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FARNÍ LIST
ÚVODNÍ SLOVO
svatého apoštola Jakuba, Švédové
svatou Brigitu, Ekvádorci svého
bratra Michala a vůbec, bylo by spíš
krásné i zajímavé, vidět, kolik
Kristovy bratrské lásky nesli a nesou
světem apoštolové.
Svatý Pavel sice říká, že ne
všichni jsou apoštolové. Vždyť jeden
má dar učit, jiný má dar utěšovat,
další má dar poznání, další má dar
církev řídit,... (viz 1.Kor 12,28-29)
Ale všichni, ať jsme kdekoliv, jsme
pověřeni předáváním Kristovy lásky.
Učit se jí, je nade vší pochybnost
právě to, čemu se v tomto světě říká
pláč lásky.

Milí farníci,
zanedlouho bude slavnost apoštolů
slovanských národů svatých Cyrila
a Metoděje. Každá vzpomínka na ně
mi dává pocítit, jak vzácný je každý
apoštol, který spojuje člověka
s Kristem
a
Jeho
Nebeským
Královstvím. Tak je to od apoštolů
prvních až po apoštoly dneška.
Všechny si vybírá Kristus, který jim
svěřuje svou lásku, aby ji nesli
a předávali dál, všem lidem. Koho se
tato láska dotkne, tak ten pak po
Kristu touží, miluje Ho a miluje i své
konkrétní apoštoly.
Jak my milujeme Cyrila
a Metoděje, tak Irové milují svatého
Patrika, Němci svatého Bonifáce,
Poláci svatého Vojtěcha, Španělé

Přeji vám všem krásné prázdniny.
P. Antonín Lukeš, M.Id.
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přímo teklo, a s případným deštěm už
vlastně pršelo. Bylo to v místnosti v
patře, kde před lety byla kuchyně.
Nadcházel čas, aby se špatný stav
budovy zacal řešit.
Bylo jasné, že oprava nebude
jednoduchá a že bude drahá. I z mého
laického pohledu jsem věděl, že bude
stát milióny a tíživě jsem tušil, že těch
milionů bude víc. Tohle tušení mě
samozřejmě zneklidňovalo, takže
jsem vždycky rychle utekl k jiným
myšlenkám, až pak, najednou, tady
byla osoba s iniciativou faru opravit a
ochotná opravu zaplatit. Jistěže jsem
pocítil úlevu, ale s ní i letmou obavu z
námitek proti takto kompletní
investici,... z nejrůznějších námitek, k
jakým jen může dojít. Možná právě
na tyto obavy se váže myšlenka tuhle
velkorysou nabídku odmítnout. Je to
sice myšlenka extrémní, ale i tak je
možné, že někoho napadla. A jestli
někoho skutečně napadla, tak ať ví, že
není sám, protože napadla i mě. Ale
popravdě řečeno jsem si tohle
odmítnutí nikdy nepřipouštěl. Spíš
jsem jen v duchu lamentoval, že svým
způsobem by mi bylo pohodlněji,
kdyby taková nabídka vůbec nepřišla.
Nabídka se odmítnout nemohla.
Proč? Protože dárce by odešel a
farnosti by zbyly plíživé a rostoucí
problémy, ze kterých rámcově
uvádím tři, podle mě v tuto chvíli
podstatné:
1) Odmítnutí by mělo velmi špatný
dopad na budovu fary a už tyto dny
bychom měli problém, co s farou v

