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FARNÍ

SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH
NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI

ÚVODNÍ SLOVO
Milí farníci.

pro zrození dobré vůle v člověku,
pro obměkčení a ústretovost lidských
srdcí, která trpí různými zatvrzeními
podle hrotivé „pozemské diktatury“,
do které je snadné padnout. Ale víme,
že Boží narození má větší moc.
Sice tichou, ale nekonečně větší.

Jsme na konci roku a brzy budou
Vánoce. Den Božího narození
v Betlémě
je
dnem
každého,
v kom zůstává, třeba jen maličký
zbytek dobré vůle. Pamatuji si,
že toho dne večer byl cítit
zbyteček dobré vůle i na vojně.
Musíme dobrou vůli v sobě chránit
jako malé, v tuto chvíli narozené dítě Ježíše v jesličkách. Budeme dobrou
vůli potřebovat brzy, dřív než bychom
si pomysleli. Vlastně potřebujeme
dobrou vůli bez přestání. Dobrá vůle
je
nepřetržitá
modlitba,
která stoupá k Nebeskému Otci stejně
tak, jako k němu stoupala Ábelova
oběť. Vánoce jsou Kristovou milostí

Přeji vám krásné Vánoce.
O. Antonín Lukeš, M.Id.

DOSTAVBA HABROVKY
ke dni 22. 11. 2016
Pracovní skupina znovu děkuje
za všechny dary na Dostavbu
a
rekonstrukci
farního
sálu
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na Habrovce. Je to od všech štědrých
veliká pomoc a vyjádření důvěry
společnému projektu.
Naše dary nás dovedly k důležitému
dílčímu mezníku:
Máme (s přiměřenou půjčkou)
na nejdůležitější ucelenou část stavby!
(Celá přístavba, všechny vnitřní
úpravy, další WC, podlahy, výměna
oken,
zateplení
fasády).
Sbírka pokračuje, před námi jsou další
cíle:
Skládek za sálem, dovybavení
interiéru
a
snížení
půjčky
a případně i přeložení kanalizace
na spádovou - teď jsme s odpady
závislí na jednom čerpadlu a víme,
že elektřina někdy nejde, ale gravitace
funguje vždy.
...
"Tváří"
našeho
vzájemného
poděkování se staly dva obrazy mladé
výtvarnice
M.
Bořkovcové
(mj. časopis HraNa nebo ilustrace
knihy Pět dětí a skřítek).
Oba
obrazy
můžete
vidět
na http://michlehabrovka.cz/ na
který
obraz
kliknete,
ten (reprodukci) dostanete k vašemu
Potvrzení o daru.
...
A ještě třetí poděkování: Opravdu
hodně nad rámec svých povinností
pracuje pro dostavbu architekt
V. Hromek, a s některými záležitostmi
(výběrové řízení, smlouvy, kontrola
rozpočtu) nám pomáhají pracovníci
arcibiskupství.
...

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Ve výběrovém řízení zvítězila mezi
sedmi účastníky firma Starkon
(odběratelé farního mailu to již vědí),
která ještě s arch. Hromkem
dopilovala
podrobnosti,
a nyní je definitivní smlouva,
podepsaná jimi a námi, na formálním
schválení na Pražském arcibiskupství.
Hned poté, na přelomu listopadu
a prosince, Starkon "kopne do země"
a ujišťuje, že pokud nebudou
v klíčovém období mrazy, do dubna
stihne vše. Pokud by ke konci prací
mrzlo, udělalo by se vše uvnitř,
venku zateplení, ale finální omítka
by se udělala, až bude bezpečně
nad nulou.
...
Období stavby nám bude v lecčems
nepříjemné - koukat na milá místa,
jak jsou rozrytá, ale necelý půlrok
vydržíme :-)
pracovní skupina a Josef Basík

POMOC SE STĚHOVÁNÍM
Prosíme o pomoc mezi 27. 11.
(po
Bazaru)
a
4.
12.
s demontáží a odstěhováním věcí
ze sálu do domečku a na faru. Bližší
informace budou v ohláškách, mailu
a na webu.
pracovní skupina a Josef Basík

2

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PASTORAČNÍ RADY
MICHELSKÉ FARNOSTI
24.11.2016

Setkávání farních společenství
Od prosince se setkání Sedmikrásku,
Čtyřlístku,
Katechezí,
Noemi
a Františkánů přesouvají na faru
až do doby, než bude opět
zprovozněný sál.
Biblická hodina a Chlapi se budou
setkávat v sakristii Na Habrovce.

