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 D V A  k o s t e l y ,  J E D N A  f a r n o s t  
 

 

 

 

 

F A R N Í  L I S T

Milí farníci, 
 

rozloučili jsme se s rokem 2020 a při-

vítali jsme nový rok. 

Rok 2020 byl pro celou společnost 

neobvykle náročný. Pandemie zasáhla 

všechny a ještě nás neopustila. Zdra-

vili jsme nový rok s rouškami. Proží-

váme nadále zákazy, omezující naří-

zení, někteří i strach a nejistotu. Je to 

veliká zkouška pro: zdraví, nervy, tr-

pělivost, finance, rodinu, církev… 

všechno je pod velikým tlakem, který 

dokonce vzrůstá. 

V této atmosféře jedna věc je jistá: 

musíme si navzájem pomáhat. Každý 

má být blízko ostatním. V tomto 

zvláštním „tavícím kelímku“ musí 

zmizet všechno, co by nás mohlo od-

dělovat: závist, touha po hlavní roli, 

zahořklost, odsuzování. Všichni jsme 

na stejné lodi v rozbouřeném moři. 

Jenom vzájemná láska nás zachrání. 

Láska však je Bůh, Kristus, Boží mi-

lost a prozřetelnost. K Bohu se máme 

utíkat, a to společně. Musíme mít 

hodně důvěry. Vlastně naprostou dů-

věru v Bohu i ve společenství církve. 

A máme nabídnout tuto lásku a důvě-

ru každému člověku, protože pande-

mie by měla spojit nejenom křesťany, 

ale i všechny lidi, neboť všichni pro-

žíváme stejné utrpení. Pamatujte na 

kajícího lotra ukřižovaného spolu 

s Ježíšem i s druhým lotrem: „Tu ho 

ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha ne-

bojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stej-

nému trestu. A my jsme odsouzeni 

spravedlivě, dostáváme zaslouženou 

odplatu, ale on nic zlého neudělal." 

(Lk 23, 40-41). Kající lotr pochopil, 

co je „stejný trest“. I my všichni dnes 

čelíme stejné zkoušce: věřící a nevě-

řící, malí i velcí, dobří i zlí. 

Proto začněme rok 2021 v duchu 

společenství se všemi. To bude mi-

mořádná příležitost, aby padly bariéry 

mezi námi všemi. Šťastný Nový rok! 

LEDEN 2021 

ČÍSLO 1 

ROČNÍK 26 

Kostel 
Narození 

Panny Marie 
v Michli 

Kostel 
sv. Františka 
z Assisi 
v Krči 
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Vánoce s covidem ve farnosti  

(foto Martina Košinová) 

P. Alberto 
 

Na čem záleží papeži Františkovi  
 

Z papežovy promluvy Urbi et orbi 
 

Chtěl bych všem doručit poselství, 

které církev zvěstuje o těchto svátcích 

slovy proroka Izaiáše: »Dítě se nám 

narodilo, syn je nám dán« (Iz 9,5). 

Narodilo se dítě. Narození je 

vždycky zdrojem naděje, rozpukem 

života a příslibem budoucnosti. A 

tímto Dítětem je Ježíš, který se „naro-

dil nám“, pro nás bez omezení, privi-

legií a exkluzivity. Dítě, které Panna 

Maria přivedla na svět v Betlémě, se 

narodilo pro všechny: je „dítětem“, 

které Bůh daroval celé lidské rodině. 

Díky tomuto Dítěti můžeme Boha 

oslovovat „Otče“, „Tati“. Ježíš je jed-

norozený, nikdo jiný, než On nezná 

Otce. On však přišel na svět právě 

proto, aby tvář nebeského Otce zjevil. 

A tak se, díky tomuto Dítěti, můžeme 

všichni skutečně nazývat bratři: 

z každého kontinentu, jakéhokoli ja-

zyka, jakékoli kultury, se svými iden-

titami i rozdíly, přece jsme všichni 

bratři a sestry. 

V této dějinné chvíli, poznamenané 

ekologickou krizí a vážnými ekono-

mickými a sociálními nerovnováha-

mi, ztíženými pandemií koronaviru, 

potřebujeme jako nikdy bratrství. A 

Bůh nám nabízí darem svého Syna 

Ježíše. Nikoli bratrství tvořené hez-

kými slovy, abstraktními ideály, ne-

určitými city... ne. Bratrství založené 

na skutečné lásce, schopné se setkat 

s tím, kdo je jiný, mít soucit s jeho 

utrpením, sblížit se s ním a postarat se 

o něho, třebaže není z mojí rodiny, 

mého etnika, mého náboženského vy-

znání; je jiný než já, ale je to Boží 

syn, je mým bratrem, mojí sestrou. A 

platí to rovněž ve vztazích mezi náro-

dy a státy, všichni jsme bratři. 

O Vánocích slavíme světlo Krista, 

který přichází na svět a přichází pro 

všechny, nikoli pouze pro některé. 

Dnes, v tomto temném a nejistém 

„pandemickém“ čase, se objevují růz-

ná světla přinášející naději, k nimž 

náleží také objev vakcín. Pokud však 

tato světla mají osvěcovat a přinášet 

naději celému světu, musí být 

k dispozici všem. Nemůžeme dopus-

tit, aby nám uzavřený nacionalismus 

zabránil v životě pravé lidské rodiny, 

jakou jsme. Stejně tak nemůžeme při-

pustit, aby v nás zvítězil virus radi-

kálního individualismu, který nás činí 

lhostejným vůči utrpení ostatních bra-

trů a sester. Prosím všechny: státníky, 
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nesoucí odpovědnost, firmy, meziná-

rodní organizace, k podpoře spoluprá-

ce, nikoli konkurence, a k hledání ře-

šení pro všechny, očkování pro 

všechny, zejména nejzranitelnější a 

nejpotřebnější lidi ze všech oblastí 

této planety. Na prvním místě mají 

být lidé nejvíce zranitelní a strádající. 

