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FARNÍ LIST
Milí farníci,

jeho statečnost, a to hlavně vůči své rodině, vůči Marii a Ježíšovi.
Z ušlechtilosti měl vůči Marii lásku
a důvěru až do krajnosti, a vůči Ježíšovi žil jako dokonalý ochránce. Z ušlechtilosti byli Marie a Ježíš pro něj
důležitější než jeho vlastní život, než
jeho vlastní osoba, než jeho pověst.
Z ušlechtilosti nás všechny miluje,
chrání nás, nikým z nás nepohrdá.
Radujte se. Ať se všichni radujeme,
že můžeme nazývat sv. Josefa otcem,
jak nazýváme Pannu Marii matkou.
P. Alberto

myslím na sv. Josefa. Vůči němu se
plní, bohužel, co je skoro pravidlem.
Nejdůležitější osoby bývají ty nejvíc
zapomenuté. Ať nám to odpouští.
Měli bychom pochopit, že žádný
svatý, po Panně Marii, nedosáhl velikosti sv. Josefa. Jeho velikost není jenom v důstojnosti, ale i v lásce. Jinak
by to nemohlo být, protože mluvíme o
důstojnosti před Bohem, nikoliv před
lidmi, protože my lidé, i věřící, jsme
velice nakloněni soudit podle zdání.
Měli bychom, i jako postní předsevzetí, se snažit pozorovat a pochopit
věci, ne způsobem lidským, ale Božským, aby se nám nikdy nestalo, že by
nám Ježíš musel říci, jak řekl sv. Petrovi: tvé myšlenky nejsou Boží, ale
lidské.
Důstojnost sv. Josefa se projevovala
neustále a ve všem, ale já bych chtěl
zdůrazňovat jeho ušlechtilost, a také

Na čem záleží papeži Františkovi
Z katecheze o modlitbě
Kdo se modlí, je jako zamilovaný,
který neustále nosí v srdci milovaného
člověka, ať už je kdekoli. Tento dialog
s Bohem totiž vše pozvedá: každá radost se stává důvodem ke chvále,
každá zkouška příležitostí k prosbě o
pomoc. Modlitba v životě stále žije,
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jako oheň v řeřavých uhlících, i když
ústa mlčí. Srdce však promlouvá.
Každá myšlenka, byť domněle “světská”, může být prodchnuta modlitbou.
Také lidská inteligence bere modlitbu
na zřetel, neboť modlitbu lze přirovnat
k oknu s výhledem na tajemství. Osvěcuje několik kroků, které máme před
sebou, a poté se otevírá veškeré realitě,
která jí předchází a překonává ji. Toto
tajemství nemá tvář, která by vzbuzovala neklid či úzkost. Poznání Krista
nás uschopňuje k důvěře ve skutečnost, že tam, kam naše oči a zrak naší
mysli nedohlédnou, není nicota, nýbrž
nekonečná milost. Někdo nás zde očekává. Křesťanská modlitba tak vštěpuje lidskému srdci nepřemožitelnou
naději: ať již na své pouti prožijeme
cokoli, Boží láska to může obrátit v
dobro.
Dnes potkávám Boha, v setkání je
vždy obsaženo ono “dnes”. Neexistuje
nádhernější den než ten, který právě
prožíváme. Lidé, kteří trvale žijí v
myšlenkách na budoucnost, v níž
“bude lépe”, ale nesmiřují se s dneškem, jak přichází, se pohybují ve fantazii, nedokážou uchopit konkrétnost
reality. Dnešek je realitou a konkrétností. Modlitbu vyslovujeme dnes. Ježíš nám vychází vstříc dnes, v dnešku,
který prožíváme. A právě modlitba
mění tento dnešek či spíše nás mění –
v milost: tiší hněv, podpírá lásku, násobí radost, dodává sílu k odpuštění. V
některých okamžicích máme dojem,
že už nežijeme my, nýbrž milost, která
skrze modlitbu žije a jedná v nás. Tato

