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zdarma, neprodejné

Vážení přátelé,
vstoupili jsme do nejkrásnějšího měsíce v roce, kterým je máj. Měsíc především mariánský, ale i
svatojánský. Po dlouhé zimě příroda rozkvetla, svítí slunce, dny jsou dlouhé a celé stvoření
tímto chválí Stvořitele. Je to také měsíc lásky, aspoň tak to vnímáme dle známé Máchovy
básně. Tak jako dívenka z Nazareta - Maria, řekla Bohu své Ano, což bylo nesmírným
vyjádřením lásky ke svému Pánu, tak i my se učíme říkat témuž Pánu svůj souhlas. Často se
nám ovšem nechce, možná se s Ním někdy hádáme, ale nakonec bychom měli vědět, že to
s námi myslí dobře a že po našich životních zkušenostech již víme, že se vše v dobré obrátí.
Učíme se pozorovat z přírody, že každá tuhá zima má svůj konec a nakonec vysvitne slunce…
S Matkou Boží, Královnou máje za to poděkujme!
P.Marek

Co nás čeká:
Pravidelné bohoslužby:
úterý a pátek 18:00 a neděle 8:30
13.5.2018 – První svaté přijímání
13.5.2018 – Nanebevstoupení 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
3.6.2018 – Tělo a krev páně
3.6.2018 – 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 v 17:30 – náboženství pro děti a mládež
Každé sudé pondělí od 19:00 – kurz aranžování

Svatý týden v naší farnosti
Vděčnost našeho farního společenství
patří všem, kdo se zapojili do příprav a
průběhu letošních Velikonoc!
Oslavy největších křesťanských svátků
jsme zahájili slavnostním průvodem
s jarními ratolestmi a čtením pašijí na
Květnou neděli.
Velikonoční
triduum jsme
také prožili při
obřadech
v našem
kostelíku. Na
Zelený čtvrtek,
připomínce
ustanovení
svátosti
eucharistie a kněžství, umlkl nejen zvon,
ale i varhany a zvonky používané při
proměňování.
Půstem, a letos také již podruhé státním
svátkem, tedy dnem volna, jsme prožili
den Kristova umučení, Velký pátek.

slavnosti, odcházel do pozdní sobotní noci
s radostným ALELUJA v srdci.

Nezdobné a hluboké velkopáteční obřady
bez slavení eucharistické oběti probíhaly
ve třech částích. Bohoslužbu slova
s pašijemi uzavřely velkolepé starobylé
přímluvy za spásu celého světa, židy,
politiky a nevěřící nevyjímaje. Odhalování
a uctívání symbolu Kristovy oběti, kříže,
bylo druhou částí obřadů. Na závěr se
přenesla Svátost oltářní z místa mimo
svatostánek, kam byla uložena předchozí
den, a přistoupili jsme k přijímání.
Velkopáteční obřady zakončené v tichu
předznamenaly Bílou sobotu, kdy církev
očekává v modlitbě a postu Kristovo
vzkříšení. V sobotní dopoledne bylo možné
přijít uctít tajemství tohoto dne u
symbolického Božího hrobu.
Obavy z nestálosti počasí se nenaplnily, a
tak byla velikonoční vigilie zahájena po
sobotním západu Slunce před kostelem u
hranice k posvěcení ohně. S rozžatým
paškálem a svícemi jsme vstoupili do
kostela, kde zazněl velikonoční chvalozpěv
o naší spáse. Díky ochotě farníků mohly
zaznít všechny předepsané texty Starého
zákona poukazující svým smyslem na Boží
spásonosný plán v lidských dějinách,
k jehož naplnění došlo v Novém zákoně.
Vrcholem této vigilie se stalo svěcení vody
a obnovení našeho křestního vyznání.
Po slavení eucharistie prošel krátký průvod
o. Marka a ministrantů se soškou
vítězného Krista před kostel, kde došlo
k požehnání městu a jeho obyvatelům.
Snad každý z nás, co jsme se zúčastnili této