Betlémské Dítě ať nám znovu po-

máhá být ochotnými, velkodušnými a 

solidárními, zejména vzhledem k li-

dem, kteří jsou křehčí, nemocní, ocitli 

se v této době bez zaměstnání anebo 

jsou ve vážných těžkostech kvůli 

ekonomickým důsledkům pandemie, 

jakož i vůči ženám, které během těch-

to měsíců sociálního odstupu trpěly 

domácím násilím. 

Vzhledem k problému, který nezná 

hranic, není možné stavět bariéry. 

Všichni jsme na stejné lodi. Každý 

člověk je můj bratr. V každém vidím 

odlesk Boží tváře a v trpících objevuji 

Pána, který mne žádá o pomoc. Vidím 

jej v nemocném, v chudém, v neza-

městnaném, v odstrčeném na okraj, 

v migrantovi a uprchlíkovi, všichni 

jsme bratři a sestry. 

Jiří Zajíc 

 

Apoštolský list Svatého otce 

Františka „Patris Corde“ 
 

8. prosince 2020, u příležitosti 150. 

výročí prohlášení sv. Josefa patro-

nem univerzální církve vydal papež 

František apoštolský list o sv. Jose-

fovi. 

Radujme se, že papež František psal 

tento apoštolský list k úctě sv. Josefa, 

neboť nikdy nebude dost úcty našemu 

sv. otci Josefovi, který je Mariin choť 

a Ježíšův otec. 

Já se raduji, nejenom jako křesťan 

a katolík, ale i jako misionář idente. 

Tento Institut zasvěceného života byl 

založen Fernandem Rielem, který 

projevoval velmi hluboký a krásný 

vztah se sv. Josefem. Opakoval: 

„proste sv. Josefa o cokoliv, co po-

třebujete, materiální či duchovní; on 

vám to dá“. Chci vám však napsat pár 

poznámek inspirovaných čtením Pa-

tris Corde. 

 

Zdálo se mi, že čtu list adresovaný od 

syna (Františka) k svému otci (Jose-

fovi). Tento list byl psán v přítomnos-

ti sv. Josefa v duchu papeže Františ-

ka. Proto, když papež pojmenuje ně-

které otcovské vlastnosti sv. Josefa, 

zároveň vyjadřuje určité Františkovy 

vlastnosti; jako bychom viděli srdce 

papeže Františka odražené v srdci sv. 

Josefa. 

 

Sv. Josef je milovaný otec: 

„Svatý Josef je pro (tuto) svou úlohu v 

dějinách spásy otcem, jehož křesťan-

ský lid vždycky miloval.“ Kéž – řekl 

bych teď já – tato láska bude vždycky 

znamenat, že nebudeme na něho za-

pomínat, a že budeme v našem kaž-

dodenním životě s ním počítat, a dů-

věřovat jeho moci a lásce. Když je to 

milovaný otec, uplatňuje se, co také 

připomíná papež František: „Jděte k 
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Josefovi. Co on řekne, udělejte“ (Gn 

41,55). Papež vztahuje tato slova 

Písma, řečená o patriarchovi Josefovi 

ze Starého zákona, na našeho sv. Jo-

sefa. Dívat se na sv. Josefa a číst v 

jeho očích, co nám řekne. A to udělat. 

 

Sv. Josef je něžný otec: 

„Ježíš vnímal v Josefovi Boží něhu“, 

říká papež František. To je moc hezká 

a hluboká myšlenka, která by měla 

oslovit nás všechny. Boží něhu je 

možné vnímat i v člověku. Bůh může 

a chce udělat z tebe, ze mě, nástroj, 

skrze který Boží něha přechází k li-

dem. Kolik duchovních dětí mohli 

bychom mít díky této něze, která není 

něčím přeslazeným, ale vnímatelným 

projevem, že Bůh se nad lidmi smilo-

vává a „má soucit se všemi svými tvo-

ry“ (Žl 145,9). K tomu říká papež: 

„Zlý nám ukazuje naši křehkost v ne-

gativním světle, zatímco Duch na ni 

poukazuje s něhou. Toho, co je v nás 

křehké, je nejlépe se dotýkat něžně. 

Ukazování prstem a soud, který vyná-

šíme nad druhými, jsou velmi často 

znamením naší neschopnosti přijímat 

vlastní slabost a křehkost. Pouze něha 

nás ochrání před vlivem žalobníka 

(srov. Zj 12,10)“. 

 

Sv. Josef je poslušný otec: 

Je paradoxní říci o dospělém „posluš-

ný otec“. Vždyť děti mají poslouchat 

otce. Papež chce říci, že Josef byl do-

konale poslušný vůči Božím poky-

nům. Já bych to komentoval takto: 

když sv. Josef uměl poslouchat, také 

uměl vést toho, který mu byl posluš-

ný, totiž Ježíše. Jenom ten, který umí 

poslouchat, umí i vést. Nejdokonalej-

ším způsobem to Ježíš vyjádřil, když 

umýval nohy svým učedníkům, ačkoli 

byl Pán. I Maria, ačkoli byla Matka, 

elegantně uměla získat od Ježíše zá-

zrak v Káni: „Udělejte, co vám řek-

ne“. 

