
1 

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, 
 

Květná neděle, den radosti; Ježíš je 

oslavován zástupy. Předobraz neděle 

Zmrtvýchvstání. Oslava ještě na tomto 

světě – a oslava na věčnosti. Mezi 

oběma oslavami úzkost, bolest a smrt. 

To všechno je obrazem našeho křes-

ťanského života, při kterém se střídají 

slzy a radost, úzkost a pohoda, jako se 

na moři střídají doby klidu a bouře, 

nebo na obloze tma a světlo. A stejně 

tak i roční období. 

Stejně jako v zimě očekáváme pří-

chod jara, můžeme při úzkosti, slzách 

a životní bouři očekávat, že nastane 

pohoda, klid a radost. A máme být při-

praveni na úzkosti, slzy a bouře při 

prožívání radosti, pohody a klidu. 

A nade vším má vládnout naše pře-

svědčení, že Kristus je vítěz.A s Ním 

budeme vítězi i my. 

My jsme jako ono oslátko, na kte-

rém seděl Ježíš ve chvíli oslavy; jako 

dřevo, na kterém byl ukřižován; jako 

hrob, z kterého vstal. Ale také budeme 

jako hora Tábor, na které byl promě-

něn, jako oblak, který ukryl Ježíše při 

svém nanebevstoupení, jako andělé, 

kteří zpívali z radosti u Betlémské jes-

kyně, či sloužili mu na poušti, jako an-

děl, který ho potěšil v Getsemanské 

zahradě. 

Ano, při Květné neděli se před námi 

otevírá jasný program našeho života: 

být s Ježíšem při každé okolnosti, ni-

kdy ho neopustit, a kdyby se to nám 

stalo, jako se stalo apoštolům (srv. „se 

rozprchnete, každý do svého domova, 

a mne necháte samotného“, Jn 17, 1-

11, „A tu ho všichni učedníci opustili 

a utekli“ Mt 26,31), tak ať se doká-

žeme vrátit k Němu. 

Květná neděle, den veselých hlasů, 

jitřenka ohlašující neděli Zmrtvých-

vstání, obdivující Ježíšovy krásy a oh-

lašující naše věčné radosti. 

 

Ať vám žehnají Ježíš, Marie a Josef. 

P. Alberto 

DUBEN 2021 

ČÍSLO 4 

ROČNÍK 26 

Kostel 
Narození 

Panny Marie 
v Michli 

Kostel 
sv. Františka 
z Assisi 
v Krči 
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Na čem záleží papeži Františkovi  
 

Z poselství Svatý Josef – sen povolání 
 

 
 

Pro sv. Josefa je charakteristické, že 

měl rysy, které ho přibližují každému 

z nás. Nikoho neudivoval, nebyl obda-

řen zvláštními charismaty, nejevil se v 

očích těch, kdo ho potkávali, jako vý-

jimečný. Nebyl slavný a nechtěl na 

sebe upozorňovat, evangelia necitují 

ani jedno jeho slovo. A přece ve svém 

obyčejném životě uskutečnil to, co 

bylo v Božích očích výjimečné. 

Před Bohem ale má význam pouze 

lidské srdce a v Josefovi Bůh rozpo-

znal otcovské srdce schopné oběti. 

Bůh chce přetvářet otevřená srdce, 

schopná se nasadit, štědrá v sebedaro-

vání, soucitná v přinášení útěchy v úz-

kostech a pevná, aby posilovala naději. 

Právě toto potřebuje kněžství a zasvě-

cený život, zejména dnes, v době po-

znamenané křehkostí a utrpením, také 

kvůli pandemii, která přinesla nejis-

totu a strach o budoucnost a smysl ži-

vota vůbec. 

Josefovo povolání nejlépe vystihují 

tři klíčová slova. Prvním z nich je 

„sen“ ve smyslu touha. Aniž by o tom 

lidé často mluvili, mají velká 

očekávání, sní o dalekých perspekti-

vách, které nemohou být nahrazeny 

krátkodobými cíli jako úspěch, peníze 

nebo zábava. Snem každého člověka je 

láska, která dává životu smyslu, pro-

tože vyjevuje jeho tajemství, kterým je 

schopnost obětovat svůj život pro 

druhé. Svatý Josef je nejlepším příkla-

dem následování tohoto vnitřního 

hlasu, který se zjevil ve snu. V prcha-

vém snu rozpoznal Boží hlas, protože 

jeho srdce již bylo k Bohu oriento-

vané. Jeho bdělý „vnitřní sluch“ potře-

boval jen drobný podnět, aby rozpo-

znal Boží hlas. To se týká také našich 

povolání: Bůh nemá zalíbení v okáza-

lých způsobech, v nichž by se zjevení 

vlamovalo do naší svobody. Předává 

své plány s mírností, neoslepuje nás 

planoucími vizemi, nýbrž jemně nás 

obrací k vlastní nitru, hluboce se k nám 

přibližuje a promlouvá k nám pro-

střednictvím našich myšlenek a citů. A 

takto, stejně jak to učinil se sv. Jose-

fem, nám předkládá vysoké a překva-

pivé cíle. 

