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FARNÍ LIST
ÚVODNÍ SLOVO
Milí farníci,
farní list je vynikající prostředek,
který je mi Boží velkorysostí a láskou
nabídnut, abych Vám mohl mluvit do
srdce.
Prožili jsme Velikonoční triduum
ve farnosti. Toto triduum vyvrcholilo
Ježíšovým zmrtvýchvstáním. Přímých
svědků této základní události lidských
dějin bylo kolem 500 lidí, nebo o
trošku víc. Toto číslo se o hodně
zmenšuje, když počítáme lidi, od
nichž máme přímé svědectví, totiž ty,
kteří o této události psali a pak to, co
psali se dostalo k nám. Skutečná
historická událost Ježíšova zmrtvýchvstání je od nás časově daleko.
Jsou potom další svědectví Ježíšova
zmrtvýchvstání. Asi nejdůležitější z
těchto svědectví je to, které vydává o

sobě sv. Pavel, který tvrdí, že se mu
Zmrtvýchvstalý zjevil. V tom je však
důležitý rozdíl. Těchto pět set lidí, o
nichž jsme mluvili, viděli Ježíše před
Jeho nanebevstoupením, zatímco sv.
Pavel viděl Ježíše po Jeho
nanebevstoupení, totiž sv. Pavel měl
zjevení jiného druhu. Ale Apoštol to
považuje za stejně platné. Krátce
řečeno, sv. Pavel uplatňuje navždy
možnou osobní zkušenost Krista
zmrtvýchvstalého. Vskutku je hodně
těch, kteří vypravují o Ježíšově
zjevení, prožitého osobně a dokonce
fyzicky. Například, zkušenosti držení
Dítěte Ježíše v náručí (sv. Antonín
Paduánský nebo sv. Kateřina Boloňská).
Potom je nesmírný počet těch, kteří
tvrdí, že měli takovou zkušenost s
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Ježíšem, a že, i když to nebylo přímé
zjevení, zanechalo jim jistotu, že co
prožili nemohlo být bez Jeho
přítomnosti. Je to zkušenost Jeho živé
přítomnosti. Případy této zkušenosti
jsou nespočitatelné.
A ještě k tomu, každý z nás
věřících v Krista zmrtvýchvstalého
měli jsme zkušenost, že Kristus nás
navštívil
různými
způsoby
a
podobami. Je to zkušenost, která je
poznatelná podle stavu, ve kterém
zůstává naše duše po Jeho návštěvě.
To může být duchovní stav, který
nazýváme obrácení, konverze. Proto
mnoho z nás říká o sobě: „já jsem
konvertita/konvertitka“. Anebo to
může být záchrana od velkého
nebezpečí, kterou si neumíme
vysvětlit jinak, než Boží prozřetelností; a nazýváme je „zázrak“.
Je důležité přijímat to množství
setkání s Ježíšem zmrtvýchvstalým,
jako je stejně důležité počítat s tím, že
Kristus tě může navštívit kdykoliv,
bez ohlášení; a ještě důležitější, řekl
bych, je přijímat, že On nás
navštěvuje pokaždé, když se v Jeho
jménu shromažďujeme, hlavně kolem
eucharistie, a když přijímáme Jeho
Tělo.
Přeji Vám všem požehnanou
Velikonoční dobu.

Laudato si’
Letošní Velikonoce se protnuly s
oslavami Dne Země a nyní v květnu
si připomínáme vydání „ekologické“
encykliky papeže Františka Laudato
si’ s podtitulem „O péči o společný
domov“. Encyklika měla velký ohlas,
nicméně nespadla z ničeho nic z nebe.
V roce 2015 zároveň vyústily snahy o
ochranu klimatu v uzavření celosvětové úmluvy OSN na konferenci v
Paříži, vyvrcholila migrační krize a
objevily se první náznaky budoucích
problémů se suchem v Evropě. Papež
se v encyklice obrací nejen k nám
křesťanům, ale „ke každému člověku
planety“ s výzvou k podstatné změně
kurzu, k ekologické konverzi každého
z nás „obyvatel společného domova“.
Po čtyřech letech se můžeme sami
sebe zeptat, co jsme ve svých
životech změnili, jak vážně jsme vzali
papežova slova, pokud jsme se o ně
vůbec zajímali.
Papežova slova by nás totiž neměla
nechat klidnými. Podíl každého z nás
na poškozování životního prostředí
chápe jako hřích, který je vždy naším
osobním hříchem. Ať už z vlastního
pohodlí jezdíme do práce auty, pijeme
vína z druhého konce světa nebo
sedíme na židli z tropického dřeva,
jsme po krk ve hříchu. Protože naše
pohodlí je nakonec vyváženo
zhoršením života někoho jiného,
člověka na druhé straně světa. Změna
klimatu způsobená industrializací a
poškozování přírody „průmyslem