Rekonstrukce fary
Důležité body k vysvětlení
Milí farníci, tato slova píšu jako
obecnou odpověď na dotazy či
námitky na dokončení rekonstrukce
farní budovy, tedy na dokončení
jejího interiéru.
Nejdřív se ale musím vrátit čtyři
roky zpět, do doby před rekonstrukcí.
Budova fary, která je zhruba 150 let
stará a před rekonstrukcí byla
evidentně v nedobrém stavu, který už
nezadržitelně přecházel do stavu
špatného. Vím, že krátce po revoluci
byla vyměněna okna a vnější dveře,
ale o hlubší opravě se neví
a pravděpodobně se nikdy nedělala.
Bylo vidět, že stav budovy se
zhoršuje stále rychleji, takže jsem
také stále častěji cítil naléhavost
opravy i se znepokojující otázkou, co
asi taková oprava může znamenat
a kolik asi může stát. I já jsem viděl,
že vedle (opět) oken a dveří, se musí
opravit střecha a s ní i krovy, a během
prací se pak ukázalo, že mnoho, z
toho, co je ze dřeva se musí úplně
vyměnit.
Vytápění domu bylo v každém
patře jinak. V přízemí bylo topení
etážové a v patře byla v místnostech
většinou stará kamna na plyn a v
jedné místnosti byla stará kamna na
elektřinu. Ve špatném stavu už byly
na některých místech i vnější stěny.
Hodně se šířila plíseň a na některých
místech zatékalo. Na jednom místě už
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tak špatném stavu dělat a kde najít
investora na její opravu.
2) Kdyby se pak někdo dověděl, že
jsem před časem odmítl finanční dar
na kompletní opravu, tak si myslím,
že bych byl patrně potrestán. Je
zřejmé, že v tak akutní situaci
odmítnout nabízený dar na opravu je
nezodpovědné a nemohl bych se divit,
kdyby to skutečně někdo posoudil i
jako trestuhodné.
3) Odmítnutí daru by mělo špatný
dopad i na budovu farního sálu,
protože k programu celé rekonstrukce
fary nedílně náležel i program
energetických úspor, což je tepelné
odizolování
budovy.
Byla
to
komplexní a vlastně nejdražší část
rekonstrukce, ze které vzešla dotace
od Ministerstva životního prostředí ve
výši jednoho a půl milionu korun.
Tato dotace pak byla použita právě k
zahájení rekonstrukce farního sálu.
Aby se však dosáhlo na dotaci ve výši
jeden a půl milionu korun, tak
rekonstrukce fary, jednak musela být
a jednak musela být komplexní, a
tedy drahá. Kdyby byla levnější, tak
by se na dotaci jednoho a půl milionu
korun prostě nedosáhlo. Zlevněním
by dotace byla nižší. Těžko říct o
kolik by byla nižší, ale možná by byla
i velmi malá. Benefit energy instituce,
která byla oslovena, aby nám dotaci
zprostředkovávala, vyhodnotila (ze
svého odborného pohledu) náš projekt
rekonstrukce
jako
dostatečně
kapacitní na to, aby na tak vysokou
dotaci dosáhl.

Toto vyhodnocovací setkání s
Benefit energy proběhlo na faře
několik měsíců před rekonstrukcí a
vzpomínám si, že všichni, kteří jsme
tehdy byli při tom, jsme s tímto
vyhodnocením byli spokojeni a řekl
bych, že jsme z něj měli i radost. Teď
víme, že projekt, právě tak jak byl
prezentován
a
realizován,
na
počítanou dotaci jednoho a půl
milionu korun skutečně dosáhl.
Rekonstrukce fary probíhala v
roce 2015 a byla to vlastně
rekonstrukce technická, s tím, že
půda, která si říkala o přestavbu, byla
přestavěna, respektive připravena k
přestavbě na obývání. Po ukončení
této technické rekonstrukce řekl
investor, že by bylo dobré esteticky
dokončit také interiér.
Tzn: Dokončení půdy se
základním nábytkem, repase vnitřních
dveří v celém domě, výměna jedněch
dveří vnějších, úprava schodiště,
dokončení osvětlení a do společenské
místnosti (místnost k setkávání)
obstarat nový nábytek. Venku by to
byla dostavba přístřešku na auto a
úprava dlažby.
Vím,
že
cena
technické
rekonstrukce
(8.500.000,-Kč)
je
vysoká a že by se za méně postavil
nový dům. Zároveň jsem byl několika
stavaři víckrát ujištěn, že u
rekonstrukce se snadno stane, že je
dražší než když stejně velký dům se
staví úplně nově. A pak, výši ceny
ovlivnil do jisté míry i další důležitý
faktor, a sice ten, že budova fary je
3

