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Zvu nás všechny, abychom toto
povánoční
období
považovali
za období privilegované a mimořádně
milostivé, protože duch Vánoc je stále
s námi, ale máme výhodu v tom,
že už nás netrápí starosti s úklidem,
nákupy,
dárečky,
rodinnými
návštěvami, či cestováním. Zároveň
jsme se znovu ocitli v “reálném” čase
s jeho každodenní rutinou a problémy,
s některými nevyřešenými konflikty,
bolestmi,
často
doprovázenými
úzkostmi, nepokojem nebo depresemi.
Jak tedy neztratit ducha pokoje,
radosti, duchovní a emocionální
obnovy?

Milí farníci a přátelé.
V měsíci lednu budeme mít
možnost pokračovat ve vánočním
duchu i navzdory tomu, že vánoční
období oficiálně končí 9.1. Do svátku
Uvedení Páně do Chrámu (Hromnice,
2. února) však budeme moct i v našich
kostelích prožívat atmosféru těchto
krásných svátků skrze jesličky
a rozsvícené vánoční stromečky.
Otázky, které bychom si v tomto čase
měli položit, jsou důležité a velmi
osobní: totiž, do jaké míry jsem byl
schopen přijmout dar Vánoc do svého
života a pokračovat v jeho růstu v mém
srdci. Jaký význam by pro mne
měl skutek Narození Pána z Panny
Marie v Betlémě, pokud se nenarodí
ve formě obnovené víry i v mém srdci?

Během těchto svátečních dní
se mi v mysli neustále připomínalo
evangelium, kde si farizeové stěžovali
učedníkům: “Jak to, že váš učitel
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jí s celníky a hříšníky? On to slyšel
a řekl: Lékaře nepotřebují zdraví,
ale nemocní”(Mt 9,12).

a jejich ovoce nepotřebuje. Stačí mu
rodina, odpočinek, pohoda, dobré
jídlo, cestování, ...

V předkladu do dnešní reality
tato slova znamenají právě to, co dává
nejhlubší smysl Vánocům a celé
křesťanské existenci: “Já Kristus,
jsem
přišel
na
tento
svět,
do jeho historie i do tvé osobní
historie, abych byl Emanuel – Bůh
s tebou. Nepřišel jsem jako odměna
za tvé dobré chování během celého
roku, ani pro tvé schopnosti, talenty
a úkony zbožnosti, které považujeme
za správné. Přišel jsem na svět
před 2000 roky a teď, abych ti přinesl
léky a úlevu ve tvých bolestech,
trápeních
a
všech
potřebách,
které vidím ve tvém srdci”.

Křesťan je ten, kdo bojuje všemi
silami
se
svými
slabostmi
a
nedokonalostmi,
vnějšími
a vnitřními problémy a cítí, že v tomto
těžkém boji mu právě přes požehnané
a milostivé Vánoce přichází pomoc
a posila v zápase, ve kterém
by mu jinak chyběly síly, schopnosti
a odvaha. Je to postoj nás, kdo jsme
v očekávání příchodu lékaře – Krista,
který skrze svou milost dává novou
energii naší emocionální nestálosti,
duchovní slabosti až znechucenosti
a udržuje nás ve stavu ostražité
bdělosti na naší duchovní cestě.
V neděli 1. ledna slavíme
slavnost Panny Marie, Matky Boží,
nejdůležitější, čistě lidské bytosti naší
historie. Tato jednoduchá a pokorná
žena, vždy připravená sloužit Bohu
a člověku, byla neustále plně
odevzdaná misii, která jí byla svěřená.
Prosme ji, naši nebeskou Matku
mystického života a stejně tak
i Tři krále, mágy a mudrce, kteří nám
svým příkladem ukazují, že každé úsilí
na cestě k Ježíškovi vede k daru
posvěcující milosti, nevyhnutelnému
pro náš plnohodnotný křesťanský
život.

