanebevzetí páně  
13.5.2018 – Agapé  
19.5.2018 – Farní pouť  
20.5.2018 – Seslání ducha svatého  
25.5.2018 – Noc kostelů  
27.5.2018 – Nejsvětější trojice  
3.6.5.2018 – Tělo a krev páně  
3.6.5.2018 – Agapé 
 

Každé úterý a pátek v květnu – Májová pobožnost  

Každé úterý 18:45 – Katecheze pro dospělé  

Každou sudou středu 19:00 – Modlitební skupina žen  

Každý čtvrtek  17:30 – náboženství pro děti a mládež  

Od 16.4 každé sudé pondělí 19:00 – kurz aranžování  

Farní web vstal z mrtvých  
S radostí vám můžeme v tomto 
velikonočním období oznámit, že nejen 
Kristu vstal z mrtvých, ale i náš farní web 
na adrese www.farnosthloubetin.cz opět 
začal žít. Pomalu, ale jistě! Kromě 
informací o aktuálním přehledu 
bohoslužeb a nárazových aktivitách ve 
farnosti vás chceme upozornit na rubriku 
Farní listy, ve které se nachází archiv 
měsíčníku, který držíte právě ve svých 
rukách. Pokud se tedy chcete podívat na 
předchozí čísla nebo nestihnete si vzít 
měsíčník z kostela, naleznete jej na webu. 
Děkujeme tímto manželům Dzupinovým, 
že se rozhodli převzít zodpovědnost za 
správu farních stránek.  

Jana HZ 
Oslava patrona našeho kostela a skautů 
Rytíř ve zbroji držící v šachu zlou nestvůru, 
to je svatý Jiří, patron a ochránce skautů a 
skautek, ale také patron našeho kostela. 
Na společnou oslavu svátku tohoto světce 
zveme skauty, skautky a také skautské 
příznivce. Slavnostní bohoslužba začne 
v úterý 24. dubna v 18:00. 
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Velikonoční zamyšlení: Následuj Ježíše 
Jak mohl Ježíš přemoci zlo? Jak mohl 
překonat smrt? Co znamenají tyto dva 
výrazy: „přemoci zlo; překonat smrt? 
Po Nazaretu se nic nezměnilo; nezměnilo 
se nic ani po Kalvárii. Svět nadále existoval 
se všemi svými hanebnostmi, se svými 
masakry, člověk dále kráčel se svými 
slzami a se svým otroctvím. 
Co se to událo, proč můžeme dnes říci: 
„Ježíš nás spasil? 
Právě zde spočívá náš problém, který, 
chceme-li překonat, musíme vidět jasně. 
Ježíš svým životem přemohl sám na sobě 
zlo, svou smrtí smrt pohltil. 
Dal nám svým životem příklad, jak žít, 
svou smrtí nám ukázal, jak přemoci zlo a 
zničit smrt. 
Člověče, chceš se osvobodit od zla, které 
tě utlačuje?  
Dělej to, co dělal Ježíš. 
Chceš zničit smrt, která tě sužuje? 
Zemři z lásky, jak to učinil Ježíš. 
Přemoci zlo, které se tě snaží ovládnout, 
proměnit svou smrt v úkon lásky, to 
znamená podstoupit nutnou zkoušku, 
abychom vešli do království, které je 
královstvím pokoje, svobody, 
spravedlnosti a lásky. 
Nikdo nemůže absolvovat tuto zkoušku za 
nás. 
Je pravda, že nás Ježíš spasil, ale nechal na 
nás, abychom se snažili dojít spásy. Jeho 
smrt ospravedlnila všechny, protože on je 
Boží syn, ale do nebeského království nás 
na zádech nevynese, vybízí nás, abychom 
ho následovali. Po Ježíšově přinesené 
oběti má každý z nás možnost být spasen, 
ale každý z nás musí sám dojít spásy. 
V tom spočívá hodnota člověka, který je 
synem před Otcem. 
V tom spočívá hodnota lidského utrpení. 
V tom spočívá svoboda. 

Z knihy Carla Carretta Myšlenky na každý den,  
převzato z www.pastorace.cz. 

