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Kostel
sv. Františka
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v Krči

FARNÍ LIST
ÚVODNÍ SLOVO

a
Duchem,
je
pro
nás
to nejpřesvědčivější. Co také může být
přesvědčivějšího? Zůstat ponořen
ve společenství Osob Nejsvětější
Trojice a slyšet jejich inspirující hlasy,
to je naše tichá poušť v Praze,
místo
našeho
blahoslavenství,
alespoň do nejbližší změny Božích
plánů, bude-li podle nich někdo poslán
jinam. Jenom intimní společenství
s Osobami
Nejsvětější
Trojice
nás uchrání pro blahoslavenství.
Když Ježíš říkal, že Syn člověka nemá,
kam by hlavu složil, tak se nám příčí,
že to Ježíš říkal s povzdechem
bezdomovce. Mnohem víc se líbí,
že to říkal ve stavu blahoslavenství
někoho, kdo jako blázen miluje svého
Otce. V Otci je jeho jistota a domov
vyzdobený magickou Boží Radostí,
onou věčnou satisfakcí Ducha svatého.

Milí farníci,
celý letošní březen je zahrnut do postní
doby a chtěl bych připomenout,
že Ježíš Kristus byl během svého postu
především v přítomnosti svého Otce.
Nevím, na kolik mu šlo o to,
aby skutečně nejedl a nepil,
ačkoliv čteme, že po tu dobu
doopravdy nic nejedl a nepil.
Že nic nejedl a nepil je jeho evangelní
příklad
k našemu
následování,
ale
mám
přesvědčivý
pocit,
že ten hlavní důvod, proč zůstal 40 dní
sám na poušti, byl Jeho Nebeský Otec
a Jejich společný Duch svatý.
Čteme sice, že nakonec vyhladověl
a pokoušel ho ďábel, ale že na poušti
byl v intimním společenství s Otcem
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Takový
je
domov
nomádů,
kterým už zbývá jenom jedna touha:
Společenství s Nejsvětější Trojicí.

Do bazaru kromě dětského oblečení,
bot, sportovních potřeb, kočárků,
autosedaček atd. můžete také přinést
i oblečení a boty pro dospělé.
Dále dětské hračky, hry, knížky,
klubíčka a zbytky látek do družiny
atd.

P. Antonín Lukeš, M.Id.

DĚTSKÝ DOBROČINNÝ
BAZÁREK
Zdravím
všechny
dětského bazárku!

Peněžní výtěžek předáme panu řediteli
a materiální přebytky věnujeme opět
potřebným
organizacím.

příznivkyně

Všichni

Vzhledem ke stále probíhající
rekonstrukci
na
Habrovce
se jarní
bazárek
letos
KONAT NEBUDE!!!
Další bazárek bude až 15.10.2017!!!

jste

srdečně

zváni!!!

Pokud se nedostanete do školy,
určitě volejte na tel. 604 296 938
a já vám přijdu otevřít.
organizátorka
Jindřiška Kyselová

Pokud vám doma ale přetékají pytle
a krabice s věcmi nebo se naopak těšíte
na pravidelné setkání, nakupování atd.
ráda vás pozvu na bazar do školy
sv. Ausgustina (Praha 4, Hornokrčská
3, v tělocvičně školy), který se koná
ve dnech 23.3.2017
(od 14:00 do 18:00)
a 24.3.2017 (od 14:00 do 17:00).

ADOPCE NA DÁLKU
Milí farníci i farnice,
sedm
let
podporovala
naše
farnost
dívku
z Indie,
Ramyu Sudhakara. Chtěla se původně
stát učitelkou, ale pak si udělala
v blízké nemocnici ošetřovatelský
kurz a stala se v téže nemocnici
ošetřovatelkou.
Na svém posledním zasedání
se členové farní rady dohodli,
že
farnost
bude
v programu
Adopce
na
dálku
pokračovat
a tentokrát budeme podporovat
chlapce z Ugandy.

