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FARNÍ LIST
Milí farníci,
„můj Pán“). Vím, že On je shovívavý
(ne přísný, jak řekl špatný služebník v
podobenství, o kterém rozjímáme).
Co to znamená konkrétně v rámci
farnosti? Farnost se stává polem
podnikání, příležitostí zisku pro
našeho Otce. Zatím nemusím hledat
jinde, i proto, že chci začít okamžitě.
Farnost je Otcovo pole, třeba obilné
pole, které může dávat mnoho úrody.
Je to dobré pole, které však potřebuje
nemálo práce (vyčistit, orat, sít,
hnojit, zalévat, případně ozdravit,
sklízet, mlátit a shromáždit zrnka do
sýpky). Na tolik práce je každá ruka
dobrá; řekl bych, že každá ruka je
potřebná.
A to všechno při zpěvu, aby nám
nechyběla jiskra humoru v každé
situaci, při každé obtíži. Tento zpěv,
tato jiskra humoru jsou tak důležité –
jak se mi to zdá – že bez toho se i

od Boha nám byly svěřeny hřivny
(srv. Matouš 25, 14-30), abychom s
nimi podnikali. Tím Bůh projevuje
důvěru vůči nám. Nemusíme se bát.
Stačí jenom začít. Jenom neskrývat
tyto hřivny.
Co to znamená konkrétně pro mě?
Začnu přemýšlet, jak udělat, abych s
těmito hřivnami získal další hřivny,
totiž abych získal nějaký úrok pro
mého Pána. A povzbuzuji sebe, abych
jednal s elánem, s radostí, chtěně a
štědře. Na to potřebuji přidanou víru a
naději. Tak se nejenom budu
okamžitě chystat k podnikání, ale také
začnu už žádat o pomoc samotného
Boha, aby mi dal veškeré potřebné
milosti k úspěšnému podnikání.
Nebát se. Okamžitě začínat. Vím,
že to nebude úplně jednoduché, ale
vím, že ten, kdo mi svěřil ty hřivny, je
můj Otec (což je mnohem víc než
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nejlepší pole stává neúrodným.
Úsměv, sympatie, dobrá nálada,
nenáročnost, laskavost, přijetí nových
spolupracovníků,
respekt
vůči
každému... to je jako duše našeho
podnikání.
Milí farníci, já nevím, jestli si
uvědomujeme, že naše práce nebyla
marná, že totiž už můžeme vidět
mnoho úrody: mnoho manželských
párů, které žijí v pokoji a šťastně se
svými dětmi, krásně a zdravě
rostoucími; kněžská a řeholní
povolání; přijímání svátostí; krásný
společenský život na Habrovce i v
Michli; oslovování lidí z okolí;
doprovázení osamocených...
Mám pocit, že tato naše farnost se
stává čím dál tím víc útočištěm
zarmoucených, místem odpočinutí,
domovem.
P. Alberto

se zlo týkalo jenom těch druhých, a
jisté věci jako by se nám nikdy
nemohly přihodit. Jsme však naopak
všichni »herci«, a naše jednání má v
dobrém či ve zlém vliv na druhé,“
řekl František s použitím slov, která
pronesl Benedikt XVI., a pokračoval:
„Počínejte si proto podle pravdy a
spravedlnosti, aby komunikace byla
opravdu nástrojem tvorby, nikoli
destrukce, setkání a nikoli střetu,
dialogu a nikoli monologu, orientace
a nikoli dezorientace, porozumění a
nikoli nedorozumění, mírumilovného
soužití a nikoli nevraživosti, a
propůjčujte hlas tomu, kdo jej nemá,
nikoli na způsob megafonu tomu, kdo
silněji křičí.“
V další části se František soustředil
na samotné jádro komunikace – a to
nejen novinářské: „Každý z nás ví,
jak je obtížné a kolik pokory vyžaduje
hledání pravdy. A jak je mnohem
snazší neklást si mnoho otázek,
spokojit se s prvními odpověďmi,
zjednodušovat, zůstávat na povrchu, u
zdání; spokojit se s lacinými závěry,
které ušetří práci se zkoumáním a
podáváním komplikované reality.
Pokorné přiznání, že všechno předem
nevíme, je tím, co podněcuje ke
hledání. Předsudek, že všechno víme,
je tím, co jej blokuje. Novinář, který
je pokorný, není průměrný, nýbrž
uvědomuje si, že článkem, tweetem,
televizním či rozhlasovým přenosem
může bližnímu a někdy i celým
komunitám prokázat dobro, ale není-li
pozorný a svědomitý, tak také