Noc kostelů 2018 

Noc kostelů 2017 byla v Hloubětíně 
příjemně teplá. Z kostela se nesly písně 
středověké skladatelky Hildegardy 
z Bingenu (bohužel pouze z nahrávky) a 
před kostelem návštěvníky vítali farníci a 
o. Marek. A lidé skutečně přicházeli. 
Nebylo jich moc (asi kolem 40), ale bylo 
jich více než jsme čekali. Lidé byli nadšení, 
že se mohou přijít podívat do kostela, 
který je pro neúčastníky bohoslužeb po 
většinu roku zavřený. My byli nadšení, že 
jsme se nepřidali k Noci kostelů nadarmo.  
Po popsané zkušenosti jsme se rozhodli 
této celorepublikové ekumenické akce 
opět zúčastnit. Letos se uskuteční v pátek 
25. května. Informujeme o tomto již dva 
měsíce dopředu, abychom si mohli udělat 
čas. A abychom si případně společně se 
svými rodinami či známými neplánovali 
cestu jen po atraktivních kostelích 
v centru, ale třeba také zavítali do svého 
farního kostela. A to ať už jako návštěvníci 
Noci kostelů či přímo spoluorganizátoři. 
Letos jsme povyrostli o nabídku pevného 
programu. Uveřejníme ho v květnovém 
čísle Farních listů a také na nástěnkách. 
Už nyní jej naleznete na webové adrese 
www.nockostelu.cz. 
Letošní motto zní: Zůstávali přes noc v 
okolí Božího domu… (Srov. 1 Kron 9:27). A 
právě pozvání do Božího domu v průběhu 
této noc může být nenásilným 
představením křesťanství, setkáním se 
s lidmi, příležitostí pro širokou veřejnost 
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navštívit nejen zajímavé prostory, ale také 
kulturní a společenské programy. Je to 
také šance pro naše farní společenství, jak 
udělat něco navíc. Příležitost, jak se 
můžeme otevřít pro své okolí. Využijme ji!  

Jana ZH 
Svátost nemocných  

V písmu je psáno:  
„Je někdo z vás 
nemocen? Ať zavolá 
starší církve, ti ať se 
nad ním modlí a 
potírají ho olejem ve 
jménu Páně. 
Modlitba víry 
zachrání nemocného, 
Pán jej pozdvihne, a 
dopustil-li se hříchů, 

bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden 
druhému a modlete se jeden za druhého, 
abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí 
modlitba spravedlivého.“ 

Svátost nemocných má duchovně posílit a 
potěšit člověka a navrátit mu fyzické i 
duchovní zdraví, nese s sebou podle 
vnímání církve i odpuštění hříchů. Může 
se udělovat jak jednotlivým osobám 
(např. doma či v nemocnici) tak společně 
při bohoslužbě. Tak i v našem kostele 
proběhlo 16. 3. 2018 udílení této svátosti.  

Petr N. 
Seznamte se: Malé sestry Ježíšovy 

 
Jistě jste si všimli, že na mši do našeho 
kostela chodí i sestry v modrém hábitu. 
Přišly i na naše březnové farní kafe a tak 
jsme je oslovili s prosbou o představení 

jejich řádu a místní komunity. Děkujeme 
jim, že svou přítomností obohacují naše (a 
také vlastně jejich) farní společenství o 
svědectví různosti cest, jak následovat 
Ježíše. V jejich případě se jedná o cestu 
zasvěceného života.  
S mnohými z vás se setkáváme při 
bohoslužbách v kostele, s některými i u 
farního kafe nebo na farních poutích. 
Proto jsme přivítaly možnost říci vám 
trochu víc o nás a našem životě: Kdo 
jsme? Co je našim posláním a co děláme? 
A proč vlastně chodíme tak často do 
hloubětínského kostela, i když nejsme z 
této farnosti? 
Naše kongregace bude v příštím roce 
slavit 80. výročí svého vzniku. Její počátky 

byly v Alžírsku na 
Sahaře, kam naše 
zakladatelka, malá 
sestra Magdaléna 
(Magdeleine Hutin), 
odešla, aby tam 
mohla žít tak jako 
bratr Karel Foucould. 
Když totiž v roce 
1921 četla jeho 
životopis napsaný 
René Basinem, 