Druhým slovem vystihujícím cestu 

sv. Josefa a jeho povolání je „služba“. 

Evangelia ukazují, že vždycky žil pro 

druhé. Jeho schopnost milovat způso-

bila, že si nic nenechával výlučně pro 

sebe. Každé pravé povolání se rodí ze 

sebedarování, kterým je zralost jedno-

duchého obětování. Každé povolání 

žádá tento typ zralosti. Tam kde povo-

lání k manželství, celibátu či panenství 

nedosáhne zralosti sebedarování a za-

staví se u pouhé logiky oběti, se pak 

namísto znamení krásy a radosti lásky 
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stává výrazem neštěstí, smutku a 

frustrace. Služba nebyla pro sv. Josefa 

pouhým vznešeným ideálem, ale zása-

dou každodenního života. Těžce pra-

coval, aby nalezl a připravil místo, kde 

by se mohl narodit Ježíš; učinil 

všechno, co bylo v jeho silách, aby Jej 

ochránil před Herodovým běsněním; 

rychle se vrátil do Jeruzaléma, aby vy-

hledal ztraceného Ježíše; živil rodinu 

prací, rovněž v cizí zemi. Tato pozorná 

a starostlivá péče je znamením vydaře-

ného povolání. Je svědectvím života, 

kterého se dotkla Boží láska. Jak 

krásný příklad křesťanského života 

přinášíme, když nenásledujeme zarpu-

tile pouze své ambice a nenecháme se 

ochromovat svými nostalgiemi, nýbrž 

pečujeme o to, co nám Pán prostřed-

nictvím církve svěřuje! Tehdy na nás 

Bůh vylévá svého Ducha, svoji kreati-

vitu, a stejně jako v Josefovi působí v 

nás divy. 

Posledním slovem charakterizují-

cím sv. Josefa je „věrnost“. Josef byl 

člověkem, který se v činorodém ml-

čení s trpělivou drží Boha a Jeho 

plánů. Rozjímá a zvažuje, nedovolí, 

aby jej zachvátil spěch, nepoddává se 

pokušení unáhlených rozhodnutí, ne-

poddává se instinktu, nežije pro oka-

mžik. Ví, že život lze budovat jedině 

vytrvalým přitakáváním velkým roz-

hodnutím. Povolání, podobně jako ži-

vot, dozrává jedině skrze každodenní 

věrnost. Tato věrnost je tajemstvím ra-

dosti. 

Jiří Zajíc 

 

Co se děje v okolí  
 

Stanice metra Olbrachtova 

 

Obyvatele a farníky z okolí 

Habrovky jistě zajímá aktuální stav 

plánování a výstavby stanic nového 

metra D na území Krče.  

 

Výstavba nové linky pražského metra 

D má poměrně bohatou historii a sou-

vislosti. První etapa výstavby metra D 

měla probíhat v úseku Pankrác-Písnice 

tak, aby metro začalo co nejdříve plnit 

svou základní funkci očekávanou od 

většiny Pražanů i Středočechů. Bohu-

žel tato první etapa byla nakonec zre-

dukována pouze na úsek Pankrác – 

Nové Dvory. Důvodem nebyl nedosta-

tek financí. Těch bylo před korona 

krizí dostatek, a naopak se s projektem 

spěchalo kvůli využití eurodotací. Pro-

blémy jsou však s výkupem či vyvlast-

něním potřebných pozemků. Výčet 

nyní plánovaných stanic a jejich prak-

tické využití lze zjednodušeně sepsat 

následovně: stanice Pankrác – pře-

stupní stanice na linku C, stanice Ol-

brachtova – přestupní stanice na plá-

novanou linku tramvaje Budějovická – 

Smíchov, stanice Nádraží Krč – pře-

stup na příměstskou železniční do-

pravu, stanice Nemocnice Krč – do-

prava k největší spádové nemocnici 

v republice, stanice Nové dvory – pře-

stupní stanice na autobusy a tramvaje 

z Kamýku a Modřan.  

V roce 2010 byly v časopise radnice 

Prahy 4 Tučňák zveřejněny výkresy 
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všech stanic metra D na území Prahy 

4. Stanice Olbrachtova a její vestibul 

je zde zakreslen pod silnicí Na Strži 

v úrovni dnešní prodejny Auto Strž. 

