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FARNÍ LIST
dosebezahledění nemají nikdy dost
a dál si dláždí uznání jiných.
Přitom, aniž by chtěli být pyšní
a předvádiví, tak je otázkou času,
kdy začnou vystupovat jako moudří
a začnou druhým vysvětlovat život.
Postupně přicházejí o schopnost
dialogu, protože stále víc a víc
vysvětlují
život,
a
mentálně
normálního člověka to jen odpuzuje.
Pýcha a její předvádivost znemožní
autenticky
hlásat
evangelium,
protože
hlavně
znemožňují
evangelium žít. Pyšný a předvádivý,
byť jen skromně (či jindy elegantně)
předvádivý člověk hledá svoje žití,
po kterém však kromě pachutě
tragikomičnosti
nezůstává
nic.
A tady člověk svůj život ztrácí,
protože ho neobětuje Kristu a jeho
evangeliu. Právě proto pak o Kristu
a jeho evangeliu nemůže mluvit

ÚVODNÍ SLOVO
Milí farníci.
V 6. kapitole Matoušova evangelia
čteme, jak Ježíš mluví o našem
chování ve věcech, které máme dělat
ve skrytosti. Ježíš není farizej,
takže nevyjmenovává všechny věci
(úplně do poslední), které máme dělat
ve skrytosti, a tak říká jen, abychom se
modlili ve skrytosti, abychom
ve skrytosti dávat almužnu a abychom
se ve skrytosti postili. Ale buďme si
jisti, že Ježíš tuto skrytost vztahuje
na všechno, co nás může oslnit
pýchou,
která
nás
vtlačí
do předvádivosti, aniž bychom
pozorovali,
jak
nás
taková
předvádivost
proměnila
v tragikomické hlupáky, kteří ve svém
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pravdivě
a
s Kristovou
mocí.
Jen si vzpomeňme na místo
v evangeliu, kde čteme o tom, jak lidé
Ježíšovi
naslouchali
s úžasem,
protože nemluvil jako farizeové
a učitelé zákona, ale jako ten,
kdo má moc (viz Mt 7,29).
Stojíme tedy před vážnou otázkou
života víry, která zní: Jak zůstat
ve skrytosti a zároveň jít a mluvit
či dokonce učit? Odpověď si nikdo
v žádném případě nesmí privatizovat,
protože život víry je stavbou,
která
má
Boží
architekturu,
na níž má člověk účast pouze z Boží
milosti. Že člověk je součástí
této
nadpřirozené
architektury,
je skutečností, která je člověku dána
darem milosti; ne jinak. Je to ovšem
dar tak velkorysý a hojný,
že ho mohou chápat, vidět a využívat
jen synové a dcery Božího Království.
Tedy synové a dcery Nebeského Otce,
kteří v Jeho Synu, v Jeho evangeliu
a z něj vyrůstajícího Jeho Kříže nalezli
onen autentický kód, který pozemský
život otevírá Božímu království.
Až bude Kristův Kříž křížem naším
a Jeho Smrt smrtí naší, pak bude naše
i Jeho Vzkříšení, Jeho přesvědčivost
a moc, a vůbec všechno, co patří
vzkříšenému, věčnému
životu.
Oběť evangelní není obětí jakoukoliv.
Je to oběť lásky a vzkříšení všeho,
včetně obsahu i formy apoštolského
hlásání.
Mějte se hezky a přeji vám krásné
prázdniny.
P. Antonín Lukeš, M.Id.

PROSBA O POMOC
S DONÁŠKOU
FARNÍHO LISTU
Milí farníci,
náš
dosavadní
pomocník
pan Zdeněk Hučín, který nám farní
listy z tiskárny dlouhé roky donášel,
s touto službou končí. Moc mu za ni,
a nejen za ni, děkujeme. Farní list
však pokračuje dál, a proto se na vás
obracíme s prosbou o pomoc právě
v této službě.
Jednou za měsíc je třeba vyzvednout
300 výtisků farních listů z tiskárny
(v Jungmannově ulici) a donést je
na faru. Víc tato služba náročná není,
ale všichni ji potřebujeme, a tak vás
moc prosím o pomoc.
Předem vám děkuji a těším se
na viděnou.
P. Antonín Lukeš, M.Id.