Jana HZ

Pouť ke svatému Jiří
Dne 24. dubna 2018 se v našem kostele
uspořádala skautská poutní mše ke
svatému Jiří. Říkáte si proč?
Svatý Jiří je kromě patrona našeho kostela
i patronem rytířství, hrdinských ctností,
statečnosti a šlechetnosti. Tedy předností
a ideálů, kterých si váží právě i skauti. Tak
se stal sv. Jiří před více než 100 lety
patronem i těchto lidí, kteří se snaží žít
svůj život naplno, pomáhají druhým a
vyhýbají se špatnostem.
Společně s našimi farníky se tedy v úterní
podvečer do kostelíku dostavilo i přes 50
skautů a skautek z celé Prahy a okolí,
abychom společně oslavili jedinečnost
okamžiku. Skauti dorazili ve svém
tradičním kroji s šátkem kolem krku,
kterým se mohl pyšnit i dominikánský
bratr Filip, který spolu s křížovnickým
jáhnem přijal pozvání otce Marka na
sloužení poutní bohoslužby.
Celou mší nás provázel kytarový doprovod
skautských dobrovolníků. Zejména zaujalo
jejich kytarové pojetí klasického ordinária
od K. Břízy.

Po bohoslužbě jsme se sešli před kostelem
na posečené zahradě a skauti se svolali v
tradiční nástup, na jaký jsou zvyklí z letních
táborů. Společně s nimi jsme si zapěli
státní hymnu a dojati posléze naslouchali i
hymně skautské.
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Oficiální část zakončil bratr Filip
požehnáním skautům i všem přítomným,
neoficiální část v podobě venkovního
agape probíhala ještě notnou dobu poté.
Bylo velmi milé vidět tolik nadšených
mladých lidí nadchnutých pro společný
zájem i propojených ve víře v Boha a jeho
opěvování. Pevně věřím, že si pouť všichni
užili a že se příští rok sejdeme v podobně
hojném počtu.

nebo napište na mailovou adresu
farnosthloubetin@gmail.com.
18:00-18:30 – Mše svatá
19:00-19:05 – Zahájení s vyzváněním
zvonu sv. Jiří – zahájení s úvodním slovem
P. Marka Pučalíka.
19:05-19:50 – Koncert dětí ze ZŠ
Hloubětínská
20:30-21:15 – Z historie kostela sv. Jiří a
obce Hloubětín - první blok. Několik
poznámek k historii kostela sv. Jiří a obce
Hloubětín představí místní patriot pan
Miloš Rašek.
21:45-22:30 – Z historie kostela sv. Jiří a
obce Hloubětín - druhý blok
22:45-23:00 - Zakončení Noci kostelů
Po dobu Noci kostelů bude možné využít
přítomnosti o. Marka k osobnímu či
duchovnímu rozhovoru.

Pavel N.

POZVÁNKA: Kurz květinového aranžování
Rádi byste zútulnili svůj domov květinovou
výzdobou, ale nevíte jak na to? Přijďte
se přiučit něco nového
na kurz aranže vedený
zkušenou
floristkou
Ivanou, jejíž práci
znáte
z výzdoby
našeho kostelíka.
Kurz se koná v sudé
pondělky v 19:00 ve
farním klubu (budova statku, vchod
naproti kostela). Ivana doporučuje vzít
s sebou dobrou náladu a několik dalších
věcí
(pokud
některým
nástrojem
nedisponujete, pokud to půjde, bude
zapůjčen).
Kurz je za dobrovolný příspěvek. Ivča se na
vás již těší.
14.5. Vypichovaní misek – s sebou květiny
(Lidl, zahrádka), misku (lepší je podmiska
květináče, pokud si chcete odnést výtvor
domů), malý nožík a zahradnické nůžky
28.5. Letní věneček – s sebou slaměný
(může být i proutěný) věnec velikosti dle
volby, drát na cívce, větvičky buxusu či
břečťanu, letní ozdoby, stužky dle vkusu,
zahradnické nůžky.
POZVÁNKA: Noc kostelů 25. 5. 2018
Jak jsme vás upozornili v minulém čísle
Listů, i letos se naše farnost zapojila do
akce Noc kostelů. Pokud se můžete zapojit
a pomoci především s hlídáním kostela
v době akce, nahlaste se v sakristii kostela

