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

 

Farní listy 
 

Ročník II. číslo 10    říjen 2018   www.farnosthloubetin.cz 

 

Drazí přátelé, 
měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii Růžencové. Modlitba růžence je velmi stará, 

dle zbožné tradice sahá ke sv. Dominikovi (+1221), který ho měl obdržet z rukou 

samotné Panny Marie. Chtěl bych vás všechny znovu povzbudit k této modlitbě jak 
v soukromí, či před bohoslužbou v našem kostele. Vzpomeňme na dnes již svatého 
Jana Pavla II., který byl velkým propagátorem této rozjímavé modlitby, skrze kterou 
si vše vyprosíme! Chceme do této modlitby vložit i pokračující opravy našeho chrámu 
a prosit za naše společenství.  

V říjnu též přivítáme generálního vikáře pražské arcidiecéze Mons. Zdeňka 
Wasserbauera, který s námi budu slavit eucharistii v neděli čtrnáctého. Všechny 
srdečně zvu nejen na mši svatou, ale i na farní kafe, při kterém můžete otce biskupa 
pozdravit.  

Dalším bodem tohoto mariánského měsíce je 20. říjen, kdy podnikneme pouť na 
Svatou Horu u Příbrami s přilehlým okolím (Maková Hora, Březnice, Obořiště). Zde 
chceme prosit za farnost, všechny občany městské části i naše rodiny a zemřelé.  

Těším se na vás a srdečně děkuji za veškerou pomoc při opravách a za hmotné 
dary! 

Váš P. Marek 

 

Co nás čeká:  
Pravidelné bohoslužby:  
úterý a pátek   18:00 

neděle     08:30 

13. 10. úklid kostela a farních prostor 

14. 10. mše bude sloužena za naše 
farní společenství a rodiny 
dárců podílejících se na sbírce 
na opravu kostela, hlavním 
celebrantem bude pomocný 
biskup Zdenek Wasserbauer  

+ farní kafe 

20. 10. farní pouť na Svatou Horu u 

Příbrami  

1. 11. Slavnost všech svatých 

 18:00 Pobožnost za zemřelé 

Městské části Praha 14  

2.11.Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé 
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Podílejte se na přípravě Farních listů 
naší farnosti! 

Máte příspěvek do Farních listů? 
Nebo chcete redakci upozornit na 

nějakou akci? Nebo nám chcete 
nabídnout pomoc při tvorbě Listů, aby 
byly hodnotnější a ještě lepší?  

Napište nám na mail 
farnosthloubetin.redakce@gmail.com. 

Redakce si vyhrazuje právo texty krátit 
a upravovat.  

Těšíme se na spolupráci a vaše 
impulsy! 

 

POZVÁNKA: Podzimní úklidová výzva 

(13. října 2018) 

Zveme vás na úklid kostela, jeho 

okolí a farních prostor před nedělní 
slavnostní děkovnou mší za farnost a 
její dárce a před biskupskou návštěvou. 
Začínáme v sobotu 13. října 8:30 před 
kostelem, ale můžete přijít v průběhu 
dopoledne třeba jen na chvíli – každá 
ruka se hodí! I ta starší, i ta dětská!  

Děkujeme těm nejmenovaným 
dobrodincům z naší farnosti, kteří 
uklízíte kostel dobrovolně a s větší 
pravidelností, než je ta půlroční. Díky 
Vám můžeme prožívat naše setkání, ať 
při bohoslužbách nebo při farním kafi 
nebo dalších aktivitách, důstojně!  
 

POZVÁNKA: Farní kafe po mši za dárce 
našeho kostela u příležitosti návštěvy 
pomocného biskupa Wasserbauera 
(14. října 2018) 

Srdečně zveme všechny farníky, 
hosty a dárce na slavnostní farní kafe 
po nedělní mši za dárce našeho kostela, 
kterou bude celebrovat pomocný 
biskup Zdenek Wasserbauer. 