milost nás očekává, ovšem nezapomínejte, že je nutné souhlasit s dneškem.
Pokud se dostaví hněv či nespokojenost, vedoucí k hořkosti, zastav se a
obrať se k Pánu: “Kde jsi? A kam
jdu?”. Pán je přítomen, vnukne ti
správná slova a poradí, jak pokračovat
bez této negativní zahořklosti.
Chceme-li totiž užít profánního výrazu, modlitba je stále pozitivní a nese
tě vpřed.
Modlitba nám pomáhá milovat
druhé, navzdory jejich chybám a hříchům. Člověk je vždy důležitější než
jeho činy. Ježíš svět nesoudil, ale spasil. Lidé, kteří nepřetržitě druhé posuzují a odsuzují, vedou politováníhodný, nešťastný život…Ježíš nás přišel spasit, a proto otevři srdce, ospravedlňuj druhé, pochop je, přistup k
nim, slituj se nad nimi a buď ohleduplný, jako Ježíš. Je třeba mít rád
všechny lidi i každého jednotlivě a v
modlitbě pamatovat na to, že všichni
hřešíme a zároveň nás Bůh jednoho po
druhém miluje. Jestliže budeme takto
milovat tento svět, milovat jej s laskavostí, objevíme, že každý den i každá
věc v sobě skrývají zlomek Božího tajemství.
Pokud se každý začínající den přijímá v modlitbě, doprovází jej odvaha
a problémy, které je nutno řešit, již nepřekážejí našemu štěstí, nýbrž stávají
se výzvou Bohu, příležitostí k našemu
setkání s Ním. V Pánově doprovodu se
člověk cítí odvážnější, svobodnější a
také šťastnější.
Jiří Zajíc
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Nová rubrika Farního listu
Dáša Svobodová přišla s nápadem na
zařazení nového sloupku, který poeticky pojmenovala „okénko čtenářovo“. Rádi bychom Vás všechny, náruživé i sváteční čtenáře, vyzvali k zapojení. Četli jste zajímavou knížku,
kterou byste rádi doporučili i ostatním? Neváhejte a podělte se o svůj čtenářský zážitek. Inspirovat se můžete
úvodní recenzí.

Praktičnost je ostatně vlastnost pro jezuity typická.
Jsem moc ráda, že jsem sv. Ignáce
„objevila“. Jeho názory byly na tehdejší dobu velmi moderní: nalézej
Boha ve všech věcech nebo stačí touha
toužit. Povzbuzoval ostatní bratry, aby
se o své poznatky dělili nejen s řeholníky a kněžími, ale i s laiky. Těm svá
duchovní cvičení upravuje dle jejich
životních stavů a potřeb. Je mu jasné,
že každý jsme jinak uzpůsobeni.
Doufám, že až tato kniha znovu vyjde, tak to risknete, neodradí vás ani
počet stran, ani moje vyprávění a koupíte si ji. Nebo ji seberte někomu blízkému, jako já a pak zase vraťte.

James Martin
Jezuitský návod (téměř) na všechno
Odříkaného krajíc největší, se říká.
A ten můj „knižní“ krajíc měl rovnou 414 stran.
Na jedné naší letní dovolené jsem přečetla vše, co se dalo a co teď? James
Martin se nenápadně krčil u manžela
v batohu, tedy ne on, ale jeho kniha.
Vůbec se mi do ní nechtělo. Tak tlustá
kniha, a ještě k tomu s duchovní tématikou. Přemohla jsem se a další dva
měsíce ji pomalu nedala z ruky. Neznala jsem životopis Ignáce z Loyoly,
jeho duchovní cvičení, ani ignaciánskou spiritualitu. Mám pocit, že
J. Martin právě s takovými čtenáři počítal. Postupně nás vtahuje nejen do
příběhu Ignáce, jeho přátel a duchovní
cesty, ale také do jeho vlastního života.
Knížka je napsaná poutavě a přehledně (autor je mimo jiné novinář
a spisovatel) což z ní skutečně dělá
praktický návod (téměř) na všechno.

James Martin, SJ (1960)
americký jezuitský kněz a
spisovatel.
Narodil se a vyrostl v Pensylvánii,
studoval ekonomiku podnikání a
pracoval v nadnárodní korporaci
General Electric.
Rozčarován světem velkého byznysu
začal se hlouběji zajímat o křesťanství
a roku 1988 vstoupil k jezuitům. Roku
1999 byl vysvěcen na kněze, nyní žije
na Manhattanu. V dubnu jej papež
František jmenoval poradcem vatikánského Sekretariátu pro komunikaci. Věnuje se divadlu s duchovní
tématikou.
Ignácův způsob spočívá v hledání
svobody – svobody stát se tím, kým
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• Kostel navštívil Ing. arch. Plicka,
který navrhne citlivou úpravu
prostor presbytáře. O odborné posouzení úprav presbytáře byla též
požádána Mgr. Anna Zajícová
(M. Pospíšilová).

máme být, svobody dávat a přijímat
lásku, správně se rozhodovat, vnímat
krásu stvoření a tajemství Boží lásky.