Ačkoliv místní obyvatelé pochybovali 

o smysluplnosti této stanice s ohledem 

na blízkost dvou stávajících stanic me-

tra C, neměli s touto neškodnou vari-

antou stanice Olbrachtova zásadní pro-

blém. Bohužel, aniž by radnice 

Prahy 4 informovala místní obyvatele, 

úřady Prahy 4 v té době již posuzovaly 

naprosto jinou variantu umístění sta-

nice Olbrachtova. V této nové variantě 

byla stanice posunuta o 300 m dále na 

jih tak, aby se jižní vestibul posunul až 

ke křižovatce ulic Na Strži x Antala 

Staška. Jižní vestibul v těchto místech 

nemá z hlediska dopravní obslužnosti 

žádný smysl, argument přestupu na 

tramvaj zde padá. Posunutí stanice je 

s velkou pravděpodobností motivo-

váno snahou developersky vytěžit sou-

kromé zalesněné pozemky podél ulice 

Na Strži a Jižní spojky. Tyto zalesněné 

pozemky se táhnou až pod náš kostel 

na Habrovce, kde slouží jako velice 

efektivní izolační zeleň a termoregu-

lace pro okolní zástavbu. Tato zásadní 

změna umístění stanice Olbrachtova 

bez vědomí občanů vedla k radikál-

nímu nárůstu plochy samotného stave-

niště a počítá s vykácením zhruba po-

loviny parku před panelovým domem 

u stanice autobusu Na Strži. Občanské 

spolky se v letech 2011 a 2012 zmohly 

pouze na podání námitek, avšak díky 

apatii občanů žijících v iluzi původ-

ního návrhu stanice, nebyly námitky 

dotaženy do stádia žalob. Protože sa-

motné námitky bez následných žalob 

nic neznamenají, získal v roce 2012 

nový návrh umístění stanice Olbrach-

tova bez problémů pravomocné 

územní rozhodnutí.  

Proces získání stavebního povolení 

stavby pro první úsek metra se kvůli 

problémům s pozemky okolo stanice 

metra D Nemocnice Krč pohnul až na 

konci roku 2019. Investorem (Do-

pravní podnik HMP) zmocněný Inže-

nýring dopravních staveb a.s. podal 

Žádost o povolení kácení z důvodu ko-

lize dřevin se stavbou stanice Olbrach-

tova, avšak v mnohem větším rozsahu, 

než je uvedeno v dokumentaci z roku 

2012. Z tohoto důvodu spolek Pan-

krácká společnost zorganizoval ve far-

ním sále na Habrovce setkání místních 

obyvatel se zástupci Dopravního pod-

niku, aby si celou věc vysvětlili. Oby-

vatelé panelového domu v Kovařovi-

cově ulici se dozvěděli, že jim má být 

vykácena ne polovina, ale celý park 

pod jejich okny, protože jednotky me-

trů od jejich domu má být vystavěna 

30 m hluboká pilotová stěna, která v 

územním rozhodnutí není. Zároveň se 

vůbec poprvé dozvěděli, že stavba sta-

nice Olbrachtova bude trvat řádově 10 

let. A ačkoliv půjde především o ražbu 

30 m pod zemí, stavební jámy, zaří-

zení staveniště a deponie zeminy zabe-

rou prakticky celou ulici Na Strži od 

ulice Olbrachtova až po Antala Staška 

včetně několika okolních parkovišť a 

parku.  
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Na začátku prvního nouzového 

stavu v březnu 2020 pak specializo-

vaný stavební úřad MHMP zahájil ří-

zení Žádosti o stavební povolení již 

s pilotovou stěnou v přiložené doku-

mentaci. Názor spolku a dotčených ob-

čanů je takový, že buď mají stavaři po-

stavit Olbrachtovu v souladu s plat-

ným územním rozhodnutím bez pilo-

tové stěny, nebo stanici posunout do 

původní polohy, nebo stanici nestavět 

vůbec a tím zlevnit a urychlit výstavbu 

mnohem více potřebného zbytku linky 

metra D. Protože politici s úředníky 

dlouhodobě ignorují požadavky sku-

pin občanů, pokud se oni sami efek-

tivně nebrání, byly podány námitky, 

zorganizovány finanční sbírky, najat 

advokát atd. Námitky vlastně jen pou-

kazují na protiprávní jednání úřadů, 

kterého by se dopustily, kdyby vydaly 

stavební povolení v rozporu s územ-

ním rozhodnutím. Kdo by se chtěl se-

známit s dokumenty ke stanici, může 

tak učinit na webových stránkách 

spolku Pankrácká společnost (pan-

krackaspolecnost.cz).  

Nelze odhadnout, jak celá věc do-

padne. Zájem developerů, a tedy i po-

litiků, o vytěžení stanice Olbrachtova 

je enormní. To dokazuje nejen osobní 

angažovanost primátora a jeho ná-

městků, ale například i půl roku starý 

prodej pozemků bývalého Auto Strž 

ruskému investorovi za rekordních 

497 miliónů korun.  

Petr Vrána 

 

 

Rok s koronou 
 

Letos v březnu to byl rok, co i nás 

zasáhla celosvětová pandemie CO-

VID-19 a byl poprvé vyhlášen nou-

zový stav s nejrůznějšími omeze-

ními. Situace, ve které se už rok na-

cházíme, nemá v naší novodobé his-

torii obdoby. Pandemie změnila více 

či méně naše životy a prožívání času. 

Zeptali jsme se farníků, co jim ten 

podivný rok přinesl.  

 

Blíží se Velikonoce a už podruhé bu-

dou jiné než vždycky byly. Takové ra-

dostné a bezstarostné jako v dětství, to 

je jen pěkná vzpomínka. Velikonoce 

křesťanské, dodržující vše v tradici na 

moravském venkově – Boží hrob, uctí-

vání kříže, všelijaká svěcení a při 

Vzkříšení to krásné nekonečné zvo-

nění. K tomu všecky jarní symboly, od 

vajíček a beránků i nové boty nebo ob-

lečení. Měli jsme do kostela daleko, 

ale asi k Bohu blíž. Tak nám to vysvět-

lovala maminka, když se nám někdy 

nechtělo ten kopec šlapat.  