Na nástěnce v kostele jste také mohli 
nalézt pozvánku k účasti na organizaci 

slavnostního farního kafe po této mši. 
Kdo má příležitost, se mohl zapsat na 

přípravu nějakého občerstvení pro toto 
kafe. Rozpis sloužil především k tomu, 

aby byl přehled, že nějaké občerstvení 
se na místě objeví plus přibližně 
v jakém množství. 

Samozřejmě můžete vaše dobroty 

(i ty nenapsané) donést v neděli přímo 
na místo do farních prosto na statku 
naproti kostela, nejlépe přede mší 
do 8:20. Díky, těm, kteří závazně 
přislíbili něco donést i těm, kteří se ještě 
zapojíte! Na farní kafe samozřejmě 
můžete přijít i bez nějakého příspěvku 
na stůl! Srdečně zveme! 
 

 

 

 

 

 

mailto:farnosthloubetin.redakce@gmail.com
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POZVÁNKA: Podzimní farní pouť 
k Panně Marii Svatohorské a za 
barokními klenoty Příbramska 
(20. října 2018)  

Podrobný itinerář naší poutě jsme 
zveřejnili v minulém čísle farních listů. 
Vedle Svaté Hory, navštívíme také další 
barokní perly Příbramska – Březnici, 
Makovou Horu a Obořiště.  

Stále se ještě můžete přihlašovat 
v sakristii kostela. Podle poslední 
aktualizované informaci k 1. říjnu se 

v autobuse ještě několik míst pro vás a 
vaše známé nacházelo. 

Odjíždí se v 8:00 tradičně od 

zastávky MHD u plaveckého bazénu. 
Předpokládaný návrat kolem 18:00.  

Mši svatou budeme slavit v bazilice 

Nanebevstoupení Panny Marie na 
Svaté Hoře.  
 

POZVÁNKA: Hovory o víře (úterý 
18:40) 

 

I od tohoto září vás pravidelně 

budeme zvát na setkání nad tématy 

o naší víře a poznání Boha probíhající 
v úterý cca v 18:40 ve farních 
prostorách naproti kostelu (pokud 
nebudou otevřeny dveře, nebojte se 
použít zvonek). Máte-li čas a touhu, 

neváhejte se přidat, klidně jednorázově 
na některé z témat, které vás zaujme.  

Letos se budeme intenzivněji 
sledovat a reflektovat dění v církvi a 
také budeme pracovat s Katechismem 

katolické církve.  
Díky naší katechetce Janě za její čas, 

vědomosti a zkušenosti, které tato 
setkání umožnily! 

2. 10. aktualita Reflexe cesty papeže 
Františka do Pobaltí 

9. 10. Touha po Bohu – zakoušíme ji 
skutečně? 

16. 10. aktualita Co to jsou biskupské 
synody a probíhající synoda o mládeži 

23. 10. Poznání Boha – můžeme ho 
poznat svými vlastními silami? 

30. 10. aktualita Papežský list 
Božímu lidu 

6. 11. Potřeba Zjevení – co když si 
křesťanství vymysleli sami lidé? 
 

POZVÁNKA: Modlitby žen (liché 
středy od 19:00) 
 

S novým školním rokem také 
pokračují modlitby žen, pro letošek 
jsme změnily pravidelnost a setkáváme 
se v liché týdny.  

Ženy jsou ke společné modlitbě 
zvány v liché středy od 19:00 do farních 
prostor. Pro následující týdny to bude 
tedy 10. a 24. října a 7. listopadu.  

 

 
 

Díky dárcům se již koplo do země! 

V průběhu září začala stavební firma 
kopat kolem našeho kostela a tedy 

začali viditelné práce, na které jste 
přispěli svými finančními dary.  

Díky všem anonymním, drobným i 
větším dárcům! Těm, kteří přispíváte 
na transparentní účet sbírky, do 

pokladniček v kostele nebo darem 

osobně předaným o. Markovi!  
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Jmenovitě na sbírku přispěli: Hana 

Rašková, František Kříž, Oldřich Hrubeš 
(Dánsko), Jan Břínek, Jiří Holeček, David 
Jílek, Marie Ondřichová, Josef Hochman, 
manželé Bechyňovi, Červeňák Jan a 
manželé Pangrácovi.  