Dáša Svobodová

• Diskuze o změně koncepce vytápění kostela na Habrovce pro
omezení současných vysokých
nákladů).

Zápis z pastorační rady
Pastorační rada farnosti se konala
dne 18. února 2021.
Přítomni (online): P. Alberto Giralda,
M.Id, P. Antonio Pérez, M.Id., T. Matuška, J. Basík, M. Švarc, J. Muzikář,
J. Zajíc, M. Košinová, M. Pospíšilová, L. Svoboda, L. Kirschová a za
ERF I. Zelinková.
Omluveni: Z. Dittrichová.

Ekonomika:
• Pastorační rada děkuje P. Antoniovi za rozeslání potvrzení o darech pro farnost.
• O potvrzení o poskytnutých darech za minulý rok je stále možné
požádat P. Antonia.

Body programu a úkoly (v závorce
zodpovědná osoba):

• Pastorační rada děkuje všem,
kteří farnosti finančně přispívají
jakoukoliv částkou; současně vyzývá farníky, aby zvážili přispívání formou trvalého příkazu, je
to důležité zejména v době, kdy
je účast na mších omezená

Technické úkoly:
• V sále na Habrovce proběhla
oprava transformátorů od LED
osvětlení, světel a vzduchotechniky – nyní vše funkční (M.
Švarc)

Pastorace:
• Bohoslužby běží s povoleným
počtem lidí (P. Antonio).

• Plánujeme opravu zadní zdi Charity v Michli (P. Antonio).
• Proběhla rekonstrukce sakristie
kostela v Krči. Naváže revize
elektřiny a oprava světel a další
činnosti, které pomohou do budoucna udržet dobrý technický
stav (P. Antonio).

• Celkem tři osoby se připravují na
biřmování a další čtyři s absolvovanou přípravou se přidají (P. Alberto).
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• J. Basík pracuje ve spolupráci s
T. Hamplem na nové podobě webových stránek farnosti.

problém s přeplněnými ulicemi zaparkovaných aut v blízkém i vzdáleném
okolí. Ve skutečnosti bude tato nemístně objemná komerční stavba především velkým zdrojem znečištění
ovzduší bez toho, aby místním obyvatelům přinesla prospěch.
Velkým zádrhelem pro investora
projektu byla a stále je skutečnost, že
stavební pozemek, který je v územním
plánu veden jako Veřejná vybavenost,
vlastní Hlavní město Praha (HMP). To
ho svěřilo do správy MČ Praha 4. Investor však tento problém řeší nadstandardními vztahy s vedením MČ
Praha 4, ať už v křesle starosty seděl
Pavel Caldr (ODS 2012-2014), Petr
Štěpánek (SZ 2014-2019) nebo nyní
Irena Michalcová (ANO). Nejprve
proběhlo několik neúspěšných pokusů
vedení MČ Praha 4 pozemek bez souhlasu HMP investorovi prodat. Když
to nevyšlo, přistoupil investor s politiky na „salámovou metodu“ – nejprve
získat všechna povolení a začít stavět,
teprve pak pod tlakem sankcí donutit
HMP k prodeji pozemku. Ale i přes
podporu projektu vedením MČ Praha
4 se v roce 2016 zdálo, že parkovací
dům nemá šanci. V tom roce totiž zastupitelstvo Hlavního města Prahy hlasovalo proti prodeji pozemku a zároveň soud rozhodl o oprávněnosti žaloby podané v roce 2012, načež
Magistrát HMP musel zrušit Územní
rozhodnutí vydané stavebním úřadem
MČ Praha 4.
Naneštěstí právě kvůli přetrvávajícímu souhlasu MČ Praha 4 s využitím