O. Alberto
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spotřeby“ dopadá zatím na ty
nejslabší, na země třetího světa, na
lidi vyloučené.
S tím souvisí hlavní téma vinoucí
se celou encyklikou. Papež píše, že
ekologický přístup se stále více stává
přístupem sociálním. Nejenže nelze
oddělovat krizi ekologickou od krize
sociální, ale také jejich řešení musí
být společné. „Věřící i nevěřící jsou
zajedno v tom, že Země je ze své
podstaty společným dědictvím, jehož
plody mají sloužit všem. Pro věřící je
to otázkou věrnosti Stvořiteli, protože
Bůh stvořil svět pro všechny.
V důsledku toho každá ekologická
angažovanost musí zahrnovat sociální
perspektivu,
která
zohledňuje
základní
práva
těch
nejvíce
znevýhodněných.“
A
pokračuje
s odvoláním na Jana Pavla II.:
„Křesťanská tradice nikdy neuznávala
právo na soukromé vlastnictví za
absolutní
či
nedotknutelné
a
zdůrazňovala sociální funkci jakékoli
formy soukromého vlastnictví…
každé soukromé vlastnictví je vždy
zatíženo
sociální
hypotékou“.
Přiznejme si, že tato radikalita je
příliš vzdálená našemu „spravedlivému“ chápání světa. Kdo z nás
považuje svůj majetek za otevřený
pro všechny? A přitom je to radikalita
Písma. A Písmo vždy bylo a je
kontra-kulturním textem, podobně
jako současný papež František jde
často proti proudu zaběhaných
pořádků.
Vztah k přírodě podle papeže nelze

uzdravit bez uzdravení lidských
vztahů. My, kteří žijeme v blahobytu
Evropy si musíme přiznat svou vinu a
změnit chování. Konstantinopolský
patriarcha Bartoloměj, kterého papež
často cituje, navrhuje obrátit se v
solidaritě „od spotřeby k obětavosti,
od nenasytnosti ke štědrosti, od
plýtvání ke sdílení … učit se dávat a
nikoli si jen odříkat“. A nejedná se
pouze o solidaritu mezi bohatými a
chudými, ale také mezi silnými
kulturami a slabými kulturami (často
domorodými), a v neposlední řadě
také o solidaritu mezi generacemi.
Pokud naše generace bude i nadále
těžit z darů Země stejným tempem, co
předáme našim vnukům? Nelze si
jednoduše představovat, že technologický pokrok vyřeší problémy, které
jsou za dveřmi. Na to neúspěšně
spoléhalo v historii již několik
civilizací. Se změnou klimatu totiž
přijde migrační vlna, která bude
nesrovnatelně větší, než jakou zažila
jižní Evropa v minulých letech. A
tentokrát se už nevyhne ani nám,
žádné ploty ani zdi ji nezastaví.
Papež vyzývá k ekologické
konverzi, k hlubokému vnitřnímu
obrácení, doprovázenému změnou
návyků spotřeby a vztahu ke světu. A
ukazuje na svatého Františka, z jehož
Chvály stvoření si vypůjčil název celé
encykliky a kterým je inspirován od
doby svého zvolení papežem. Svatý
František totiž „projevoval zvláštní
pozornost k Božímu stvoření i vůči
chudým a opuštěným. Miloval a byl
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milován pro svoji radost, velkorysou
oddanost a pro svoje všeobjímající
srdce… Na něm je patrné, do jaké
míry jsou neoddělitelné starost o
přírodu, spravedlnost vůči chudým,
nasazení pro společnost a vnitřní
pokoj.“ Odpovědná střídmost a
svoboda od „mít“ pak nepředstavuje
něco volitelného, jakýsi druhotný
aspekt křesťanského života, ale
podstatnou
součást
křesťanské
spirituality. Nepředstavuje méně
života ani nižší intenzitu, ale otevírá
prostor pro hlubokou radost a pravý
pokoj.

