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

 

Farní listy 
 

Ročník II. číslo 6    červen 2018           zdarma, neprodejné 
 

Milá farní rodino, 
každé nové setkání, nový prožitek při modlitbě člověka obohatí. Moc díky, za 
společenství při mši svaté u příležitosti prvního svatého přijímání dvou děvčat. Zakusil 
jsem a prožil otevřenost srdcí farníků, s kterými jsem se mohl osobně potkat. Rovněž při 
mši svaté, jste měli srdce otevřená a Duch Svatý mohl každého z nás naplnit láskou a 
pokojem. 
Vyprošuji vám ze srdce, touhu být otevření, pro každého člověka, který vstoupí mezi vás. 
Ať jste stálé věrní službě Pánu, modlitbě a slavení mše svaté. Nad to všechno svědčte o 
Kristovu evangeliu, všude kde jste. Děkuji Bohu za každého z vás, za vašeho otce Marka. 
Žehná a o modlitbu prosí,   

o. Kamil Strak 
 

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

3. 6. 2018 Tělo a krev páně  
3. 6. 2018 Farní kafe 
8. 6. 2018  slavnost Nejsvětějšího 

Srdce Ježíšova 
9. 6. 2018  památka Neposkvrněného 

srdce Panny Marie – procesí 
do Kyjí 

29. 6. 2018  slavnost sv. Petra a Pavla, 
apoštolů 

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 

Sbírka na opravu kostela 
 
Jak jsme Vás již informovali, probíhá 
sbírka na opravu kostela.  
 
Na odvlhčení kostela potřebujeme 
666.800 Kč + 60.113 Kč na 
archeologický průzkum.  
 
Byla nám přislíbena dotace ve výši 
400.000 Kč. Tento finanční příspěvek je 
podmíněn spolufinancováním projektu. 
Tedy k této dotaci musíme do konce 
června sehnat 266. 800,-Kč. V opačném 
případě se pravděpodobně přidělené 
dotace vzdáme.  
 
Otec Marek oslovil další subjekty 
(arcibiskupství a řád křižovníků), které 
nám mohou pomoct se 
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spolufinancováním. Zatím tvrdá čísla 
nemůžeme sdělit, protože vše je ve fázi 
jednání.  
Informace o způsobech, jak můžete 
přispět do sbírky, naleznete na poslední 
straně tohoto čísla. Věřím, že s Boží 
pomocí chybějící finance seženeme. Ale 
neočekávejme jen milodary od státu či 
církevních struktur. Je to především náš 
kostel.  
To se tak v jedné farnosti také chystali 
na opravu kostela. V neděli při 
ohláškách farář říká svým farníkům: 
„Mám pro Vás dvě zprávy, jednu 
radostnou, druhou smutnou: Ta 
radostná je, že máme dost peněz na 
opravu kostela a ta smutná je, že ty 
peníze jsou ve vašich peněženkách.“  
Děkujeme všem dárcům.  

Petr N.  
 

Farní brigáda  
 
V sobotu 12. 5 jsme se po 9. hodině 
ranní sešli u našeho kostela sv. Jiří za 
účelem farní brigády. Uskutečnila se 
v sobotu 12. května. Byla ohlášena 
teprve předchozí týden, nicméně i 
přesto se nás v průběhu dopoledne 
vystřídalo asi na 12 brigádníků ve věku 
od 2 do 80 let.  
Postupně se každý ujal nějaké práce. A 
že jí opravdu bylo “jak na kostele”! 
Posekali jsme husté porosty, odřízli 
popínavé rostliny nad brankou směrem 
k zámečku, ostříhali stromy v části 
kněžských hrobů a osekali listím 
porostlé spodky stromů v aleji od hlavní 
brány ke kostelu.  
Částečně došlo i na interiér kostela. 
Vynášeli jsme květiny zpoza oltáře do 
zahrady. Pod naši krásnou sochu Panny 

Marie (která je těžší, než by se na první 
pohled mohlo zdát) jsme instalovali 
krásnou ručně háčkovanou dečku, 
rodinný poklad od jedné z našich farnic.  
Přes maximální nasazení všech 
přítomných toho zbývá stále mnoho. 
Například posekání všech popínavých 
rostlin, které jsou na zdi za kostelem. 
Pro stařičkou zídku je to velká zátěž a 
nemá z toho žádný přínos. Z tohoto a z 
celé řady dalších důvodů můžete milí 
farníci očekávat v brzké době brigádu 
další, přičemž Vaše přítomnost je velmi 
žádoucí. Nebojte se a přijďte. Nemusíte 
ani na celé dopoledne. Klidně jen na 
chvíli přiložit ruku k společnému dílu 
péče o náš hloubětínský kostelík.  
Co se týká zbývající práce, nelze než 
konstatovat spolu s evangelistou Janem, 
že “kdyby se mělo všechno dopodrobna 
vypsat, myslím, že by celý svět neměl 
dost místa pro knihy o tom napsané” 
(Jan 21:25).  