Příští pastorační rada zasedne 18. 3.
2021.
zapsal Jan Muzikář

Co se děje v okolí
Parkovací dům Budějovická
Tentokrát se podíváme na výškovou
budovu, která je plánovaná naproti
DBK Budějovická místo parkoviště
vedle polikliniky.
Zhruba deset let se snaží majitel Polikliniky Budějovická o získání povolení
ke stavbě „Parkovacího domu Budějovická“ na místě nynějšího parkoviště
vedle polikliniky mezi ulicemi Na
Krčské stráni a Antala Staška. Projekt
parkovacího domu ve stávající podobě
počítá s devíti nadzemními a pěti podzemními podlažími, ve kterých se mají
nacházet především parkovací stání
pro celkem 509 vozidel a také kancelářské prostory. Již v roce 2012 vydal
stavební úřad MČ Prahy 4 Rozhodnutí
o umístění stavby (Územní rozhodnutí) a nebýt občanských spolků, které
se okamžitě proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolaly a následně podaly
žalobu, byl by parkovací dům dnes již
pravděpodobně postaven.
Dlouholetou iluzí je, že tento soukromý parkovací dům vyřeší v Krči
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pozemku pro parkovací dům, což je
klíčová podmínka pro vydání Územního rozhodnutí a zásahu Ministerstva
pro místní rozvoj, ke kterému se odvolal právník investora, projekt v roce
2017 opět ožil. Ačkoliv dokumentace
parkovacího domu nebyla doplněna o
zásadní podklady týkající se vlivu parkovacího domu na životní prostředí,
potvrdil Magistrát v březnu 2020
znovu Územní rozhodnutí z roku
2012, proti čemuž již nebylo odvolání.
Jediným způsobem obrany obyvatel
z okolí parkovacího domu zůstalo podání žaloby. Jelikož samostatně zpracovat a podat žalobu nebylo v jejich
možnostech, obrátili se s žádostí o pomoc na spolek Pankrácká společnost.
S pomocí spolku byla okamžitě zorganizována finanční sbírka a z jejího výtěžku najat advokát. Spolek pak obratem zpracoval všechny podklady tak,
aby advokát mohl podat žalobu včas.
Argumentace žaloby jasně ukazuje,
proč je parkovací dům v nynější podobě nepřijatelný. Neexistuje závazné
stanovisko vlivu této stavby na životní
prostředí (bylo pouze nezákonně prodlouženo původní stanovisko z roku
2011). V územním rozhodnutí chybějí
závazná stanoviska orgánů ochrany
ovzduší – místní obyvatelé se oprávněně bojí, že parkovací dům zvýší nadlimitně znečištění ovzduší. V neposlední řadě je zde nesoulad s územním
plánem – pozemek veřejné vybavenosti nemá sloužit pro soukromé komerční účely. Z dokumentace projektu
totiž vyplývá, že parkovací dům

nebude sloužit k pokrytí potřeb stávající polikliniky (potřebná parkovací
stání již byla přistavěna), ale pro nové
budovy, které investor plánuje postavit
z druhé strany polikliniky.
Dlouhodobou snahou místních
i spolku bylo dostat tuto kauzu do médií. Ta však o ni nejevila zájem. Situace se změnila teprve po podání žaloby, takže široká veřejnost se může s
projektem parkovacího domu seznámit například v reportáži v televizi Seznam z ledna 2021. Současné vedení
radnice MČ Praha 4 pod tlakem médií
spekuluje o zmenšení parkovacího
domu, ale fakticky v řízeních i nadále
souhlasí s projektem v původních parametrech. Podle názoru spolku a jím
najatého advokáta jsou argumenty žaloby natolik silné, že soukromý parkovací dům pro více jak 500 vozidel pravomocné územní rozhodnutí zřejmě
nakonec nedostane.
V budoucnu se snad dočkáme
i toho, že tento prakticky poslední nezastavěný pozemek ve vlastnictví
hlavního města v bezprostřední blízkosti metra bude využit ve prospěch
obyvatel Krče. Podrobný popis historie a aktuálního vývoje okolo parkovacího domu na Budějovické a odkaz na
televizní reportáž můžete nalézt na
stránkách spolku Pankrácká společnost (http://pankrackaspolecnost.cz).
Petr Vrána
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Pořád se něco děje

Pokud jste v roce 2020 věnovali farnosti finanční dar, můžete si snížit základ daně (tj. snížit vámi odváděnou
daň). Stačí získat potvrzení o daru od
farního vikáře (pošlete jméno, adresu a
kdy jste poslali dar).
Kontakt: vikar@michlehabrovka.cz
Vše samozřejmě můžete vyřizovat
i osobně či telefonicky na faře. Dary
různým organizacím se sčítají.