 

Sv. Josef je přívětivý otec – otec, 

který přijímá: 

„Josef není člověkem pasivní rezigna-

ce. Jeho nasazení je odvážné a roz-

hodné. Přijetí je způsob, kterým se v 

našem životě projevuje dar statečnos-

ti, pocházející od Ducha svatého. Je-

dině Pán nás může obdarovat silou 

přijímat život takový, jaký je, včetně 

jeho rozporuplných, nečekaných a 

bezútěšných aspektů.“, říká papež 

František. Právě to udělal sv. Josef, a 

nikdy neztratil rovnováhu, ani se ni-

kdy neprohřešil netrpělivostí, nelas-

kavostí, pochybnostmi, ani stresem či 

něčím podobným. V tom vidíme, jak 

plná byla Josefova důvěra v Boha. Jo-

sef by nikdy neřekl Bohu: „mám v 

Tebe velikou důvěru“, aniž by to ne-

znamenalo: „mám v Tebe naprostou 

důvěru“. 

To jsem se naučil u zakladatele mi-

sionářů identes já, misionář idente. 

Před mnoha lety, když zakladatel 

Fernando naznačoval, že by chtěl po 

mně nějaký větší úkol, já jsem mu 

řekl: „To máš ve mně hodně důvěry“. 

A on mi odpověděl: „Ne hodně důvě-

ry, ale plnou důvěru“. 
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Sv. Josef je otec odvážně vynaléza-

vý: 

Papež František říká: „První etapou 

každého pravého vnitřního uzdravení 

je přijetí vlastního údělu neboli ote-

vření se také tomu, co jsme si ve svém 

životě nevybrali. Je zapotřebí ale do-

dat další důležitou vlastnost: odváž-

nou vynalézavost. Nastupuje zejména 

ve chvílích, kdy se setkáme s těžkost-

mi. Těžkost nás může buďto zastavit, 

a vyklidíme pole, nebo jí můžeme če-

lit. Právě těžkosti někdy umožní, že se 

v nás probudí zdroje, které jsme netu-

šili.“ Tato papežova slova mně ne-

přímo mluví o víře. Řekl bych: bez 

víry není vynalézavost. Bez víry, jako 

bychom neměli sílu. Víra nám dává 

takovou sílu, že můžeme přenášet ho-

ru, a proto vidíme jako možné, co je 

lidsky nemožné. A dáme se do práce, 

k dosažení anebo k přijetí věcí pro 

člověka nemožných, jako to dělal sv. 

Josef. 

Papež František píše: „Evangelium 

nám (ale) říká, že to, na čem záleží, 

dokáže Bůh vždycky zachránit, pokud 

použijeme odvážnou vynalézavost na-

zaretského tesaře, který umí proměnit 

problém v příležitost, maje na prvním 

místě důvěru v Prozřetelnost.“ 

 

Sv. Josef, pracující otec: 

„Svatý Josef byl tesař, který poctivě 

pracoval, aby zajistil živobytí své ro-

dině. Od něho se Ježíš naučil hodno-

tě, důstojnosti i radosti z toho, co 

znamená jíst chléb – plod vlastní prá-

ce.“, pokračuje papež František. 

Je důležité rozpoznání naší víry, že 

ani apoštolská práce by neměla na-

hradit činnou práci, ačkoli by to bylo 

přijatelné. Sv. Pavel se zřekl tohoto 

„privilegia“ a chtěl pracovat svými 

rukama, nejenom pro sebe ale i pro ty, 

kteří ho doprovázeli. Sv. Pavel ne-

chtěl přijít o krásnou odměnu připra-

venou těm, kteří se tohoto privilegia 

dobrovolně vzdali. Ten duch práce sv. 

Josefa, sv. Pavla a jiných, by po mém 

soudu měl také vládnout v každé 

křesťanské rodině, ve které by neměla 

být narušena ochota a nezištná práce 

v její prospěch. 

 

Stín otce: 

Poslední část Apoštolského listu Pa-

tris Corde je hymnem o otcovství, ne-

jenom sv. Josefa ale vůbec. Otcovství 

je chápáno především jako ochota se-

be darování beze zbytku tak, jak je 

tomu u Otce nebeského. Proto je sv. 

Josef představován jako stín Otce: sv. 

Josef „je ve vztahu k Ježíši pozem-

ským stínem nebeského Otce“. Sv. Jo-

sef má vůči Ježíšovi vlastnosti nebes-

kého Otce. „Chrání jej, opatruje a ni-

kdy se od něj nevzdaluje, aby sledoval 

jeho cestu. Pomysleme na to, co při-

pomíná Mojžíš Izraeli: »V poušti jsi 

viděl, jak tě Hospodin, tvůj Bůh nesl, 

jako člověk nosí své dítě, po celou 

cestu« (Dt1,31). Takto žil Josef své 

otcovství po celý život.“ 

Vlastními slovy bych to vyjádřil 

takto: sv. Josef je jako svátost Otce 

nebeského, je viditelným otcovstvím 

neviditelného otcovství. A ukazuje 
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nám, že v tom spočívá nejšťastnější 

láska: stávat se otci, což se rovná po-

ložení života za své děti. V případě 

manželského stavu to také znamená 

odevzdat život matce svých dětí. 

Koncepce Apoštolského listu Pa-

tris Corde překonává však hranice bi-

ologických záležitostí, neboť otcov-

ství sv. Josefa vůči Ježíšovi netrpí 

proto, že se Ježíš biologicky nenarodil 

z něho. To je v tomto papežském listu 

naprosto jasné 

 

Pokládám tento list za šperk křes-

ťanské spirituality a bude mít – zdá se 

mi – velikou světovou odezvu. Ať je 

sv. Josef veleben spolu s Ježíšem a 

Marií! 

Alberto Giralda 

 

Nebojme se nejistoty 

 

V dnešní době čelíme spoustě nejis-

tot. Jestli zítra budou otevřené ob-

chody, jestli se budeme moci potkat 

se svými známými, jestli onemoc-

níme nakažlivým virem my nebo 

někdo z blízkých, ztratíme v dů-

sledku toho zaměstnání a podobně.  

 

Ale i když pandemie zrovna nehrozí, 

nejistot je v našem životě až až ... 