V tom je skutečná radost a zdroj
obnovy naší víry, že Bůh se ukázal
jako soucitný a milosrdný, On se nám
dává jako potrava a lék, ochrana,
útulek a nový život. Pro každého,
kdo má pocit, že tento rok byl tvrdý,
složitý a bolestivý má Bůh tento
největší dárek: Jeho vlastního Syna,
protože On si vzpomněl na naše
potřeby, na potřeby svých milovaných
dětí.
Ano, je nutná pokora a snaha
o
stav
trvalé
modlitby,
abychom
dokázali
prožívat
opravdovou vánoční radost, neboť ten,
kdo
nemá
žádné
problémy
(ani hříchy...), protože je řeší mimo
Boží milost, ve skutečnosti Vánoce

Přeji vám všem požehnaný a vánoční
nový rok 2017.
P. Miloš Miko, M.Id., farní vikář
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spektra sortimentu a především
nezastupitelná pomoc vás všech,
kteří jste se podíleli na přípravách
a pomohli ve všech směrech
úspěšnosti
této
akce.
Velké poděkování patří rovněž i našim
babičkám, které i letos navázaly
krásné adventní věnce a další vánoční
dekorace, napekly vynikající domácí
dobroty a pomohly tak při celé
realizaci akce.
Celkový finanční výtěžek z akce
činil 66.524 Kč, což je skutečně
úžasný výsledek a svědčí o píli a úsilí
všech farníků. 80 % z této částky
putuje na probíhající rekonstrukci sálu
na Habrovce a 20 % částky podpoří
jednu z rodin naší farnosti,
která se ocitla ve velmi tíživé životní
situaci, především s ohledem na vážný
zdravotní stav třech malých dětí.
Pomohli
např.
těmto
organizacím: Arcidiecézní charita
Praha – azylový dům sv. Terezie,
Dětský
domov
Nymburk,
Diagnostický
ústav
či Diakonie. Velmi naši pomoc ocenily
a na Vánoce udělaly radost těm,
kteří pomoc potřebovali nejvíce.
Na letošním ročníku bazaru
jsme mohli poprvé naleznout stánek
s vánočním zbožím Školských sester
(řád naší farnosti) a jejich ozdoby
či krásná přáníčka jistě udělala radost
v mnoha domácnostech. Věříme,
že spolupráce s nimi bude rovněž
pokračovat i v následujících ročnících.
Závěrem
děkujeme
všem
za cennou podporu a pomoc na této

POZVÁNKA
NA BIBLICKÉ HODINY
S novým rokem bychom vás,
milí farníci, rádi přizvali k biblickým
hodinám, které vede naše farnice
a
přítelkyně
Lenka
Novotná.
Hodiny jsou každé 2. pondělí v měsíci,
vždycky v 18:30 v sakristii kostela
v Krči. Před rekonstrukcí sálu bývaly
v kavárničce, kam se po rekonstrukci,
tedy celkem brzy, opět vrátí.
Čteme kontinuálně po kapitolách
z Písma svatého, obvykle z Nového
zákona. V adventu jsme dočetli list
Římanům a v lednu budeme začínat
novou knihu. Při biblických hodinách
se též společně modlíme a diskutujeme
nad otázkami, které v nás biblický text
vzbudí.
P. Antonín Lukeš, M.Id.
a Lenka Novotná

TRADIČNÍ BAZAR
ROZZÁŘIL
PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI
První
adventní
neděli
27. 11. 2016 proběhl další ročník
adventního charitativního bazaru
na Habrovce. Letošní ročník pomyslně
uzavřel brány původního sálu
na Habrovce před jeho rekonstrukcí.
Díky vám všem farníkům se stal opět
velmi vydařenou a dnes již tradiční
akcí, která Habrovku rozzářila první
adventní neděli. Vysoká návštěvnost
bazaru, mnoho přijatých darů širokého
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příjemné a úspěšné akci, která zdobí
naši Habrovku. Pevně věříme,
že se podařilo splnit cíl akce,
tj. jak pomoci, tak se společně setkat
a zastavit na začátku adventu. Přejeme
všem mnoho zdraví a Božího
požehnání do nového roku 2017.