Na transparentní účet přispěli od 1. 
září do 30. září: Sergej Čelikovský, Jan 
Steinbauer, Bohumil Růžička, Otakar Kott, 
Jana Kottová, Adela Reiegerová, Kamil 
Strak, Ivana Hůlková, Petr Bláha, manželé 
Pangrácovi.  

Bohu díky za vaši štědrost a zájem o 
kostel naší farnosti!  

 

Informace o pokračování sbírky na 

opravu kostela sv. Jiří v Hloubětín 

Jak jste byli informováni v zářijovém 
vydání Farních listů, majitelem kostela 

sv. Jiří je Římskokatolická farnost u 
kostela sv. Jiří v Hloubětíně. Té se 
podařilo získat na rok 2018 grant od 
Ministerstva kultury ČR ve výši 
400.000 Kč na opravu kostela. 
Podmínkou přidělení těchto finančních 
prostředků je přispět z prostředků 
farnosti částkou 266.600 Kč. Proto 
farnost vyhlásila sbírku na získání 
těchto potřebných financí. S radostí a 
vděčností musíme konstatovat, že 
k 30. září 2018 se podařilo od 45 
známých a mnoha neznámých dárců 
získat přes 370.000 Kč, což činí přebytek 
více než 100.000 Kč ve srovnání 
s částkou, která byla původně 
požadována.  

Bohužel po zahájení výkopových 
prací se zjistilo a prokázalo, že bude 
nutno provést na rozdíl od původního 

projektu a výkazu výměr, vetší rozsah 

prací a to z těchto důvodů: 

1. Bude nutno objednat a uhradit 

archeologický průzkum. 

2. Zvětšil se objem výkopových 
prací a zejména množství 
ručního bourání vrstev betonu 
pod chodníky. 

3. Vykopaná zemina obsahuje velké 
množství kamení a je tak 
nekvalitní, že ji nelze použít na 
vyrovnání a zvýšení plochy 
okolo kostela, jak se původně 
uvažovalo. Takže celý zvětšený 
objem výkopku bude nutno 
odvést mimo, což podstatně 
zdraží náklady na odvoz a 
skládkovné. 

V současné době se s dodavatelem 

prací firmou Bausan projednává 
finanční rozsah výše uvedených 
víceprací. Je ale jasné, že zatím získané 
finanční prostředky nebudou 
dostačovat. Proto sbírka pokračuje a 
tedy vás stále prosíme a vyzýváme 
k podpoře těchto oprav, byť i drobnou 

částkou. Předem děkujeme všem, kteří 
přispějí na sbírku. Všichni známí dárci 
obdrželi nebo obdrží poděkování od 
farnosti a i potvrzení pro odpočet 
z daně, pokud to požadují. A pokud by 
nějaké darované peníze zbyly, budou 
použity v dalším roce, kdy se uvažuje 
pokračovat v opravách kostela tak, jak 
jsme uvedli v minulém čísle Farních 
listů. 

Za farnost Ing. Miloš Rašek 
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Letem světem… 

Tyto měsíce byly plné zajímavých 
zpráv, které nám v průběhu 
dovolených a prázdnin možná utekly. 

Nabízíme krátký redakční výběr.  
 

• V červnu představil Vatikán 
statistickou ročenku katolické církve 
pro rok 2016. Počet pokřtěných 
katolických křesťanů se celosvětově 
zvýšil z 1,285 miliardy v roce 2015 

na 1,299 miliardy v roce 2016, což 
představuje nárůst o 1,1 %. Katolíci 
tvoří 17,67 % všech obyvatel. V roce 
2016 žilo ve světě 5 353 biskupů, 414 
969 kněží a 46 312 trvalých jáhnů. 

• Čeští a moravští biskupové 
podpořili petici pro ochranu 
manželství, ve které se definuje 
manželství jako trvalý svazek muže a 
ženy. Za peticí stojí Aliance pro rodinu, 
a zve k podpisu a i ke sběru archů. 