Co leží papeži Františkovi
na srdci
Nabízíme
myšlenky,
které
obsahoval Františkův projev na
setkání s Asociací zahraničních
novinářů v Itálii.
„Chci vám především říci, že si vážím
vaší práce. Církev si vás váží, i když
kladete prst do rány, zející někdy v
církevním společenství. Vaše práce je
cenná, protože přispívá ke hledání
pravdy, která jediná nás osvobozuje,“
zahájil papež svoji promluvu.
„Masmédia jsou nakloněna vzbuzovat
v nás pocit, že jsme »diváky«, jako by
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způsobit škodu. Mám na mysli např.
to, jak může senzační titulek vytvářet
falešnou představu o realitě. Pokud
dojde k pochybení, vždycky je třeba
udělat opravu, ale vrátit důstojnost
nejde, zejména v době, kdy se falešná
informace může na internetu šířit tak,
že vypadá autenticky.“
Na závěr pak František řekl: „V
době mnoha nevraživých slov, kdy
mnozí mají zvyk mluvit o druhých
špatně a lidi třídit, je zapotřebí
neustále si připomínat, že každý
člověk má svoji nedotknutelnou
důstojnost, kterou nelze nikdy
odejmout. V době, kdy mnozí šíří
fake news, je to pokora, která ti brání
prodávat zkažený pokrm dezinformace a nabízet dobrý pokrm pravdy.
Pokorný žurnalista je svobodný. Svobodný od podmíněnosti. Svobodný od
předsudků a proto odvážný. Svoboda
vyžaduje odvahu.“
Myslím, že ta závěrečná věta je
důležitým odkazem pro nás všechny.

modlím za své rodiče, ale navštívit je
nejdu. Modlíme se za osamocené,
chudé, bez domova… ale kdy jsme se
pokusili zvednout ze židle a něco pro
ně udělat? Někdy je pro nás opravdu
snazší se pomodlit, než něco pro
druhého nebo i pro sebe udělat.
Snad nás modlitba rabína Jacka
Riemera trochu pošťouchne, že Bůh
jedná také skrze nás. A je jen na nás,
zda mu to dovolíme.
Nemůžeme se k tobě jen modlit, ó
Bože, abys ukončil válku, protože
víme, že jsi stvořil svět tak, že člověk
musí nalézt svou vlastní cestu k míru v
sobě a ve svém bližním.
Nemůžeme se k tobě jen modlit, ó
Bože, abys ukončil hladovění, protože
jsi nám dal zdroje, s nimiž můžeme
nakrmit celý svět, pokud je budeme
moudře využívat.
Nemůžeme se k tobě jen modlit, ó
Bože, abys vykořenil předsudky,
protože jsi nám dal oči, jimiž můžeme
vidět dobro v lidech, pokud se budeme
správně dívat.
Nemůžeme se k tobě jen modlit, ó
Bože, abys ukončil zoufalství, protože
jsi nám dal moc, abychom odstranili
chudobu a dali lidem naději, pokud
budeme svou moc spravedlivě
využívat.
Nemůžeme se k tobě jen modlit, ó
Bože, abys ukončil nemoci, protože jsi
nám dal rozum, abychom vynalézali
léky a učili se nemoci léčit, pokud ho
budeme tvořivě využívat.
Namísto toho se k tobě modlíme, ó