oltáře je nádherná skleněná výzdoba –
reliéf Nanebevzetí Panny Marie.
Raritou kostela je malý zvon,
umístěný na kraji presbytáře. Na něj
se zvoní při příchodu k oltáři i při
pozdvihování. Zde slavíme svoji mši
svatou
s otcem
Albertem.
Tu
obětujeme za nenarozené děti jako
reakci na pastýřský list našich
biskupů. Po mši máme výklad o
historii kostela, který je v poledne
přerušen vyzváněním zvonů. Ty se
nedávno po dlouhé době vrátily. Po
polední
modlitbě
je
možnost
vystoupit na věž (pouze 89 schodů) a
kochat se krásným výhledem.
Následuje oběd v pěkné restauraci.
Tady točí místní neratovské pivo
Prorok. V krámku je možnost
zakoupit nějaké předměty z chráněných dílen.
Následuje krátký přesun do
Bartošovic nad Orlicí. Tady je velká
prodejna výrobků z chráněných dílen.
Nejvíce se prodávají misky, hrnečky,
látkové hračky, oplatky a další pivo
Jelen z Letohradu.
Vydáváme se k poslednímu cíli
naší pouti, kterým je Liberk. Tady
stojí starý barokní kostel svatých
Petra a Pavla. Je celý dřevěný,
dřevěná je i vedle stojící zvonice a
fara. Kostel je uvnitř krásně
vyzdobený malbami. Modlíme se zde
křížovou cestu. Po prohlídce nás čeká
cesta domů. Silnice jsou úzké a
klikaté. Ale po chvíli najíždíme u
Hradce Králové na dálnici. Pan řidič
zvládl jízdu tam i zpátky výborně. Při

Psáno 22. 4. 2019 v Den Země
Tomáš Matuška

Farní pouť 2019
Do Neratova a Liberku
Naposledy jsme Neratov navštívili
v roce 2006 a za těch 13 let se toho
velmi změnilo.
Pouť se koná nezvykle brzy – již 6.
dubna. Sraz účastníků je v sedm
hodin. A tak jako vždy, všichni jsou
na místě včas. Této pouti se zúčastní
farnost Michle a Modřany společně.
Po krátké zastávce na občerstvení
přijíždíme na místo asi v půl
jedenácté. Hned je vidět, že věže mají
nové báně. Po příchodu do kostela si
prohlížíme skleněnou střechu. Prostor
je vyčištěn a vybaven základním
mobiliářem – obětní stůl, ambon,
sedadla a lavice. Na místě hlavního
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příjezdu do cíle máme nějaké
zpoždění oproti plánu. Ale čas
strávený
s přáteli
není
časem
ztraceným. Díky patří i Lukášovi za
tradičně perfektní plánování našich
poutí. Nevíme, jak se z rodinných
důvodů
budou
další
poutě
uskutečňovat. Přesto se těšíme!

v Praze, kde nyní působí jako
pedagog.
Oba považují za důležité rozvíjet
komuniální ekleziologii (život církve
ve společenství), za nebezpečí pro
církev považují magické chápání
svátostí a klerikalismus.
Zajímavou pasáží z osobní historie
bylo postupné porozumění, jak
svoboda a tvořivost v křesťanství
nabývají důležitosti nad morálkou a
pravidly a že církví je celý putující lid
(i když se nám to zdá dnes již
samozřejmé).
V dalších částech hosté zdůraznili,
jak je důležité, aby církev byla
místem, kde Boží lid nalézá bezpečí,
že je dobré, když je náboženství
nástrojem, který má podpořit naši
křesťanskou víru, ale nestane se samo
cílem a středem pozornosti.
V části o svátostech zmínili
důležitost vědomí, že eucharistii slaví
shromážděné společenství, a přitom je
důležité, když předsedá ordinovaný
služebník - kněz. Zajímavé byly i
pasáže, jak kněžím skryté církve v
pastoraci pomáhalo, že měli i svá
civilní zaměstnání.
Takto je to ve zkratce, ale plno
postřehů a kousek milé atmosféry
můžete zaznamenat na nahrávkách odkaz na ně můžete získat na farním
mailu michlehabrovka@gmail.cz