A teď ve stáří v době koronavirové 

hledám, co pozitivního nám tato doba 

nabízí. Přemýšlím nad tím často. Sa-

mozřejmě převažuje všemožné ome-

zování, mnohdy zmatené ... Ale my 

křesťané se, i přes zavřené kostely, 

můžeme modlit a přes obrazovky ob-

jevujeme věci nové a potřebné. TV 

Noe je pro mě maják, který nám uka-

zuje cestu a volá – NEBOJTE SE! 

Mnohé farnosti vysílají mše sv. online. 

Já sleduji přenos z mého rodného 



6 

Provodova. Toto štěstí mě potkalo až 

s covidem.  

Vidím milovaný kostelíček a 

snímky celého okolí mapovaného pro-

střednictvím dronů. V prázdných kos-

telních lavicích v duchu vidím ty, 

které jsem znala a měla ráda. A to není 

málo, vážím si toho a děkuju za to. 

Jednou bude líp... Požehnané Veliko-

noce! 

Marie Klepšová 

 

Rok koronavirového vyšinutí jsme za-

čali vloni s pobytem na chalupě, při-

čemž jsme tam přebývali celkem víc 

než půl roku. To, že jsme poprvé mohli 

soustavně pozorovat jak např. vypadá 

jaro v přírodě, bylo veskrze příjemné a 

obohacující. Kromě internetu, který 

nám zprostředkoval spojení se světem 

a stal se nám i zdrojem duchovního po-

učení a novou formou našeho nábo-

ženského života (třeba Čtení od am-

bonu bratří karmelitánů, homilie To-

máše Halíka, Eucharistie s Petrem 

Hruškou z Chebu), jsme si zvykli na 

denní četbu perikop (toho, co se pří-

slušně čte při Eucharistii z Bible). Na-

víc jsme, když už jsme byli v Praze, 

v rámci podpory fyzických sil, začali 

téměř denně chodit na procházky na 

Habrovku. To bývá doprovázeno vy-

nesením biologického odpadu z do-

mácnosti a jeho uložením na kompost 

na zahradě. To by asi tak bylo to hlavní 

pozitivní, taky si ovšem uvědomu-

jeme, jak nám to společenství v kostele 

a v jeho okolí schází. 

Pospíšilovi 

Když se ohlížím zpět za minulým ro-

kem, je to spousta událostí, které se mi 

vybavují v mysli a mnohé by se daly 

charakterizovat slovem vděčnost. 

Zpočátku (březen 2020) jsem měl 

pocit, že jsme jako rodina, uzavřeni 

v domě bez možnosti pohybu jako na 

Noemově arše, která se plaví časem, a 

my se snažíme den co den dělat to 

samé a zvyknout si na stereotyp a na 

fakt, že nemůžeme vystoupit. Když 

mluvím o uzavřeném prostoru, tak vel-

kou radostí byl fakt, že jsme to, jako 

rodina, spolu zvládli. To, že jsme měli 

možnost být často spolu a mít možnost 

spolu mluvit, bychom nezažili v nor-

málních časech. Po těch měsících ale 

vidím na svých dětech „hlad“ po mož-

nosti setkání s kamarády, skauty nebo 

prostě být ve škole se spolužáky. Vím 

ale, že pro spoustu rodin tato doba 

„klaustrofobie“ byla a stále je náročná.  

Pak to byla skutečnost hledání no-

vých cest v duchovní oblasti. Pro nás 

s manželkou byly povzbuzením pro-

mluvy z karmelitánské Fortny – U Am-

bonu. Další události, která se mi vyba-

vuje v mysli, je prožití minulých Veli-

konoc. Společně slavení Paschy u ro-

dinného stolu, křížová cesta, kterou 

jsme podnikli jako rodina v podblanic-

kém Načeradci, a společná online veli-

konoční vigilie, kterou jsme prožili s 

několika rodinami z Habrovky. 

Prostě tato doba nejistoty i obav, co 

bude, obav o naše rodiče, které pří-

padná nákaza covid mohla ohrozit, při-

nesla i přes výše zmíněnou nejistotu a 
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strach, mnoho okamžiků, za které dě-

kuji ... 

Lukáš Svoboda 

 

Můj rok, který byl rokem s Covidem? 

No utekl jako voda jako jiný rok. Jen 

jsem v něm zažila více obav a úzkosti 

než kdy jindy. Ale také mohu děkovat 

za pěkné chvíle, kterých bylo hodně. 

Mohu děkovat, že se doma snášíme a 

děti jsou statečné. Je to už dlouhé... 

Děkuji za všechny lidi, kteří pomáhají 

druhým a jsou pro nás oporou. Stýská 

se mi po společenství kolem Habrovky 

– při mši i po ní před kostelem a v ka-

várně. A tak se už na vás těším.  

