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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 mladí farníci, 
 

dneska se chci obrátit hlavně na vás. 

Představuji si, že jste bombardováni ti-

síci myšlenkami, vnitřními hlasy, ná-

pady, sny. Možná vás přepadá strach, 

nechybí ani komplexy či narcismus 

(tedy přehnané zaměření a obdiv sám 

k sobě a nedostatek pochopení pro 

druhé). Pro dospívající je určitá míra 

narcismu přirozená. Nebojte se, jest-

liže se zamilujete. Je to normální. Já 

také jsem se zamiloval a více než jed-

nou (jiná věc byla, co rozhodl Kristus, 

co on po mně chtěl). 

Nebojte se, když se cítíte odstrčeně. 

Nebojte se, že neradi chodíte do kos-

tela nebo ke knězi. Ve vašem věku je 

to normální. Možná si myslíte: ten 

kněz, misionář, mě bude „lovit“, abych 

se i já stal misionářem. Nebojte se, 

když vás někdo bude odsuzovat, že 

milujete hudbu, která není nábožensky 

schválená, nebo že se bude počítat, 

kdy jste naposledy byli u zpovědi. 

Nebojte se, protože máte v nebi Otce, 

nejmocnějšího, který nedopustí, aby 

vám něco opravdu uškodilo, pokud ne-

budete sami hledat věci, o kterých víte, 

že vám uškodí. 

Já vám řeknu koho/čeho byste se 

měli bát: toho, kdo vám mluví o všem 

možném, ale nikdy o vašem nebeském 

Otci. A také toho, kdo mluví o Bohu 

stejně, jako mluví o volbách do senátu 

nebo o ekologickém a zdravém životu, 

jako by Bůh a posilování imunity bylo 

to samé a stejně důležité. Nakonec 

byste mohli slyšet, že ekologie je na 

prvním místě a Bůh na druhém. 

Buďte svobodní, abyste mohli, 

v každé situaci, v každé okolnosti, vy-

slovovat slovo Otče plni jistoty, že On 

je ten, který je s vámi a má vás rád 

v každé životní situaci. Nezapomí-

nejte: váš – a můj – Otec nebeský je 

nejněžnější. Děkuji Bohu za každého z 

vás. 

P. Alberto 
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Na čem záleží papeži Františkovi  
 

Promluva z Domu sv. Marty 
 

 
Svatý Otec při ranní mši v Domě sv. Marty 

 

Pán se před svým odchodem loučí se 

svými učedníky a zanechává jim dar 

pokoje, Svého pokoje. (srov. Jan 

14,27-31): »Pokoj vám zanechávám, 

svůj pokoj vám dávám; ne ten, který 

dává svět, já vám dávám.« Nejde o 

světový mír, tedy stav bez válek, který 

si všichni přejeme natrvalo, nýbrž o 

pokoj srdce, pokoj duše, pokoj, který 

má každý z nás v sobě. Pán jej dává, 

ale zdůrazňuje, že to »není ten, který 

dává svět«. Jaký pokoj dává svět a jaký 

Pán? Liší se? Ano. Svět ti dává 

„vnitřní klid“, mluvíme o životním po-

klidu, životě s klidným srdcem. Dává 

ti vnitřní pokoj jako tvůj majetek, jako 

něco, co je tvoje, co tě izoluje od dru-

hých, vydržuje tě a je tvým výdobyt-

kem: mám pokoj. Do tohoto pokoje se 

bezděčně uzavřeš. Je trochu tvým po-

kojem a trochu těch druhých. Je to osa-

mocený pokoj, který uklidňuje i 

obšťastňuje. A tento pokoj, toto štěstí 

tě uspává, trochu jako anestetikum. 

Umožňuje ti být se sebou v určitém 

poklidu. Je poněkud sobecký: [říká se] 

Dej mi pokoj! Uzavírá do sebe. Ta-

kový pokoj dává svět. Je to drahý po-

koj, protože musíš neustále střídat jeho 

„nástroje“. Něco tě nadchne a upokojí, 

potom to opadne, a musíš hledat jiný. 

Je drahý, protože je provizorní a ste-

rilní. 

Avšak pokoj, který dává Ježíš, je 

jiný. Uvádí tě do pohybu, neizoluje tě, 

podněcuje, přivádí k druhým, vytváří 

společenství a komunikaci. Pokoj 

světa je drahý, Ježíšův pokoj je 

zdarma, gratis. Je to Pánův dar. Pokoj 

Páně. Je plodný, nese tě vpřed. Evan-

gelním příkladem pokoje tohoto světa, 

jak se mi vybavuje, je onen člověk, 

který měl velkou úrodu obilí a pomys-

lel si, že musí vystavět další stodoly, 

aby ji měl kam uložit. Pak teprve si 

může říci: »Klidně si žij! [...] Bůh mu 

však řekl: „Blázne, ještě této noci ze-

mřeš.“« (srov. Lk 12,16-21). Je to po-

koj uzavřený v tomto světě, který neo-

tevírá dveře na onen svět. Pokoj Páně 

je však otevírá. On tam odešel a nechal 

dveře do Nebe otevřeny, dveře do Ráje 

jsou otevřeny. Je to úrodný pokoj, 

který se otevírá a spolu s tebou přivádí 

do Ráje také druhé. 