naděje, protože byl starý a manželka
neplodná.
On
však
uvěřil.
S důvěrou v tento příslib
se Abraham vydal na cestu, rozhodl se
opustit svoji zemi a stát se cizincem,
doufal v tohoto „nemožného“ syna,
kterého mu měl darovat Bůh, navzdory
tomu, že Sářino lůno bylo již takřka
odumřelé. Abraham uvěřil, jeho víra
se otevírá zdánlivě nerozumné naději.
Je to schopnost překračovat lidské
úsudky, moudrost a rozvážnost světa
i to, co je zdravým rozumem
považováno za normální, a věřit
v nemožné. Naděje otevírá nové
horizonty, uschopňuje snít o tom,
co není ani představitelné. Naděje
umožňuje vstoupit do temnoty nejisté
budoucnosti a kráčet ve světle. Naděje
je krásná ctnost, dává nám sílu putovat
životem.
Je to však obtížná cesta. A také
na Abrahama přijde krize neútěchy.
Důvěřoval, opustil dům, svoji zem,
své přátele..., všechno. Odešel, přišel
do země, kterou mu Bůh ukázal,
a čas plynul. Cestování v té době
nebylo jako dnes, letadlem za pár
hodin. Bylo zapotřebí měsíců a let.
Čas plynul, ale syn nepřicházel
a Sářino lůno bylo stále uzavřeno.
A Abraham, i když neříkám,
že ztratil trpělivost, ale stěžuje si Pánu.
Také toto se učíme od našeho otce
Abrahama: stěžovat si Pánu je způsob,
jak se modlit. Někdy, když zpovídám,
slýchávám: „Stěžoval jsem si
na Pána...“ a odpovídám: „Stěžuj si!
Vždyť on je otec!“. Stěžovat si Pánu

za tým organizátorů bazaru
Lucie Kirschová

KŘESŤANSKÁ NADĚJE
- ABRAHAM, OTEC
VĚŘÍCÍCH A DOUFAJÍCÍCH
Katecheze papeže Františka
na gen. audienci
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Svatý Pavel nám v listě
Římanům připomíná velkou postavu
Abrahama, aby nám ukázal cestu víry
a naděje. Apoštol o něm píše: „Ačkoli
už nebylo naděje, on přece doufal
a uvěřil, že se stane otcem mnoha
národů“ (Řím 4,18); „ačkoli už nebylo
naděje, on přece doufal“. Toto pojetí
je mocné: i když není naděje, doufám.
Takový je náš otec Abraham.
Svatý Pavel odkazuje na víru,
kterou Abraham uvěřil slovu Boha,
který mu sliboval syna. Bylo opravdu
třeba doufat, „ačkoli nebylo naděje“,
poněvadž to, co Pán oznamoval,
bylo nepravděpodobné. Byl přece
již
starcem
skoro
stoletým
a
jeho
manželka
neplodná.
Nebylo východiska! Bůh to však řekl
a Abraham uvěřil. Nebylo lidské
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je způsob modlitby, to je dobré.
Abraham si Pánu stěžoval slovy:
„Pane, Hospodine, [...] nemám děti,
dědicem mého domu bude damašský
Eliezer“ (tedy správce Abrahamova
domu). Abraham dodal: „Nedal jsi mi
potomka, bude po mně dědit jeden
z lidí mého domu. A Pán
mu odpověděl takto: »Ten po tobě
dědit nebude; kdo však vyjde z tvého
lůna, ten bude po tobě dědit.«
Vyvedl ho ven a pravil: »Pohlédni
na nebe a spočítej hvězdy,
můžeš-li je spočítat« - a dodal:
»Tak četné bude tvé potomstvo«.
Abrahám znovu Hospodinu uvěřil,
a ten ho za to uznal za spravedlivého“
(Gen 15,2-6).
Scéna se odehrávala v noci,
venku
byla
tma,
ale
také
v Abrahamově srdci byla temnota
zklamání, malomyslnosti, svízele
doufat dál v něco nemožného. Praotec
je nyní ve velmi pokročilém věku,
zdá se, že už nestihne mít dítě
a jeho služebník zdědí všechno.
Abraham se obrací k Pánu,
ale Bůh, třebaže je přítomen a mluví
s ním, jakoby se vzdaloval a jakoby
neměl dodržet svoje slovo. Abraham
se cítí osamocen, je starý a znavený,
visí nad ním hrozba smrti.
Jak
má
dál
důvěřovat?
A přece, tato jeho stížnost
je formou víry, je modlitbou. Abraham
navzdory všemu dál věří v Boha
a doufá, že se něco může stát.
Proč by se jinak obracel k Pánu,
stěžoval si a připomínal Mu Jeho