Adam H. 
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První svaté přijímání v naší farnosti  
V neděli a den Panny Marie Fatimské, 
13. května 2018, přistoupila v naši 
farnosti dvě děvčata poprvé ke stolu 
Páně a přijala do svých srdcí Ježíše 
v Nejsvětější Svátosti.  
Slavnostní mši svatou spolu s naším 
o. Markem koncelebroval i o. Kamil 
Strak (autor úvodníku těchto Listů), 
který se zná s o. Markem ještě 
z přípravy na kněžství a od podzimu je 
nově ustanovený jako ředitel Sekce pro 
mládež České biskupské konference. 
Jeho kázání bylo moc krásné. 
Promlouval k holčičkám i ke všem 
přítomným srdcím. Po této mši svaté si 
ho farníci ihned oblíbili.  
Naše děvčata Terezka a Natálka se na 
slavnost připravovala na hodinách 
náboženství a kromě teoretických 
vědomostí si připravovala i svá srdíčka. 
Aby přijala Ježíše co nejlépe, každá 
z nich si nakreslila svoje „svatební“ šaty, 
na které postupně doplňovala ozdoby. 
Ty byly symbolem jejich modliteb a 
dobrých skutků (viz fotografie).  
 
 
 

V kostele, který byl nádherně vyzdoben 
láskou a obětavostí rodičů děvčat, 
v pátek poprvé přistoupily ke svátosti 
smíření. Na mši svaté v neděli potom 
obnovily své křestní sliby. Obě děvčata 
se zapojila do této slavnosti i tak, že 

krásně přečetla první a druhé čtení. 
Rodiče obou děvčat se do slavnosti 
zapojili také. Maminka Terezky četla 
přímluvy a potom spolu s otcem Natálky 
a oběma děvčaty přinášela k oltáři 
obětní dary.  
 

 
 
Po nádherné slavnostní bohoslužbě 
připravili ve farních prostorách rodiče 
Natálky i farníci bohaté občerstvení. Při 
něm o. Marek a přítomní holčičkám 
blahopřáli k jejich velkému dni. Slavnost 
prvního svatého přijímání byla moc 
krásná a Panna Maria nám všem 
připravila nádherný den jak počasím, 
tak i vyprošením vnitřní radosti Ducha 
Svatého. 

Jana V. (foto Karel N.) 
 

Na závěr školního roku a u příležitosti 
prvního svatého přijímání chceme 
poděkovat i paní katechetce Janě 
Vendelínové. Za její čas a ochotu, kterou 
věnovala přípravě těchto dětí 
k přijímání. Také za vyučování 
náboženství ostatních dětí z farnosti a 
za vedení úterních katechezí pro 
dospělé. Děkujeme! 
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Jarní autobusová pouť naší farnosti 
 
V rámci 
letošní jarní 
farní pouti 
jsme nejprve 
zamířili na 
jih k našim 
rakouským 
sousedům. 
Cílem byl 
starobylý 
klášter 
Zwettl, jehož 

historie se často proplétala i s českými 
dějinami. V tamějším krásném gotickém 
kostele jsme slavili mši, dokonce 
s českým misálem a lekcionářem, které 
tamější sakristie měla připravené pro 
případné slavení mše českými poutníky. 
Úmysl naší bohoslužby byl nejen za naši 
pouť, ale také za vás ostatní, prostě 
naše farníky, a za náš společný růst ve 
víře. Díky nadšené německé průvodkyni 
nás po mši ještě více mohl okouzlit 
interiér katedrály, v roce 2013 nově a 
zcela restaurovaný.  
Přejeli jsme hranice a zastavili se 
v Nových Hradech v tamějším bývalém 
servitském klášteře a farním kostele. 
Provázel nás sympatický slovensky 
mluvící mladík, bratr komunity Rodiny 
Panny Marie, která v současnosti klášter 
spravuje. Zapáleně a znalecky nás 
provázel nejen krásně zachovalým 
kostelem v jednotném barokním stylu, 
ale také rozsáhlou budovou kláštera, 
který nyní nese název Božího 
milosrdenství. Vyprávěl nám 
podivuhodný příběh nejen budovy ale i 
posledního tamějšího servity, 
národností Němce ale rodáka z Hradů, 