poměrně složitá a není až tak malá.
Tento faktor jistě ovlivňuje i cenu
interiéru, jehož dokončení bude stát
3.000.000,- Kč (s DPH). Jsou to čísla
vysoká, ale jsou složena z cenových
relací, mezi nimiž se sice vybírá, ale
všichni víme, že není radno vybírat
jen to nejlevnější. Jistě někdy někdo
šikovně objeví, jak cenu (nikoliv na
úkor kvality) snížit, ale takové objevy
nemáme
po
ruce
vždycky.
Samozřejmě se vysokým cenám
vyhýbáme, ale víme, že je nelze
stlačit úplně podle našich přání.
Mám také objasnit, proč se s
opravou
interiéru
začalo
tak
nečekaně. Záznam o interiéru se v
zápisu z farní rady neobjevoval,
protože situace se skutečně jevila tak,
že ještě nezačneme. Firmy teď mají
hodně práce a projekt interiéru fary je
příliš malý, a pro firmy ne až tak
zajímavý. Zdálo se tedy, že budeme
muset čekat, až uteče léto a někdy na
podzim se uvidí, jestli nějaká firma
bude k práci ochotná. Byla to tak
trochu patová situace a nenapadlo nás
mluvit o tom předčasně. Ale
najednou, začátkem května, byla
možnost s pracemi začít, ovšem hned.
A protože projekt interiéru byl
připraven už zároveň s projektem
technické rekonstrukce, tak jsme se
zahájením souhlasili. Nečekané to
bylo i pro nás a snažím se tímto
objasnit proč a moc vás prosím,
abyste to přijali.
Po
vznášených
námitkách
ohledně oprav jsem si myslel, že toto

vysvětlení bude dobré napsat v
kontextu problémů, které zde uvádím.
Vím, že ke kontextu patří i otázka,
zda rekonstrukce je či není v souladu
se sociálním učením církve nebo
s exhortacemi papeže Františka, ale já
jsem chtěl kontext záměrně podržet, v
rámci uvedených problémů, které
byly tíživé, a myslím, že je lze
pochopit.
Ještě závěrem vyslovuji přání,
aby v našich srdcích převážilo
ocenění pro velkorysost osoby, která
peníze na opravu darovala a že
farnost tuto finanční zátěž nemusí
nést. Ta osoba pomáhá na více
stranách, a to i charitativně, ale chce
zůstat neznámá, možná i proto, aby si
chránila rozvahu, jak se svými penězi
pomáhat.
Těším se na shledanou
Antonín Lukeš, M.Id.

Richard Rohr: Mocné slovo
„U Dona Quijota de la Mancha cítíme
trvalý konflikt mezi tím, co se běžně
nazývá realitou, a tím, co za realitu
považoval Don Quijot. Jiní nazývají
jeho realitu idealismem. Vydává se za
svou realitou za každou cenu a odmítá
přijmout jejich pochmurnou definici
reality. Předstupují před něj lidé se
zrcadly a pokoušejí se jej přimět, aby
se postavil čelem k tomu, co oni
nazývají realismem.
Co lidé nazývají realitou, ve
skutečnosti někdy spíše zaslepuje, než
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osvěcuje. Nejlépe je to shrnuto ve
vztahu Dona Quijota k prostitutce
Aldonze. Ona je zcela zjevně
prostitutka, ale on tomu odmítá věřit.
Říká jí: „Nikoli, vy nejste Aldonza,
jste Dulcinea!“ Ona s ním nejprve
jedná se znechucením a opovržením.
„Jak jste hloupý! Já jsem prostitutka!
Jsem zlo!“ On ji ale nadále nazývá
Dulcineou. „Nikoli, jste krásná! Jste
dobrá!“ A nakonec ji moc jeho vidění
překoná a ona tomu začíná věřit a
stává se tím, za koho ji on považuje.
Tak je tomu i se slovem Božím.
Slovo Boží nás nazývá dcerami a
syny – a přitom je zcela evidentní, že
věci se mají docela jinak. Jednoho
dne ale do nás to slovo pronikne, a
zrcadlo, které jsme považovali za
realitu, se roztříští.“