sliby? Víra není jenom ticho,
které akceptuje všechno bez odpovědi,
naděje není jistota, která tě zabezpečí
před pochybnostmi a rozpaky.
Nezřídka je naděje temnotou,
ale naděje tam je a vede tě vpřed.
Víra je také zápas s Bohem
a představuje Mu naši hořkost
bez „zbožných“ fikcí. Kdosi mi řekl:
„Hněval jsem se na Boha a řekl jsem
mu to a ono...“ – odpověděl jsem
„Ale On je otcem, On tě chápe:
jdi v pokoji!“ Tuto odvahu je třeba
mít! Toto je naděje. A naděje znamená
také nemít strach vidět realitu takovou,
jaká je, a přijmout její protivenství.
Abraham se tedy ve víře obrací
k Bohu, aby mu pomohl dále doufat.
Je zajímavé, že neprosí o syna,
nýbrž o pomoc, aby mohl dále doufat.
Modlí se, aby měl naději. A Pán
odpovídá
a
zdůrazňuje
svůj
nepravděpodobný
příslib:
tvůj služebník nebude tvým dědicem,
nýbrž tvůj vlastní syn, narozený
z Abrahama, zrozený z něho.
U Boha se nic nezměnilo. Nadále
poukazuje na to, co již řekl, nenabízí
Abrahamovi záchytné body, aby měl
pocit bezpečí. Jeho jedinou jistotou
je důvěřovat v Pánovo slovo
a
nadále
doufat.
A znamení, které Bůh dává
Abrahamovi, je pokyn, aby věřil
a doufal dál: „Pohlédni na nebe
a spočítej hvězdy [...] Tak četné bude
tvé potomstvo“ (Gen 15,5). Příslib
dosud trvá, něčeho se v budoucnu ještě
lze nadát. Bůh vyvádí Abrahama ven
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ze stanu, ale ve skutečnosti z jeho
omezených vizí, a ukazuje mu hvězdy.
Víra se musí umět dívat očima víry.
Jsou to jenom hvězdy, které mohou
vidět všichni, ale pro Abrahama
se mají stát znamením věrnosti Boha.
A toto je víra, cesta naděje,
kterou se má každý z nás ubírat.
Když i nám zůstane jako jediná
možnost pohlédnout na hvězdy,
pak je čas důvěřovat Bohu.
Nic
není
krásnějšího.
Naděje neklame.