Jan Dostál

Co se dělo v sále Habrovka
Co a kdo je církev
Jan Konzal a Martin Šály
Dalším nedělním hostem na Habrovce
byl 24. 2. 2019 tajně vysvěcený
ženatý duchovní skryté církve Jan
Konzal. Je nekonformním teologem a
spisovatelem. Za komunistické totality byl organizátorem podzemních
vzdělávacích kurzů, a hybatelem
jedné části skryté církve.
V jím pořádaných tajných kurzech
přednášeli mj. Antonín Liška, později
biskup budějovický, Miloslav Vlk,
tehdy myč výloh, později arcibiskup,
Oto Mádr a Josef Zvěřina a další
známé osobnosti, které nemohly za
komunistů veřejně působit.
I přes dobrodružné historické reálie,
včetně věznění, bylo nejzajímavější
seznámit se především s jeho
způsobem uvažování o víře, církvi a
svátostech.
Doprovázel jej informatik a
katolický teolog Martin Šály, který
vystudoval IES a teologii na ETF UK

Knihy obou hostů:
M. Šály: Mezi duchem a uchopitelností (2018)
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Pro děti
Na cestě s Pannou Marií

Jan Konzal:
Zpověď tajného biskupa (1998)
Chuť změny, chuť kořisti (2001)
Orientace na cestě životem (2005)
Duch a nevěsta (2010)

Milé děti, máte rádi jaro? Konec
otravného oblékání teplého oblečení,
začátek dlouhých dnů na hřišti, v lese,
na trávě s míčem. Doba výletů a
poznávání nových míst.
Poslední květnový den, si v Církvi
připomínáme také jeden výlet, a to
když se Panna Maria vydala za svou
příbuznou Alžbětou. Svátek se
jmenuje Navštívení Panny Marie.

Josef Basík

Koncert Nitky
V květnu bychom Vás rádi pozvali do
Sálu Habrovka na koncert projektu
Nitky (viz plakátek vzadu). Jaká je
geneze tohoto hudebně poetického
projektu?
Za vším stojí básně Bohuslava
Reynka a jeho francouzské manželky
Suzanne Renaud. V překladu Alice
Škochové je zhudebnil Ondřej Škoch
(zpěv, kytara, baskytara). Tento
poetický koktejl doplňují svým dílem
další hudebníci: Štěpán Škoch
(saxofon, bicí, perkuse), Petr Tichý
(kontrabas) a dále Darek Král
(klavír), Mařenka Tichá (violoncello)
nebo zpěvačka Zuzana Homolová.
My budeme mít možnost vidět
jádro této hudební formace v podání
sourozenců Ondřeje a Štěpána
Škochových
(některým
z
vás
známých jako dlouholetí členové
skupiny Chinaski) a Petra Tichého.
No, a protože koncertů Nitek je
„jako šafránu“, máte jedinečnou
příležitost jej zažít s námi ...

Když jsem byla malá, myslela jsem,
že někdo přišel za Pannou Marií na
návštěvu. Ale ne, naopak, na dlouhou
cestu do hor se vydává Panna Maria.
Chce navštívit svoji starší příbuznou,
která je těhotná a za pár měsíců se jí
má narodit dítě. Panna Maria je již
v té době také těhotná, nese v sobě
Ježíše. Středem svátku je setkání
těchto dvou žen a veliká radost
z toho, jak jim Bůh požehnal.
V evangeliu
svatého
Lukáše
najdeme popis této události:
„Když Alžběta uslyšela Mariin
pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle;