Co děláte po práci?
Je zvláštní doba. Plno věcí máme
nadosah, pokud jsou k tomu
prostředky. Svět je technologicky na
vyspělé úrovni jako nikdy předtím.
Tato doba je taky hodně uspěchaná.
Nutí nás zrychlit a držet krok. Je toho
až tolik, že někdy nevíme, co s časem
a děláme věci, které bychom
normálně nedělali.
A přece jsou místa, kde ještě
najdeme klid, kde čas běží pomaleji,
kde si můžeme nejen odpočinout, ale i
načerpat sílu. Pokud jste mysleli na to
na co já, tak by to byl kostel.
Proto nerozumím, proč tak málo
křesťanů chodí přes týden do kostela
a chodí jenom v neděli. Smutnější je
taky fakt, že i v neděli přijdou pozdě,
dávno po začátku mše. Dokonce už
ani o svátcích nejsme schopni si
udělat čas. Je to tím, že máme
spoustu jiných zájmů, které
nechceme opustit a dáváme jim
větší prioritu? Máme starost o
rodinu, která nám v tom brání?
Myslím, že máme v podvědomí
utkvělý stav, že je dostačující
navštívit sv. mši jenom v neděli. Ale
nemělo by přijímání eucharistie,
Kristova těla, být naším zájmem i v
jiný den, než je neděle? Proč to čteme
v písmu, a jedním uchem slyšíme a
druhým to pouštíme ven?
Protože mám rád matematiku a
občas se snažím použít počty i tam
kde se to nejeví za správné, přece
jsem připravil něco jako pomůcku.

S texty františkánského kněze
R. Rohra jsme se v našem listu už
setkali. Je člověkem, který umí
ukázat, jak úzce propojený je (a má
být) náš běžný upocený profánní život
s tím náboženským. Že je to jeden
život. A že s touto celistvostí života
Bůh počítá. Naše slovo má moc druhé
(z)lámat nebo naopak (po)vzbudit to
dobré. A v tom spočívá dobrořečení
(tj. žehnání, dobré smýšlení) mezi
lidmi. Podobnou, ještě větší moc má
pak slovo od Boha a Jeho důvěra v
nás.
Josef Basík
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Udělejte si jednoduchý výpočet.
Sečtení bodů je následující: neděle se
nebude počítat (0), svátek, slavnost
bude za jeden bod (1) a všední den
bude za dva body (2). Schválně, kolik
bodů byste dosáhli? A kolik bodů
chcete dosahovat?
Děkuji všem, kteří zavítají přes
týden na mši nebo dokonce chodí
pravidelně. Nepíšu to proto, že účast
je tvořena většinou ze starších
farníků. Vidím v tom i příklad, který
dáváme kolem sebe nebo dětem.
Pojďme to změnit! Udělejme
si čas na Boha, na sebe, alespoň
jeden den v týdnu.
Michal Kočiš

odjezdu v 7,00. Čeká nás dlouhá cesta
autobusem. Počasí zatím vypadá
slibně, hlavně není veliké teplo.
Po jedné plánované zastávce
přijíždíme do Starého Hrozňatova
těsně po desáté hodině. Čas do mše
svaté využíváme k prohlídce poutního
areálu, nebo nákupu nějakého
upomínkového předmětu. Peníze
z prodeje
jdou
na
podporu
dobrovolníků ze spolku Maria Loreto,
který se stará o průvodcovskou službu
a údržbu areálu. Mši svatou slavíme
s otcem
Antoniem
v unikátním
sedmibokém kostele Svatého Ducha.
V centru areálu je chýše Panny Marie,
Loreta. Celý areál utrpěl odsunem
Němců a také tím, že byl v hraničním
pásmu. Jeho devastaci dokonala
armáda, která zde sídlila. O záchranu
se postaral po roce 1990 místní rodák
Ing. Anton Hart s partou nadšených
dobrovolníků. Z obce vede na vrchol
unikátní
křížová
cesta
s 29
zastaveními. Větší část kapliček byla
zničena, ale některé sochy se podařilo
zachránit a jsou v tzv. meditační
zahradě, která je na místě původního
hřbitova. V ambitech je řada obrazů,
nazvaných „Tichá zastavení ze života
Panny Marie.“ Jejich autorem je
akademický malíř Jaroslav Šindelář
z Plzně. Tyto informace nám podává
velmi čilá a věci znalá průvodkyně.
Prozradí na sebe, že je jí 91 let. Při
sledování jejího zápalu a nasazení to
zní neskutečně.
Na cestě do Chebu se počasí
zhoršilo. Začíná bouřka a od příjezdu