Informace o rekonstrukci farního
sálu
1. Jsme těsně před podpisem smlouvy
se stavební firmu Starkon,
která vyhrála výběrové řízení.
Předpokládané předání staveniště
je v týdnu od 28. listopadu.
2. Vnitřní prostory budou hotové
do původního termínu (duben),
finalizace fasády a finální povrchy
podlah proběhnou v závislosti
na počasí.
3. Na farním účtu určeném na sbírku
je v tomto momentu
cca 1,3 mil. Kč.

Farní pouť do Osvětimi
Farní pouť do Osvětimi proběhne
ve druhé polovině března. Přesný
termín a další podrobnosti budou
organizátory oznámeny v lednovém
farním listu. Předpokládá se cesta
vlakem přes den v pátek tam,
v neděli zpět.
Pastorace
Hledáme další hudebníky, kteří by byli
ochotní hrát na nedělní dětské mši.
Zájemci
prosím
kontaktujte
administrátora farnosti, Antonína
Lukeše.
Každou první neděli v měsíci
bude probíhat příprava ministrantů
na Habrovce po nedělní mši sv.
cca 10 min.

Děkujeme všem dárcům!
Brigáda a vyklízení sálu a kavárny
na Habrovce před rekonstrukcí
1. Brigáda se koná
v sobotu 26. listopadu.
2. Vyklízení sálu a kavárny probíhá
od 28. listopadu do 4. prosince
v těchto termínech:
 28.11. v 17:30
 29.11. v 17:30
 30.11. v 17:30
 3.12. sobota večer
po rekolekci
3. Zájemci o pomoc prosím přijděte
ve stanovených termínech přímo
na Habrovku!

zaslal Jan Muzikář

MYŠLENKA
O EVANGELNÍCH RADÁCH
Jak se chránit před starostmi
z budoucnosti v dospělém věku,
kdy se člověku nasbírá řada
nepříjemných, dokonce i špatných
zkušeností, a k tomu může mít osobní
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zodpovědnost za věci, které na něj
zpravidla nečekaně, ale vždycky tak
trefně zahvízdají. Jak při tom žít
Ježíšovu blahoslavenou radu z kázání
na hoře: «Nedělejte si starosti o zítřek,
když každý den má dost svého trápení»
(viz Mt 6,34). Kristus je jediná cesta,
která tu reálnou tíhu zodpovědnosti
dělá lehčí a tu psychickou tíhu
snad i docela eliminuje. Tato Cesta Kristus vede vždycky, a hlavně pak
v takto
zatížených
případech,
krajinou integrálních evangelních rad:
čistoty, chudoby a poslušnosti.
V nich je ten hledaný mír a v nich je
také ukrytá pravda blahoslavenství
i celého evangelia. Pokud se evangelní
rady této pravdě vymykají (což se
může stát), tak je to proto, že si člověk
evangelní
rady
privatizuje
podle
falešných
vzorů.
Bez evangelních rad člověk ztrácí
pokoj a ochranu proti stresu.
Podívejme
se
na
Ježíše,
když mu říkali, že Herodes ho chce
zabít, nebo že mu farizeové ukládají
o život, anebo že, kdo se s ním
bude stýkat, ten bude vyloučen
ze synagogy. Kdybychom se takové
věci o sobě dověděli my, tak většina
z nás,
nebo
spíše
všichni,
bychom prožívali neúnosný stres
a kdoví, jak by se na nás podepsal.
Ale Ježíš do stresu neupadl. Jistě byl
opatrný a věděl, co je skryto
v
tolika lidských
srdcích,
která
mu ukládala o život,
ale
stres
kvůli
nim
neměl.
Jak je to možné? Ježíš nikdy nic