Jiří Zajíc

Modlitba rabína Riemera
Začnu vtipem. Pan Novák se modlí
k Bohu: „Bože dej, ať vyhraju ve
sportce.“ Bůh odpoví: „Tak se už
konečně zvedni ze židle a běž si
vsadit.“ Nejsou snad některé naše
modlitby právě takovými vtipy?
Několikrát jsem zažil, jak se moje děti
modlí za dobré známky ve škole, ale
učit se jim nechce. Kolikrát se sám
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Bože, za sílu, odhodlání a vůli,
abychom konali, místo abychom se
jen modlili, abychom byli, místo
abychom si jen přáli.

souvisí i absence společenství
mladých a větší zapojení mládeže ve
věku patnácti až třiceti let do života
farní rodiny. Je možné, že jsem za
svého působení nešel dobrým
příkladem a ministrantská služba
neoslovila další adepty této krásné
služby u oltáře. V lavicích sedí jistě
několik mužů, kteří ministrovali, ale
jsou již na ministrantské penzi. Co
říkáte, pánové, nezaskočíte? Dodnes
je mi záhadou, proč ministranti (děti v
lavicích) ze mše svaté pro děti v
neděli v 11 h., ti ve věku, kdy už si u
oltáře nehrají a udrží pozornost,
nechodí spolu s rodiči třeba na 9:30
hod. Minimálně zde postrádám určitý
pohled na farnost jako celek. Její růst
a život.
Co s tím? Minimálně si položit
otázku: Je to pro mne (farnost) vůbec
téma? Možná to jde i oddělit. Já a
farnost. Ministrování je pouze jedna z
mnoha aktivit, bez které farnost žít
může. Troufám si ale říct, že pak už
zbývá pouze jediné – mše svatá. Ta se
totiž bez kněze neobejde.
Kromě farníků jako jednotlivců je
to dobré téma k diskusi pro kněze i
staro(novou)
pastorační
radu.
Dovolím si tvrdit, že v této oblasti se
za posledních dvacet let mnoho
neudělalo a je to tak krásný ilustrační
příklad. Do určité míry se zde žilo z
toho, co zaseli P. Kabát, P. Alois, P.
Prokop, příp. jiní. Ale to je již
generace či pomalu dvě zpátky...

Tomáš Matuška

Kde jsou?
Kde jsou, kde jsou, kde jsou? Kam se
poděli? Odstěhovali se nebo umřeli.
Tak zpívají Paleček s Janíkem ve své
písničce o slušných lidech ve
společnosti. Dovolil jsem si vypůjčit
krátkou citaci na ministrantské téma
ve farnosti.
V posledních měsících přicházím
do Michle nebo na Habrovku
ministrovat pouze svátečně, nicméně
díky kontaktům s mnohými z vás,
Farnímu listu, pošťákovi Josefovi a
internetovým stránkám farnosti, si
udržuji o životě ve farnosti přehled.
Díky pětatřiceti rokům ministrantské
služby je toto téma pro mne
nejosobnější z mnoha aktivit, které
díky mnohým z vás se zde dějí.
Můžete můj příspěvek vnímat jako
vylití srdíčka bývalého zdejšího
ministranta nebo třeba jako výzvu se
nad uvedeným zamyslet a uchopit to
jako výzvu. Pokud vám ovšem
ministranti u oltáře chybí.
Už několik posledních let bylo
umění, aby u oltáře byl aspoň o
nedělních bohoslužbách i třeba jen
jeden ministrant. Nezřídka chyběl i
ten jediný. Do určité míry s tím