nalezla v něm svůj ideál života: 
Evangelium žité do důsledku mezi 
nejopuštěnějšími z lidí, mezi těmi, kteří 
Krista neznají a kteří trpí chudobou ve 
všech směrech. V Alžírsku založila i naši 
první komunitu a odtamtud se naše 
kongregace postupně rozšířila do více než 
60 zemí na světě.  
Náš řád je kontemplativní uprostřed 
světa. Jsme povolané svědčit skrze 
modlitbu a přátelství o Boží něžné lásce 
ke všem lidem a o hlubokém významu 
tajemství Betléma a Nazaretu. Tajemství 
Betléma, kde se sám Bůh stal maličkým 
dítětem v jeslích, nás učí žít náš 
každodenní život v důvěře a odevzdanosti 
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do Božích rukou. Naše fraternity mají být 
oázami lásky a místem, kde se každý může 
cítit přijímaný. Centrem našich komunit je 
eucharistický Ježíš. Každý den s Ním 
setrváváme v tiché hodinové adoraci a 
nabízíme jej všem, kteří chtějí přijít a 
modlit se.  
Náš nazaretský život je žitý v prostředích, 
která jsou na periferiích měst. Živíme se 
jednoduchou prací, naše obydlí se neliší 
od našich sousedů. Tady v Praze bydlíme 
v paneláku na Rajské Zahradě a 
pracujeme na různých místech. Jedna je 
poštovní doručovatelka v Kyjích, druhá 
chodí na částečný úvazek pomáhat do 
jedné rodiny, třetí je v důchodu, ale 
donedávna pracovala na poliklinice na 
Proseku jako sanitářka na vodoléčbě. S 
kolegy ze zaměstnání sdílíme jejich 
sociální postavení. Práce je místem 
našeho apoštolátu přátelství a úcty ke 
každému člověku. Nemáme žádná díla ani 
charitativní činnost, ale v rámci našeho 
rodinného způsobu života nezůstáváme 
netečné k drobným potřebám našich 
přátel. 
Náš každodenní život, žitý ve stejné 
obyčejnosti, jakou prožívají milióny lidí v 
České republice, jim chce dodat naději, že 
i takový život má nesmírnou hodnotu 
před Bohem, když je žit z lásky k Němu a k 
lidem.  
Universalita a jednota patří k našemu 
charismatu. Malá sestra Magdalena 
toužila, aby sestry z různých národů žily 
společně. Svědectví života v 
mezinárodním složení je znamením 
jednoty pro dnešní rozdělený svět.  
Tady v Čechách jsme už 50 let. Jako první 
tady přijela a zůstala malá sestra Loique, 
Francouzka, kterou určitě starší generace 
z Hloubětína zná. Zemřela v roce 2003. Po 
ní přijelo několik dalších sester, také 
z Francie, ale v době totality nemohly 
zůstat. Jediná, která dostala víza na více 

let, byla malá sestra Pascale Michéle. Žila 
tady s námi do roku 2012. Naše první 
malé sestry nemohly žít v době totality 
společně. Bylo to příliš nebezpečné pro 
cizinky. První komunita vznikla až v roce 
1983, kdy už bylo i několik malých sester 
ze Slovenska a z Čech. V té době se nám 
podařilo koupit domek v Hloubětíně, na 
ulici k Hutím, ve kterém jsme žily s malou 
přestávkou až do roku 2006. Když kolem 
nás začaly vyrůstat obchodní domy, 
domek jsme prodaly a přestěhovaly se na 
Rajskou Zahradu. Celá tyto léta, co jsme 
patřily do hloubětínské farnosti, se naše 
vztahy s farníky utužovaly a společně jsme 
prožili hodně hezkých momentů. Jedním 
z nich byly doživotní sliby naší malé sestry 
Pavly v roce 1998. I po přestěhování 
zůstala farnost nějakým způsobem naší a 
cítíme se tady dobře.  
Děkujeme sestře Monice, která jménem 
své komunity článek pro Farní listy 
napsala. Pokud se chcete o malých 
sestrách Ježíšových dozvědět více, 
zeptejte se jich osobně nebo navštivte 
jejich webové stránky www.male-sestry-
jezisovy.cz. 1. a 3. čtvrtek v měsíci se 
můžete také zúčastnit v 18:00 mše v kapli 
domu, kde sestry žijí, na Vlčkově 10 na 
Černém Mostě.  

Malé sestry Ježíšovy 
Svatý Jiří, rytíř bez bázně a hany  

Z historických 
pramenů o 
svatém Jiří je 
uznáváno jen 
to, že na 
počátku  
4. století 
podstoupil 
mučednickou 
smrt v Lyddě 
(blízko 
dnešního 