• Článek 2267 Katechismu 
katolické církve týkající se trestu smrti 
byl revidován. Podle nového 
ustanovení je nyní trest smrti 

nepřípustný za jakýchkoli okolností. 
Dosud se podle katechismu povoloval 

ve výjimečných případech.  
• V Irsku se v srpnu uskutečnilo 

IX. Světové setkání rodin za 

přítomnosti papeže Františka a 
60členné české skupiny. 

• Papež František 20. srpna 
adresoval svůj dopis všemu Božímu 
lidu, jedná se o první dopis papeže, 
který je adresován více než miliardě 
křesťanů po celém světě. S jeho 

obsahem se můžete seznámit i v tomto 

čísle Listů. 

• Ve slovenských Košicích byla 1. 
září blahoslavena slovenská 
mučednice Anna Kolesárová, která si 
v šestnácti letech raději zvolila smrt než 
se nechat zneuctít vojákem Rudé 
armády 

• V září papež František navštívil 
v rámci své apoštolské cesty pobaltské 
republiky, a to u příležitosti 100. výročí 
nezávislosti těchto států od Ruska. 

• Byl jmenován nový nuncius 
v ČR, diplomatický zástupce Svatého 
stolce, vatikánský velvyslanec. Stal se 

jím Američan Charles Daniel Balvo, 
který disponuje češtinou, protože u nás 
již diplomaticky působil na jiném 
postu.  

• Nový český velvyslanec ČR ve 
Vatikánu Václav Kolaja předal papeži 
Františkovi na začátku září své 
pověřovací listiny. Úřadu se ujal již 
10. května letošního roku. 

• 14. října proběhne na Václavském 
náměstí v Praze modlitební 
shromáždění na podporu čínských 
křesťanů, kteří v České republice již 
druhým rokem žádají o azyl z důvodu 
svého pronásledování. Akce proběhne 
mezi 17.00 až 18.00. Akci pořádá 
Ekumenická rada církví a Česká 
biskupská konference. 

 

Novinky od křižovníků 

Jistě je vám již známo, že správce 
naší farnosti o. Marek patří 
k Rytířskému řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou. Tento řád měl 
velmi požehnaný závěr léta, který se 
odehrával v duchu samých oslav.  
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Jáhenské svěcení přijal 28. srpna v 
řádovém kostele svatého Františka 
z Assisi na Starém městě bratr Martin 
Moravec. V ten samý týden 1. září zde 
byli vysvěceni ke kněžské službě Leo 
Gallas a Václav Sládek, které znáte i z 
letošního posvěcení našeho opraveného 

zvonu. Svou první mši, tzv. primiční, 
odsloužil Leo Gallas 8. září v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie v Brně a jako 
kaplan je přidělen do farnosti 
v Chomutově. Primice Václava Sládka 
pak proběhla 9. září v kostele sv. Ignáce 
v Chomutově. Tento novokněz se stal 

kaplanem v Boru u Tachova. 

14. září pak 
následovaly 
slavné sliby 
bratra Tomáše, 
které složil do 
rukou velmistra 

taktéž u svatého 
Františka na 

Starém Městě. A 17. září pak časné sliby 
složil bratr Peter v kostele sv. Karla 

Boromejského ve Vídni.  

Bohu díky za jejich povolání! 
Vyprošujeme jim milosti potřebné pro 
jejich službu.  

Radostné události v řádu vystřídala i 
jedna smutná, na kterou ale hledíme 
s vírou ve věčný život. Po dlouhé těžké 
nemoci 18. září Pán na věčnost povolal 
emeritního velmistra křižovnického 
řádu Jiřího Kopejska. Apoštolským 
stolcem byl jmenován velmistrem a 
generálem křižovníků v roce 2001, na 

odpočinek odešel o deset let později. I 
poté vypomáhal na řádovém poutním 
místě na Chlumu Svaté Máří, kde také 

bylo jeho tělo 29. září uloženo do 
krypty kostela. 