Příjem věcí je ve středu 22.3.2017
od 17:00 do 19:00 hod., v tuto dobu
probíhá také příprava (pokud se vám
tento čas nehodí a nevydržíte do října,
zavolejte mi a domluvíme se
individuálně na předání).
Ve
čtvrtek
a
v
pátek
nám prosím už nic nenoste.
Úklid po bazaru je v pátek
24.3.2017 od 17:00 do cca 19:00.
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Z „nabídky“ pražské Charity
jsem vybrala sedmiletého chlapce
Charlese
Byansiho, který chodí
do 1. třídy a chtěl by být učitelem.
Ve třídě je aktivní a patří mezi
nejlepší žáky. Učitelé ho mají rádi
za jeho aktivní přístup, nevzdává se,
ani když odpoví špatně. Rád hraje
fotbal, je společenský, rád tráví
polední přestávku s ostatními.
Rodina se skládá z devíti členů sedm dětí a rodičů. Mají osm dětí,
ale osmé dítě studuje velmi daleko
a domů jezdí pouze o prázdninách.
Bydlí u strýčka, ale rodiče mu musí
platit školné a ostatní školní potřeby.
Rodiče jsou negramotní a mohou se
živit pouze jako zemědělci. Nemohou
toho ale pěstovat moc, protože mají
malý pozemek, nemohou si dovolit
pronajmout další půdu. Pěstují plodiny
jak pro domácí použití, tak na prodej.
Rodiče chodí někdy okopávat k jiným
a dostanou za to zaplaceno,
ale velmi málo. Školné je velká
položka v rozpočtu rodiny a děti jsou
často doma, protože nemají zaplacené
školné a další školní potřeby.
Bydlí
v
třípokojovém
domě,
spí na zemi na rohožích.
Mají pouze jednu postel,
ve které spí rodiče. Vaří si obvykle
ve
venkovní
kuchyni,
která je postavena z bláta a rákosu,
zastřešena trávou. Pouze otec rodiny jí
u malého stolu se židlí.
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Mají venkovní koupelnu postavenou
z rákosu a banánových listů.

a naprostou věrností i tehdy,
když nerozumí. Je po boku Marie,
svojí nevěsty v klidných i obtížných
chvílích života.
Jak prožívá Josef své povolání
ochránce? V ustavičné pozornosti vůči
Bohu, otevřenosti k Jeho znamením,
disponibilitě
k
Jeho
plánu,
nikoli svému. Josef je „ochráncem“,
protože umí naslouchat Bohu,
nechá se vést Jeho vůlí, a právě proto
má větší vnímavost pro lidi,
kteří jsou mu svěřeni. Dovede číst
události realisticky, je pozorný k tomu,
co se děje kolem, a umí přijmout
ta nejmoudřejší rozhodnutí.
S LÁSKOU CHRAŇME
CO NÁM BŮH DAROVAL

Naše farnost bude tohoto chlapce
podporovat ročně 7.000Kč.

TO,

Chránit
veškeré
stvoření,
krásu stvoření, znamená respektovat
každé Boží stvoření i prostředí,
ve kterém žijeme. Znamená chránit
lidi, pečovat o lidi, o každého člověka
s láskou, zvláště o děti, o staré lidi,
o
ty,
kteří
jsou
nejkřehčí
a kteří se často ocitají na periferii
našeho srdce.
Znamená to vzájemně o sebe
pečovat: v rodině, kde se manželé
vzájemně ochraňují, potom pečují
o děti a postupně pak děti začínají
ochraňovat rodiče. Znamená to
upřímně
prožívat
přátelství,
které je vzájemně poskytovanou
ochranou v důvěrnosti, v úctě a dobru.
Vlastně všechno je člověku svěřeno
do ochrany; je to odpovědnost,
která se týká nás všech.

Ivana Zelinková
POVOLÁNÍ SV. JOSEFA
SE TÝKÁ I KAŽDÉHO Z NÁS
(PAPEŽ FRANTIŠEK)
„Josef udělal, jak mu anděl Páně
přikázal: vzal svou ženu k sobě“
(Mt 1,24).
S
NAPROSTOU
VĚRNOSTÍ
I TEHDY, KDYŽ NEROZUMÍ
Bůh svěřuje Josefovi poslání,
aby byl ochráncem Marie a Ježíše,
ale také celé církve. Josef toto své
poslání naplňuje diskrétně, pokorně a
mlčky, ale také ustavičnou přítomností
4

SÍLA, ODVAHA, ALE I NĚHA

Věděl jsem, že to musím udělat.
Tyhle věci cítíte, ale nevíte,
co znamenají…
Bůh se s Jorgem „poprvé spojil“
21.
září
1953,
šest
týdnů
před jeho sedmnáctými narozeninami.
Začínalo jaro a Buenos Aires
rozkvetlo purpurovými žakarandami.
Byl na cestě za svou přítelkyní
a za kolegy z Katolické akce
a
spolužáky,
aby
oslavili
Den studentů. Když procházel
po Avenida Rivadavia, kolem baziliky
svatého Josefa, kterou tak dobře znal,
pocítil
nutkání
vejít
dovnitř.
„Vstoupil jsem, protože jsem věděl,
že to musím udělat. Tyhle věci cítíte,
ale nevíte, co znamenají,“ řekl později.

