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FARNÍ LIST
ÚVODNÍ SLOVO
činit dobro, mám v dosahu jen zlo.
Ve své nejvnitřnější bytosti se sice
s radostí podřizuji zákonu Božímu,
ale když mám jednat, tak pozoruji,
že jiný zákon vede boj proti zákonu
Božímu a činí mě zajatcem zákona
hříchu, kterému se podřizují mé údy.
Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě
vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině
Bohu buď dík skrze Ježíše Krista,
našeho Pána! – Tak tentýž já sloužím
svou
myslí
zákonu
Božímu,
ale svým jednáním zákonu hříchu».
(Řím 7,18-25)

Milí farníci.
Mnozí z nás, věřících či nevěřících
lidí, na sebe působíme vzájemným
dojmem nepřístupnosti, aniž bychom
chtěli být nepřístupní. I proti své vůli
býváme občas nebo často či dokonce
stále nepřístupní. A býváme i hříšně
nepřístupní. Je to patrně věc,
o které píše apoštol Pavel:
«Vím totiž, že v mé lidské přirozenosti,
nepřebývá dobro. Chtít dobro dokážu,
ale vykonat ho už nedokážu.
Vždyť nečiním dobro, které chci,
nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však
činím to, co nechci, nedělám to já,
ale hřích, který ve mně přebývá.
Objevuji tedy takový zákon: Když chci

Také v sobě poznáváme tentýž zákon,
který objevil apoštol Pavel. Jde však
o to, že zlo, které (jako apoštol Pavel)
máme v dosahu, není jen v dosahu,
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protože jej často i vykonáme.
Vykonáme
jej
mimovolně?
Nebo zlovolně? To je otázka na naši
osobní pravdivost vůči Bohu i lidem.
Nechci nikomu podsouvat hřích,
i když musím přiznat, že v sobě cítím
právě onu zlovolnost, nažhavenou
podsouvat hřích kde komu. Ale mimo
jakékoliv podsouvání jde skutečně
o to, že hřích, který máme v dosahu,
zpravidla i vykonáme. V takové
neblahé chvíli musíme být nápomocni
Ježíši Kristu a Jeho spásné lásce.
Buďme mu nápomocni pokorně
a o to víc pozorně: A sice tak,
že člověka, kterého jsme zranili naším
spontánně nebo zlovolně vykonaným
hříchem, poprosíme za odpuštění,
a stejně tak odpouštějme každému,
kdo
hříchem
zranil
nás.
Lidské odpuštění totiž není jenom
„lidské“, ke kterému se musíme
vždycky
překonávat.
Každému
lidskému odpuštění totiž sám Ježíš
Kristus přidává díl svojí spasitelské
moci, která nás daleko překračuje svou
Boží terapií zpřítomněné uzdravující
lásky, jejím čistým žitím a štěstím.
Bylo by určitě dobře, kdyby nás toto
odpouštění
–
milosrdenství
charakterizovalo v našem do hloubi
zraněném světě. Ale zároveň vězme,
že odpuštění jsou dlažební kameny
na cestě ke spojení s Kristem:
Ke spojení, které náš osobní stav
(uvyklý
vzorům
každodennosti)
proměňuje v transcendentní stav
evangelního
blahoslavenství
a dělá z nás syny a dcery

Nebeského Otce.
Všem vám vyprošuji, ať máte krásný
leden a všechno, co vás v lednu potká.
P. Antonín Lukeš, M.Id.

MILOŠ BLAŽEK MERKUR
V SÁLE NA HABROVCE

Sál Habrovka Vás zve na povídání
s Milošem Blažkem Merkurem,
se kterým jsme se v habrováckých
kostelních lavicích dlouho setkávali.
Povídání uskutečníme u příležitosti
neblahé vzpomínky na 70. výročí
komunistického puče v roce 1948.
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A přesně 70 let poté se sejdeme
v neděli 25. února 2018 v 16 hodin
v sále
na
Habrovce,
abychom si poslechli Merkurovo
vyprávění
o
změnách,
které nastaly po roce 1948. Víme už
z učebnic, co se stalo v celé
společnosti. Merkura se speciálně
vyptáme, jak se zásahy komunisticky
vedeného státu projevily v katolickém
a ve skautském prostředí.
Zveme Vás, michelské a habrovické
farníky všech ročníků narození,
abychom si vyposlechli, jak vypadaly
změny
svobodných
poměrů
v každodenním životě.