nekomplikoval. Byl prostý, čistý
a nebyla v něm vzpoura. Byl v něm
jeho vlastní mír, se kterým unesl
i Golgotu. Vzpomeňme, jak říkal:
«Učte se ode mne, neboť jsem tichý
a pokorného srdce» (Mt 11,29) a těsně
před tím říká: «Pojďte ke mně, všichni,
kdo se namáháte a jste obtíženi
břemeny, a já vám dám odpočinout»
(Mt 11,28). Evangelní rady pocházejí
přímo z Ježíše Krista. Jsou univerzální
úplně pro všechny, kteří do Krista
vkládají svou naději a On je také ten
nejvyšší osobní «model» jak evangelní
rady žít. S Kristem a Jeho evangelními
radami není v lidském srdci místo
pro strach, stres a dokonce v něm není
místo ani pro nás samotné,
kteří si sami často býváme příčinou
strachu i stresu. Možná i kvůli tomu
řekl apoštol Pavel větu: «Nežiji už já,
ale žije ve mně Kristus» (Gal 2,20).
Takové srdce je doopravdy chudé
a je k dispozici Kristu a Jeho přáním.
S Ním jsme děti Nebeského Otce,
které bez evangelia neumějí žít.
O. Antonín Lukeš, M.Id.

BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA
Většina lidí si myslí, že konáme
pokání, a pak zažijeme vykoupení.
Ve skutečnosti je to v Písmu právě
opačně. Člověk skutečně koná pokání,
znovu se obrací se k Pánu, k novému
životu až poté, co zažil vykoupení.
Napřed zakouší Boží spásnou lásku
a právě to mu dává sílu k pravému
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pokání. „… ne že my jsme si
zamilovali Boha, ale že on
si zamiloval nás“ (1J 4,10) – tedy
nikoli naše láska k Bohu, ale Boží
láska k nám.
Mnozí lidé jsou neschopni pravého
pokání, protože na to jdou příliš silou.
Začínají se bít v prsa a srážejí se
k zemi. To nikdy nebude fungovat,
bude to jen umrtvovat a ochromovat.
To nikdy není dílo Boží. Bůh vstupuje
do našeho hříchu a vykupuje ho.
Bůh nás miluje dřív, než cokoli
učiníme.
A
z této
zkušenosti
nezasloužené lásky, lásky, na niž
nejsme připraveni, povstává v nás síla
začít znovu. Nechceme už dobře
vypadat a působit věrohodně,
ale zakoušíme věci více zevnitř.

Dá-li si od tebe říct, svého bratra
jsi získal. Nedá-li si však říct, přiber si
ještě jednoho nebo dva, aby každá
výpověď byla potvrzena ústy dvou
nebo tří svědků. Když je však
neposlechne, pověz to církvi. Jestliže
však
neposlechne
ani
církev,
ať je pro tebe jako pohan nebo celník.
Řecké elenxon (přeloženo jako
pokárej) znamená především vyjevit
či dokázat, nikoli hned kárat či trestat
(i tento význam slovo má, ale jak kárat,
tak trestat jsou až odvozenými
významy). Tedy: Prober to s bratrem
mezi čtyřma očima. Sloveso pokárej
dává celému textu hned od počátku
tvrdé a nemilosrdné zabarvení.
Dá-li si od tebe říct, je zúžením
řeckého
jestliže
tě
slyší,
protože sloveso akouein znamená
poslouchat, co druhý říká, naslouchat
mu, chápat jej, vyslyšet ho. K tomu
je potřeba se naladit, vytvořit
společenství (a třeba spolu vypít
trochu vína, protože slyšet slovo pro
Žida znamená prožít událost),
a tak získat svého bratra. A co když si
nedá říct?
Na milého bratra tedy vtrhnou další
dva nebo tři muži (svědectví ženy
nemělo žádnou cenu). Čeká je náročný
úkol: vytvořit se svým bratrem
symfonii, souznění, společenství,
a nikoli soudní tribunál.
Když je však neposlechne, je v českém
textu protikladem slov dá-li si od tebe
říct. O symfonii, souznění nemůže být
ani řeč! V řeckém textu je protikladem
slovesa akouein sloveso parakouein.