izraelského Tel Avivu) a nad jeho hrobem 
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byla postavena bazilika. Ostatní zprávy 
o jeho životě nejsou věrohodné. Jeho úcta 
se rychle rozšířila na Východě i na Západě, 
zvláště v Řecku, v Rusku, v Katalánsku a 
v Anglii, ve kterých se stal patronem 
země. Je také patronem Barcelony, 
Istanbulu, Moskvy a dalších měst. Od 
svatého Jiří se dobytek začal pást na 
pastvě, prováděly se různé hospodářské a 
pověrečné praktiky. Podle lidové víry se 
na sv. Jiří otevírá země, ze země vylézají 
hadi a štíři, ale nejsou ještě jedovatí, a 
další lidové pověry. 
Původ sv. Jiří se klade do Kappadokie na 
území dnešního Turecka. Někteří se 
domnívají, že by zemí jeho původu mohla 
být i Gruzie, jež má spojitost s jeho 
jménem Georgius. Staré životopisy uvádí 
matku z Kappadokie a otce z Persie. 
Matka se s Jiřím přestěhovala do Palestiny 
a tam se stal vojákem. Podle legendárních 
životopisů mohl dosáhnout hodnosti 
plukovníka v římském vojsku.  
Když začalo za císaře Diokleciána 
pronásledování křesťanů, rozdal prý své 
jmění chudým a pak vystoupil jako 
neohrožený vyznavač Kristův na obranu 
křesťanů. Jazykem bojoval proti starému 
pohanství a ďábelskému napadání církve. 
Odtud jeho symbolické vyobrazení 
bojovníka s drakem, o kterém píše velká 
většina legend o svatém Jiří. Dívku, kterou 
na obrázcích zachraňuje, někteří považují 
za symbol jeho duše či za křesťanství. 
Pravděpodobně se jedná o manželku 
Diokleciána, z níž se prý stala křesťanka 
díky statečnosti, s jakou vyznával Jiří víru a 
snášel muka. Vítězí ten, kdo se nevzdává a 
neustupuje, když přijdou těžkosti. To je 
jádro legendárních vyprávění o sv. Jiří, 
různě přepracovávaných.  
Bože, Tys posiloval svatého Jiří, aby 
následoval Tvého Syna v jeho utrpení a byl 
připraven pomáhat slabým a trpícím; ať 
pomáhá i nám v naší slabosti. Prosíme o 

to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha 
svatého žije a kraluje po všechny věky 
věků. Amen (závěrečná modlitba z 
breviáře)  
Převzato a upraveno z catholica.cz, použity také 
vypuštěné části z článku o slavení svátku v Hloubětíně 

Jana ZH 
 
Oslavy svatého Jiří v Hloubětíně 
Nejstarší památkou Hloubětína je kostel 
sv. Jiří, který byl začátkem 13. století 
zasvěcen tomuto svatému. Nejméně od 
roku 1207 totiž patřila ves Hloubětín Řádu 
německých rytířů, jak je uvedeno v listině 
papeže Inocence III., nejstarší písemné 
zmínce o Hloubětíně. A právě svatý Jiří je 
patronem tohoto řádu.  
Protože němečtí rytíři byli prokazatelně 
vlastníky Hloubětína nejméně od roku 
1207 do roku 1231, znamená to, že k 
založení kostela sv. Jiří v Hloubětíně došlo 
již v 1. polovině 13. století. Roku 1231 
koupila Hloubětín Konstancie Uherská, 
vdova po českém králi Přemyslu Otakarovi 
I. pro svoji dceru Anežku Českou. Ta 
založila špitální bratrstvo, které bylo roku 
1273 papežem povýšeno na církevní 
rytířský řád křižovníků s červenou 
hvězdou a roku 1238 Anežka tomuto řádu 
předává do majetku Hloubětín. A od té 
doby až do roku 1848 jsou dějiny 
Hloubětína spojeny a určovány tímto 
řádem jako hloubětínskou vrchností. 
V roce 1848 končí instituce známá jako 
vrchnost a život Hloubětína řídí volená 
samospráva až do roku 1922, kdy je 
Hloubětín připojen ku Praze.  
Hloubětín byl po dlouhá století vesnicí 
blízko Prahy a tomu odpovídal i vesnický 
život až do poloviny 20. století. Centrem 
Hloubětína byla tehdy úzká Poděbradská 
ulice s domy po obou stranách, kde bylo 
mnoho malých obchůdků a provozoven. 
Jen hostinců na této ulici bylo devět, 
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několik holičů, řezníků, cukrářství a 
dalších prodejen. A klidné hloubětínské 
náměstí pod kostelem obživlo dvakrát do 
roka, kdy se v Hloubětíně konala slavná 
pouť na svátek sv. Jiří a pak o posvícení. 
Na starém náměstí pod kostelem bylo 
vždy plno pouťových atrakcí. Kolotočům a 
houpačkám vždy vévodila osvětlená 
lochneska, která se točila dlouho do noci. 
Nechyběl cirkus, maňáskové divadlo a 
další atrakce. Krámky s pouťovým zbožím 
se táhly po obou stranách Poděbradské 
ulice až k mostu přes Rokytku, kde od 
roku 1931 byla konečná stanice tramvaje 
č. 5. V těchto krámcích se prodávalo 
pouťové zboží jako cukrová vata, turecký 
med, marcipán, perníky a další dobroty, 
také církevní suvenýry a tahaly se obálky 
se štěstím. A v přírodním divadle pod 
zámkem Rokytky se hrálo divadlo a 
tančilo. Pouť na svátek sv. Jiří byla pro 
občany Hloubětína vždy velkou událostí. 
V kostele sv. Jiří se vždy dopoledne konaly 
dvě slavnostní mše v 8 a 10 hodin, rodiny 
zvaly na pouťový oběd a pohoštění široké 
příbuzenstvo, takže se předem vařilo a 
peklo (pouťové koláče). Odpoledne se pak 
korzovalo mezi atrakcemi a krámky. Jak již 
bylo uvedeno, Hloubětín byl malou vesnicí 
u Prahy, lidé se osobně znali a 
v Hloubětíně byl na rozdíl od dneška 
bohatý společenský a spolkový život 
s mnoha různými akcemi. 
Přílohou k tomuto článku je mapka 
Hloubětína z roku 1945, tedy před 
rekonstrukcí Poděbradské ulice v letech 
1969–1972, kdy byly zbourány téměř 
všechny domy této ulice a mnoho dalších 
domů v okolí. To umožnilo prodloužení 
tramvajové trati na Černý most a rozšíření 
vozovky na čtyři jízdní pruhy.  
K napsání tohoto článku byly použity výpisy z Dějin 
Hloubětína, které zpracoval hloubětínský kronikář a 
historik Jan Břínek, a vzpomínky pamětníků. 