Lukáš Porcal
4

znamenala úbytek matek. Stále jsme
se scházely a modlitby nás posilovaly.
A nyní tomu budou asi dva měsíce,
co jsme se dohodly, že se budeme
scházet častěji, jak je doporučeno
(minimálně 1x týdně ve stejný čas a
hodinu). Všechny jsme nadšeně
souhlasily a najednou nebyl problém
dohodnout společný termín.
V každodenním životě zřetelně
cítíme i vidíme, že modlitby matek
jsou velice plodné, že i v našem
společenství vane Duch Svatý při
každém setkání. Nyní se každý týden
pravidelně domlouváme na dalším
setkání. Ne vždy všechny můžeme,
ale vždy se za všechny modlíme.
Ráda bych inspirovala maminky
nebo i babičky z naší farnosti, aby
neváhaly a vytvořily vlastní skupinky,
kde by se modlily za své děti,
vnoučata, manžele, duchovní otce.
Matek má být stálý počet, a to
minimálně dvě ženy, a nemá
přesahovat více než osm žen. Více
informací na modlitbymatek.cz.

Modlitby matek z komunity
Solace

Zhruba před dvěma lety jsme poprvé
slyšely o Modlitbách matek. Jedna z
maminek Sedmikrásku se o tomto
společenství
zmínila...
Netrvalo
dlouho a domluvily jsme se, že se
alespoň 1x za měsíc sejdeme a
pomodlíme se za naše děti podle
drobné brožurky Modlitby matek.
Začátky byly nejisté. Texty jsme
neznaly, učily se novou posloupnost
modliteb.
Jak
jsme
častěji
pokračovaly v modlitbách, zjistily
jsme, že je doporučené modlit se 1x
týdně. Zvažovaly jsme tu možnost,
ale
v
nemožnosti
dohodnout
pravidelný společný termín byla tušit
nedozrálost času pro naše malé
společenství.
Z rodinných důvodů některých
členek
se
proměnilo
složení
společenství během druhého roku
jeho existence. Nepřinášelo nám to
radost, protože z počátku změna

Renáta Kosíková

Letnice, Svatodušní svátky
9. června 2019
O letnicích křesťané slaví Slavnost
Seslání Ducha svatého – tedy
skutečnost, že Bůh skrze Ducha
svatého působí (dodnes) v církvi.
Duch svatý je Bohem působícím v
nás“ (Papež František)
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Svátek letnic připomíná konkrétní
událost,
kdy
deset
dní
po
nanebevstoupení Kristově sestoupil
Duch svatý na (ustrašené) apoštoly,
kteří dostali sílu vyjít opět mezi lidi a
neohroženě
zvěstovat
Kristovo
poselství o Boží lásce k lidem.
Letnice
jsou
vyvrcholením
a
naplněním události Velikonoc.
Židé si původně o Velikonocích
připomínali vyvedení vyvoleného
národa z egyptského otroctví. O
letnicích pak darování Desatera
Mojžíšovi na hoře Sinaj. Kolem letnic
se v katolické církvi uděluje dospívajícím lidem „svátost křesťanské
dospělosti – biřmování“

čtou na konci mše: „Kdysi bývalo
zvykem, že lidé, kteří přicházeli na
mši, přinášeli chléb, který sami upekli
doma, nebo dokonce víno, které
zezlátlo na jejich zahrádce a vyzrálo v
jejich sklepě… Lidé tedy přinášeli na
oltář dary, v nichž nechali svůj vlastní
čas, energii a práci, tedy vlastně kus
sama sebe. Znamená to také, že se ke
službě Bohu přinášely obyčejné,
každodenní prvky, skutečný chléb náš
vezdejší. Konečně to znamenalo, že
materiální věci, které člověk bere ze
stvoření a sám je dotváří, jsou dobré.“
Cílem přípravy s pečením chleba je
ukázat dětem (a také jejich rodičům),
že eucharistie není nějaká speciální
oplatka bez chuti, ale chléb naší denní
spotřeby, chléb vezdejší proměněný v
Tělo Kristovo.