Dáša Svobodová 

 

A jak se žije v koronavirovém roce 

našim dětem? Pro jistotu je pone-

cháváme v anonymitě. 

 

Chlapec 9 let: Pozitivní je, že nemu-

sím chodit do školy a mám ji na počí-

tači. Skauta mám vlastně taky radši 

online, protože nemusím do tělo-

cvičny. Blbý je, že jsou zavřený knih-

kupectví a hračkářství. 

 

Dívka 12 let: Já bych raději chodila do 

školy a potkávala se s kamarády čas-

těji. Ale zase mám víc času a taky 

můžu jíst, kdy chci, třeba i při online 

hodině. Nelíbí se mi, že máme daleko 

víc úkolů než normálně.  

 

Dívka 15 let: Můžu vstávat později. 

Ale chybí mi, že se nevidím moc s ka-

marádkami a chybí mi. Nemůžu chodit 

tancovat, na to jsem se těšila. Co se 

týká školy, tak doma se toho naučím 

míň, než když chodím do školy. Taky 

když nerozumím látce, tak je to pak 

pro mě horší na pochopení. Ale za ten 

rok jsem se docela naučila být samo-

statná. 

 

Mládenec 18 let: Pro mě jasná pozi-

tiva: Trávím více času s rodinou, za-

vřené školy a více volného času. Ale 

taky jasná negativa: Trávím více času 

s rodinou, zavřené hospody a nedosta-

tek motivace k učení.  

 

Jak se vám ostatním žije v době pan-

demie? Co vás ta doba naučila nebo 

odnaučila, co vám přinesla a co od-

nesla? Napište nám. Rádi to uveřej-

níme a jistě i druzí si to rádi přečtou. 

Tomáš Matuška 

 

Čtenářovo okénko 
 

V minulém čísle FL byl uveřejněn 

první příspěvek nového sloupku 

„Okénko čtenářovo“, který je nepo-

chybně oživěním našeho farního 

listu. Díky za nápad.  

 

Před časem jsme měly podobné 

okénko i na Osmáku a díky němu jsem 

se potkala s řadou hezkých knížek. A 

ty knížky mám spojené s konkrétními 

lidmi, od kterých doporučení přišlo. 

Taková přidaná hodnota. Zkusím teď 

předat jedno z doporučení zde a budu 

se těšit na další tipy. 
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Margaret Cravenová 

Slyšel jsem sovu zavolat své jméno  

 

Jde o útlou knížku, plnou kanadské 

přírody a lidských životů v ní. Vypráví 

příběh kněze Marka, který přichází do 

své první farnosti v zapadlé indiánské 

vesnici. Marek se ocitá v jiném světě, 

především světě plném svébytných 

lidí, žijících svým vlastním životem. 

Poznává jejich osudy a v pokoře je ve 

všem s nimi. 

 

 
Kniha vyšla poprvé v roce 1967, 

v nakladatelství Vyšehrad pak v roce 1996. 
 

„Na řece cestou zpátky do Kingcomu 

v malém motorovém člunu si mladý vi-

kář uvědomil, že Indiáni sem patří tak 

jako ptáci a ryby, že jsou zrovna tak 

částí země jako ty hory. Byl v jejich 

domě hostem a věděl také, že to se asi 

nikdy nezmění…“ 

 

Změnilo… Mám tuhle knížku moc 

ráda a doufám, že potěší i někoho z 

Vás. 

 

Margaret Cravenová (1901 – 1980) 
americká spisovatelka  

 

Vystudovala historii na Stanfordské 

univerzitě, ale po ukončení studií pře-

vážila láska k psaní. Pracovat začala 

jako editorka v novinách, později jako 

spisovatelka. Věnovala se především 

psaní povídek. Knížka Slyšel jsem sovu 

zavolat své jméno je inspirovaná její 

vlastní návštěvou kmene Kwakiutl. 

Knížka se stala mezinárodním 

bestsellerem a byla i zfilmována. 

 

Jana Švarcová 

 

Zápis z pastorační rady 

 
Pastorační rada farnosti se konala 

dne 18. března 2021. 
 

Přítomni (online): P. Alberto Giralda, 

P. Antonio Pérez, M.Id.,J. Basík,L. 

Kirschová,M. Košinová,T. Matuška,J. 

Muzikář,Pospíšilová,L.Svoboda, M. 

Švarc, J. Zajíc,za ERF I. Zelinková 

Omluveni: Z. Dittrichová 

Host: B. Pechová. 
 

Body programu a úkoly (v závorce 

zodpovědná osoba): 
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Technické úkoly: 

• Revize elektroinstalace v kostele 

odložena (M. Švarc). 

• Podklady k úpravě presbytáře 

kostela v Krči – úkol trvá (M. 

Pospíšilová). 

• Plánované práce pro údržbu 

kostela na Habrovce – úkol trvá 

(technická komise). 

• Ověření harmonogramu vý-

stavby areálu Habrovka – stavět 

se bude pravděpodobně příští rok 

(P. Antonio). 

• V Michli probíhá oprava zadní 

zdi Charity (P. Alberto) 

Ekonomika:  

• Pražské vodovody a kanalizace 

po kontrole objektů v Michli a 

Krči zrušily platby za srážkové 

vody (P. Antonio).  