PROSBA O POMOC
S KATECHEZEMI
Milí farníci,
před koncem školního roku se ukazuje,
že po prázdninách bude farnost
potřebovat jednoho nového katechetu,
který by se mohl ujmout výuky našich
nejstarších dětí, ve věku kolem třinácti
– čtrnácti let. Toho, kdo by k této
službě byl ochotný prosím, aby kromě
orientace v Písmu svatém si byl vědom
vzrůstající potřeby evangelium žít.
2

Aby si také byl vědom potřeby
svátostného života a měl ke svátostem
úctu i potřebný respekt. Ty nejstarší
děti
už
se
začínají
pídit
po
mezilidských
vztazích,
a právě proto je na místě probouzet
k životu a formovat jejich vlité božské
ctnosti víru, naději a lásku.
Víme, že budoucnost člověka a lidské
společnosti
je
doprovázena
vzrůstajícím otazníkem. Bylo to tak
jistě vždycky, ale dnes je lidský život
obestřen pestřejší, ačkoliv mnohdy
jen strakatější mlhou pozemského
dění.
Život
je
každopádně
komplexnější a děti v něm potřebují
orientaci, ve které je třeba jim pomoct,
být s nimi a stále se za ně modlit.
Prosím zájemce o tuto službu,
aby se hlásili u mě.

SPRÁVA SÁLU
NA HABROVCE
S vědomím administrátora farnosti
a farní rady se na vás obracíme
s prosbou o pomoc. Hledá se nový
správce sálu, který by mě nahradil.
Po
získaných
a
prověřených
zkušenostech by tuto službu mohli
dělat i dva lidé. Jednak z důvodu
zastupitelnosti a jednak pro ulehčení
některých fází správy.
Služba bude finančně ohodnocena.
Rozsah činností, které taková správa
obsahuje, jsou následující:
- emailová komunikace se zájemci
o pronájem (gmail), případně
přes telefon,
- správa kalendáře a rezervace akcí
(gmail, web),

Chci moc poděkovat Josefu Basíkovi
za mnoho let, kdy právě v této službě
byl dětem blízko a nezištně jim
pomáhal. Zároveň chci už dopředu
mnohokrát
poděkovat
vám,
kteří v budoucnu dětem pomůžete
stejně nezištně.

- prohlídky nájemců v areálu,
- kontrola po rezervacích,
- zajištění drobných oprav.
Sám nejen cítím ale i vidím,
že už nestíhám plnit tuto roli
odpovědně a přitom bych rád, aby sál,
zejména po rekonstrukci, doprovázela
stále hezčí a hezčí pověst.

Mějte se hezky a přeji krásné
prázdniny.
P. Antonín Lukeš, M.Id.

Na závěr chci vám všem poděkovat
za práci a pomoc kolem sálu,
kterou jste mi celý čas projevovali.
Michal Kočiš
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domluvy s Arci/Diecézním centrem
pro mládež).

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ
MLÁDEŽE
OLOMOUC 2017

Kdy a kde
V Olomouci od 15. do 20. srpna 2017.
Hlavní pódium: Korunní pevnůstka.
Za kolik
950
Kč zvýhodněná
cena
při přihlášení do 31.5. a přijetí platby
na účet do 12.6.
1 200 Kč - přihlášení do 30.6.
a přijetí platby do 14.7.
1 400 Kč - přihlášení později
od 1 600 Kč - příspěvková cena
na podporu setkání
2 900 Kč - reálná cena
Přihlášení
Přihlašovat
se
můžeš
přes elektronickou
přihlášku.
Přihláška
je
závazná.
Na zadanou emailovou adresu
Ti přijde potvrzovací email s ID
kódem, který slouží jako variabilní
nebo specifický symbol a k ověření
stavu Tvé přihlášky.
Stav své přihlášky si můžeš ověřit
v záložce "Kontrola přihlášky" na této
stránce.
V případě změn vyplněných údajů
po
odeslání
přihlášky kontaktuj
A/DCM ve své diecézi.