Proti nejistotám se snažíme bránit a 

zabezpečit, a to různými způsoby. Fi-

nanční nejistotě spořením na horší ča-

sy, proti nejistotě počasí raději zaba-

líme o svetr navíc, v autě vozíme pro 

všechny případy rezervu. Každý má-

me svou míru zabezpečení jinak na-

stavenou: od úplné nezodpovědnosti 

ve stylu života ze dne na den až po 

snahu mít všechno třikrát zálohované 

a svůj život držet pevně v rukách. 

Jenže život není v našich rukách. A 

Písmo nám ukazuje, že ani nemá být. 

Spolu s biblickými postavami jsme 

Bohem vyzýváni, abychom naopak 

cílevědomě do nejistoty v našich ži-

votech vykročili. Připomeňme si pří-

běh Abrahama, který se vydal z jisto-

ty bezpečí své rodiny do nejistoty ce-

loživotního putování, aby spálil mosty 

se svou minulostí – stejně jako když 

vyrazil s Izákem do nejistoty zkoušky 

na horu Moria, odhodlán spálit mosty 

i se svou budoucností. Mojžíš vyvedl 

svůj národ z Egypta, z jistoty plných 

hrnců, do nejistoty dlouhého putování 

pouští. A stejně jako vyprávění Staré-

ho zákona i evangelia sama nabízí 

příběhy o Božím lákání do nejistoty. 

Sám Ježíš nás vyzývá vyjít na cestu, 

nic si s sebou nebrat, nezabezpečit se. 

Učedníci nechávají své živnosti a vy-

dávají se do nezajištěného neznáma 

za Ježíšem. Za příklad je nám ukazo-

vána chudá vdova, která dává své po-

slední dva peníze do chrámové po-

kladnice a vydává se nejistotě hlado-

vého zítřka. Přestože se mohla roz-

hodnout jeden peníz si pro jistotu po-

nechat. Když nejistota, tak naplno. 

Dalo by se v podobných příbězích 

dlouho pokračovat. Co nám říkají a co 

si z nich bereme? 

Nejistota je základní zkušeností i 

člověka věřícího v Boha. Vždyť sama 
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víra je jistotou o nejistotě. U Boha se 

nemůžeme zabezpečit, ani svými dob-

rými skutky, ani zbožností. Nejistota 

nám dává zažít to podstatné – že jsme 

na Bohu zcela závislí a na něj odká-

záni. Pouze ve zkušenosti, kdy se 

zhroutí naše jistoty a ztratíme půdu 

pod nohama, pouze tehdy zcela visí-

me na Bohu. Nejistota je nabídkou 

svobody. Právě v situaci osvobození 

od našich jistot: majetku, společen-

ského postavení, prestiže, moci ... si 

můžeme uvědomit, koho máme za 

Boha, za tu jistotu s velkým J.  

Nakonec sám Bůh vešel svým vtě-

lením do nejistoty, jak jsme si o Vá-

nocích připomněli. Vsadil všechno na 

člověka a na jeho svobodu. Vsadil 

s důvěrou všechno do podniku 

s nejistým koncem. Místo zajištěné 

princezny z královského paláce v 

Jeruzalémě si pro své oslovení vybral 

si neprovdanou dívku z pravověrně 

pochybné Galileje. A mladá Marie 

mohla mít stovky rozumných důvodů 

tuhle nabídku odmítnout. Její „staň 

se“ bylo vykročením na cestu, na je-

jímž konci mohlo být opuštění snou-

bencem, zavržení společností, ba i 

smrt kamenováním. A přesto s vírou 

vyšla. Doba adventu a doba vánoční 

nám tak položily otázku, jak my sami 

odpovídáme na Boží oslovení osvo-

bodit se od našich jistot, abychom 

přinesli Ježíše do tohoto světa. Zda 

chceme nést důsledky nebo zda máme 

své rozumné důvody ho odmítnout. 

Jako křesťané nemusíme mít strach 

z nejisté doby. Naopak, nejistota nás 

může přiblížit k Bohu. Může nás 

osvobodit od svazujících stereotypů, 

které brání svobodě změnit naše živo-

ty. Ježíš k nám přichází s jasnými 

slovy: Nebojte se. Nepřeslechněme je 

v dnešní době.  

Tomáš Matuška 

 

Zpráva od Charlese 
 

Milá Ivano Zelinková, 

Posílám Vám všem z Ugandy pozdra-

vy. Jak se máte? Jste ještě naživu? 

Všichni členové mé rodiny jsou naži-

vu. 

 
 

Jak je to s Covidem 19 ve Vaší ze-

mi? Tady v Ugandě byla spousta lidí 

léčena a daří se jim dobře. 

Mockrát Vám děkuji, jelikož Rozvo-

jový fond v Ugandě mi poskytl několik 

učebních pomůcek. Hodně mě za-

městnávají. Po vyučování mám denně 

víc hodin na kontrolu každého před-
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mětu. Nyní nastal čas na sklizeň plo-

din, jako je proso a podzemnice olej-

ná. To vše slouží jako potraviny. Také 

chystáme setbu na příští období. 

Má milá přítelkyně, přeji Vám ve-

selé vánoční svátky a šťastný Nový 

rok 2021. 

S pozdravem, Váš Charles Byansi 

 

Dopis farnosti pro Charlese 
 

Milý Charlesi, 

děkujeme za Tvůj vánoční dopis. 

Všichni jsme zdrávi a jsme rádi, že 

ani Tvoje rodina není covidem 19 

ohrožená. 

Bohužel stále dost lidí je nakaže-

ných, a proto musí být mnoho obcho-

dů, restaurací, divadel a sportovních 

stadionů uzavřených. Děti sice chodí 

do škol, ale musí mít při vyučování 

oni i učitelé na obličeji roušku.  