Pastorace: 

• O vigilii Bílé soboty budou 

pokřtěni a biřmováni tři 

katechumeni. Dalších pět je 

připraveno na biřmování, 

Alberto si vybere datum a osloví 

biskupa. 

• Online duchovní setkávání – 

setkávají se dvě skupiny. První 

(čtyři farníci) se tak setkává již 

delší dobu). V sobotu 20.3. 

začíná online druhá skupina 

mládeže farnosti (již nahlášeno 

osm účastníků).  

• Bohoslužby běží podle běžného 

pořadu s povoleným počtem lidí. 

Účast na bohoslužbách ve 

všedních dnech zhruba stejná 

účast jako před COVID, v 

nedělích je omezená opatřeními. 

• Velikonoce ve farnosti – 

bohoslužby podle programu. Co 

se týká kapacity kostelů 

spoléháme na zodpovědnost 

farníků. V řešení je online 

přenos bohoslužeb (P. Antonio, 

J. Pecha). 

• Webové stránky farnosti – 

aktuálně se na nich pracuje (J. 

Basík, T. Hampl). 

• Velikonoční poděkování farnosti 

zdravotníkům FTN (balíčky) 

organizuje B. Pechová. Diskuze 

o organizaci sběru balíčku, 

informace pro zapojení okolních 

farností. 

Příští pastorační rada zasedne ve čtvr-

tek 15.4.2021 v 19:00. 

 

zapsal Tomáš Matuška 

 

Farní kompost 

 
Milí farníci, 

jak jste se už v tomto vydání mohli do-

číst, máme na Habrovce farní kom-

post! A aby nám všem kompost pěkně 

zrál a sloužil, je potřeba ho pravidelně 

krmit, jako to dělají každý týden man-

želé Pospíšilovi.  

Organické zbytky z naší kuchyně 

nemusí končit ve spalovně, ale mů-

žeme je hodit právě do farního kompo-

stu. Vždyť každý z nás podle statistik 

vyprodukuje ročně až 120 kg organic-

kého odpadu. Naše směsné popelnice 
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jsou pak zaplněny ze 40 % právě tímto 

pokladem, ze kterého může vzniknout 

úrodná směs.  

 

 
Pokud chcete vědět o kompostování více, 

koukněte na stránky sdružení Kokoza.  

 

Naši silní muži kompost dvakrát ročně 

přehazují a pak s ním na farní zahradě 

přikrmují trávník a stromy, takže se 

využije až až. Proto neváhejte a spolu 

se svými starostmi a radostmi s sebou 

do kostela (vlastně na kompost) vez-

měte i svůj bioodpad. Do popelnice 

nepatří.  

Hana Matušková 

 

 

Pastorace 
Aktivity ve farnosti 

 

Online setkání pro mládež farnosti: 

Pro koho? Pro mladé lidi přibližně od 

15 let do 35 let. Tyto hranice nejsou 

matematicky stanovené. 

Kdy? Každých 14 dní, zatím v sobotu 

od 15:00 do maximálně 16:00. To se 

může změnit. Příští setkání proběhne v 

sobotu 10. dubna v 15:00. 

Jak se účastnit? Stačí se zapsat 

(jméno, příjmení a emailová adresa) na 

seznam, který je vystaven v našich 

kostelech. Další možností je zaslat tyto 

údaje na adresu redakce farního listu 

farlist@seznam.cz. Zájemce dostane 

potřebný „link“, aby se připojil. 

Jaký je obsah?  

a) malá přednáška P. Alberta;  

b) svědectví od (předem) domluve-

ného člověka o jeho životě víry;  

c) chvíle tiché modlitby; 

d) vyjádření toho, co si člověk „bere 

domů“ ze setkání;  

e) téma na příští setkání. Body b) a d) 

jsou pochopitelně dobrovolné. 

______________________________ 

Aktivity Rodiny Idente: 

Naše farnice a členka Farní rady far-

nosti pí. Martina Košinová je pově-

řena vedením seznamu členů Rodiny 

Idente (připomínám, že členem Ro-

diny Idente může být každý, bez zá-

vazků; jen se přihlásit na martinako-

sinova@seznam.cz). Více informací 

na www.michlehabrovka.cz.  

 

 

mailto:farlist@seznam.cz
http://www.michlehabrovka.cz/
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Motus Christi: 

Je to typická činnost misionářů iden-

tes. Jedná se (v době koronaviru) o on-

line mezinárodní setkání. Koná se ve 

španělštině, angličtině, italštině.  

Veškeré informace na: 

https://motuschristi.idente.org 

Také máme národní online Motus 

Christi. Koná se každou středu od 

19:30 do 20:30 v češtině. Zájemci se 

mohou domluvit s P. Albertem. 

(alberto.giralda@gmail.com) 

Budeme se těšit. 