Péče a ochrana vyžaduje
dobrotu, je třeba žít ji s něhou.
V evangeliích se svatý Josef jeví
jako silný, odvážný a pracovitý muž,
ale z jeho duše vysvítá velká něha,
která není ctností slabocha, ba naopak,
pojí se k síle ducha a všímavosti,
k soucitu a opravdové otevřenosti vůči
druhému, ke schopnosti milovat.
Nesmíme se obávat dobroty, něhy!
(Z
inauguračního kázání
Františka 19. 3. 2013.)

papeže

www.radiovaticana.cz

JAK BŮH POVOLAL
PAPEŽE FRANTIŠKA
V JEHO 17 LETECH

Rozhlédl jsem se, bylo září, možná
devět hodin ráno, a uvnitř bylo šero.
Uviděl
jsem
přicházet
kněze.
Neznal jsem ho, nepatřil k duchovním
naší farnosti. Posadil se do jedné
ze zpovědnic, první vlevo od oltáře.
Nevím přesně, co se stalo potom.
Měl jsem pocit, jako kdyby mě někdo
zezadu popadl a dovedl ke zpovědnici.
Podle všeho jsem mu všechno řekl,
zpovídal jsem se… ale nevím,
co se dělo. Když jsem se vyzpovídal,
zeptal jsem se kněze, odkud je,
protože jsem ho neznal. Odpověděl:
„Jsem z Corrientes a bydlím tady
nedaleko v domově pro kněží.
Občas sem chodím celebrovat mši.“
Měl leukémii a následující rok zemřel.

foto: papež František
(Jorge Mario Bergoglio);
z knihy Papež reformátor
od Austina Ivereigha
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V tu chvíli jsem věděl, že musím
být knězem. Byl jsem si tím naprosto
jistý. Nešel jsem už za ostatními,
ale musel jsem se vrátit domů,
protože to na mě nesmírně dolehlo.
Dál jsem studoval a dělal všechno
jako normálně, ale teď už jsem věděl,
kam mířím.

„Dodělám s vámi střední školu,
nebudu však chemikem, ale knězem.
Nebudu ale knězem v kostele.
Budu jezuitou, protože chci ven,
do villas (slumů), chci být mezi lidmi.“
Tato slova vypovídají o mnohem
větší jistotě, než jaká vyplývá
z vlastních Bergogliových vzpomínek.
Přestože věděl jistě, že chce být
knězem, nebyl si zcela jist,
kterým
směrem
se
vydat,
jak vzpomíná v roce 2010.
Crespova
výpověď
naznačuje,
že Bergoglio měl v hlavě určitou
představu, ale zdaleka to nebyl jasný
plán. Až do doby, kdy nastoupil
do semináře, neznal žádné jezuity,
pouze salesiány a dominikány.
Pro dítě nižší střední třídy z Flores
nebylo snadné zaklepat na dveře
tehdy velikého a úctyhodného řádu,
o němž se říkalo, že přijímá
jen
nejvzdělanější,
většinou
absolventy svých soukromých škol.
„Uplynulo
několik
let,
než
pozvání
a
rozhodnutí
byly definitivní,“ řekl papež František
mladým lidem. „Byla to léta úspěchů
a radosti, ale také nezdarů a slabosti …
Avšak i v nejtemnějších chvílích
hříchu a nezdaru jsem hleděl na Ježíše
Krista a on mě nikdy neopustil.“

Zbožné povolání je „volání Boha
k srdci, které toto volání vědomě
či podvědomě očekává“, poznamenal
kdysi Bergoglio. Přijal je nejen
jako Boží vůli vůči němu, ale také jako
svoji
nejvnitřnější
touhu,
přestože Bůh – když se rozhodl
před ním – to věděl dřív než on.
Ze tří cest volby podle kritérií svatého
Ignáce byl tohle jasný příklad první
cesty: kdy prostě víte. V dopise z roku
1990 napsal, že to byl podobný
zážitek, jako když vás shodí kůň.
Více než rok doma nic neřekl
a zatím podstupoval, co nazýval
„náročným duchovním směřováním“
se zpovědníkem, jehož potkal
v bazilice, otcem Duartem Ibarrou,
až do doby, kdy ten následujícího roku
zemřel ve vojenské nemocnici.
Nebudu
knězem
v
kostele.
Chci do slumů.
V té době pracoval s Oscarem
Crespem v chemické laboratoři
Hickethier- Bachmann na rohu Santa
Fe
a
Azcuénagy
a
občas
si přivydělával jako vyhazovač
v tango barech. Crespo vzpomíná,
jak mu jednoho dne Jorge řekl:

Osobní Krédo, které si sepsal
těsně před vysvěcením na kněze
Při přípravě na vysvěcení
Bergoglio podstoupil osmidenní
duchovní cvičení. Byla to možnost
projít
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celý svůj život až do současnosti
a setkat se s Bohem, který je ve všem
skrytý,
poděkovat
za
milost,
které se mu dostalo, a požádat
za odpuštění za tu, kterou odmítl.
Vzpomíná,
jak
si
při modlitbách „velké spirituální síly“
zapsal osobní krédo („věřím“).


Chci věřit v Boha Otce,
který mě miluje jako dítě,
a v Ježíše, Pána, který prodchnul
můj život svým Duchem,
aby mě rozveselil a dovedl mě
do věčného království života.



Věřím v církev.
Věřím v příběh svého života,
který byl prodchnut milujícím
Božím zrakem, jenž se onoho
jarního dne dvacátého prvního
září zjevil a pozval mě,
abych Ho následoval.
Věřím
ve
svoji
bolest,
která je bezvýznamná kvůli
sobectví, do něhož se utíkám.
Věřím v lakotu své duše,
která chce brát, aniž by dávala.
Věřím v dobrotu ostatních
a v to, že je musím milovat
beze strachu, aniž bych je
zrazoval, a nikdy nehledět
na vlastní bezpečí.
Věřím v náboženský život.
Věřím, že si přeji hodně milovat.
Věřím v trýznivou smrt každého
dne,
před
níž
utíkám,
ale jež se na mě směje a zve mě,
abych ji přijal.












Věřím v Boží trpělivost, dobrou
a vítanou jako letní noc.
 Věřím, že otec je s Pánem
na Nebesích.
 Věřím, že otec Duarte je tam také
a přimlouvá se za mé kněžství.
 Věřím v Marii, svoji Matku,
že mě miluje a nikdy mě neopustí.
 A věřím v překvapení každého
dne, v němž se projeví láska, síla,
zrada a hřích, které budou stále
se mnou až do onoho posledního
setkání s tou nádhernou tváří,
již neznám, jež mi stále uniká,
ale kterou chci poznat a milovat.
Amen
Toto vtipné krédo ukazuje,
jak hluboce se tehdy cítil
být jezuitou, jedním z těch, kteří –
jak jezuité říkají – jsou „zkažení
a povolaní“. V předvečer vysvěcení
měl všechny tři věci, které člověk
nejvíc potřebuje, aby se rozvíjel:
vědomí, že je milován, smysluplnou
činnost a budoucnost, v niž může
doufat. Nacházel se ve stavu,
který svatý Ignác nazývá útěchou,
kdy srdcem cítil přítomnost Boží
a vnímal esenciální dobrotu světa.


Našel jistotu, že Duch svatý ho vede
domů, k Bohu.
Vědomí vlastní hříšnosti – dřeň
sobectví a lakoty – ho vedlo nikoli
k sebelítosti, ale k hlubšímu
přesvědčení, že Bůh o něho láskyplně
pečuje. Také naprosto nepochyboval,
ani patnáct let po oné události,
že byl onoho jarního dne 1953
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vyvolen. Přes ztrátu otce a svého
zpovědníka se necítil opuštěný.
Po desetiletí každodenních modliteb,
mší, noření se do bible, zpytování
svědomí a sezení před svátostí si byl
stále hlouběji vědom, že ho vedou ti,
které už nemůže vidět a jichž se
už nemůže dotknout. A v časech
zvratů v katolickém světě se naučil
věřit církvi a náboženskému životu,
našel jistotu, že Duch svatý pracuje
skrze ně, aby ho přivedl domů,
a konečně k Bohu.

SBÍRKY
V LEDNU A ÚNORU 2017

29. 01. 2017 sbírka na farnost
=11.934,--Kč
05. 02. 2017 sbírka na farnost
=12.822,--Kč
12. 02. 2017 sbírka na farnost
=11.658,--Kč
19. 02. 2017 sbírka na Svatopetrský
haléř =12.637,--Kč

(Redakčně upraveno a zpracováno
podle knihy:
Ivereigh Austin: Papež reformátor,
nakladatelství Triton.)