 

Papežský list adresovaný miliardě 
křesťanů po celém světě 

Během léta a začátkem podzimu byly 
např. ve státě Pensylvánie (USA) či 
Německou biskupskou konferencí 
zveřejněny dokumenty, které odhalují, 
rozsah toho, co prožilo tisíc obětí 
pohlavního zneužívání a zneužití moci i 

svědomí ze strany kněží v průběhu 
několika desetiletí. Tyto činy velmi 
poškozují důvěru vůči současné službě 
duchovních a církevnímu společenství. 
S těmito zločiny se můžete potkat 
samozřejmě i v rámci jiných prostředí, ale 
díky tomu, že se v posledních letech 
odvážila katolická církev po dlouhých 
desetiletích tyto problémy pojmenovat a 
ukázat na ně, nešlo se vyhnout medializaci 
a mnohdy také dezinterpretaci situací, 
snah o nápravu, a dokonce využití 
současné krize pro vlastní posílení moci 
v rámci církevní hierarchie.  

Možná si myslíte, že tyto hříchy 
duchovních, slepota společenství a utrpení 
obětí se nás v našem „relativně klidném 
českém církevním rybníčku“ netýkají. Toto 
si ale nemyslí papež František, který krátce 
po zveřejnění americké zprávy zaslal 
všemu Božímu lidu svůj dopis, ve kterém 
připomíná Pavlovu větu Korintským: 

„Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny 
ostatní údy“ (1 Kor 12,26). Dopis je 

jedinečný, protože v minulosti byly 
podobné vzkazy adresovány pouze 
věřícím v jednotlivých zemích. Jedná se o 
první dopis papeže, který je adresován 
„Božímu lidu“ tedy více než miliardě 
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křesťanů po celém světě. A tedy i našemu 
společenství v Hloubětíně. 

Není možné otisknout na stránkách 
Farních listů text v celém znění, proto jsme 
vybrali pouze výňatky. Pokud bychom 

měli uvést základní východisko listu, 

bylo by to jistě volání po solidaritě 
s oběťmi a upevnění vědomí, že tyto 
hříchy zatěžují celé společenství a bolest 
obětí je i bolestí nás všech. 

V souvislosti s kauzami zneužívání 
papež v tomto listě píše: „Je to zločin, který 
působí hluboká zranění z bolesti a bezmoci 
především obětem, ale také jejich. rodinám a 
celému společenství, ať už jde o lidi věřící, 
anebo nevěřící. Při pohledu do minulosti není 
žádné úsilí ve snaze prosit o odpuštění nebo 
napravit spáchané škody dostatečné. A při 
pohledu do budoucnosti nebude nikdy málo 
toho, co lze podniknout pro vytvoření 
prostředí, ve kterém je možné nejen se těchto 
situací vyvarovat, ale také znemožnit, aby se 
takové skutky kryly a přetrvávaly.“  

Jako představitel církevního 
společenství přiznává, „s hanbou a 
kajícností“, „že jsme nedokázali být tam, kde 

jsme být měli, že jsme včas a přiměřeným 
způsobem nezasáhli a neuvědomili si rozsah a 
závažnost škod, které poznamenaly tolik 

životů. Nevěnovali jsme pozornost maličkým a 
opustili je“. 

Papež v dopisu upozorňuje, že 
rozsah a závažnost současných událostí 
vyžadují, abychom se s nimi vypořádali 
komplexně jako společenství. „Jako lid 

Boží dnes stojíme před úkolem přijmout 
bolest našich bratří, zraněných na těle i na 
duchu, za svou. Pokud se v minulosti mohlo 

reagovat zanedbáním, dnes chceme, aby se 
naším způsobem, jak utvářet přítomné i 
budoucí dějiny, stala solidarita pojatá ve 
svém nejhlubším smyslu a pochopená jako 
výzva, a to v prostředí, kde by konflikty, 
napětí a především oběti jakékoli formy 
zneužívání mohly najít podanou ruku.“ 