pátera Bonfilia. Po roce 1989, na prahu 
důchodu, byl sem do klášterapovolán 
představeným řádu s úkolem obnovit 
pohraničníky zničenou budovu. Přes 
různé peripetie se mu to podařilo a 
věřím, že na tom měl velký vliv i jeho 
široký úsměv, který i skrz fotografie 
vyzařoval přátelskost, pochopení a 
vnitřní opravdovou radost. Zemřel 
v pověsti svatosti, ale ještě před svou 
smrtí dosáhl toho, že klášter převzalo 
společenství Rodina Panny Marie. 
Mimochodem toto společenství založila 
velmi zajímavá a velká osobnost 
československé církve, slovenský biskup 
a jezuita Pavol Mária Hnilica, který 
v tomto klášteře dokonce i zemřel.  
 

 
 
Poslední zastávkou se stalo do krajiny 
úžasně zasazené poutní místo Dobrá 
voda. Zrovna se v něm chystala 
pravidelná sobotní mše pro německé 
poutníky, a tak jsme se moc nezdržovali 
a s modlitbou a napuštěnou vodou 
z tamějšího pověstného pramene jsme 
se vydali na cestu domů. Naštěstí 
uběhla rychle a díky Bohu v pořádku (a 
značně unavení) jsme opět vystoupili 
před hloubětínským bazénem.  

Jana HZ 
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Hloubětínská Noc kostelů 2018 
 
V duchu letošního motta „Zůstávali přes 
noc v okolí Božího domu…“ (Srov. 1 Pa 
9,27) se přišlo do našeho kostelíku 
podívat přes 80 návštěvníků. Převážně 
přišli z blízkého okolí, Černého Mostu či 
Lehovce. Letos jsme pro ty, co přijali 
pozvání, připravili i menší program.  
Do organizace se zapojila řada farníků, 
více než minule a máme naději, že i 
příští rok organizační řady ještě 
nabydou. I přes vypadnutí velmi 
lákavého bodu, koncertu dětí ze ZŠ 
Hloubětínská, byli lidé shovívaví a měli 
pochopení pro nastalou situaci. Naštěstí 
nevypadl pan Miloš Rašek, hloubětínský 
patriot, přispívající pravidelně 
historickými články i do našich farních 
listů.  

 
Byť měl mít dva hodinové bloky 
s přestávkou, tyto bloky spojil a o 
historii Hloubětína neúnavně mluvil 
bez přestávky. Snad nejvíce náš kostel 
obdivovali dva mladí architekti, kteří jej 
ze studijních důvodů přeměřovali 
od předsíně až po presbytář a fotili ze 
všech stran. Noc kostelů jsme také 
využili k prezentaci sbírky na opravu 
kostela a některých dalších farních 
aktivit. Jednou z nich je i kurz 

aranžování. V rámci něho připravily 
účastnice kurzu předměty k zakoupení. 
Výtěžek přispěl do sbírky na opravu 
našeho kostela. Nad technickou a 
bezpečnostní stránkou Noci bděl přes 
celý večer kostelník Petr a ochotní 
pomocníci. Část večera s námi také 
strávil o. Marek.  
 

 
 
Děkujeme všem, kteří se zapojili do této 
evangelizační akce otevřené pro širokou 
veřejnost. A to ať hlídáním, přípravou či 
svou přítomností a milým působením na 
návštěvníky. Snad se najdou ochotní 
farníci pro zorganizování a zajištění Noci 
kostelů 2019.  
Rozhodně to můžeš být i ty! 