Převzato z webu pastorace.cz

Pondělní dětská mše

Tomáš Matuška

Zveme všechny děti a jejich rodiče
na speciální dětskou mši v pondělí
24. 6. 2019 v rámci katechezí na
Habrovce.

Zápisy z Pastorační rady farnosti
25. dubna 2019

V přípravě na mši s dětmi upečeme
eucharistický chléb. Chléb bude
nekvašený a budeme péct v troubě,
která je k dispozici v naší kavárně.
Sraz na přípravu bude jako obvykle v
17:00.
K pečení chleba pro mši nás před
lety na pastorační radě vyzval už
biskup Václav Malý při své vizitaci
ve farnosti. Téma chvíli zrálo a teď
dostalo od našich kněží „zelenou“.
Inspirací byla první z katechezí k
eucharistickému kongresu, které se

Přítomní: Alberto Giralda Cid,
Antonio Vicente Pérez Caramés,
Michaela
Pospíšilová,
Lucie
Kirschová,
Zuzana
Dittrichová,
Martina Košinová, Lukáš Svoboda,
Josef Basík, Tomáš Matuška, Jan
Muzikář.
Omluvení: Jiří Zajíc, Michal Švarc,
Iva Zelinková (pravidelný host,
členka ERF).
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• Přítomní
složili
slib
členů
Pastorační rady a obdrželi písemné
pověření.
• Pastorační rada se bude setkávat 1 x
měsíčně, délka jednání bude 1½
hodiny. Přibližně polovina času
bude
věnovaná
provozněadministrativním záležitostem a
druhá polovina tématům zejména
z oblasti
pastorace.
Jednání
pastorační rady jsou veřejná.
• Nadcházející jednání se uskuteční
16. 5. a 20. 6. od 18:30 na faře v
Michli.
• Návrhy
na
jmenování
do
jednotlivých rolí dle Stanov jsou:
o Sekretáři: Jan Muzikář a Josef
Basík.
o Redakční rada: Alberto Giralda
Cid, Markéta Hamplová, Jiří
Zajíc, Tomáš Matuška, Martina
Košinová.
o Zástupce
Pastorační
rady
v Ekonomické radě farnosti:
prozatím nenavržen, funkci
doposud zastával Josef Basík.
o Moderátor jednání Pastorační
rady: Zuzana Dittrichová.
o Zapisovatel: Jan Muzikář.
• Pastorační rada si pro nadcházející
období stanovila tyto priority:
o podpora stávajících aktivit
života farnosti a otevírání
farnosti navenek
o další zatraktivnění farnosti pro
rodiny s malými dětmi

o propojování komunit kolem
obou kostelů
o oprava obou kostelů
o zatraktivnění
farnosti
pro
dospívající
o prohloubení spolupráce se
školou sv. Augustina v Krči
• Pastorační rada žádá všechny
farníky, kteří organizují pravidelné
i nepravidelné aktivity ve farnosti,
aby včas informovali P. Antonia o
jejich konání pro správné sestavení
kalendáře do Farního listu.

16. května 2019
Přítomní:
Jiří
Zajíc,
Martina
Košinová, Tomáš Matuška, Lucie
Kirschová, Míša Pospíšilová, Lukáš
Svoboda, Iva Zelinková (za ERF).
Omluvení:
Zuzana
Dittrichová,
Michal Švarc, Josef Basík, Jan
Muzikář.
• Jiří Zajíc převzal pověření člena
Pastorační rady a Ekonomická rada
farnosti byla doplněna jedním
členem z Pastorační rady –
Josefem Basíkem. Ekonomická
rada farnosti tak funguje ve složení
P. Alberto, P. Antonio, I.
Zelinková, J. Basík.
• I. Zelinková seznámila Pastorační
radu
s ekonomickou
situací.
Pastorační
rada
předložila
požadavky na informace o
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hospodaření farnosti a nastavila
mechanismus, kterým ji budou
předávané.
Informace
jsou
k dispozici v požadované struktuře a mohou být Pastorační radě
poskytnuty.

o životě ve farnosti a přinášet
určitou osvětu, zejména skrze
myšlenky
papeže
Františka.
Redakční rada se sejde ještě
jednou do prázdnin. Případné
problematické
články
bude
konzultovat e-mailem.