Venku není příjemné počasí, tak 1 

až 3 °C nad nulou. Také je velice brzo 

tma, již od 16 hodin odpoledne. Na 

horách už napadl sníh, ale ve městech 

i vesnicích ještě ne. 

Všichni se Těšíme na Vánoce, ale 

letos nejsou povolena vánoční setká-

ní. 

Přejeme Tobě, celé Tvé rodině i 

všem Tvým přátelům, aby rok 2021 

byl šťastnější než rok minulý a poda-

řilo se na celém světě zbavit se toho 

velmi nakažlivého covidu 19. 

Za naši celou farnost 

Ivana Zelinková 

 

Vánoce a vztahy 
 

Jako od Boha milovaní projevujte 

milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, 

mírnost a trpělivost. Snášejte se a 

navzájem si odpouštějte. Pán odpus-

til vám, proto odpouštějte i vy. (Srov. 

Kol 3,12-13) 

 

Přáli jsme si Vánoce klidné, požehna-

né, veselé… Leckdy se o to i snažíme. 

Nejednou však zjišťujeme, že zůstá-

váme slabými lidmi. Máme problémy 

s trpělivostí, se sebou samými, a i s 

druhými. K mírnosti máme někdy 

opravdu daleko. 

Možná jsme Vánoce prožili v ra-

dosti, obklopeni nejbližšími, s Bo-

hem, ale možná také ne. Ne náhodou 

se tak vždy v neděli po Božím hodu 

vánočním připomíná svátek Svaté ro-

diny. A biblické texty ukazují, že ni-

kde a nikdy to není ideální. Ve spo-

lečném soužití s druhými tak bude po-

třeba znovu a znovu „projevovat po-

koru, milosrdné srdce, mírnost, trpě-

livost a odpuštění…“ 

Kde toto vše vzít? Odpověď je 

prostá a hluboká: „Jste Bohem milo-

vaní a on odpouští vám. Proto i vy 

můžete odpouštět druhým.“ Bůh přišel 

žít mezi nás, aby nám hmatatelně zje-

vil svou lásku. Ne proto, že jsme vy-

konali něco dobrého. Ani pro naši 

bezchybnost. Ani aby nás soudil. Při-

šel jen pro svou touhu vstoupit do 

vztahu lásky s člověkem, aby mohl 

uzdravovat i naše vztahy, aby nás po-
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zvedal a vracel nám důstojnost Bo-

žích milovaných. 

Bůh sestupuje do „chlíva“ lidské 

přirozenosti, tolik poznamenané sla-

bostí. Ne jako soudce, ale jako bez-

branné dítě. A ve své dětské zranitel-

nosti nabízí svou náruč a odpuštění. 

S tímto vědomím můžeme nacházet 

důvod a sílu, proč projevit trpělivost a 

naději ve vztazích, kde to opravdu 

není ideální. 

 

Postavme si před oči Boha v jes-

lích. Je tu pro nás: dnes, zítra, i po 

všechny dny našeho života. 

Martina Košinová 

převzato z vira.cz 

 

Co se děje v okolí  
 

Obytný soubor Habrovka  

 

Na území pod naším kostelem 

v Krči a hasičárnou, jehož dolní 

hranici tvoří vyšlapaná cesta mezi 

ulicemi Nad Svahem a Nad Pískov-

nou, má v příštích letech vzniknout 

nový soubor obytných budov 

s názvem Habrovka.  

 

Díky geologickým poměrům zde bylo 

vždy vydatné prameniště vody, které 

zásobovalo pitnou vodou pivovar 

Pragovar, později Frutu Krč. Se zá-

stavbou tu proto nikdy nebylo počítá-

no a mimo vodárny se zde nacházela 

pouze zahrádkářská kolonie.  

Po úpravě územního plánu zde ma-

jitel pozemků a zároveň investor pro-

jektu Arcibiskupství pražské chystá 

postavit celkem 5 bytových domů a 8 

rodinných domů. Projektový ateliér 

vyprojektoval bytové domy tak, že 

každý z nich ve třech nadzemních 

podlažích obsahuje celkem 16 bytů 

s dispozicemi 1+kk až 4+kk a 11 par-

kovacích stání v podzemním podlaží. 

Arcibiskupství nechce byty rozprodat, 

ale pronajímat nájemníkům z církev-

ních organizací. Rodinné domy mají 

240 m2 hrubé podlažní plochy a bu-

dou na prodej i s pozemky.  

Projekt měl od počátku problém 

s vhodností přípojných komunikací, 

které by umožnily dopravně obsloužit 

těchto přibližně sto nových bytových 

jednotek. Nakonec nejen díky protes-

tům místního spolku Stará Krč, ale i 

s ohledem na náklady nebude soubor 

budov připojen na původně zamýšle-

nou dvojici ulic Nad Svahem a Ševce 

Matouše. Ulici Nad Svahem nahradí 

komunikace vedená z ulice Na Krčské 

stráni přes pozemek s hřištěm hasičů, 

který Arcibiskupství také vlastní. 

V rámci výstavby bude zastavěna ro-

kle, která byla roky využívána pro di-

vadelní scénu festivalu Habrovka. 

Rokle bude nahrazena amfiteátrem 

přímo pod kostelem. V takovéto po-

době byl projekt v červnu 2018 

v našem sále Habrovka představen 

místním obyvatelům autorem celého 

projektu architektem M. Sedlákem. 

Bohužel velkou nepříjemností na 

celém projektu je radikální kácení 
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městské zeleně v prostoru, kde má 

výstavba probíhat. Investor již od ro-

ku 2016 věděl, že na celém území 

jsou tzv. zapojené porosty vyžadující 

povolení ke kácení, a jejichž případné 

kácení vyžaduje náhradní výsadbu. 