Lukáš Svoboda
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byla naplněna Duchem a zvolala
velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade
všechny ženy a požehnaný plod tvého
těla. Jak to, že ke mně přichází matka
mého Pána? Hle, jakmile se zvuk
tvého pozdravu dotkl mých uší,
pohnulo se radostí dítě v mém těle. A
blahoslavená, která uvěřila, že se
splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“
(Lk 1,40-45)
Panna Maria jí odpoví chvalozpěvem: „Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém
spasiteli, neboť shlédl na svou
nepatrnou služebnici…“
A tak i my, až se budeme radovat
z času stráveného v přírodě, pojďme
si vzpomenout na cestu, kterou
podnikla Panna Maria a poděkujme
spolu s ní Bohu za vše, co pro nás a
pro naše blízké udělal a dělá. A
zkusme udělat radost i my lidem
kolem sebe.
Dvě otázky pro zvídavé:
1. Víte, kdo se narodil svaté
Alžbětě?
2. Jak se jmenoval manžel svaté
Alžběty a jak přijal zprávu, že
bude na stará kolena otcem?

Lhotce pořádá benefiční koncert
klasické hudby. Vystoupí na něm
Panochovo kvarteto, které zahraje
skladby W. A. Mozarta, J. Haydna či
A. Dvořáka.
Koncert se koná 27. 5. 2019 v
19.00 h přímo v kostele Panny Marie
Královny míru, Ve Lhotce 36,
Praha 4.
Cena vstupenky 300 Kč. Celá
částka je příspěvkem do veřejné
sbírky na podporu výstavby Centra
Lhotka.
Rezervace vstupenek (číslované
sezení) probíhá na e-mailové adrese
benefice@centrumlhotka.cz, prodej
též každou neděli po mši svaté v
sakristii kostela. Vytištěno bylo 100
vstupenek. Veřejná sbírka byla
oznámena Magistrátu hl. m. Prahy.
Více viz www.centrumlhotka.cz.
Pavlína Muzikářová

Sbírky ve farnosti
Od 31. 3. do 21. 4. 2019
31. 03. na charitní činnost
v arcidiecézi
17 061 Kč
07. 04. farnost
12 986 Kč
14. 04. farnost
13 404 Kč
19. 04. na Svatou zemi 28 644 Kč
21. 04. farnost
8 376 Kč

(Správné odpovědi si můžete zkontrolovat
na poslední stránce Farního listu.)

Markéta Hamplová

Benefiční koncert v kostele na
Lhotce

P. Antonio V. Pérez C., M.Id.

Naše sousední farnost při kostele
Panny Marie Královny míru v Praze –
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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

***
Apoštolát Modlitby
Úmysl evangelizační
Za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi
národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.
Úmysl národní
Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí
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Květen 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
28. 4. až 20. 6. ● Arcidiecézní eucharistický kongres „Eucharistia et labor“
Na konci nedělních mší se budou číst krátké eucharistické úvahy
St 1 NP SV. JOSEF, DĚLNÍK
 Svátek práce
nebude 12:00 ● Michle – kostel ● Mše sv.
20:00 ● Krč – sál ● Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30
Čt 2 P SV. ATANÁŠ, BISKUP A UČITEL CÍRKVE
Pá 3 SV SV. FILIP A JAKUB, APOŠTOLOVÉ
Dobříš  Svatá Hora ● Noční putování pro mladé
So 4 9:00 - 15:00 ● Svatá Hora ● 18. Arcidiecézní pouť za duchovní povolání
Ne 5 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

14:00 – 19:00 ● Krč – sál ● Promítání a povídání ● P. Jaroslav
Mikeš a Salesiánští spolupracovníci – Misijní dílo P. Meda v Indii.
OD 6. DO 12.  TÝDEN MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ
Po 6 NP SV. JAN SARKANDER, KNĚZ A MUČEDNÍK
 17:30 ● Krč – sál ● Katecheze pro děti
Út 7
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
18:15-19:15 ● Michle – fara ● Seminář: Mystická antropologie
St 8 NP PANNA MARIA, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ
 Den vítězství
nebude 12:00 ● Michle – kostel ● Mše sv.
 18:30 ● Krč – sál ● Farní biblická hodina ● 1Jn 5
20:00 ● Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi
Čt 9
Pá 10
So 11 SV VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY SV. VÍTA
10