• Nedávno vydaná brožura Co a kdo
je ve farnosti zaznamenává stále
kladné ohlasy. Dostupná je na
webu, jednotlivá společenství
mohou být představena podrobněji ve Farním listu.

• Proběhla diskuze nad pastorací dětí
a mládeže, z níž vzešla myšlenka
na utvoření skupiny dětí, které by
hrály při mši (L. Svoboda).
• Byl diskutován nákup nových alb
pro ministranty (L. Svoboda dodá
kontakt). Případné finanční přilepšení správci sálu bude řešeno
formou pololetní odměny.

• Dětská mše na poděkování za
školní rok se uskuteční v pondělí
24. 6. 2019 od 17:30 (místo
katechezí). Od 17:00 bude
příprava dětí (a rodičů) na mši a
pečení nekvašeného chleba. Více
informací najdete ve Farním listu.

• Další přednáška v sálu na Habrovce
bude až po prázdninách (L.
Svoboda).

• Technická komise řeší reklamace
sálu vůči společnosti Starkon,
bude se opravovat podlaha před
vstupem do sálu. Skládek je
dokončen a předán do užívání.
Dále se řeší rozbitá okna na
Habrovce.

Jan Muzikář

Sbírky ve farnosti
Od 22. 4. do 20. 5. 2019
28. 04.
05. 05.
12. 05.
19. 05.

• J. Basík pracuje na nové verzi webu
farnosti, kam bude P. Antonio
vkládat ohlášky a rozpis kněží na
bohoslužby s týdenním předstihem.

farnost
farnost
farnost
farnost

12 309 Kč
10 483 Kč
9 808 Kč
10 696 Kč

P. Antonio V. Pérez C., M.Id.

• J. Zajíc shrnul výsledky zasedání
Redakční rady Farního listu:
prioritou zpravodaje je informovat
8
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Červen 2019
KLÍČE: NP Nezávazná památka  P Památka  SV Svátek  SL Slavnost
VÝZNAMNÝ DEN: diecézní   církevní   ne církevní
MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu

 každá neděle ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně
 každá neděle (dle možnosti) ● 12:00 ● Krč – sál ● Farní kavárna
So 1 P SV. JUSTIN, MUČEDNÍK
 Mezinárodní den dětí
Ne 2 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 Den modliteb za sdělovací prostředky
Po 3 P SV. KAREL LWANGA A DRUHOVÉ, MUČEDNÍCI
 17:30 ● Krč – sál ● Katecheze pro děti
Út 4
9:15 ● Krč – kostel/sál ● Sedmikrásek
 16:00 ● Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv.
17:30 ● Krč – kostel/sál ● Sekulární františkáni – Mše sv. a setkání
St

Čt
Pá
So
Ne

5 P SV. BONIFÁC, BISKUP A MUČEDNÍK
 Světový den životního prostředí
20:00 ● Krč – sál ● Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30
6 NP SV. NORBERT, BISKUP A ZAKLADATEL
7 ♫ 15:30–24:00 ● Krč – zahrada/sál ● Habrovka – Festival
 17:30 ● Michle – kostel ● Mše sv. Večerní mše sv. v Krči nebude
8 ♫ 10:00–24:00 ● Krč – zahrada/sál ● Habrovka – Festival
Večer – Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého
9 SL SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
10:00 ● Hradčany – Katedrála / palác ● Svátost biřmování