Richard Rohr, Radikální milost,
Vyšehrad, 2005
zaslal Tomáš Matuška

EXOTEM NA TÉTO ZEMI
(ÚRYVEK)
Se
svolením
autora
čerpáno
ze stejnojmenné knihy Ladislava
Heryána.
Myslím, že řadu biblických pasáží
máme usazených víceméně zákonicky.
L. Heryán, biblista, pedagog, kněz
undergroundu
objasňuje
málo
viditelné významy:
(Mt 18, 15-17) Když tvůj bratr zhřeší,
jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima.
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To
neznamená
v prvé
řadě
neuposlechnout, nýbrž pře-slechnout,
ne-všimnout si (para-akouein), zkrátka
slyšet něco jiného, být někde jinde,
nevytvořit
symfonii,
a
proto
neuposlechnout.
Společenství
nedokázalo vytvořit tolik lásky,
kolik bylo třeba k získání bratra.
Snad to dokáže celá komunita.
Ale co když ani tehdy bratra
nezískáme?
Jestliže však neposlechne ani církev,
ať je pro tebe jako pohan nebo celník,
je, jak uvidíme, překladem dosti
hrubým. Jednak je zde znovu sloveso
parakouein, které v prvé řadě
neznamená poslechnout, a jednak
řecká slova ethnikos (pohan) a telónés
(celník) jsou opatřena určitými členy,
které v češtině nepoužíváme. Měli
bychom proto náš text snad přesněji –
i když trochu neobvykle – přeložit
takto: ať je pro tebe jako onen pohan
nebo onen celník. Použití určitého
členu v řečtině naznačuje, že se jedná
o postavy, jež čtenář evangelia zná.
Které? Jednak římský setník (Mt 8,5),
pak kananejská žena (Mt 15,22)
a konečně celník Matouš (Mt 9,9).
Těm
všem
Ježíš
prokázal
milosrdenství. Celý příběh tedy
vyznívá naprosto opačně, než jak jsme
obvykle zvyklí jej číst.
Podíváme-li se na blízký kontext této
pasáže, Ježíš nejprve varuje učedníky
před
bezohledným
jednáním
s nejslabšími a poučuje o ceně každého
z nich před Bohem (Mt 18,6-10) a poté
svá slova doprovodí podobenstvím

o dobrém pastýři, který jde hledat
ztracenou ovci (Mt 18,10-14).
Kvalita komunity se poměřuje tím,
jak se umí chovat k nejslabšímu.
Učedníci jsou z Ježíšových slov stejně
šokováni jako mnozí dnešní křesťané,
a proto Petr, znepokojen, přijde
s otázkou: „Pane, kolikrát mám
odpustit svému bratru, když proti mně
zhřeší? Snad až sedmkrát?“ Ježíšovu
odpověď všichni známe.
Jen ten, kdo prožije, či kdo si aspoň
trochu uvědomuje nesmírnost Božího
odpuštění, je schopen být velkorysý
k ostatním…
zaslal Josef Basík

CO SE TAKY NĚKDY
SEBĚHNE NA NÁBOŽKU....
(PRÝ KATECHEZE ZNÍ
TROCHU STUDENĚ)
Na listopadovou pondělní liturgii
s dětmi vyšel pěkný text: Lukáš 18,3543 o slepci u Jericha, tak jsme se
k němu ještě na katechezích vrátili.
Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl
u cesty jeden slepec a žebral. Slyšel,
že jde kolem zástup, a ptal se, co to
znamená. Pověděli mu, že tudy
prochází Ježíš Nazaretský. Tu zvolal:
"Ježíši, synu Davidův, smiluj se
nade mnou!" Ti, kteří šli napřed,
ho okřikovali, aby mlčel. On však ještě
víc křičel: "Synu Davidův, smiluj se
nade mnou!" Ježíš se zastavil
a poručil, aby ho k němu přivedli.
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Když se přiblížil, zeptal se ho:
"Co chceš, abych pro tebe udělal?"
Odpověděl: "Pane, ať vidím!" Ježíš
mu řekl: "Prohlédni! Tvá víra
tě uzdravila." Ihned začal vidět;
velebil Boha a šel za ním. A všechen
lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.

nehledáme předem vyryté drážky cesty, spoludotváříme své životy,
...neřvi, neřvi, prosssíííím!)
„Vidět nemusíme jen očima...“
(Že by odkaz na Malého prince?)
Připomněl jsem: „Uzdravila ho víra,
důvěra.“
A kluk, který sahal
po mobilu, ho zase položil: „Nojo,
vlastně vztah!“ (Zírám.)
Soused: „Poděkoval!“ (Zírám!)
Já: „Šel za ním - to mu taky změnilo
život.“ (Bude dvě minuty přestávka,
potřebujeme ji všichni)
Děti: „...a nakonec i ty lidi, možná ty
samý, co ho okřikovali, pak vzdali
chválu.“ (Vděčně zírám…)