P. Alberto 

 

Sbírky ve farnosti 
25. leden 2021 – 21. březen 2021 

 

Sbírky ve farnosti účelově nevázané 

Datum Cíl  Kč 

31. 1. Farní 6 730     

7. 2. Farní 6 620     

14. 2. Farní 3 153     

28. 2. Farní 6 191     

7. 3. Farní 6 037     

21. 3. Farní 8 766     

 CELKEM 37 497 

 

Sbírky účelově vázáné přes arcibis-

kupství 

Datum Cíl  Kč 

21.2. Haléř sv. Petra 9 603 

 

Pozn.: účelově vázané sbírky – 100 % 

na AP a následně 100 % papeži na jeho 

celosvětové charitativní služby.  

Příští účelově vázaná sbírka bude na 

Velký pátek 2. 4. 2021. Je to tradiční 

celocírkevní sbírka na pomoc křesťa-

nům ve Svaté Zemi.  

Pokud chcete přispět přes farní ban-

kovní účet, prosím, uveďte následu-

jící: „Velkopáteční sbírka na Svatou 

zemi“, VS: 40308 

 

Dary pro farnost účelově nevázané 

Forma Počet dárců Kč 

v hotovosti 5 8 300 

v hotovosti 1* 660 

na BÚ 15 12 000 

v hotovosti 3 7 000 

na BÚ 19 27 400 

 CELKEM 55 360 

 

* Tento dar – v podobě drobných 

mincí – pochází od skupiny maminek 

v sociální nouzi. Toto je jejich hmotný 

projev vděčnosti za ještě použitelné, 

ale vyřazené kusy nábytku z farních 

budov, co jsme jim poskytli a dovezli. 

Kontakt a odvoz si vzal na starost 

p. Pavel Vrba, který už nějaký čas pro 

nás vykonává zednické práce. 

 

Příspěvky na aktivity naší farnosti je 

možné zasílat přes bankovní účty. 

Číslo našeho hlavního účtu je 

61495369 / 0800. Jako poznámku k 

platbě napište DAR PRO FARNOST. 

Jsme velmi rádi, že se počet přispěva-

telů začal zvyšovat. Je to do budoucna 

nejefektivnější forma podpory jak pro 

farnost, tak pro dárce. 

 

Všem farníkům a návštěvníkům ze 

srdce děkujeme za štědrost. 

P. Antonio Pérez, M.Id. 

https://motuschristi.idente.org/
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Inzerce 
 

Hledá se pomocnice pro starší farnici.  

 

Chtěli bychom se tímto obrátit na 

všechny farnice. Naší babičce je 84 let. 

Do nedávna to byla paní, která se o vše 

postarala sama a od nás vnuček téměř 

nic nepotřebovala. Před pár dny ale 

spadla a od té doby potřebuje naši kaž-

dodenní pomoc. Jsme obě velmi zane-

prázdněné a z dlouhodobého hlediska 

bychom rády našli někoho, kdo by při-

šel každý den naši babičku navštívit a 

strávil s ní nějaký čas. 

Náplň práce: pomoc se základní hy-

gienou, pomoc s ohřevem oběda, po-

klizení v kuchyni, ložnici a koupelně, 

vyprání prádla, společnost. 

 

Za jakoukoli pomoc budeme vděčné. 

Finanční odměna dle domluvy. Tele-

fonní kontakt:  

Kateřina Dvořáková: 608 625 451 

Markéta Dvořáková: 736 403 630 

P. Alberto 

 

Tarsicius 

 

Jak možná někteří víte, je to časopis 

pro kluky staršího školního věku. Asi 

tak od 11 let. Má to být hlavně minis-

trantský časopis, ale i pro kluky, kteří 

ministranty nejsou, je tam toho spousta 

zajímavého. 

Jako člověk, který také jednu dobu 

vytvářel pro děti různé povídky či pís-

ničky s křesťanskou tématikou, jsem si 

ten časopis už před mnoha lety před-

platil. A od té doby mi chodí každý 

měsíc jedno číslo. Přijde mi škoda, aby 

se to u mě jen hromadilo, protože v po-

sledních letech nestíhám číst ani to, co 

bych opravdu přečíst měl s ohledem na 

úkoly, které musím řešit. 

Proto jsem už několik ročníků Tar-

sicia nechal na Habrovce volně k roze-

brání. Kdyby ale někdo měl zájem o 

druhou „várku“ posledních cca 6 roč-

níků, rád mu je předám. Stačí mi na-

psat na Jiri_Zajic@seznam.cz. 

Jiří Zajíc 

 

Malá soutěž pozornosti 

V tomto vydání Farního listu je docela 

dost různých místopisných názvů. 

Tedy pojmenování zemí, území, měst 

a obcí, městských částí i ulic. Pokud 

tedy s určitou trpělivostí a pozorností 

všechny najdete a zašlete mi jejich se-

znam, bude vás čekat nějaká z kvalit-

ních knížek pro podporu duchovního 

života. 

Na odpovědi budu čekat do 22:00 

hodin v úterý 31.března na emailové 

adrese farlist@seznam.cz 

Jiří Zajíc 

 

? 

mailto:Jiri_Zajic@seznam.cz
mailto:farlist@seznam.cz
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FARNÍ KALENDÁŘ 

DUBEN 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. 
 