POZVÁNKA: Katecheze pro dospělé –
květen
Scházíme se každé úterý v 18:45 ve farní
místnosti (statek, vchod naproti kostelu).
Přijměte pozvání i vy!
8. 5. – katecheze nebude
15. 5. – Matka Boží – Panna Marie,
mariánské pobožnosti
22. 5. – Duch Svatý v životě člověka
a Církve - letniční hnutí, charismatické
hnutí
29. 5. – Eucharistie a eucharistické zázraky
5. 6. – jméno Boží a naše tajemné jméno
dle Apokalypsy.
Něco pro dobrou náladu:
 Jede kněz autem a u silnice spatři
mrtvého osla. Zavolá na policii a říká:
„Tady otec Jan - u silnice je mrtvy oslík, tak
volám, aby někdo do něj nenarazil a
nezranil se.“ Policista si chtěl z kněze
udělat legraci a říká: „Otče, dal jste mu
poslední pomazaní?" Otec odpoví: „ještě
ne, chtěl jsem nejdříve informovat
příbuzné a rodinu.“
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Historie obce Hloubětína:
 Obec Hloubětín vznikla dle starých zápisů
již v 10. století
 O pradávném osídlení svědčí popelnice
nalezené při vykopávkách a zejména
hradištní pohřebiště v pískovně (na
pozemku bývalé Tesly, v roce 1924 a 1953)
 Hloubětín získal své jméno po vladykovi
Hlupatovi, název obce pak několikrát
upraven až na dnešní Hloubětín
 V roce 1039 se kníže Břetislav, který se
vracel s ostatky sv. Vojtěcha z Polska,
položil u potoka Rokytnice
 Od roku 1207 byl zdejší starobylý kostelík
sv. Jiří v majetku řádu německých rytířů
usídlených u sv. Petra a Pavla na Poříčí
 Roku 1233 koupila tyto statky královna
Konstancie, manželka krále Přemysla
Otakara pro svou dceru Anežku, která je
roku 1235 darovala rytířskému řádu
křižovníků s červenou hvězdou
 Ve středověku nepatrná osada Hloubětín,
jako poslední zastávka před Prahou, často
hostila české panovníky vracející se
z východu a jihu
 Několikrát zde nocoval Jiří Poděbradský,
císař Karel VI, jeho dcera Marie Terezie i
jeho vnuk Josef II.
 Josef II. se dokonce v Hloubětíně a okolí
účastnil manévrů rakouského vojska
 Okolo roku 1777 byla v obci zřízena škola,
která byla majetkem křižovníků, jejichž
velmistr byl patronem školy. Nějakou dobu
byla škola i v křižovnickém statku
 V roce 1862 postavena vedle kostela nová
škola na pozemku darovaném křižovníky
(dnes na místech probíhá výstavba budovy
komunitního centra). V té době obec čítala
přibližně 1 260 obyvatel
 Obec prožila doby radostné i chmurné,
nemoci, hlad i válečné události, zejména
pruské vojsko v roce 1866
 Obyvatelstvo
se
dlouho
živilo
zemědělstvím, těžbou písku a kamene.

K velkému rozvoji obce přispěla koncem
19. století stavba továren v Karlíně, Libni a
Vysočanech
 V roce 1912 v Hloubětíně žilo téměř čtyři
tisíce obyvatel a vzniklo mnoho spolků
jako Sokol a další
 Za 1. světové války padlo 76 občanů
Hloubětína, v roce 1920 v důsledku
epidemie pravých neštovic zemřelo 26 lidí.
 V roce 1922 Hloubětín připojen k Velké
Praze, poté zaveden elektrický proud,
vodovod, prodloužena elektrická dráha
z Harfy na okraj Hloubětína
 Výstavba několika továren změnila obec
dříve zemědělskou na oblast průmyslovou

Převzato z elaborátu Dějiny Hloubětína, který sestavil
hloubětínský historik a kronikář Jan Břínek.
Miloš R

Současná mapa Hloubětína

Něco pro dobrou náladu:
 Modlitba ženy:
„Pane Bože, dej mi trpělivost, abych
dokázala snášet všechny nápady mého
manžela, dej mi vytrvalost, abych
nepřestala být dobrou manželkou, ale
nedávej mi sílu, to bych ho zabila.“
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Pohled na Hloubětín v roce 1845

Pohlednice z roku 1900
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Novodobá historie
kostela svatého Jiří
v obraze
rok 1973 – 2010 (foto David Jílek)

Současnost 2018 (foto Karel Nepil)

do r. 1973 (foto p. Vít Matyásek)
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Recept:
Boží milosti s rumem

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.