Farní pouť 2018
Starý Hrozňatov a Cheb

Letošní jarní pouť připadla na sobotu
9.6., kdy si připomínáme památku
Neposkvrněného srdce Panny Marie.
Ta je matkou a ochránkyní všech lidí,
zejména poutníků na její místa.
Tak, jako vždy, jsou účastníci na
místě přesně a nic nebrání našemu
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na parkoviště i poprchat. Kdo nenašel
rychle místo v restauraci, vydatně
promokl. Po obědě déšť ustal, a tak si
prohlížíme některé krásně upravené
domy. (Ne nadarmo je centrum města
památkovou rezervací.) V patnáct
hodin máme sraz v kostele sv.
Mikuláše a sv. Alžběty. Pan průvodce
nám popisuje složité dějiny kostela.
Když to přeženu, co se postavilo,
opakovaně zničil požár. A tak se
v interiéru kostela snoubí románský,
gotický, barokní a pseudogotický
sloh. Jednou z posledních úprav jsou
nové vrcholky věží (2008). Naší pouť
zakončíme litanií u Mariánského
oltáře a písní. Kdo toho nemá ještě
dost, může vyběhnout na vyhlídkovou
věž, kam vede pouze! 170 schodů.
Odjíždíme opět včas a provází
nás bouřka. V dálce je zataženo, a tak
čekáme, kdy to přijde. Před
Krušovicemi začíná pršet a chvílemi
jde o velmi silný déšť. Ale autobus
není kabriolet tak nám to nevadí. Po
krátkém rozloučení s účastníky poutě
a závěrečné modlitbě přijíždíme na
Budějovickou. Díky panu řidiči za
jeho profesionální vedení jízdy.
Rozcházíme se a těšíme se na další
pouť. Její nástin jsem s Lukášem
probral, ale je to zatím tajné.
Jan Dostál

Poděkování výzkumníkům
Království
Vždycky mě těšilo na katechezích na
Habrovce, že se sice děti moc nedozví
o morálce, církevních přikázáních,
církevním právu nebo křesťanských
ctnostech (beztak převzatých od
řeckých stoiků), ale že jsme společně
objevovali: co nás vyučuje Ježíš, že
je Bůh milosrdný, jak žít s
ostatními lidmi, jak používat Bibli,
jak rozumět jejím úskalím a
otevírat její texty.
Snad děti vytušily, že jsme
Bohem pozváni k tvořivosti, a nevadí,
když občas něco zkazíme, snad
zaslechly, že lze s Bohem hovořit
jako s přítelem (J 15,15). Že je dobré
rozlišovat mezi vírou - vztahem
důvěry, který uzdravuje a umožňuje
vidět (Mk 10:51-52), zachraňuje
(L 7:50, Mt 7:13) a náboženstvím
(s rituály a pravidly), které má být
jednou z opor, jednou z pomůcek
víry, ale ne samo středem nebo cílem.
Snažili jsme se spolu přijít na to,
že se neprocpeme do Království tím,
co všechno sami dokážeme a koho
přitom předběhneme, ale že tam
vejdeme a prorosteme spolu s
ostatními. Že nám k tomu nepomohou
nějaké speciální praktiky, ale otevřená
mysl a srdce a vztah k Bohu a lidem
(Kde jsme tě viděli nemocného,
hladového...). Že někdy můžeme být
proroky(!), i když si připadáme nebo
jsme malí, a že proroci nebyli vždy
7

Katecheze pro děti

hodní a konformní. Vím moc dobře,
že se to nepovedlo vždycky tak, jak to
teď píšu. Ale snad děti svou víru
neodloží s dětskými šaty, jsou,
doufáme, v lepších rukou, než jsou
ruce farářů, katechetů a rodičů.