Víte, jsem už někdy - takhle
večer - trochu utahaný, ty děti taky
a umí docela ryčet, a tak má občas
nábožko parametry opravdového
safari. Někteří rodiče to přes ty tenké
dveře znají :)
Ale pak jsou děti ochotné přemýšlet
bez frází, náboženských floskulí,
předpojatosti, a to je úžasné. Jako teď.
Z toho krátkého příběhu na nás
postupně vykouklo tolik věcí,
které se v církvi a v naší víře dějí,
co dějí, my je děláme.
Děti prominou, že z naší dílny cituju
velmi volně, obtížně se to zachycuje:

Tak takhle někdy žijeme. Prosím vás,
umíte tam najít ještě něco dalšího?
A nejsou ty děti, tohle safari,
vlastně docela prima?
Josef Basík

„To je hloupý, že chce někdo
za Ježíšem, a oni ho – bezdomovce –
okřikujou a odhání, to bychom
neměli...“ (bere sousedovi nenápadně
svačinu)
„... Ale on se nedal!“
...a okouzleně: „...Takže modlitba
může bejt i řev!“ (a ty naval moji
svačinu!)
Další nález „.. Ježíš nešel dál, zastavil
se u něj.“ (já: Nelez pod stůl.)
„... Nojo, a ten slepec se musel
zamyslet, co vlastně sám chce, a Ježíš
ho
přiměl
převzít
za
to
spoluodpovědnost...“
(já:
Jo,

SBÍRKY V ZÁŘÍ, ŘÍJNU
A LISTOPADU 2016
25. 09. 2016 Svatováclavská sbírka
na školství
=12.494,--Kč
02. 10. 2016 sbírka na farnost
=11.815,--Kč
09. 10. 2016 sbírka na farnost
=10.460,--Kč
16. 10. 2016 sbírka na farnost
=10.820,--Kč
23. 10. 2016 sbírka na misie
=15.381,--Kč
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30. 10. 2016 sbírka na farnost
=9.385,--Kč
06. 11. 2016 sbírka na charitu
=12.457,--Kč

13. 10. 2016 sbírka na Biblické dílo
=11.594,--Kč
20. 11. 2016 sbírka na farnost
=10.547,--Kč
Antonín Lukeš, M.Id.

Rozvrh mší svatých o Vánocích 2016

24. prosince
sobota - Štědrý
den
25. prosince
neděle - Boží hod
vánoční
26. prosince
pondělí Sv. Štěpán
27. prosince
úterý - svátek
Sv. Jana
28. prosince
středa - Betlémská
Mláďátka
29. prosince
čtvrtek
30. prosince
pátek – svátek
Svaté Rodiny
31. prosince
sobota sv. Silvestr
1. ledna 2016
pátek - Nový rok,
slavnost Matky
Boží Panny Marie

Kostel v Michli
adresa:
Baarova 52/23
Praha 4 - Michle
16:00

Kostel v Krči
adresa:
U Habrovky 66
Praha 4 - Krč
24:00

08:00

9:30
11:00

08:00

Poznámka

dětská mše

10:00
s nešporami

17:30
12:00

17:30

17:30
17:30
16:00
08:00

10:00
19:00
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mše na poděkování Bohu
za uplynulý rok

Misionáři Identes, Praha 4 - Michle
si vás ve spolupráci se Základní uměleckou školou Vadima Petrova, Praha 4
dovolují srdečně pozvat
na koncert adventní a vánoční hudby, který se pod názvem

Putování
za Betlémskou hvězdou
koná

v pondělí 12. prosince 2016
v 18.00 hodin
v Kostele Narození Panny Marie
Baarova 23, Praha 4 – Michle
***************

Účinkují žáci a pedagogové ZUŠ Vadima Petrova,
Praha 4 – Spořilov a jejich hosté
***************

Vstupné dobrovolné
Součástí akce bude prodej ručně vyráběných svíček a mýdel.
***************

Výtěžek
z dobrovolného vstupného
a z prodeje svíček bude
věnován na charitativní
projekty Misionářů
Identes.
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FARNÍ KALENDÁŘ ● PROSINEC 2016
P - památka ● SV - svátek ● SL - slavnost
Mše svaté zapsané v tomto kalendáři jsou pouze výjimečné. Pravidelné mše
jsou podle běžného rozvrhu