SBÍRKY V LISTOPADU
A PROSINCI 2016
27.11.2016 sbírka na farnost
=12.322,--Kč
04.12.2016 Mikulášská sbírka
na seminář
=10.907,--Kč
11.12.2016 sbírka na farnost
=11.577,--Kč
18.12.2016 sbírka na farnost
=13.363,--Kč
25.12.2016 sbírka na farnost
=15.817,--Kč

zdroj: www.radiovaticana.cz

P. Antonín Lukeš, M.Id.

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

Ne

Po
Út

1 SL ● SLAVNOST PANNY MARIE, MATKY BOŽÍ,
Světový den modliteb za mír
08:00 ● kostel Michle ● mše svatá
10:00 ● kostel Krč ● mše svatá
19:00 ● kostel Krč ● mše svatá
2 P ● SVATÍ BASIL VELIKÝ A ŘEHOŘ NAZIÁNSKÝ,
biskupové a učitelé církve
3 P ● NEJSVĚTĚJŠÍ JMÉNO JEŽÍŠ
P ● SVATÁ JENOVÉFA, panna
09:15 ● fara ● Sedmikrásek - setkání maminek s dětmi
16:00 ● Sue Ryder ● mše svatá
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4 P ● BLAHOSLAVENÁ ANDĚLA Z FOLIGNA, řeholnice
P ● SVATÁ ALŽBĚTA SETONOVÁ,
řeholnice a misionářka v USA
20:00 ● kostel Krč ● modlitba Taizé
5 P ● SVATÝ TELESFOR, papež a mučedník
6 SL ● SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ, doporučený svátek
7 P ● SVATÝ RAJMUND Z PEŇAFORTU, kněz
8 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
9 P ● SVATÝ JULIÁN, mučedník
17:30 ● kostel Krč ● dětská mše svatá
18:30 ● fara ● farní biblická hodina
10 P ● SVATÝ AGATHON, papež
09:00 ● fara ● setkání žen ze společenství Noemi
11 20:00 ● fara ● setkání mužů, příznivců mužské spirituality
12 P ● SVATÝ PROBUS, biskup
13 P ● SVATÝ HILARIUS Z POITIERS, biskup
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická adorace
s četbou z Nového zákona
14 P ● SVATÝ SÁVA SRBSKÝ, opat a biskup
15 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16 P ● SVATÝ MARCEL I., papež
17 P ● SVATÝ ANTONÍN, opat
09:15 ● fara ● Sedmikrásek - setkání maminek s dětmi
18 P ● PANNA MARIA, MATKA JEDNOTY KŘESŤANŮ,
začátek týdne modliteb za jednotu křesťanů
18:45 ● fara ● ekumenická biblická hodina
19 P ● SVATÍ MÁRIUS, MARTA A JEJICH SYNOVÉ, mučedníci
18:45 ● fara ● farní rada
20 P ● SVATÝ FABIÁN, papež a mučedník
P ● SVATÝ ŠEBESTIÁN, mučedník
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická adorace
s četbou z Nového zákona
21 P ● SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ, mučednice
22 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
23 P ● SVATÝ ILDEDFONS, arcibiskup v Toledu
24 P ● SVATÝ FRANTIŠEK SALESKÝ, biskup a učitel církve
25 SV ● SVÁTEK OBRÁCENÍ SVATÉHO PAVLA
26 P ● SVATÍ TIMOTEJ A TITUS, biskupové
27 P ● SVATÁ ANDĚLA MURICIOVÁ, panna
7

So
Ne
Po
Út

28
29
30
31

Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická adorace
s četbou z Nového zákona
P ● SVATÝ TOMÁŠ AKVINSKÝ, kněz a učitel církve
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
P ● SVATÁ MARTINA, jáhenka a mučednice
P ● SVATÝ JAN BOSCO, kněz a zakladatel
09:15 ● fara ● Sedmikrásek - setkání maminek s dětmi

ROZVRH MŠÍ SVATÝCH BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
MICHLE

KRČ
17:30

17:30
12:00
17:30

17:30

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

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

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)


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 1. 1. 2017. Náklad 300 výtisků. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla bude ve
středu 18. 1. 2017 ve 23:59. Příští číslo vyjde 29.1.2017. (Změna termínu vyhrazena.)
8

9