P. Antonín Lukeš, M.Id.

www. pastorace.cz
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FARNÍ KALENDÁŘ ● BŘEZEN 2017
KLÍČ: P - památka ● SV - svátek ● SL - slavnost
Mše svaté zapsané v tomto kalendáři jsou pouze výjimečné.
Pravidelné mše jsou podle běžného rozvrhu.
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BŘEZEN
2017
POPELEČNÍ STŘEDA
!den přísného půstu!
20:00 ● kostel Krč ● modlitba Taizé
P ● SVATÝ SIMPLICIUS, papež
P ● SVATÁ KUNHUTA,
císařovna a patronka obětí pomluv
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická
adoraces četbou z Nového zákona
P ● SVATÝ KAZIMÍR, patron Polska a Litvy
1. NEDĚLE POSTNÍ
P ● BLAHOSLAVENÝ FRIDRICH, kněz a řeholník
P ● SVATÁ PERPETUA A FELICITA, mučednice
09:00 ● fara ● setkání žen ze společenství Noemi
16:00 ● Sue Ryder ● mše svatá
P ● SVATÝ JAN Z BOHA, dobrodinec
20:00 ● fara ● setkání mužů, příznivců mužské
spirituality
P ● SVATÁ FRANTIŠKA ŘÍMSKÁ, řeholnice
P ● SVATÝ JAN OGLIVIE,
kněz, mučedník a patron Skotska
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická
adorace s četbou z Nového zákona
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11 P ● EULOGIUS Z KORDOBY, biskup a mučedník
12 2. NEDĚLE POSTNÍ
13 P ● SVATÁ PATRICIE, mučednice
VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
17:30 ● kostel Krč ● dětská mše svatá
18:30 ● sakristie Krč ● farní biblická hodina
14 P ● SVATÁ MATYLDA, císařovna
09:15 ● fara ● Sedmikrásek - setkání maminek s dětmi
15 P ● SVATÝ LONGIN, voják
18:45 ● Na Topolce ● ekumenická biblická hodina
16 P ● SVATÝ HERIBERT, arcibiskup
17 P ● SVATÝ PATRIK, biskup a patron Irska
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická
adorace s četbou z Nového zákona
18 P
●
SVATÝ
CYRIL
JERUZALÉMSKÝ,
biskup a učitel církve
19 3. NEDĚLE POSTNÍ
20 SL ● SVATÝ JOSEF, ženich Panny Marie
21 P ● SVATÝ SERAPION, kněz a poustevník
P ● SVATÝ SERAPION, řeholník a dobrodinec
22 P ● SVATÝ EPAFRODIT,
biskup a pomocník svatého Pavla
23 P ● SVATÝ TURIBIUS Z MONGROVEJA, biskup
24 P ● SVATÁ KATEŘINA ŠVÉDSKÁ, řeholnice
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická
adorace s četbou z Nového zákona
25 SL ● ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
26 4. NEDĚLE POSTNÍ
27 P ● SVATÝ RUPERT, opat, biskup a patron Salcburku
28 P ● SVATÝ ROGÁT, mučedník
09:15 ● fara ● Sedmikrásek - setkání maminek s dětmi
10
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29 P ● SVATÝ LUDOLF, biskup
30 P ● SVATÝ JAN KLIMAK, opat
31 P ● SVATÁ BALBÍNA, panna a mučednice

ROZVRH MŠÍ SVATÝCH BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
MICHLE
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

17:30
12:00
17:30

KRČ
17:30

Poznámka
každé druhé pondělí
v měsíci je tato mše sv.
pro děti
s nešporami

17:30
17:30

17:30
08:00

09:30
11:00
19:00

mše sv. pro děti

Slavnosti a svátky ► změny vyhrazené – sledovat kalendář
a nástěnku!
Svátost smíření ► 30 min. přede mší nebo na požádání
Další svátosti a svátostiny► na požádání
Sv. růženec ► 30 min. přede mší (Ne7:30 a 9:00 ● Po-So
17:00)
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Farní list Řk farnosti u kostela Narození Panny Marie Praha–Michle,
Baarova 52/23, Praha 4, 140 00; tel. 241 485 428; e-mail pro zasílání
příspěvků do farního listu: farlist@seznam.cz (nebo možno nechat texty
příspěvků v sakristiích kostelů), e-mail farnosti: midpraha@tiscali.cz;
www.michlehabrovka.cz. Redakce textů: Kateřina Kyralová; doprava
FL na faru: Zdeněk Hučín. Žádáme autory o pochopení pro redakční
a jazykovou úpravu zaslaných textů. Vychází 26. 2. 2017. Náklad 300
výtisků. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla bude ve středu 15. 3. 2017
ve 23:59. Příští číslo vyjde 26. 3. 2017. (Změna termínu vyhrazena.)
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