Zdálo by se, že čas zmrznul, ale přesto
je řada věcí v pohybu: Technická komise se na popud pastorační rady sešla
a uradila se, jak postupně provést
údržbu kostelů. Na barokní památku v
Michli musí jinačí odborníci z arcibiskupství, ale stav kostela na Habrovce
se začal preventivně zkoumat hned.
Díky T. Matuškovi a jeho snímkům
z termovize, bylo vidět jak a kde, obrazně řečeno, vytápíme zahradu.
Nicméně není patrné, že by fasáda kostela měla nějakou významnou poruchu. Interiér a jeho postupně nanesené
„pokoncilní kulturní vrstvy“ prohlédl
architekt, kterého pozvala farní radou
pověřená M. Pospíšilová. V tyto dny
následuje prohlídka a revize elektroinstalací, kterou zajišťuje M. Švarc, dojde i na světla, a následovat bude statika (i kůru), kvalita dřeva, střecha (V.
Hromek) – a pak výběr efektivního postupu, jak nejlépe náš památkově chráněný kostel ošetřit. Zdá se, že i efektivnější topení bude třeba, ale prioritou
je osvětlení, údržba a postupné opravy
kostela jako celku.
Držme palce a těšme se na další
zprávy!

Dar jste tímto způsobem nedali?
Můžete letos!
Vážení příznivci a farníci, dovolujeme
si Vám nabídnout alternativu, jak přispívat na chod farnosti. Víme, že řadu
z vás postihla nynější situace i ekonomicky, ale pokud ne, máme k vám
prosbu. Zvažte, prosíme, založení trvalého příkazu ze svého účtu ve prospěch farního účtu. Číslo našeho hlavního účtu je 61495369/0800. Jako poznámku k platbě napište prosím DAR
PRO FARNOST. Výše je samozřejmě
zcela na vás. Farnosti pomůže trvalý
příjem, a vy nebudete muset myslet na
hotovost s sebou do kostela. Jednorázové dary jsou samozřejmě také vítány
a platí o nich totéž.
Děkujeme, náklady na provoz (topení, svícení, liturgické potřeby) běží
stále stejně i za časů COVID-19.

Josef Basík

A z trochu jiného soudku: Skříň
V kostele na Habrovce je přebytečná
skříň, kdo byste ji chtěl, po domluvě s
farou (zda na ni již nemá někdo reservé) si ji odvezte. Za několik dní ji
necháme odvézt do Nábytkové banky,

Možnost daňového odpočtu
Připomínáme: Snižte si daně!
Kdy? Právě teď: Vždy v únoru nastává
„dodaňování“ za předchozí rok. Jak?
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která je skvělým počinem současného
Pražského magistrátu.

případě bohužel i určitou rutinu, co
z mého duchovního života zbyde? Pokud nemůžu na mši svatou, mám si
pustit televizi Noe? Ale co když mi
tato forma není blízká? Inspiraci jsem
našla v článku P. Aleše Opatrného na
stránkách Pastorace.cz.
„Mám dát přednost mši v televizi,
nebo se pomodlit sám?
Pro řadu lidí, zejména osamělých, jsou
televizní nebo rozhlasové přenosy bohoslužeb cenným kontaktem s vnějším
světem a setkáním s Božím slovem a
jeho výkladem. Jistě se snaží také připojit k modlitbě toho, kdo liturgii předsedá.
Ale poněkud zavádějící může být
snaha „prožívat mši na dálku“. Nedá
se nic dělat, ale u své obrazovky či displeje nemohu být účastníkem slavícího
společenství, byť je třeba v přenosu
přítomna jen jedna osoba. Jistěže se
mohu a mám ve víře připojit k díkům,
modlitbám, víře nejen slavících, ale i
všech sledujících. Neměl bych si ale
„hrát na účastníka“, tedy „dělat, jako
bych tam byl“. A to z prostého důvodu,
že to není pravda. Toto ale neříkám
proto, abych někomu sledování přenosu zošklivil, ale proto, abych pomohl těm, kteří se marně snaží „jakoby
tam být“, když tam ve skutečnosti nejsou. A také aby pohodlné sledování a
pasivní „konzumování“ bohoslužeb
nehradilo naši snahu a zápas o poctivou modlitbu. Pro tu může mnohdy být
lepší příležitostí „domácí nedělní pobožnost“, jejíž vzory jsou na internetu,