Čt 1  Velikonoční triduum a doba velikonoční 

  9:30 Hradčany – katedrála ● Mše sv. při svěcení olejů 

   Zelený čtvrtek 

   
Michle – kostel Narození Panny Marie 

Krč – kostel sv. Františka z Assisi 

  17:00 Svátost smíření (max. do17:45) 

  17:00 Křížová cesta 

  18:00 Večerní mše na památku Večeře Páně 

   
(jenom v Michli) do 20:00 ●Adorace u „Get-

semanské zahrady“ 

Pá 2 17:00 Velký pátek ● den přísného postu 

   
Michle – kostel Narození Panny Marie 

Krč– kostel sv. Františka z Assisi 

   Sbírka ● Velkopáteční – na Svatou zemi 

  17:00 Svátost smíření (max. do17:45) 

  17:00 Křížová cesta 

  18:00 Velkopáteční obřady 

So 3  Bílá sobota 

   Michle – kostel Narození Panny Marie 

  9:00 Společná pobožnost 

 do 12:00 Rozjímání u Božího hrobu 

   
Michle – kostel Narození Panny Marie 

Krč– kostel sv. Františka z Assisi 

  20:00 Velikonoční vigilie 

Ne 4  Slavnost zmrtvýchvstání Páně 

  8:00 Michle – kostel ● Mše sv. 

  9:30 Krč – kostel ● Mše sv. 
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  11:00 Krč – kostel ● Mše sv. 

  19:00 Krč – kostel ● Mše sv. 

Po 5  Pondělí v oktávu velikonočním 

  8:00 Michle – kostel ● Mše sv. 

  9:00 Krč – kostel ● Mše sv. 

Út 6  Úterý v oktávu velikonočním 

   
Mons. Karel Herbst, SDB ● biskupské svěcení ● 

19. výročí 

  9:30 Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 

  16:00 Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv. 

  17:30 
Krč – kostel/sál ● Sekulární františkáni – Mše sv. 

a setkání 

  18:15 Michle – fara ● Seminář Mystické antropologie  

St 7  Středa v oktávu velikonočním 

   Světový den zdraví 

  20:00 
Krč – sál ● Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 

19:30 

Čt 8  Čtvrtek v oktávu velikonočním 

Pá 9  Pátek v oktávu velikonočním 

So 10  Sobota v oktávu velikonočním 

  10:00 
Michle – fara ● Katecheze pro děti – 1. sv. přijí-

mání 

Ne 11  2. neděle velikonoční– Božího milosrdenství 

Po 12 17:30 Krč – sál ● Katecheze dětí 

  20:00 Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi 

Út 13 NP SV. MARTIN I, papež a mučedník 

  9:00 Krč – kavárna ● Noemi 

  9:15 Krč – kostel ● Úklid a modlitba matek 

  18:00 
Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský 

růženec 

  18:15 Michle – fara ● Seminář Mystické antropologie  

St 14 18:15 Krč – kavárna ● Farní biblická hodina ● Zj 

Čt 15 19:00 Michle – fara ● Pastorační rada farnosti 

Pá 16   

So 17 9:00 
Michle – fara ● Katecheze pro dospělé katechu-

meny 
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Ne 18  3. neděle velikonoční 

Po 19 17:30 Krč – sál ● Katecheze dětí 

Út 20 9:30 Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 

  16:00 Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv. 

  18:15 Michle – fara ● Seminář Mystické antropologie  

St 21 NP SV. ANSELM, biskup a učitel církve 

  18:45 
Podolí–Na Topolce 14 ● Ekumenická biblická ho-

dina  

Čt 22   

Pá 23 SV 
SV. VOJTĚCH, BISKUP A MUČEDNÍK – hlavní patron 

pražské arcidiecéze 

  23:59 Uzávěrka farního listu 

So 24 NP SV. JIŘÍ, mučedník 

  NP SV. FIDEL ZE SIGMARINGA  

  10:00 
Michle – fara ● Katecheze pro děti – 1. sv. přijí-

mání 

Ne 25  4. neděle velikonoční 

   Misionáři Identes ● Slavnost Nebeského Otce 

Po 26  Kardinál Dominik Duka, OP ● narozeniny ● 78 let 

  17:30 Krč – sál ● Katecheze dětí 

Út 27 9:00 Krč – sál ● Čtyřlístek 

  18:15 Michle – fara ● Seminář Mystické antropologie  

St 28 NP SV. PETR CHANEL, kněz a mučedník 

  NP SV. LUDVIK MARIE GRIGNION Z MONTFORTU, kněz 

Čt 29 SV 
SV. KATEŘINA SIENSKÁ, panna a učitelka církve, patronka 

Evropy 

Pá  30 NP SV. ZIKMUND, mučedník 

  NP SV. PIUS V, papež 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akiane Kramarik: Vize 

 

 
 

 

 
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. 

Dubnové číslo vychází 28.3.2021. 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 ja-

zykovou úpravu zaslaných textů. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla bude 

v pátek 23. 4. 2021. Květnové číslo vyjde 2. 5. 2021. (Změna termínu vyhra-

zena.) Fotografie ze života farnosti najdete zde:  

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