Přestože problém kácení porostů a 

náhradní výsadby jako jedna 

z klíčových podmínek umístění stav-

by nebyla vyřešena, získal Obytný 

soubor Habrovka v říjnu 2019 pravo-

mocné územní rozhodnutí. V únoru 

2020 pak Arcibiskupství pražské jako 

investor nechalo vykácet prakticky 

celé území včetně pozemků 

v územním plánu vedených jako Ze-

leň městská krajinná (ZMK) s tím, že 

žádné povolení ke kácení není potře-

ba. V březnu 2020 pak investor podal 

ještě žádost o povolení kácení všech 

14 topolů na hřišti hasičů kvůli ne-

podloženým pochybnostem o kondici 

opěrné zdi. Do této situace se vložil 

spolek Pankrácká společnost, který je 

z minulosti známý svými úspěšnými 

žalobami na chybující úřady, které 

problematické stavby výrazně zpoma-

lují či zastavují. Díky jednání 

s architektem Sedlákem bylo přislíbe-

no nejen nalezení technického řešení, 

které povede k zachování většiny z 

topolového stromořadí, ale započalo i 

jednání o náhradní výsadbě za vyká-

cené bezmála 2 hektary zapojených 

porostů. Arcibiskupství pražské bylo 

prostřednictvím arch. Sedláka na za-

čátku prosince 2020 spolkem vyzvá-

no, aby přišlo s návrhem svých vlast-

ních pozemků v Praze a blízkých ob-

cích, kde by bylo možné náhradní vý-

sadbu snadno provést. 

Papež František v encyklice 

„Laudato si“ z roku 2015 píše: „Péče 

o ekosystémy si vyžaduje pohled pře-

sahující to, co je bezprostřední, pro-

tože hledá-li se pouze rychlý a snadný 

ekonomický profit, nikoho jejich 

ochrana nezajímá. Avšak cena za 

škody vyvolané egoistickou nedbalostí 

je mnohem vyšší než dosažitelný eko-

nomický zisk“ (LS 36). Péče o měst-

skou zeleň, zvláště o tu, která roste 

celé generace, má být společnou péčí 

občanů, úřadů, spolků i církví. Co je 

nutné kvůli výstavbě ve městě vyká-

cet, je nutné zároveň jiným způsobem 

nahradit. Lze proto předpokládat, že 

investor vyjde oprávněným požadav-

kům na náhradní výsadbu vstříc.  

Petr Vrána 

Tomáš Matuška 

 

Prodej adventních věnců na 

Habrovce 

 

První adventní neděli tj. 29. 11. 

2020 proběhl bezpečně na zahradě 

Habrovky prodej nádherných ad-

ventních věnců farní výroby, svíček 

a dalších vyrobených vánočních 

dekorací.  

Akce se velmi vydařila, zejména s oh-

ledem na tuto náročnou covidovou 

dobu, a probíhala za všech nutných 

opatřeních, abychom nikoho při ven-

kovním prodeji neohrozili.  
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Součástí venkovního prodeje ad-

ventních věnců byl i prodej výborných 

domácích marmelád paní Zelinkové.  
(foto Martina Košinová) 

 

Já bych touto cestou velmi ráda 

poděkovala úžasným, ochotným ba-

bičkám a maminkám, které neváhaly 

a skvěle pomáhaly, jak naplétat zele-

né, tak zdobit věnce. Poděkování patří 

i všem maminkám a skautkám, které 

pomohli s prodejem. Nesmírně si této 

pomoci vážíme. Podařilo se nám tou-

to cestou získat krásných cca 6 tisíc 

Kč. Předali jsme je jako vánoční dá-

rek Otci Albertovi při posledním 

předvánočním setkání s ním jako pří-

spěvek na chod farnosti a lehkou ná-

hradu ušlých finančních příjmů s oh-

ledem na restrikce týkající se uzavření 

či omezení v našich obou kostelích. 

Děkuji ještě jednou všem, kteří sta-

tečně pomohli, i všem, kteří přišli a 

zakoupili si naše výrobky. 

Lucie Kirschová 

Poděkování za dobročinný bazá-

rek 
 

I když letos farním bazarům nebylo 

přáno, podařilo se nám téměř ne-

možné. Jako jedna z mála farností 

jsme dva týdny před Vánoci uspo-

řádali Dobročinný bazárek.  

 

Ačkoliv to letos byla taková hurá ak-

ce (v okamžiku, kdy se uvolnila vlád-

ní opatření, posílali jsme pozvánky a 

informace napříč celou farností a na 

celou přípravu jsme měli cca 10 dní), 

přivezli jste neskutečné množství věcí 

a také přišlo i dost nakupujících, do-

konce i z jiných farností.  

Velké DÍKY patří všem, kteří nám 

přivezli věci k prodeji. Dále několika 

partám dobrovolníků, které se vystří-

daly při přípravě, všem nakupujícím i 

všem, kteří nám pomohli Habrovku v 

neděli po prodeji uklidit a vytřídit ne-

prodané věci. 

Všem také děkujeme za dodržování 

nastavených pravidel, ať už to bylo 

nošení roušek nebo omezený počet 

lidí na bazárku. 

 

Kolik jsme vybrali a kam putovaly 

všechny neprodané věci? 

 

• Utržili jsme úžasných 11 100 Kč 

(děkujeme!). Peníze jsem předala ješ-

tě před Vánoci osobně Otci Albertovi. 

 

• Ze zbylých věcí jsme podpořili ně-

kolik rodin v tíživé životní situaci, 

několik maminek z HOSTu; hračky 
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jsme odvezli do dětského koutku 

v nemocnici na Karlově v Praze. Pět 

plných aut oblečení, bot, autosedaček, 

sportovních potřeb atd. putovalo do 

Klokánku na Chodově (měli obrov-

skou radost) a zbytek jsme sotva na-

ložili na nákladní auto pro Diakonii 

Broumov. 