Josef Basík a Vaše Pastorační rada

Pastorace
Duchovní život v době pandemie
Zaujalo mě zamyšlení nad časem
prázdných kostelů, které jsem našla na
stránkách farnosti Nejsvětějšího Salvatora. Tomáš Halík ve svém dopise
farníkům píše:
„Když byl zbořen Jeruzalemský
chrám, v jehož prostorách se Ježíš
modlil a učil, museli Židé najít nové
cesty, jak uctívat Hospodina. Činili to
s kreativní odvahou – oltář zbořeného
chrámu nahradil stůl židovské rodiny,
řád obětí nahradil řád soukromé i společné modlitby, zápalné i krvavé oběti
nahradily oběti rtů, mysli a srdce,
modlitba a studium Písma. Přibližně
ve stejné době mladé křesťanství, vyháněné ze synagog, hledalo svou novou identitu. Podobný úkol stojí nyní
před námi.
Tento postní čas prázdných a mlčících kostelů můžeme přijmout jako
krátké provizorium, na které pak brzy
zapomeneme. Avšak můžeme ho také
přijmout jako kairos – čas příležitosti
„zajet na hlubinu“ a hledat novou
identitu křesťanství ve světě, který se
před našima očima radikálně proměňuje.“
Napadá mě, pokud přijdu o pravidelnou návštěvu kostela, v mém
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která spojuje také ve víře a modlitbě
členy rodiny.“

textu. Pomalu přečteme jedno ze čtení
či žalm nebo evangelium. Následně
zkusme chvilku rozjímat o slyšeném
textu.

Na stránkách Pastorace.cz je uveřejněn i manuál na pro domácí nedělní
bohoslužbu. Pro jednotlivce může vypadat takto (redakčně upraveno):

4. Vyznání víry
Vyznání víry je naším osobním přitakáním na víru v Boha. Je to naše ANO,
naše opření se o Pána, které dnes Bohu
vyznáváme.

1. Připravme místo
Je dobré věnovat přípravě pozornost
a vyzdobit místo podobně jako sváteční stůl: hezký ubrus, svíce, kříž,
Bible, ve které je založena pasáž, kterou budeme číst.

5. Prosby a díky
Následuje modlitba proseb a díků.
• Lze říkat prosby zcela spontánně
nebo využít rozjímaný text z Písma
svatého a inspirovat se v něm.
• Pro někoho je to obtížné. Pak lze
vyslovit jen jedno slovo, které naši
prosbu charakterizuje
• Formy proseb a děkování se mohou
vzájemně kombinovat a doplnit.

2. Začínáme
Je vhodné nezapomenout na uctivý postoj. Proto můžeme začít ve stoje, pokud nás nelimituje zdravotní stav, znamením kříže. Nejprve si přečtěme
Vstupní antifonu, která nás uvede do
tématu daného dne a nabízí ji mešní liturgie.
Na začátku bohoslužby si obvykle
připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a selháváme. Prosme nyní
Pána Boha za odpuštění:
Smiluj se nad námi, Pane,
Hřešili jsme proti tobě.
Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
A dej nám svou spásu.
Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,
odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.
Amen.

6. Modlitba Otčenáš
Modlitbu zakončíme modlitbou Páně.
7. Požehnání
Zakončíme prosbou o požehnání:
Dej nám Bože své požehnání, chraň
nás všeho zlého a doveď nás do života
věčného. Amen.
Dobrořečme Pánu.
Bohu díky.
Markéta Hamplová

3. Čteme z Písma svatého
Poprosme nejprve o Ducha svatého,
aby nás učinil vnímavými k tomuto
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FARNÍ KALENDÁŘ
BŘEZEN 2021
KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost
VÝZNAMNÝ DEN: diecézní  církevní  ne církevní