Od 15. do 20. srpna 2017 s mottem:
„Nebojte se!“
(aktualizované informace naleznete
zde: CSM Olomouc 2017)
Celostátní setkání mládeže probíhá
v duchu světových dní mládeže a koná
se v České republice přibližně jednou
za 5 let.
Pro koho
Setkání je určeno pro mladé lidi
od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít
několik dní ve společenství mladých
lidí. (Horní věková hranice neplatí
pro kněze, řeholníky, řeholnice,
spolupracovníky a výjimky na základě
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DVĚ MILÁ PODĚKOVÁNÍ
Milí farníci, pěstitelé, zahrádkáři,
Program

ráda bych poděkovala za Vaše nákupy
sazeniček i občerstvení.

Program bude velmi pestrý a bohatý,
takže si v něm může najít každý něco
zajímavého: např. setkání s přáteli
a poznávání nových lidí, zajímavá
témata
přednášek,
kvalitní
přednášející,
nevšední
slavení
eucharistie, poutavé katecheze, osobní
setkání s biskupy, skvělá hudba, sport,
kreativní
dílny,…
Dokonce
se
chystá
program
i pro rodiny v sobotu 19. srpna 2017.

Děkuji za velkorysost Vašich
příspěvků i milé „popovídání“
o zelenině i kytičkách. O úspěch této
akce se velmi zasloužil švagr pan
Josef Zelinka zemědělský odborník
a zahrádkář, který letos vypěstoval
mnoho
nových
odrůd
rajčat.
U „občerstvovacího pultu“ mi velmi
pomohla spolu s panem Kyselou
i moje neteř Dáša Winklerová.
Ještě jednou velice všem děkuji,
podařilo se získat krásných 5.000 Kč,
za které je Společnost sv. Vincence
z Pauly, která zásobuje nemocné
leprou v Africe i v Asii, velmi vděčná.

Novinky
Chystáme pouť na Svatý Kopeček
a pak EXPO povolání a návštěvy
olomouckých klášterů.

Na další akce s Vaší pomocí se těší

Pouť rodin

Ivana Zelinková

V rámci Celostátního setkání mládeže
zveme rodiče a rodiny s dětmi
na Dnes rodinami, který se koná
v sobotu 19. srpna 2017. Dopoledne
bude katecheze a mše sv. Odpoledne
bude
speciální
program
plný
zamyšlení,
kultury,
umění,
výstav. Zveme všechny rodiny!
www.vira.cz
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Chtěli bychom tímto poděkovat
otci Antonínu Lukešovi za přípravu
naší
dcery Moniky
Janečkové
k Prvnímu
svatému
přijímání,
které se konalo v neděli 11.6.2017
v kostele Sv. Františka v Krči.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PASTORAČNÍ RADY
MICHELSKÉ FARNOSTI
18.5.2017
NA FAŘE V MICHLI
Přítomni: A. Lukeš, L. Svoboda,
J. Basík, P. Hobza, M. Horáková,
M. Čmelíková, D. Kramaříková,
I. Zelinková, T. Matuška
Zapsal: Tomáš Matuška
Organizace sálu
Michal Kočiš končí jako správce
a organizátor sálu. Pastorační rada
hledá
mezi
farníky
nástupce
pro organizování akcí v sálu.
Michal Kočiš bude k dispozici
ještě o prázdninách, od podzimu
je potřeba štafetu předat. Ideální stav
je mít dva vzájemně zástupné správce.
Zájemci
o
službu
farnosti
nechť se hlásí Michalovi K.
Dostavba farního sálu
Dokumenty
ke
kolaudaci
jsou
shromážděny
(kolaudace
proběhla bez větších potíží). Informaci
do farního listu sepíše J. Basík.
Je potřeba ještě několika brigád
na úpravu zadního prostoru komunitní zahrada (I. Zelinková).
Na podzim by bylo dobře začít.

Veronika a Robert Janečkovi

J. Basík představil finanční rozbor
rekonstrukce.
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do Hrádku u Vlašimi. Máme pronajaté
ubytování, zájemci z řad rodin nechť
se hlásí na tomas.matuska@fs.cvut.cz.

Opravy kostelů
Pastorační rada diskutovala stav
kostelů a jejich potřeby. Prioritou je
nyní kostel v Michli. Bude znovu
pozván technik z APHA.

Alfa kurzy
Stavy účtů

Diskuze na kurzy Alfa, které by mohly
probíhat v sálu nebo kavárně.
Předběžně druhý pátek v měsíci
od 19:00.