Miloš R. 

 
 
 
 
 
Témata dubnových katechezí 
V průběhu dubna se budeme 
v katechezích věnovat tématům spjatých 
s Velikonocemi. Připojte se (pravidelně 
nebo nárazově) v úterý v 18:45 v budově 
statku (vchod od kostela). 
3. 4. Zmrtvýchvstání pro člověka v 
dnešním světě  
10. 4. Boží milosrdenství  
17. 4. otázka spásy mimo Církev a sekty 
24. 4. svátosti – křest 
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Recept:  
Suroviny: 
500 g listového těsta 
200 g plátků šunky 
200 g tvrdého nastrouhaného sýra 
150 g ananasu (v konzervě) 
1 vejce na potření 
Postup přípravy receptu: 
Listové těsto rozválíme na plát silný 3 
mm. Poklademe plátky šunky a posypeme 
nadrobno nakrájeným ananasem a sýrem. 
Stočíme do rolády a nakrájíme na plátky. 
Šneky rozložíme na plechy vyložené 
pečícím papírem. Šneky na povrchu 
potřeme rozšlehaným vajíčkem a pečeme 
ve vyhřáté troubě při teplotě 200°C 
zhruba 15 minut.  
Doporučuji před krájením na plátky 
nechat ztuhnout v mrazáku.  

Anna N. 
 
Něco pro dobrou náladu:  
 
Kněz prodává koně, a protože chce ve 
všem zůstat věrný církvi, naučil koně, aby 
se na povel: „Díky Bohu”, rozešel nebo 
zrychlil a na povel: „Amen”, zastavil. Muž, 
který má o koně zájem, by se na něm 
chtěl projet, a tak zavelí: „Díky Bohu”, pak 
znovu a ještě jednou, až kůň běží plným 
tryskem. Vtom před sebou vidí propast, 
ale najednou si nemůže vzpomenout, jak 
koně zastavit. Zkouší různé povely, avšak 
všechno je marné. Těsně před propastí 
vykřikne: „A je se mnou amen!” 
Kůň jako zázrakem zastaví, a muž si uleví: 
„Díky Bohu…”  
 
Ježíš praví: „Víno si k jídlu už nedám, po 
poslední večeři jsem byl tři dny mrtvý.“ 
  
Na břehu mrtvého moře sedí Marie 
s Josefem a koukají se na koupající se děti.  
Ježíšek přicházející k nim po hladině, 
ubrečeně říká: „Já se chci taky koupat“.  

Inzerce:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabízím hlízy Jiřin. 
Vhodná doba výsadby  

je přelom dubna/května  
info. u Aleny Raškové 

 

 

Ahoj, jsi-li 
správný kluk, 
tak přestaň 

sedět v lavici  
a přijdi za námi 

k oltáři. 

Pojďte a pomozte nám 
 zvelebit kostel  

květinovou výzdobou. 

 

Hlídání dětí – Hloubětín.  
Profesionální chůva nabízí bezpečné a 
podnětné prostředí pro rozvoj dětských 
dovedností ve své domácnosti 
s vybavenou hernou v domku se 
zahradou.  
Individuální přístup v malém kolektivu.  
Anna Nepilová 
776 382 131 
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