Konání akcí je závislé na vládních a církevních nařízeních.
Prosíme, předem se informujte o jejich uskutečnění.
Po 1 17:30 Krč – sál  Katecheze dětí
Út 2 9:00 Krč – sál  Čtyřlístek
18:00 Krč – kostel / kavárna  Sekulární františkáni
18:15 Michle – fara  Seminář Mystická antropologie
St 3 20:00 Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30
Čt 4 NP SV. KAZIMÍR
17:00 Michle – kostel  Křížová cesta
Pá 5 17:00 Krč – kostel  Křížová cesta
So 6 9:00 Michle – fara  Katecheze pro dospělé katechumeny
Ne 7 3. NEDĚLE POSTNÍ
Po 8 NP SV. JAN Z BOHA, ŘEHOLNÍK
17:30 Krč – sál  Katecheze dětí
20:00 Krč – sál  Mužská spiritualita – Chlapi
Út 9 NP SV. FRANTIŠKA ŘÍMSKÁ, ŘEHOLNICE
9:30 Krč – kostel / sál  Sedmikrásek
18:15 Michle – fara  Seminář Mystická antropologie
St 10 NP SV. JAN OGILVIE, KNĚZ A MUČEDNÍK
18:15 Krč – kavárna  Farní biblická hodina
Čt 11 17:00 Michle – kostel  Křížová cesta
Pá 12 17:00 Krč – kostel  Křížová cesta
So 13
VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
10:00 Michle – fara  Katecheze pro děti – 1. Sv. Přijímání
Ne 14 4. NEDĚLE POSTNÍ
Sbírka  Na charitní činnost v Arcidiecézi
Po 15 17:30 Krč – sál  Katecheze dětí
Út 16 9:00 Krč – kavárna  Noemi
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St 17
Čt 18

Pá 19

So 20
Ne 21

Po 22
Út 23

St 24
Čt 25

9:15 Krč – kostel  Úklid  Modlitba matek
Krč – kavárna  Společné nešpory a františkánský rů18:00
ženec
18:15 Michle – fara  Seminář Mystická antropologie
NP SV. PATRIK, BISKUP
18:45 Ekumenická biblická hodina
NP SV. CYRIL JERUZALEMSKÝ, BISKUP A UČITEL CÍRKVE
17:00 Michle – kostel  Křížová cesta
19:00 Michle – fara  Pastorační rada farnosti
SL SV. JOSEF, SNOUBENEC PANNY MARIE
17:00 Krč – kostel  Sv. růženec
23:59 Uzávěrka farního listu
9:00 Michle – fara  Katecheze pro dospělé katechumeny
5. NEDĚLE POSTNÍ
Sbírka  Svatopetrský halíř – na humanitární činnost
církve
17:30 Krč – sál  Katecheze dětí
NP SV. TURIBIUS Z MONGROVEJA, BISKUP
9:30 Krč – kostel / sál  Sedmikrásek
18:15 Michle – fara  Seminář Mystická antropologie
SL



17:00
Pá 26 17:00
So 27 10:00
Ne 28
Po 29
16:45
Út 30
9:00
18:15
St 31

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
Michle – kostel  Sv. růženec
Krč – kostel  Křížová cesta
Michle – fara  Katecheze pro děti – 1. Sv. Přijímání
KVĚTNÁ NEDĚLE
Při každé mši sv.  žehnání ratolestí
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
Krč – sál/ kostel ● Svátost smíření pro děti
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Krč – sál  Čtyřlístek
Michle – fara  Seminář Mystická antropologie
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
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Farní list Řk farnosti u kostela Narození Panny Marie Praha–Michle,
Baarova 52/23, Praha 4, 140 00; www.michlehabrovka.cz, tel. 241 485 428.
Březnové číslo vychází 28.2.2021. E-mail pro zasílání příspěvků do farního
listu: farlist@seznam.cz. Redakční rada: P. Alberto Giralda Cid, Markéta
Hamplová, Martina Košinová, Tomáš Matuška, Jiří Zajíc; doprava FL na
faru: Monika Voženílková. Žádáme autory o pochopení pro redakční a jazykovou úpravu zaslaných textů. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla bude
v pátek 19. 3. 2021. Dubnové číslo vyjde 28. 3. 2021. (Změna termínu vyhrazena.) Fotografie ze života farnosti najdete zde:
https://habrovka.rajce.idnes.cz.
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