Výuka náboženství
školním roce

v novém

Milí rodiče, mnohým z Vás dorůstají
děti do školního věku a kladete si
otázku: kam a kdy v příštím školním
roce na dětské katecheze?
Máme pro vás DOBROU
ZPRÁVU: katecheze v naší farnosti
Michle
a
Habrovka
probíhají
každoročně
ve
farním
sále
Habrovka (U Habrovky 2), pro děti
ve věku základní školy. Každý rok
děti postupují ve skupinkách, které na
sebe obsahově navazují. Pevný termín
našich katechezí je každý rok beze
změny pondělí od 17:30 do 18:15.

A proč jsem se s katechezemi
rozloučil?
Občas je třeba, aby se věci ujali jiní a
dodali nové pohledy, novou energii,
šťávu a přesvědčivost, a také aby
mohli získat podobnou důležitou
zkušenost.
Díky, děti a mladí, někdy jste
byli pěkný potvory :) ale mnohem
častěji bylo skvělé sledovat, kudy se
ubírají vaše úvahy, a doprovázet vás v
nich. Svými otázkami jste pomáhali
věci víry promýšlet. Držte se víry i
rozumu.
Díky, spolupachatelé - katecheti
za tu pěknou pondělní atmosféru. Je
prima vidět, jak se společenství
dokáže postarat o služby a potřeby
farnosti.
Díky, rodiče - poskytovali jste
nám katechetům vlídnou zpětnou
vazbu, zapojili jste se, když jsme se
společně s vašimi dětmi potýkali s
Písmem před pondělní dětskou a
vždycky jste nás mile zaskočili vaším
červnovým poděkováním.
Těší mě, že se všichni dále
potkáváme - jen jinak a jindy.
Josef Basík

Jak to tedy bude v příštím školním
roce 2018/2019?
Začneme společnou mší svatou pro
děti a rodiče a farníky k zahájení
nového školního roku a to 10. 9.
2018. S rodiči a děti bychom se rádi
sešli nejdříve v 17:00 v sále a
společně pak od 17:30 slavili liturgii
věnovanou dětem v kostele sv.
Františka z Assisi.
Pravidelné dětské katecheze pak
začnou
následující
pondělí
17. 9. 2018 od 17:30 do 18:15 ve
farním sále Habrovka.
Jsme rozděleni dle věku do dvou
skupinek:
 děti 1. a 2. třída vede Mirka
Čmelíková a Lukáš Svoboda
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 děti 3. třída a výš vede Míla
Kořínek, Michal Kočiš a
Kristýna Chvojková

pomodlit nebo i vyrazit na výlet, který
je vždy organizován na závěr
školního roku. A to je jen ochutnávka
aktivit, které zde máme možnost
prožít.
Neodmyslitelnou
součástí
sedmikráskových setkání je velká
podpora našich babiček, které nám
chodí pomoci děti pohlídat a pohrát si
s nimi, abychom měly alespoň malý
prostor pro modlitbu a téma k diskuzi.
Všem babičkám, které nám tímto
nesmírně pomohou, bych ráda
poděkovala za jejich trpělivost a
ochotu, za čas, který nám věnují a
jejich nezdolnou energii, kterou
našim dětem přinášejí. Děkujeme
vám za vše a jsme velmi rády, že
vás milé babičky máme!
Budeme se opět těšit na
společná setkávání od září 2018.
Zároveň tímto oslovujeme i nové
maminky, nebojte se, vezměte své
ratolesti a přidejte se k nám, velmi
rády vás uvidíme.
Lucie Kirschová

Po prázdninách se těšíme na setkání s
Vámi, Kristýna, Mirka, Michal, Míla
a Lukáš

Sedmikrásek na
prázdninách
Velké díky všem babičkám ze
společenství

Milí přátelé, již několik let mají
tradici
sedmikrásková
setkávání
maminek s dětmi v rámci úterního
dopoledne na Habrovce. Setkává se tu
aktuálně více než desítka maminek a
jakožto zástupce jedné z nich jsem
velmi vděčna za tuto možnost.
Společenství přináší jak potěšení
a radost mým holčičkám, tak
především i mne osobně - setkat se s
ostatními, popovídat si, společně se