Důležitým rozměrem, kterému se 
věnuje František ve druhé části dopisu, 

je ten duchovní: „Společně 
s nejrůznějšími opatřeními k ochraně dětí a 
dospělých je také nezbytné, aby se každý 
pokřtěný cítil do této tolik potřebné církevní 
i společenské proměny vtažený. Tato 
proměna vyžaduje osobní i společné 
obrácení a vede nás, abychom hleděli 
stejným směrem jako Pán. (…) Učme se 
hledět tam, kam hledí Pán, být tam, kde 
chce, abychom byli, a v jeho přítomnosti 
proměňovat své srdce. Pomůže nám k tomu 

modlitba a pokání. Vybízím proto celý svatý 
a věřící lid Boží k pokání v modlitbě a postu 
podle Pánova přikázání. Tak se probudí 
naše svědomí, solidarita i odhodlání 
budovat prostředí péče, kde bude znít 
„nikdy víc“ ke všem podobám zneužívání.“ 

V závěrečné části dopisu se Svatý 
otec věnuje významu celého 
společenství – Božímu lidu. „Vždy je 
dobré si připomenout, že v dějinách spásy 
zachránil Pán lid. Bez příslušnosti k lidu 
neexistuje úplná identita. Nikdo se proto 
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nespasí sám jako oddělený jedinec. Bůh nás 
k sobě přitahuje s ohledem na celkový rámec 
osobních vztahů, které se utvářejí ve 
společnosti lidí. (…) Kajícný rozměr postu a 
modlitby nám jako Božímu lidu pomůže 
postavit se před Pána a před své zraněné 
bratry jako hříšníci prosící o odpuštění a o 
milost zahanbení a obrácení, abychom tak 
mohli podniknout kroky, které podnítí 
dynamismus v souladu s evangeliem.“  

„Kéž nám Duch Svatý dá milost obrácení 
a vnitřního pomazání, abychom tváří v tvář 
těmto zločinným zneužíváním dokázali dát 
najevo svou kajícnost i rozhodnutí statečně 
s nimi bojovat,“ uzavírá papež František 
svůj list modlitbou. 

 

DUCHOVNÍ VÝZVA: Svatý otec vyhlašuje 
zvláštní úmysl modlitby: za jednotu 
církve proti ďáblovým útokům a vyzývá 
k modlitbě růžence 

Tak jako o. Marek, tak i papež František 
nás vyzývá v tomto říjnovém měsíci, 
zvláštním způsobem zasvěceném Panně 
Marii k intenzivnějším modlitbám právě 
modlitby růžence.  

K tomu také přidává zvláštní úmysl. 
Vyzývá věřící na celém světě, aby se 
během měsíce říjen modlili za jednotu 
církve proti ďáblu, rozdělujícímu 
křesťanské společenství, a za tím účelem 
přidávali ke každodenní modlitbě 
růžence mariánskou modlitbu Pod 

ochranou Tvou a modlitbu Svatý 
Michaeli, archanděli, braň nás v boji.  

„Touto výzvou – sděluje vatikánské 
tiskové středisko – Svatý otec žádá věřící 
celého světa o modlitbu, aby Svatá Matka Boží 
chránila svým pláštěm církev před útoky zlého, 
velkého žalobníka, a zároveň vedla církev k 

uvědomění si vin, pochybení a zneužití, 
spáchaných v přítomnosti i minulosti, a 
k neprodlenému nasazení se za to, aby 
nepřevážilo zlo.“ 

„Papež František v listě adresovaném 
Božímu lidu z 20. srpna t.r. napsal, že trpí-li 
jeden, trpí všichni. Když v důsledku 
individuálních selhání v církvi zakoušíme 
bezútěšnost, prospěje nám, budeme-li se 

úpěnlivěji modlit spolu s Marií a snažit se růst 
v lásce a věrnosti církvi. Proto Svatý otec 
vybízí všechny věřící k intenzivnější - osobní i 
společné - modlitbě během měsíce října, a to 
každodenní modlitbou růžence. Víme, že Panna 
Maria zůstala stát pod křížem, když apoštolové 
– až na jednoho – utekli. Ona nám pomůže, 
abychom pod Ježíšovým křížem setrvali. Proto 
papež dále žádá, abychom po každé modlitbě 
růžence připojili také nejstarší mariánskou 
modlitbu Pod ochranu tvou a modlitbu Svatý 
Michaeli, archanděli, na ochranu před útoky 
démona. Archanděl Michael je totiž knížetem 

nebeského vojska a ochráncem církve,“ dodává 
ředitel Celosvětové sítě modliteb 
s papežem o. Frederic Fornost.  