Suroviny:
250g hladké mouky
50 g cukru krupice
špetka soli
50g másla
2 žloutky
2 lžíce rumu
5 lžic zakysané smetany
olej
moučkový a vanilkový cukr na obalení
Postup:
Mouku smícháme se suchými surovinami
a potom přidáme dva žloutky, zakysanou
smetanu, máslo rum a vypracujeme těsto.
Na půl hodiny ho dáme přikryté utěrkou
odpočinout do ledničky.
Na vále vyválíme těsto válečkem na nudle
na cca 3-4 mm placku. Vykrajujeme
rádýlkem obdélníčky, které uprostřed 2x
prořízneme. Můžeme i vytvarovat
mašličky či jiné tvary. Jednotlivé kousky
dáme smažit postupně do vysoké vrstvy
oleje, při smažení se trochu nafouknou.
Po zhnědnutí rychle vy vyndáme a
pokládáme na savý papír, abychom se
zbaviti oleje. Ještě za teplé obalujeme
v moučkovém cukru rozmíchaném
s vanilkovým cukrem. - Dobrou chuť.

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

A ještě jednou pro dobrou náladu:
 Víte, proč Mojžíš chodil s Židy po
poušti? Styděl se s nimi chodit po městě.

.
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Hymnus Veni Creator Spiritus
(20. 5. slavnost Seslání Ducha svatého)

ZAMYŠLENÍ: Maria v našem životě
Mariina
víra
ukazuje na Ježíše a s
Ježíšem k Otci. Je to
ukazatel pro naši
životní
cestu.
Maria, viděná
bez své víry, by
skutečně
mohla
být
idolem, modlou.
Maria viděná s
její vírou, Maria jako část církve, Maria
jako naše sestra ve víře, Maria, která
ukazuje na svého Syna a říká jako v
Káně "udělejte všechno, co vám
řekne", je pokladem církve. Pokladem,
který není jen uložen, ale který je stále
působivý.
Vidíme-li Marii živou, vidíme
víru, kterou musíme následovat. A
vydáme-li se s ní na tuto cestu víry,
objevujeme
nevýstižné
bohatství
Kristovo. Dostáváme se do středu víry,
do středu spásy - do Kristova tajemství.
Objevujeme nově lásku nebeského
Otce a můžeme s Marií, se svatými, s
Janem Pavlem II., s těmi, kdo mne
přivedli k víře, s tebou i s tebou, který
jsi teď vedle mne, začít z plného srdce
zpívat,
modlit
se:
"Velebí
má
duše
Pána
a můj duch plesá v Bohu, mém
Spasiteli…“

Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám,
a navštiv myslí našich chrám,
z výsosti nebes zavítej,
do duší nám svou milost vlej.
Tys Utěšitel právem zván,
tys dar, jenž Bohem věčným dán,
zdroj živý, láskyplný dech,
tys posvěcení myslí všech.
Tys sedmi darů studnice,
prst Otcovy jsi pravice,
tys Bohem přislíbený host,
ty dáváš ústům výmluvnost.
Rač světlo v mysli rozžehnout,
vlij do srdcí nám lásky proud,
našeho těla slabosti
zhoj silou svojí milosti.
Dál nepřítele zapuzuj
a duši pokoj uděluj,
ať vždycky pod vedením tvým
vyhnem se vlivům škodlivým.
Nauč nás Boha Otce znát
a Syna jeho milovat
a v tebe, Duchu svatý, zas
důvěřovavati v každý čas. Amen.

Převzato z Májové úvahy - Výběr z
encykliky Redemptoris Mater (Jan
Pavel II.) uveřejněné na pastorace.cz.
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