Pastorační rada projednala stavy účtů
a souhrn majetku.
Stále se nedaří z účetnictví získat
informaci o provozních nákladech
jednotlivých budov (kostel v Michli,
fara, kostel na Habrovce, farní sál,
charita), aby bylo možné navrhnout
úsporná opatření.

Další setkání farní rady se uskuteční
21. 9. 2017.
Tomáš Matuška

Bude provedena analýza faktur
za energie pro všechna odběrná místa
(T. Matuška).
Pouť
ke
sv.
a farní shromáždění

SBÍRKY
V KVĚTNU A ČERVNU 2017

Františku

28. 05. 2017
=8.593,--Kč
04. 06. 2017
=9.900,--Kč
11. 06. 2017
=8.830,--Kč
18. 06. 2017
=7.677,--Kč

Ve středu 4. 10. 2017 bude mše
ke sv. Františku. Vlastní pouť
ke sv. Františku bude v neděli 8. 10.
2017. V tuto neděli bude pouze jedna
mše od 10:00. Na ní v 11:00 naváže
farní shromáždění a farní oslava.
Pouť rodin

sbírka na farnost
sbírka na farnost
sbírka na farnost
sbírka na farnost

P. Antonín Lukeš, M.Id.

Ve dnech 13. až 15. 10. 2017 se
uskuteční farní pouť rodin s dětmi

7

FARNÍ KALENDÁŘ ● ČERVENEC-SRPEN 2017
KLÍČ: P - památka ● SV - svátek ● SL - slavnost
Mše svaté zapsané v tomto kalendáři jsou pouze výjimečné.
Pravidelné mše jsou podle běžného rozvrhu.

So
Ne
Po
Út
St

Čt
Pá

So
Ne
Út
St
Čt
Pá

So
Ne
Po
Út

Č ER V E N E C
2017
1 P ● SVATÝ TEOBALD, POUTNÍK A KNĚZ
2 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
3 SV ● SVÁTEK SVATÉHO TOMÁŠE, APOŠTOLA
4 P ● SVATÝ PROKOP, OPAT
5 SL ● SLAVNOST SVATÝCH CYRILA, MNICHA
A METODĚJE, BISKUPA. OBA PATRONI EVROPY A HLAVNÍ
PATRONI MORAVY
09:00 ● kostel Krč ● mše svatá
6 P ● SVATÁ MARIE GORETTIOVÁ, PANNA A MUČEDNICE
Upálení Mistra Jana Husa - stání svátek
7 P ● SVATÝ WILIBALD, BISKUP
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická adorace s četbou
z Nového zákona
8 P ● SVATÝ KILIÁN, MISIONÁŘ, MUČEDNÍK
9 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
10 P ● SVATÁ AMÁLIE
11 SV ● SVÁTEK SVATÉHO BENEDIKTA, OPATA A PATRONA
EVROPY
12 P ● SVATÝ JAN GUADBERT, KNĚZ A ŘEHOLNÍK
13 P ● SVATÝ JINDŘICH, KRÁL
14 P ● BLAHOSLAVENÝ HROZNATA, MUČEDNÍK A HLAVNÍ
PATRON PLZEŇSKÉ DIECÉZE
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická adorace s četbou
z Nového zákona
15 P ● SVATÝ BONAVENTURA, BISKUP A UČITEL CÍRKVE
16 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17 P ● BLAHOSLAVENÝ ČESLAV, KNĚZ A SVATÝ HYACINT,
MUČEDNÍK
18 P ● SVATÝ EMILIÁN, MUČEDNÍK
8

St
Čt
Pá

So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá

So
Ne
Po

19 P ● SVATÁ MAKRINA, ŘEHOLNICE
20 P ● SVATÝ ELIÁŠ, PROROK
21 P ● SVATÝ VAVŘINEC Z BRINDISI, KNĚZ A UČITEL CÍRKVE
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická adorace s četbou
z Nového zákona
22 P ● SVATÁ MARIA MAGDALÉNA
23 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
24 P ● SVATÝ ŠARBEL MACHLŮV, KNĚZ
P ● SVATÁ KRISTINA, MUČEDNICE
25 SV ● SVÁTÝ JAKUB STARŠÍ, APOŠTOL
26 P ● SVATÍ JÁCHYM A ANNA, RODIČE PANNY MARIE
27 P ● SVATÝ GORAZD A DRUHOVÉ, MISIONÁRI
BULHARSKÝCH SLOVANŮ
28 P ● SVATÍ NAZARIUS A CELSUS, MUČEDNÍCI
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická adorace s četbou
z Nového zákona
29 P ● SVATÁ MARTA
30 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
31 P ● SVATÝ IGNÁC Z LOYOLY, KNĚZ