Zdroj: RadioVaticana.cz, upraveno. 
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Svatý Michaeli, archanděli, 
braň nás v boji proti zlobě a úkladům 

ďáblovým. 
Kníže nebeského vojska, 

svrhni božskou mocí do pekelné 
propasti 

satana a zlé duchy, kteří usilují o 
zkázu duší. 

 

DUCHOVNÍ VÝZVA: Živý růženec za naši 
farnost 

Spousta lidí historie se modlila 
růženec. Papežové ho doporučovali pro 
jeho bohaté duchovní plody. Jednou 

z forem, jak se jej modlit je tzv. živý 
růženec, který tvoří lidé společně se 

modlící tuto modlitbu. Členové živého 
růžence se zavazují denně k modlitbě 
jednoho předem určeného desátku, 
který se mění. Společná modlitba je 
projevem jednoty a ochoty žít ve 
společenství s ostatními.  

Přibližně před rokem vzešel i u 

našich farníků nápad spojit se ve 
společné modlitbě růžence za naši 
farnost, protože se v ní rozjížděli různé 
aktivity, které bylo potřeba podpořit 
nejen hmotně ale především duchovně! 
Skupinka modlitebníků je neveliká a 
proto při příležitosti říjnového měsíce 
růžence, přišel nový impuls, dát 
nabídku i dalším farníkům, aby se 
mohli připojit k této společné modlitbě 
za naše farní společenství a jeho 
potřeby. Úmysly nejsou přesně dány, 
můžete tedy připojit i své soukromé 
apod.  

Chcete se přidat? Nebo máte nějaké 
další dotazy? Napište na redakční mail 
(farnosthloubetin.redakce@gmail.com). 

 

 
 

Z dějin Hloubětína  

Kniha PROTOCOLLUM 

V roce 1759 byla založena pamětní 
kostelní kniha „Protocollum Ecclesise S. 
Georgi Millittia a Martijria in pago 

Hloupietin“, stručně česky „Zápisy 
kostela sv. Jiří ve vsi Hloupietin“. 
Obsahuje latinské a německé zápisy o 
kostele a duchovní správě a udává 
povinnosti administrátorů vůči farní 
osadě hloubětínské (v překladu stručně 
takto:) 

1. Každou třetí neděli zde 
kázati, sloužiti zpívanou mši 
s požehnáními, míti křesťanské 
cvičení. 

2. Tytéž služby Boží konati o 
větších svátcích, totiž o Vánocích, 
Velikonocích a svátcích 
Svatodušních. 

3. V den sv. Jiří sloužit mši sv. 
s požehnáním, slavnost poutní se 
koná vždy následující neděli.  

4. Mimo tyto neděle se konají 
služby Boží v neděli po sv. Havlu, 
protože v tento den slaví se 
posvěcení tohoto chrámu Páně. 
V pondělí nato po slavném 
zpívaném rekviu se vede procesí po 
hřbitově ke kostnici jako o 
dušičkách. 

5. Totéž slavné rekviem se 
koná o dušičkách, za což obec platí 
1 zl 10 kr. 

mailto:farnosthloubetin.redakce@gmail.com
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6. Mimo to je administrátor 
povinen vést průvod do polí v den 

sv. Marka, o dnech křížových a o 
svátku sv. Jana a sv. Pavla. Za to 

obec platí sumu 1 zl 10 kr. 
7. neděli květné po svěcení 

kočiček a průvodu slouží se slavná 
zpívaná mše sv. bez požehnání, při 
které se zpívají pašije. 