a pomohly tak při přípravách
i realizaci celé akce. S velkým
respektem
děkujeme
i
všem
maminkám, které si našly čas zapojit
se do příprav, a všem „silákům“,
bez kterých by se přípravy a následný
úklid bezesporu vůbec nezdařil.
Celkový finanční výtěžek z akce činí
68.732 Kč (v porovnání s loňským
rokem 66.524 Kč), což je skutečně
velmi úžasný výsledek a svědčí o píli
a velkém úsilí vás všech. Z této částky
byla již před Vánocemi poskytnuta
podpora ve výši 20.000 Kč pro rodinu
z naší farnosti, která se s ohledem
na velmi složitou zdravotní situaci
svých
třech
dětí
dostala
do svízelné životní tísně. Dalším cílem
našich
vybraných
prostředků
byla
maminka
samoživitelka
se čtyřmi dětmi, velice zadlužená
a
naše
prostředky
půjdou
na "vykoupení" z dluhu ve školce
nejmladší dcery tak, aby mohla opět
nastoupit a pokračovat v docházce.
1.000 Kč bychom si dovolili zaslat
organizaci,
která
zastřešuje
tzv. modlitby matek, které jsou
zařazeny pravidelně do programu
Sedmikrásku. Další část prostředků
poputuje na podporu organizace Cesta
domů, (která se zabývá problematikou
odborné péče o umírající a jejich
nejbližší rodinu), a zbývající část
finančního výtěžku bazaru by bylo
vhodné využít jako rezervu na drobné
úpravy farního sálu a zahrady, které
ještě
přece
jen
zbývají.

Pavlína Muzikářová

ADVENTNÍ BAZAR
ROZZÁŘIL HABROVKU
A BUDE OPĚT POMÁHAT
První adventní neděli 3. 12. 2017
proběhl další ročník adventního
charitativního bazaru na Habrovce.
Letošní ročník otestoval kapacity
nově
zrekonstruovaného
sálu,
a to jak ve smyslu velkého počtu
návštěvníků,
tak
i
novým
nomenklaturním
rozčleněním.
Díky vám farníkům se opět stal velmi
vydařenou akcí ve smyslu vysoké
částky, která se vybrala, i celkovou
atmosférou akce. Velké poděkování
patří
našim
babičkám,
které i letos pomohly navázat rekordní
počet adventních věnců, napekly
či uvařily vynikající domácí dobroty
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Věcné dary, které se nepodařilo
prodat, cestovaly do několika rodin
v tíživé životní situaci a dále
do
následujících
organizací:
Klokánek -Praha 4, Farní charita
Kralupy
nad
Vltavou,
Ženy v ohrožení, která se věnuje
speciálně
problematice
bezdomovectví žen, či Diakonie
Broumov a další centra pro
bezdomovce v Praze.

že se podařil splnit cíl akce,
tj. jak pomoci, tak se rovněž společně
setkat a zastavit na začátku adventu.
Přejeme všem mnoho zdraví a Božího
požehnání do nového roku 2018.
za tým organizátorů
Lucie Kirschová

SBÍRKY
V LISTOPADU A PROSINCI
2017

Na letošním adventním bazaru
jsme mohli naleznout již 2. rokem
stoleček s vánočním sortimentem
zboží Školských sester (řád naší
farnosti) a jejich ozdoby či krásná
přáníčka jistě udělala radost v mnoha
domácnostech.
Rovněž
velkým
potěšením a pomocí nám byl letos
stánek paní Zelinkové a jejích
vyhlášených domácích zavařenin.

26. 11. 2017 sbírka na farnost
=10.847,--Kč
03. 12. 2017 Mikulášská sbírka
na seminář
=14.022,--Kč
10. 12. 2017 sbírka na farnost
=11.227,--Kč
17. 12. 2017 sbírka na farnost
=13.201,--Kč

Závěrem děkujeme všem za cennou
podporu a pomoc na této příjemné
a úspěšné akci, která již tradičně zdobí
naši Habrovku.
Pevně věříme,

P. Antonín Lukeš, M.Id.
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FARNÍ KALENDÁŘ ● LEDEN 2018
PŘ – připomínka (z celosvětového santorálu) ● P - památka ● SV - svátek ● SL - slavnost
Mše svaté zapsané v tomto kalendáři jsou pouze výjimečné. Pravidelné mše jsou podle
běžného rozvrhu

Po

Út

St
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Pá
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Ne
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St