Út

1

St

2

Čt
Pá

3
4

So
Ne
Po
Út
St

5
6
7
8
9

Čt

SRPEN
2017
P ● SVATÝ ALFONS MARIA Z LUIGUORI, BISKUP A UČITEL
CÍRKVE
P ● SVATÝ EUSEBIOS Z VERCELLI, BISKUP A MUČEDNÍK
P ● SVATÝ PETR JULIÁ EYMARD, KNĚZ
P ● SVATÁ LYDIE
P ● SVATÝ JAN MARIA VIANNEY, KNĚZ A PATRON KNĚŽÍ
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická adorace s četbou
z Nového zákona
P ● POSVĚCENÍ ŘÍMSKÉ BAZILIKY PANNY MARIE

SV ● PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

P ● SVATÝ SOXTUS, PAPEŽ A JEHO DRUHOVÉ, MUČEDNÍCI
P ● SVATÝ DOMINIK, KNĚZ A ZAKLADATEL
SV ● SVATÁ TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE,
PANNA A MUČEDNICE, PATRONKA EVROPY
10 SV ● SVATÝ VAVŘINEC, JÁHEN A MUČEDNÍK
9

Pá

So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá

So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá

So
Ne
Po
Út
St
Čt

11 P ● SVATÁ KLÁRA, PANNA
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická adorace s četbou
z Nového zákona
12 P ● SVATÁ JANA FRANTIŠKA DE CHANTAL, ŘEHOLNICE
13 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14 P ● SVATÝ MAXMILIÁN MARIA KOLBE, KNĚZ A MUČEDNÍK
15 SL ● NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
16 P ● SVATÝ ŠTĚPÁN UHERSKÝ, KRÁL
17 P ● SVATÝ MYRON, KNĚZ A MUČEDNÍK
P ● SVATÝ ROCH, DOBRODINEC
18 P ● SVATÁ HELENA
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická adorace s četbou
z Nového zákona
19 P ● SVATÝ JAN EUDES, KNĚZ
20 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21 P ● SVATÝ PIUS X., PAPEŽ
22 P ● PANNA MARIA KRÁLOVNA
23 P ● SVATÁ RŮŽENA Z LIMY, PANNA
24 SV ● SVÁTÝ BARTOLOMĚJ, APOŠTOL
25 P ● SVATÝ LUDVÍK, KRÁL
P
●
SVATÝ
BENEDIKT
A
DRUHOVÉ,
MISIONÁŘ A MUČEDNÍCI V POLSKU
P ● SVATÝ JOSEF KALASANSKÝ, KNĚZ A ZAKLADATEL
PIARISTŮ
P ● BLAHOSLAVENÝ METODĚJ DOMINIK TRČKA,
KNĚZ A MUČEDNÍK
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická adorace s četbou
z Nového zákona
26 P ● CTIHODNÝ MARTIN STŘEDA, ŘEHOLNÍK
27 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28 P ● SVATÝ AUGUSTIN, BISKUP A UČITEL CÍTKVE
29 P ● UMUČENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE
30 P ● SVATÝ FIAKR, POUSTEVNÍK
31 P ● SVATÝ RAJMUND, ŘEHOLNÍK
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ROZVRH MŠÍ SVATÝCH V ČERVENCI A SRPNU 2017
KRČ

MICHLE

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

Poznámka

17:30
s nešporami

17:30
12:00
17:30

17:30
17:30

17:30
08:00

10:00
19:00

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)

11


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 25. 6. 2017. Náklad 300 výtisků.
Uzávěrka příspěvků do příštího
dvojčísla bude ve středu 16. 8. 2017 ve 23:59. Příští číslo vyjde 27. 8. 2017. (Změna
termínu vyhrazena)
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