 

Moc děkujeme za přízeň. A pokud 

to půjde, uvidíme se na jarním dět-

ském bazárku. 

Jindřiška Kyselová 

tel: 604 296 938 

 

Tradice zachována  

 

Svatý Mikuláš s andělským doprovo-

dem na habrovácké zahradě (6. 12.)  

 

I přes velmi komplikovanou dobu na-

šel svatý Mikuláš cestu za našimi 

dětmi. Bylo pro nás všechny velmi 

obohacující zastavit se a prožít tento 

vzácný okamžik.  

Děkujeme všem, kteří se na této akci 

jakkoli podíleli a těm, kteří ji společ-

ně s námi prožili.  

Lucie Kirschová 

 

Zápis z pastorační rady 

 
Pastorační rada farnosti se konala dne 

17. prosince 2020. 

Přítomni: P. Alberto, P. Antonio, J. 

Basík, M. Košinová, T. Matuška, M. 

Pospíšilová, L. Svoboda, J. Zajíc, I. 

Zelinková 

Omluveni: Z. Dittrichová, M. Švarc, 

L. Kirschová, J. Muzikář 

 

Technické úkoly 

• Byla uklizena zahrada v Michli a 

provedeny související opravy (P. 

Antonio). 

• Trhliny v kostele v Michli byly 

opraveny (P. Antonio). 

• Pokračují truhlářské práce v kapli 

(svatostánek apod.).  

• Nadbytečný nábytek z fary bude 

rozdán těm, kdo potřebují (P. Anto-

nio). 

• Diskuse o výzdobě presbytáře v 

kostele na Habrovce (výměna soch, 

instalace starého obrazu). Bude 

kontaktován odborník na sakrální 

prostor pro definici možností, ná-

sledně bude navržené řešení (pří-

padně variantní) předloženo farnos-

ti (M. Pospíšilová).  

• Proběhlo plánované polepení ná-

bytku v sále Habrovce piktogramy; 
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revize obsahu skříněk, zahradní 

brigády neproběhly (T. Matuška). 

• Oprava světla na záchodě v sálu na 

Habrovce (T. Matuška, M. Švarc). 

• Na jaře proběhne na Habrovce re-

konstrukce brány, včetně instalace 

vstupní branky (T. Matuška) 

• Požádáme APHA o harmonogram 

výstavby areálu Habrovka, ověří se 

připojení kanalizace (P. Antonio). 

• Venkovní sezení u kostela na v Kr-

či – úkol trvá (M. Švarc). 

• Ministrantské oblečení je hotové, 

budou ještě objednány 2 ks teplých 

alb pro kněze 1750,- ks/Kč (L. 

Svoboda). 

 

Pastorace 

• Pastorace během COVID: kostely 

zůstaly otevřené, svátosti, kateche-

ze a přípravy ke křtu a k prvnímu 

svatému přijímání ... všechno běží 

bez přestání (P. Alberto + Antonio). 

• Odsouhlasena akce Post Bellum, 

o.p.s. (Příběhy 20. století, Paměť 

národa) s venkovním koncertem na 

Habrovce 7. 5. 2021 (T. Matuška). 

• Pastorační rada děkuje organizáto-

rům i účastníkům prodeje věnců, za 

organizaci setkání Mikuláše s dět-

mi, bazaru a souvisejících činností.  

• Webové stránky farnosti: je nutné 

oslovit firmu na webové stránky 

v redakčním systému Drupal (J. 

Basík), náplň webu (J. Zajíc). Pří-

padné náklady budou uhrazeny z 

prostředků farnosti. 

• Farní list – diskutována náplň: pod-

porovat texty, o životě farnosti, 

rozhovory s lidmi, z historie farnos-

ti, nové rubriky. Vzájemné propo-

jení web-farní list. (T. Matuška). 

 

Ekonomika 

• Byla navázána spolupráce s novou 

účetní (I. Zelinková). 

• Správce sálu a ekonomická rada se 

sejde s novou účetní kvůli účtování 

akcí sálu (T. Matuška) 

• Podpora „našeho“ ugandského 

chlapce Charlese půjde z bazarové-

ho účtu. Výtěžek z prodeje rajčat 

půjde na podporu Vincentinek (I. 

Zelinková). 

• P. Antonio informoval o průběžné 

pomoci bezdomovcům. 

 

Příští pastorační rada zasedne 21. led-

na 2021 na faře.  

zapsal Tomáš Matuška 

 

Průběžná finanční zpráva 

My, jako zástupci ekonomické rady 

farnosti, bychom vám, farníkům, přá-

telům a návštěvníkům, ze srdce po-

děkovali za štědrost a finanční pod-

poru v této pro nás všechny nelehké 

době, kdy počet lidí, kteří se mohou 

účastnit života farnosti v kostelech, na 

faře či v sále, klesá na minimum.  

Znovu upozorňujeme na možnost 

zasílání vašich příspěvků na aktivi-

ty naší farnosti přes bankovní účty. 

Může to být občas, může to být pra-

videlně každý měsíc. Číslo našeho 

hlavního účtu je 61495369/0800. Jako 

poznámku k platbě napište prosím 
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DAR PRO FARNOST. Připomínáme 

také, že účely a čísla všech bankov-

ních účtů farnosti najdete na 

http://www.michlehabrovka.cz/konta

kty. 

 

Potvrzení o daru  

Při této příležitosti také upozorňuje-

me všechny, kteří nám v r. 2020 

jmenovitě, osobně anebo přes ban-

kovní účty, poskytli jakoukoliv 

částku a potřebují anebo chtějí obdr-

žet o tom potvrzení, ať nám poskyt-

nou k tomu potřebné osobní údaje, tj.: 

celé jméno, adresa, příp. IČO, atd. 