Čt
Pá
So
Ne
Po
Út

St
Čt
Pá
So
Ne
Po

PROSINEC
2016
1 P ● SVATÝ EDMUND KAMIÁN, kněz a mučedník
2 První pátek v měsíci
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická adorace
s četbou z Nového zákona
3 P ● SVATÝ FRANTIŠEK XAVERSKÝ, kněz
10:00 ● sál Krč ● adventní rekolekce farnosti
(P. Pavel Pola, OCD)
4 2. NEDĚLE ADVENTNÍ, Mikulášská sbírka na bohoslovce
5 P ● SVATÝ SÁBA, poustevník v Egyptě a Palestině
6 P ● SVATÝ MIKULÁŠ, biskup
09:15 ● fara ● SEDMIKRÁSEK - setkání maminek s dětmi
16:00 ● Sue Ryder ● mše svatá
17:30 ● kostel Michle ● mše svatá na památku úmrtí Fernanda
Riela (+2004), zakladatele misionářů identes
7 P ● SVATÝ AMBROŽ, biskup a učitel církve
20:00 ● kostel Krč ● modlitba Taizé
8 SL ● SLAVNOST PANNY PARIE,
POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU,
doporučený svátek
9 P ● SVATÁ VALERIE, mučednice
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická adorace
s četbou z Nového zákona
10 P ● SVATÁ JULIE A EULALIE, panny a mučednice
11 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
12 P ● PANNY MARIE GUADALUPSKÉ
P ● SVATÁ JANA FRANTIŠKA DE CHANTAL, řeholnice
10

Út

13

St

14

Čt
Pá

15
16

So
Ne
Po

17
18
19

Út

20

St

21

Čt
Pá

22
23

So

24

Ne

25

Po

26

Út

27

17:30 ● kostel Krč ● dětská mše svatá
18:30 ● fara ● farní biblická hodina
P ● SVATÁ LUCIE, panna a mučednice
09:00 ● fara ● setkání žen ze společenství NOEMI
P ● SVATÝ JAN OD KŘÍŽE, kněz a učitel církve
20:00 ● fara ● setkání mužů, příznivců mužské spirituality
P ● SVATÝ VALERIÁN, biskup a mučedník
P ● SVATÁ ADÉLA
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická adorace
s četbou z Nového zákona
P ● SVATÝ LAZAR
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
P ● BLAHOSLAVENÝ URBAN
16:45 ● kostel Krč ● předvánoční zpověď dětí
P ● SVATÝ DOMINIK SILOSKÝ, opat
09:15 ● fara ● SEDMIKRÁSEK - setkání maminek s dětmi
P ● SVATÝ PETR KANISIUS, kněz a řeholník
18:45 ● Na Topolce ● ekumenická biblická hodina
P ● SVATÝ SERVUL, žebrák
P ● SVATÝ JAN KENTSKÝ, kněz a poutník
Po mši svaté ● kostel Krč ● hodinová eucharistická adorace
s četbou z Nového zákona
ŠTĚDRÝ DEN
16:00 ● kostel Michle ● mše svatá
24:00 ● kostel Krč ● Půlnoční mše svatá
SL ● SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
08:00 ● kostel Michle ● mše svatá
09:30 ● kostel Krč ● mše svatá
11:00 ● kostel Krč ● dětská mše svatá
SL ● SLAVNOST SVATÉHO ŠTĚPÁNA, prvomučedníka
08:00 ● kostel Michle ● mše svatá
10:00 ● kostel Krč ● mše svatá
SV ● SVATÝ JAN, apoštol a evangelista
11

St
Čt
Pá
So

28
29
30
31

SV ● SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK, mučedníků
P ● SVATÝ TOMÁŠ BECKET, biskup a mučedník
P ● SVATÝ EVŽEN, biskup
P ● SVATÝ SILVESTR, papež
16:00 ● kostel Krč ● mše svatá na poděkování Bohu s prosbou o
Jeho pomoc do nového roku

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 27. 11. 2016. Náklad 300 výtisků.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla
bude ve středu 21. 12. 2016 ve 23:59. Příští číslo vyjde 1.1.2017. (Změna termínu
vyhrazena.)
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