Správce sálu na Habrovce
Milí farníci, po půl roce služby
farnosti jako spolusprávce na
Habrovce musím oznámit, že s touto
službou končím. Přestěhovala jsem
se, a už nelze tuto službu na dálku
provádět. Byla to ale obohacující
činnost, a jsem farnosti vděčná, že
jsem se na ní mohla podílet.
S velkou láskou budu vzpomínat na
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všechny, které jsem mohla touto
cestou
poznat.
Se
srdečným
pozdravem
a
přáním
Božího
požehnání, Lucie Magulová.

jistě, že kdekoliv je láska, tam je
Bůh.“
z Twitter účtu @cz_pontifex
Michal Kočiš

Stran ukončení služby správkyně
farního sálu Lucie Magulové, jsme
opět v situaci hledání osoby ochotné
se správou sálu pomáhat. Mějme tuto
skutečnost během prázdnin na paměti
i v modlitbách, protože ochotnou
osobu budeme potřebovat už od září.
Pokud by někdo chtěl vědět, co
tato práce obnáší, ať se zeptá buď
přímo Lucie Magulové, nebo Štefana
Verbovského, který je hlavním
správcem sálu. Ten, kdo by zde
pomáhat chtěl, prosíme kontaktujte
P. Antonína Lukeše.
Lucie Magulová, P. A. Lukeš, M.Id.

Osobní sdělení

Dne 29. července se dožívá
90 let Ing. Karel Gemrot, farník od
roku 1955 a bývalý varhaník ve
farním kostele v Michli.
Do dalších let pevné zdraví,
spokojenost, radost, klid a Boží
požehnání přeje dcera Martina s
rodinou.
Martina Košinová

Výběr z tweetů papeže
Františka
„Duch Svatý, nám dává sílu, kterou
potřebujeme k dosažení svatosti
uprostřed každodenního života.“
„Milovat Krista není povrchní cit. Je
to nastavení srdce, které se ukáže,
když žijeme, jak On chce.“

Sbírky v květnu a červnu 2018
27. 05. sbírka na farnost = 8.997,-Kč
03. 06. sbírka na farnost = 11.364,-Kč
10. 06. sbírka na farnost = 9.723,-Kč
17. 06. sbírka na farnost = 9.813,-Kč
Antonín Lukeš, M.Id

„Hledej Pána v modlitbě: On je ten,
kdo Tě povolal.“
„Tajemství Nejsvětější Trojice nás
vyzývá abychom mezi sebou žili ve
společenství, v lásce a ve sdílení: a
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vymalovat, najdete níže. Je zde
vyobrazena s monstrancí, svým
hlavním atributem. Podle legendy
totiž
monstrancí
a
modlitbou
k Nejsvětější Svátosti odvrátila útok
na svůj klášter.
Michal Kočiš, red

Svatá Klára z Assisi
Zvolila chudobu z lásky a žila za
obrácení světa.
O prázdninách, 11. srpna je památka
sv. Kláry, zakladatelky řádu klarisek.
Její obrázek, který si můžete děti

LETNÍ ROZVRH MŠÍ SVATÝCH
poznámka

s nešporami
tichá (bez hudby)

Michle
8:00

den
neděle

17:30
12:00
17:30

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

17:30

Krč
10:00
19:00
17:30

poznámka

17:30
17:30

následuje
Apoštolská hodina

sobota

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 (Ne 7:30 a 9:30 ● Po - So 17:00)
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KLÍČE: NP Nezávazná památka  P Památka  SV Svátek  SL Slavnost
VÝZNAMNÝ DEN:  církevní   ne církevní
MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu

Ne 1 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
ZAČÍNÁ LETNÍ ROZVRH
 8:00 ● Michle – kostel ● Mše sv.
 10:00 ● Krč – kostel ● Mše sv.
 19:00 ● Krč – kostel ● Mše sv.
Po 2
Út 3 SV SV. TOMÁŠ, apoštol
 16:00 ● Domov Sue Ryder ● Mše sv.
St

Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St

4 P
* jeden ze zemských českých patronů
NP SV. ALŽBĚTA PORTUGALSKÁ
5 SL SV. CYRIL, mnich, a METODĚJ, biskup
patroni Evropy, hlavní patroni Moravy – doporučený svátek
6 NP SV. MARIE GORETTI, panna a mučednice
7
8 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
9 NP SV. AUGUSTIN ZHAO RONG, kněz, A DRUHOVÉ, mučedníci
10
11 SV
12
13 NP SV. JINDŘICH
14 NP BL. HROZNATA, mučedník
NP SV. KAMIL DE LELLIS, kněz
15 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16 NP PANNY MARIE KARMELSKÉ
17 NP BL. ČESLAV A SV. HYACINT, kněží
18
13

Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt

19
20
21
22
23
24
25
26

NP SV. APOLINÁŘ, biskup a mučedník
NP SV. VAVŘINEC Z BRINDISI, kněz a učitel Církve
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
SV
NP SV. ŠARBEL MACHLÚF, kněz
SV SV. JAKUB, apoštol
SV. JÁCHYM A ANNA, rodiče Panny Marie
* Den starých rodičů
Pa 27 NP SV. GORAZD A DRUHY
So 28
Ne 29 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Po 30 NP SV. PETR CHRYZOLOG, biskup a učitel Církve
Út 31 P SV. IGNÁC Z LOYOLY, kněz
 každá neděle a slavnost (ve dne pracovního volna) ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní
snídaně

Kněží v pastoraci ● Aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu a
osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i v přátelství se
spolubratry.
Aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které spočívá v tom, že smí Boha
chválit (srv. Žl 148).
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KLÍČE: NP Nezávazná památka  P Památka  SV Svátek  SL Slavnost
VÝZNAMNÝ DEN:  církevní   ne církevní
MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu

St 1 P SV. ALFONS MARIE Z LIGUORI, biskup a učitel Církve
Čt 2 NP SV. EUSEBIUS Z VERCELLI, biskup
NP SV. PETR JULIÁN EYMARD, kněz
10. výročí kněžského svěcení ● P. Antonín Lukeš, M.Id
Pá 3
So 4 P SV. JAN MARIE VIANNEZ, kněz
Ne 5 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Po 6
PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
Út 7 NP SV. SIXTUS II., papež
NP SV. KAJETÁN, kněz
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út

8 P SV. DOMINIK, kněz
Svátek ● J. Em. Dominik Kardinál Duka, OP
9 SV SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE, panna a mučednice,
patronka Evropy
10 SV SV. VAVŘINEC, jáhen a mučedník
11 P SV. KLÁRA, panna
12 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
13 NP SV. PONCIÁN, papež, A HYPPOLIT, kněz, mučedník
14 P SV. MAXIMILIÁN MARIE KOLBE, kněz a mučedník
15 SL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – doporučený svátek
 23:59 ● Uzávěrka farního listu
16 NP SV. ŠTĚPÁN UHERSKÝ
17
18
19 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
20 P SV. BERNARD, opat a učitel Církve
21 P SV. PIUS X., papež
15

St
Čt
Pa
So

22
23
24
25

Ne
Po
Út
St
Čt
Pa

26
27
28
29
30
31

P PANNY MARIE KRÁLOVNY
NP SV. RŮŽENA Z LIMY, panna
SV SV. BARTOLOMĚJ, apoštol
NP SV. BENEDIKT, JAN, MATOUŠ, IZÁK A KRISTINA, mučedníci
NP SV. LUDVÍK, král
NP SV. JOSEF KALASANSKY, kněz
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
P SV. MONIKA
P SV. AUGUSTIN, biskup a učitel Církve
P UMUČENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE

 každá neděle a slavnost
snídaně

(ve dne pracovního volno)

● 9:00 ● Michle – fara ● Farní

Rodiny jako bohatství ● Aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý ekonomický a
politický dopad, chránila rodiny jako největší bohatství lidstva.
Za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se Bůh zjevuje (srv. Žl
29/28).
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: Markéta Hamplová; doprava FL na faru: Monika Voženílková.
Žádáme autory o pochopení pro redakční a jazykovou úpravu zaslaných textů.
Vychází 24. 6. 2018. Náklad 300 výtisků. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla bude
ve středu 15. 8. 2018. Příští číslo vyjde 26. 8. 2018. (Změna termínu vyhrazena.)
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