Ne 12 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 Den modliteb za duchovní povolání
 Svátek matek  Mezinárodní den ošetřovatelek
Po 13 NP PANNA MARIA FATIMSKÁ
 17:30 ● Krč – sál ● Katecheze pro děti
Út 14 SV SV. MATĚJ, APOŠTOL
9:15 ● Krč – sál ● Čtyřlístek
18:15-19:15 ● Michle – fara ● Seminář: Mystická antropologie
St 15  18:30 ● Krč – kavárna ● Biblická hodina ekumenická ● Rut 4

Čt 16
Pa 17

So 18
Ne 19

Po 20

Út 21

St 22

17:30 ● Hradčany – Katedrála ● Mše sv. ke svátku sv. Jana Nepomuckého
18:45 - 22:00 ● Katedrála  Karlův most ● Průvod + Svatojánské
slavnosti Navalis
SV SV. JAN NEPOMUCKÝ, KNĚZ A MUČEDNÍK,
HLAVNÍ PATRON ČECH
50. výročí úmrtí kardinála Josefa Berana
Michelský kaplan mezi 1. 9. 1914 a 1. 9. 1917
 23:59 ● Uzávěrka farního listu
P SV. JAN I, PAPEŽ A MUČEDNÍK
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Svatojánská sbírka na arcidiecézi
Mons. Zdenek Wasserbauer ● biskupské svěcení ● 1. výročí
♫ 17:00 ● Krč – sál ● Koncert ● Kapela Nitky
NP SV. KLEMENT MARIA HOFBAUER, KNĚZ
NP SV. BERNARDIN SIENSKÝ, KNĚZ
 17:30 ● Krč – sál ● Katecheze pro děti
NP SV. KRYŠTOF MAGALLANES A DRUHOVÉ
9:15 ● Krč – kostel/sál ● Sedmikrásek
18:15-19:15 ● Michle – fara ● Seminář: Mystická antropologie
NP SV. RITA Z CASCIE, ŘEHOLNICE
19:00 ● Krč – kostel ● Osmák – Úklid a Setkání s modlitbou

Čt 23
Pá 24  Den modliteb za církev v Číně
18:00 – 22:00 ● Michle – kostel
So 25 NP SV. BEDA CTIHODNÝ, KNĚZ A UČITEL CÍRKVE
NP SV. ŘEHOŘ VII, PAPEŽ
NP SV. MARIE MAGDALÉNA DE' PAZZI, PANNA
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 Mezinárodní den ztracených dětí
Ne 26 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 Den modliteb za pronásledované křesťany
Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu
Po 27 NP SV. AUGUSTIN Z CANTERBURY, BISKUP
 17:30 ● Krč – sál ● Katecheze pro děti
Út 28
9:15 ● Krč – kostel ● Sedmikrásek – Úklid
9:00 ● Krč – kavárna ● Noemi
18:15-19:15 ● Michle – fara ● Seminář: Mystická antropologie
St 29
Čt 30 SL NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek
Misionáři Identes ● P SV. FERDINAND, KRÁL
Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého
Pá 31 SV NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
 Svátek porodních asistentek
Odpovědi kvízu pro zvídavé:
1. Svaté Alžbětě se narodil syn, Jan Křtitel
2. Manželem Alžběty byl Zachariáš. Jemu se zjevil anděl, který mu oznámil, že se stane otcem.
On tomu nemohl uvěřit, a tak do doby, než se jeho syn narodil, byl němý.


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. Květnové číslo vychází
28. 4. 2019. E-mail pro zasílání příspěvků do farního listu: farlist@seznam.cz. Redakce
textů: Markéta Hamplová; doprava FL na faru: Monika Voženílková. Žádáme autory o
pochopení pro redakční a jazykovou úpravu zaslaných textů. Obrázek u článku Na cestě
s Pannou Marií z webové stránky www.clipart-library.com. Náklad 250 výtisků.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla bude v pátek 17. 5. 2019. Příští číslo vyjde 26. 5.
2019. (Změna termínu vyhrazena.)
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