POKRAČOVÁNÍ LITURGICKÉHO MEZIDOBÍ (až do 30. listopadu)
Po 10 P PANNA MARIA, MATKA CÍRKVE
 17:30 ● Krč – sál ● Katecheze pro děti
Út 11 P SV. BARNABÁŠ, APOŠTOL
9:15 ● Krč – sál ● Čtyřlístek
St 12  18:30 ● Krč – kostel ● Biblická farní hodina ● 1Jn 5
20:00 ● Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi
Čt 13 SV JEŽÍŠ KRISTUS, NEJVYŠŠÍ A VĚČNÝ KNĚZ
10

Pá 14
So 15 NP SV. VÍT, MUČEDNÍK
Ne
Po
Út
St

Čt

Pá
So
Ne
Po
Út

16 SL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
17  17:30 ● Krč – sál ● Katecheze pro děti
18
9:15 ● Krč – kostel/sál ● Sedmikrásek
19 NP SV. JAN NEPOMUK NEUMANN, BISKUP
NP SV. ROMUALD, OPAT
19:00 ● Krč – kostel ● Osmák
20 SL TĚLO A KREV PÁNĚ – doporučený svátek
17:00 ● Hradčany – Katedrála  Strahov ● Mše sv. a eucharistické procesí
18:30 ● Michle – fara ● Pastorační rada – setkání
21 P SV. ALOIS GONZAGA, ŘEHOLNÍK
 23:59 ● Uzávěrka farního listu
22 NP SV. PAULÍN NOLÁNSKÝ, BISKUP
NP SV. JAN FISHER, BISKUP, A TOMÁŠ MORE, MUČEDNÍCI
23 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
24 SL NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
 17:30 ● Krč – kostel ● Mše sv. s dětmi
25
9:15 ● Krč – kostel ● Sedmikrásky – Úklid
9:00 ● Krč – kavárna ● Noemi

 Mezinárodní den boje proti narkomanii
NP SV. CYRIL ALEXANDRIJSKÝ, BISKUP A UČITEL CÍRKVE
SL NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO
SL SV. PETER A PAVEL, APOŠTOLOVÉ
Misionáři Identes ● 60. výročí založení
Ne 30 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svatopetrská sbírka na bohoslovce – Při každé mši sv.
St
Čt
Pá
So

26
27
28
29
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Obvyklý pořad bohoslužeb
poznámka

s nešporami

MICHLE

KRČ

8:00
NEDĚLE

9:30
11:00
19:00

PONDĚLÍ

17:30

17:30

ÚTERÝ

12:00

STŘEDA

17:30

ČTVRTEK
PÁTEK

17:30

poznámka
dětská mše

17:30

17:30

po mši je hodinová
adorace se čtením
z písma sv.

SOBOTA

Svátost smíření ► 30 min. přede mší nebo na požádání.
Další svátosti ► na požádání.
Sv. růženec ► 30 min. přede mší (Ne: 7:30 a 9:00, Po-So: 17:00)
Slavnosti a svátky ► změny vyhrazeny


Farní list Řk farnosti u kostela Narození Panny Marie Praha–Michle, Baarova 52/23,
Praha 4, 140 00; tel. 241 485 428, www.michlehabrovka.cz. Červnové číslo vychází
26. 5. 2019. E-mail pro zasílání příspěvků do farního listu: farlist@seznam.cz. Redakční
rada: Markéta Hamplová, Martina Košinová, P. Alberto Giralda Cid, Tomáš Matuška,
Jiří Zajíc; doprava FL na faru: Monika Voženílková. Žádáme autory o pochopení pro
redakční a jazykovou úpravu zaslaných textů. Náklad 250 výtisků. Zdroj pracovního listu
pro děti: deti.vira.cz. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla bude v pátek 21. 6. 2019.
Příští číslo vyjde 30. 6. 2019. (Změna termínu vyhrazena.) Fotografie ze života farnosti
najdete zde: https://habrovka.rajce.idnes.cz.
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