8. Na Bílou sobotu vzkříšení 
se neslaví, koná se toto v samou 

neděli velikonoční, vede se procesí 
3krát po hřbitově a na to je zpívaná 
mše, dá se požehnání a modlitby. 

9. Administrátor je povinen 
často konat křesťanské cvičení, které 
dříve ohlásí z kazatelny. 

10. Přítomnost kněze se 
vyžaduje při každém pohřbu, ať 
zaplaceno či nezaplaceno. 

11. Jsou nutný tři prohlášky 
snoubenců a snoubenci jsou povinni 
ku svému duchovnímu správci se 
dostaviti. 

12. Administrátor je povinen 
zaopatřovat nemocné. 

13. Koledu nebo žehnání 
domu může administrátor vykonati 
kdykoliv v příhodný čas. 

14. Připomíná se, které 
poplatky administrátor je povinen 
ročně odvádět. 

15. Školu (schola) ať častěji 
navštěvuje. 

16. Porodní báby ať přísahou 
zaváže, neboť život matek a dětí 
v rukou svých mají, aby úřad svůj 
svědomitě konaly a o křtu svatém ať 
je poučí. 

17. Kostelníky ať napomene, 
aby čistoty v domě Božím dbali a 

cenné věci dobře uchovávali. 

Bohužel poslední list vytržen. 

Převzato z elaborátu ,,Hloubětínské 
dějiny“, které sestavil hloubětínský historik 
a kronikář Jan Břínek z Hloubětína. 

 

 

Převzato z Facebooku. 
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POŠLETE NÁM RECEPT!  
Na našich farních kafé se objevuje spousta 
slaných i sladkých dobrot, které byly 
impulsem pro sdílení receptů na stránkách 
farních listů – mnohé recepty našich 
farníků jsme v předchozích číslech již 
otiskli. Tentokrát je to slaná buchta, jejíž 
recept si vyžádali farníci po farním kafe 
v září. Máte-li nějaký váš osvědčený recept, 

se kterým se chcete podělit i s ostatními, 
pošlete nám ho na redakční mail 
farnosthloubetin.redakce@gmail.com. 

 

RECEPT: Slaná buchta „co dům dal“ 

Farnice Jana H. nám k tomuto 

receptu napsala: „Není to bohužel můj 
vlastní recept. Převzala jsem ho ze stránky 
mimibazar.cz a jeho autorka, jak sama píše, 
ho nalezla také na internetu jako buchtu 
snídaňovou. Mám raději slané než sladké a 
možnosti různorodých přísad, které můžete 
použít do této buchty, je pro mě ideální 
příležitost zužitkovat doma to, co je po ruce. 
Já peču ve velké remosce a většinou jen 
z poloviční dávky. Snad se vám buchta 
povede, dobrou chuť!“  

 

PŘÍSADY: 
200 g hladké mouky (= vrchovatý 

hrnek 250 ml) - lze nahradit pšeničnou 
nebo kukuřičnou krupicí, dětskou 
krupičkou 

250 g strouhaného tvrdého sýra 
(nebo směs jakýchkoliv sýrů)  

200 g šunky nebo uzeného 
nadrobno 

1  prášek do pečiva  

320 ml mléka (lze místo části 
mléka použít zbytek zakysané 
smetany) 

80 ml oleje 

4 vejce 

1 cibule nadrobno 

2 prolisované stroužky 
česneku 

sůl, pepř, petrželka nebo jiné 
bylinky 

 

Ingredience navíc (nemusí být): 
dle libosti dejte cokoliv, co je třeba 
zpracovat - např. žampiony, paprika, 
rajče, brokolice, špenát... 
 

POSTUP PŘÍPRAVY: Vyšleháme 4 
vejce do pěny, osolíme, opepříme, 
postupně přidáváme nakrájené 
ingredience, sýr, přiléváme mléko s 
olejem a nakonec zapracujeme do 

jemného těsta mouku smíchanou s 
práškem do pečiva.  
Vlijeme do zapékací mísy (35 x 25 cm) 
vyložené pečícím papírem, pečeme na 
180°C cca 30-35 min

mailto:farnosthloubetin.redakce@gmail.com
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