Jana HZ. 
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Z historie: Hloubětínský zámeček  
 
1873 Na slavnost Božího těla 12. června 
v 15 hodin byl slavnostně posvěcen 
základní kámen vily za velké účasti lidí. 
Do základu byla vložena zakládací 
listina, výtisky novin a fota. V místě 
dříve stávala hospodářská usedlost. 
1883 V tomto roce kupuje vilu 
František Sedláček a nechává jí 
z původní pseudobarokní podoby 
přestavět na romantickou vilu pro svoji 
manželku v pseudogotickém 
tudorovském slohu. 
1898 Vilu kupuje pan Židlický a provádí 
nové dělení vnitřních prostor na menší. 
O jeho hýřivém životě na zámku se 
v Hloubětíně dlouho vyprávělo. 
Zámeckou zahradu obohatil o sochy 
Herkula a Flory, nad křemencovou 
skálou postavil hlásku a na průčelí domu 
si nechal instalovat erb, přestože nebyl 
šlechtického původu. 
1911 Vilu kupuje Rudolf Solomon, který 
chtěl ze zámečku zřídit továrnu na 
likérové trestě. Když mu stavební 
komise nepovolila v zámečku postavit 
komín, postoupil objekt Židovské 
náboženské obci. Ta tam zřídila sídlo 
Spolku pro ochrannou péči o 
slabomyslné. 
 1951 Zámek byl po zestátnění přidělen 
Vesnickému divadlu, poté sloužil jako 
skladové prostory. Část zámku využívala 
lidová škola umění pro výuku dětí. 
1992 V zámečku zřízeno Gyncentrum a 
v roce 2005 vedle brány do zámečku byl 
osazen první babybox v České republice. 
K roku 2017, kdy Gyncentrum slavilo 25. 
výročí, bylo do hloubětínského 
babyboxu vloženo 25 novorozeňat. V 

České republice existuje 72 babyboxů a 
bylo do nich vloženo 159 nemluvňat. 
 
Převzato z elaborátu Dějiny Hloubětína, který 
sestavil hloubětínský historik a kronikář Jan 
Břínek 
 
Recept: Salámová pomazánka 
 

 
Ingredience: 
300 g měkkého točeného salámu 
2 okurky (sterilované) 
2 vejce (uvařená)  
100 g pomazánkového máslo 
2 lžíce mléko 
sůl 
mletý pepř 
mletá paprika 
 
Postup:  
Salám, kyselé okurky a vařená vejce 
nastrouháme na struhadle nebo 
nakrájíme na velmi malé kostičky a vše 
nasypeme do mísy.  
Přidáme máslo, mléko, sůl, pepř a 
papriku podle chuti a promícháme.  
Potom celou směs důkladně šleháme, 
dokud nevznikne jemná pomazánka.  
Můžeme podávat na různé druhy 
pečiva, případně použít jako základ na 
chlebíčky. 
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Něco pro dobrou náladu:  
 Katolicky kněz a Rabín se rozhodnou, 
že si spolu napůl koupi Mercedes a že 
auto bude týden u kněze a potom týden 
u rabína… 
Po tu dobu co Mercedes byl u kněze, ho 
rabín sleduje a jednou tak vidí, že kněz 
autu žehná. Rozčilí se a naštvaný odejde 
domů… 
Když po týdnu přijde řada na rabína, 
kněz se rozhodne, že ho bude také 
sledovat. Když tak kněz viděl, že rabín 
vezme pilku a začne zkracovat výfuk, 
udiveně se ho zeptá: "Proč mu řežeš 
výfuk?" 
Když jsi to auto mohl pokřtít, mužů mu 
snad já udělat obřízku. 
 
 
 Na faru přijde mladý pár žádat o 
svatbu.  
Farář říká: „To musíte být ale 
připraveni“  
 „To my jsme,“ ohradí se, „máme basu 
šampaňského, deset litrů slivovice a 
soudek vína.“ 
 
 
 Farní hospodyně byla velmi šetrná, 
využila každý kousek jídla. Jednou si 
všimla, že pan farář nepožehnal to, co 
mu předložila. Zeptala se ho proč.  
„Na tom stole není nic, co bych třikrát 
nepožehnal.“ 
 
 
 Paní Kropáčková přijde ke zpovědi: 
„Ve jménu Otce i Ducha Svatého.“ 
„A kde máte Syna?“ přeruší ji kněz. 
„Má dnes službu.“ 

Inzerce:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zde mohl být i Váš inzerát. 
Inzerce zdarma.

 

Ahoj, jsi-li 
správný kluk, 
tak přestaň 

sedět v lavici  
a přijdi za námi 

k oltáři. 

Pojďte a pomozte nám 
 zvelebit kostel  

květinovou výzdobou. 
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