Můžete je posílat na adresu vi-

kar@michlehabrovka.cz. Do okénka 

VĚC, prosím, napište: „Potvrzení o 

daru 2020 – JMÉNO PŘÍJMENÍ“. 

Můžete je nám také podat osobně. 

 

Bylo by však nespravedlivé nepřipo-

menout i to, co účetnictví nezastihne: 

tedy vás všechny, co jste farnosti i po 

materiální stránce pomohli bez toho, 

abyste žádali odměnu nebo refundace. 

Za všechny cesty, nákupy, služby a 

práce ve prospěch našeho hmotného a 

nehmotného majetku, a především ve 

prospěch lidí naší farnosti a mnoha 

jiných, vám všem ze srdce děkujeme. 

Sbírky ve farnosti 
26. 11. 2020 – 31. 12. 2020 
 

Sbírky ve farnosti účelově nevázané 

Datum Cíl  Kč 

29. 11. Farní 7 924 

13. 12. Farní 8 600 

20. 12. Farní 7 935 

25. 12. Farní 9 108 

27. 12. Farní 4 565 

 CELKEM 38 132 

 

Sbírky účelově vázáné přes arcibis-

kupství 

Datum Cíl  Kč 

6. 12. Bohoslovce 11 941 

(18. 10.) Misie (přídavek) 1 500 

 CELKEM 13 441 

 

Dary pro farnost účelově nevázané 

Forma Počet dárců Kč 

v hotovosti 6 16 500 

v hotovosti Adventní věnce 5 935 

na BÚ 21 24 800 

 CELKEM 47 235 

 

Dary pro farnost účelově vázáné 

Forma Počet dárců Kč 

v hotovosti Dětský bazárek  10 000 

na BÚ 1 70 000 

 CELKEM 80 000 

Jménem ekonomické rady farnosti 

P. Antonio Pérez, M.Id 

Ivana Zelinková  

 

http://www.michlehabrovka.cz/kontakty
http://www.michlehabrovka.cz/kontakty
mailto:vikar@michlehabrovka.cz
mailto:vikar@michlehabrovka.cz
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FARNÍ KALENDÁŘ 

LEDEN 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.  

Prosím, předem se informujte o jejich uskutečnění. 

 
 každá neděle ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně 

 každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna 

Pá 1 SL PANNA MARIA, MATKA BOŽÍ 

   Světový den modliteb za mír 

So 2 P 
SV. BASIL VELIKÝ A ŘEHOŘ NAZIÁNSKÝ, BISKUPOVÉ A UČITELÉ 

CÍRKVE 

Ne 3 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 

Po 4  SV. ŘEHOŘ, BISKUP 

Út 5  SV. EDUARD 

St 6 SL ZJEVENÍ PÁNĚ 

Čt 7 NP SV. RAJMUND Z PEÑAFORTE, KNĚZ 

Pá 8   

So 9  SV. MARCELÍN 

Ne 10 SV KŘEST PÁNĚ 
Po 11  Mons. Václav Malý ● biskupské svěcení ● 24. výročí 

  17:30 Krč – sál ● Katecheze dětí 

  20:00 Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi 

Út 12 9:30 Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 

  18:15 Michle – fara ● Seminář Mystické antropologii  

St 13 NP SV. HILAR, BISKUP A UČITEL CÍRKVE 

  18:15 Krč – kavárna ● Farní biblická hodina ● Zj 5 

Čt 14   

Pá 15   

So 16 10:00 Michle – fara ● Katecheze pro děti – 1. sv. přijímání 

Ne 17 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

   Den uprchlíků 

   OD 18. DO 25.  TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 



16 

Po 18 P PANNA MARIA, MATKA JEDNOTY KŘESŤANŮ 

  17:30 Krč – sál ● Katecheze dětí 

Út 19 9:00 Krč – kavárna ● Noemi 

  9:15 Krč – kostel ● Úklid  Modlitba matek 

  18:00 Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec 

  18:15 Michle – fara ● Seminář Mystické antropologii  

St 20 NP SV. FABIAN, PAPEŽ A MUČEDNÍK 

  NP SV. ŠEBESTIÁN, MUČEDNÍK 

  18:45 Podolí–Na Topolce 14 ● Ekumenická biblická hodina ● Rm 4:15 

Čt 21 P SV. ANEŽKA ŘÍMSKÁ, PANNA A MUČEDNICE 

  19:00 Michle – fara ● Pastorační rada farnosti 

Pá 22 NP SV. VINCENC, JÁHEN A MUČEDNÍK 

  23:59 Uzávěrka farního listu 

So 23 9:00 Michle – fara ● Katecheze pro dospělé katechumeny 

Ne 24 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Po 25 SV OBRÁCENÍ SVATÉHO PAVLA, APOŠTOLA 

  17:30 Krč – sál ● Katecheze dětí 

Út 26 P SV. TIMOTEJ A TITUS, BISKUPOVÉ 

  9:30 Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 

  18:15 Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii  

St 27 NP SV. ANDĚLA MERICI, PANNA 

Čt 28 P SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, KNĚZ A UČITEL CÍRKVE 

Pá 29   

So 30 10:00 Michle – fara ● Katecheze pro děti – 1. Sv. Přijímání 

Ne 31 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

   Světový den pomoci malomocným 
 

 

 
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. Lednové číslo vychází 10. 1. 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; dopra-

va FL na faru: Monika Voženílková. Žádáme autory o pochopení pro re-

dakční a jazykovou úpravu zaslaných textů. Uzávěrka příspěvků do příštího 

čísla bude v pátek 22. 1. 2021. Únorové číslo vyjde 31. 1. 2021. (Změna 

termínu vyhrazena.) Fotografie ze života farnosti najdete zde: 

https://habrovka.rajce.idnes.cz. 