1 SL ● MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, zasvěcený svátek
mše svaté:
8:00 v Michli
10:00 v Krči
19:00 v Krči
2 P ● SVATÝ BASIL VELIKÝ A ŘEHOŘ NAZIÁNSKÝ,
BISKUPOVÉ A UČITELÉ CÍRKVE
9:15 ● Habrovka ● Sedmikrásek – setkání maminek s dětmi
17:30 ● Habrovka ● bohoslužba slova (slouží br. Jan Pečený, OFS)
a nešpory
Následuje setkání bratrského společenství ve farní kavárně s povídáním
o 8. kapitoly exhortace Amoris Lætitia (náhradní termín za prosinec).
3 P ● NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ
20:00 ● Habrovka ● modlitba Taizé
4 P ● SVATÁ ALŽBĚTA ANNA BAYLEY SETONOVÁ,
ZAKLADATELKA KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER
5 P ● SVATÝ EDUARD VYZNAVAČ, PATRON ANGLIE
A JEJICH PANOVNÍKŮ
15:00 ● kostel sv. Tomáše (Josefská, Praha 1) ● tříkrálový průvod
na Staroměstské náměstí se zahájením tříkrálové sbírky
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická adorace s četbou
z Nového zákona
6 SL ● ZJEVENÍ PÁNĚ - TŘÍ KRÁLŮ doporučený svátek
7 SV ● SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
8 P ● SVATÝ GUDILA, LAIK
17:30 ● kostel Krč ● dětská mše svatá
18:30 ● farní kavárna ● farní biblická hodina
9 P ● BLAHOSLAVENÁ MARIE LE CLERC, ZAKLADATELKA
KONGREGACE
9:00 ● Habrovka ● setkání žen ze společenství Noemi
9:15 ● Habrovka ● úklid – maminky ze Sedmikrásku
10 P ● SVATÝ ŘEHOŘ NYSSKÝ, PATRON TURECKA
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18:30 ● Habrovka ● ekumenická biblická hodina
20:00 ● Habrovka ● setkání příznivců mužské spirituality
11 P ● SVATÝ HYGIN, PAPEŽ
12 P ● SVATÝ ARKADIUS, MUČEDNÍK
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická adorace
s četbou z Nového zákona
13 P ● SVATÝ HILARIUS, BISKUP A UČITEL CÍRKVE
14 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15 P ● SVATÝ ARNOLD JANSSEN, ZAKLADATEL
P ● SVATÝ SERAFIM SAROVSKÝ, PATRON RUSKA, MYSTIK
A EKUMENICKÝ SVĚTEC
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16 P ● SVATÝ MARCEL I., PAPEŽ
9:15 ● Habrovka ● Sedmikrásek – setkání maminek s dětmi
18:00 ● farní kavárna - Habrovka ● společné nešpory a modlitba
františkánského (sedmiradostného) růžence
17 P ● SVATÝ ANTONÍN VELIKÝ, OPAT
18.45 ● ekumenická biblická hodina v ČCE,Žateckých, Nusle
(čtení ze Skutků)
18 P ● PANNA MARIA, MATKA JEDNOTY KŘESŤANŮ,
začátek týdne modliteb za jednotu křesťanů
18:45 ● fara ● farní rada
19 P ● SVATÍ MÁRIUS A MARTA, A JEJICH SYNOVÉ,
MUČEDNÍCI
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická adorace s četbou
z Nového zákona
20 P ● SVATÝ JINDŘICH UPPSALSKÝ, BISKUP A MUČEDNÍK,
PATRON FINSKA
P ● SVATÝ SEBASTIÁN, MUČEDNÍK
21 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
22 P ● SVATÝ VINCENC ZE ZARAGOZY, JÁHEN A MUČEDNÍK
23 P ● SVATÝ HILDEFONS, BISKUP
9:15 ● Habrovka ● Čtyřlístek - setkání maminek s dětmi
24 P ● SVATÝ FRANTIŠEK SALESKÝ, BISKUP A UČITEL CÍRKVE
25 SV ● OBRÁCENÍ SVATÉHO PAVLA
26 P ● SVATÍ TIMOTEJ A TITUS, BISKUPOVÉ
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická adorace s četbou
z Nového zákona
27 P ● SVATÁ ANDĚLA MERICI, PANNA
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28 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15:00 ● Habrovka ● MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI
29 P ● SVATÝ SULPICIUS SEVERUS, BISKUP
30 P ● SVATÁ MARTINA, PANNA A MUČEDNICE
9:15 ● Habrovka ● Sedmikrásek – setkání maminek s dětmi
31 P ● SVATÝ JAN BOSCO
P ● SVATÝ FRANTIŠEK XAVER M. BIANCHI, KNĚZ A MYSTIK
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: Monika Voženílková.
Žádáme autory o pochopení pro redakční a jazykovou úpravu zaslaných textů.
Vychází 31. 12. 2017. Náklad 300 výtisků.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla
bude ve středu 17. 1. 2018 ve 23:59. Příští číslo vyjde 28. 1. 2018. (Změna termínu
vyhrazena.)
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