Myslím, že nám pomůže trochu o 

tom přemýšlet: Jaký je můj pokoj a kde 

nacházím pokoj já? Ve věcech, v bla-

hobytu, v cestování – nyní se ovšem 

cestovat nemůže – v majetku, ve vlast-

nictví mnoha věcí? Anebo nalézám 

pokoj jako Pánův dar? Musím za něj 

platit anebo jej dostávám zdarma, gra-

tis od Pána? Jaký je můj pokoj? 
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Rozčílím se, když mi něco chybí? To 

není pokoj Páně. To je jeden z důkazů. 

Mám klid jako cíl svého pokoje? 

Uspává mne? Pak není od Pána. Jsem 

v pokoji a chci jej předávat druhým? 

Takový je pokoj Páně. Pánův pokoj je 

plodný, i pro mne, protože je plný na-

děje a hledí si Nebe. 

Včera – promiňte, že o tom mluvím, 

ale jsou to věci ze života a přinášejí mi 

užitek – včera jsem dostal dopis od 

jednoho kněze, výborného kněze, 

který mi řekl, že mluvím málo o Nebi 

a že bych měl mluvit víc. A má pravdu, 

má pravdu. Proto jsem chtěl dnes pod-

trhnout, že pokoj, který dává Ježíš, je 

pokojem pro nynějšek i pro budouc-

nost. Je počátkem nebeského života a 

přináší nebeské plody, nikoli anestezii. 

Ten druhý ano. Umrtvuješ se věcmi to-

hoto světa, a když se dávka anestetik 

spotřebuje, vezmeš si další a tak dále. 

Pokoj Ježíšův je definitivní, plodný a 

nakažlivý, nikoli zaměřený na sebe, 

protože stále hledí k Pánu. 

Kéž nás Pán obdarovává pokojem 

plným naděje, dává plodnost, sdílnost 

a komunikativnost, tvoří společenství 

a vždycky vede k tomu definitivnímu 

pokoji v Ráji. 

Jiří Zajíc 

 

Historie a současnost úprav pres-

bytáře kostela sv. Františka z As-

sisi na Habrovce 
 

Vzhledem k probíhající revitalizaci 

kostela a sakristie sv. Františka 

z Assisi na Habrovce jsem byla požá-

dána farní radou k vypracování umě-

lecko-historického posudku součas-

ného stavu presbytáře a jeho vybavení 

v historických souvislostech. Tento 

text může posloužit jako podklad k 

dalším úvahám o případných úpra-

vách. Potřebné informace jsem čerpala 

z dostupné literatury a od farníků – pa-

mětníků, za jejichž cenné vzpomínky, 

rady a postřehy moc děkuji. 

První podoba presbytáře a jeho li-

turgického a uměleckého vybavení po-

cházela z doby vzniku kostela, tedy z 

prosince válečného roku 1941. Vše 

tehdy probíhalo ve ztížených podmín-

kách, pod neúnavným vedením spolku 

pro vystavění a údržbu kostela. Archi-

tekt Emanuel Hruška, od něhož projekt 

stavby tzv. provizorní dřevěné kaple v 

Habrovce pochází, navrhl podobu kos-

tela, ale již neřešil vnitřní vybavení. 

Samotná stavba i zařizování interiéru 

probíhaly velmi rychle. Do presbytáře 

byl těsně před vánočními svátky a svě-

cením kostela přivezen oltář, který vě-

novala mariánská družina od sv. Ig-

náce, kde původně sloužil v tamější 

kapli. Hned na lednové schůzi spolku 

bylo odsouhlaseno, že darovaný oltář 

se na Habrovku velmi dobře hodí, a 

proto byla odřeknuta objednávka no-

vého jesličkového oltáře (a později 

ještě dalšího plánovaného oltářního 

návrhu) dle nákresů architekta Jaro-

slava Čermáka. Ten byl autorem vítěz-

ného, ale nerealizovaného projektu 

velkého farního kostela sv. Františka z 

Assisi a přilehlého exercičního domu.  
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Podoba prvního oltáře je patrná 

z dobových fotografií. Oltář byl situo-

ván u čelní stěny presbytáře, k liturgic-

kému slavení zády k lidu. Nad sva-

tostánkem, pod stříškou oltáře, se na-

cházela socha P. Marie (vlevo od sva-

tostánku je patrná ještě přidaná socha 

Krista či sv. Jana Křtitele). Nad oltá-

řem, na stěně kostela, byl zavěšen ob-

raz titulárního světce Františka z As-

sisi, malba imitující mozaiku. (Autora 

a rok vzniku se nepodařilo zjistit. 

Tento obraz se několikrát na stěnu vra-

cel a vrací i po pozdější liturgické 

úpravě.) 

Popsaná podoba presbytáře přetrvá-

vala až do jeho úpravy po 2. vatikán-

ském koncilu. Ten přinesl liturgickou 

reformu, akcentoval slavení eucharis-

tie v centru obce věřících, čímž zdů-

raznil jejich podíl, a navíc otevřel cestu 

aktuálním proudům sakrálního umění. 

V roce 1968 provedli úpravu presby-

táře architekt Vladimír Hladík a Jan 

Dobrovolský. Původní oltář byl nahra-

zen jednoduchým dřevěným obětním 

stolem, postaveným do centra presby-

táře, který umožnil slavení čelem k li-

dem. Rozměrná čelní stěna se tak 

uvolnila pro ústřední výzdobu navrže-

nou architektem Hladíkem. Dominan-

tou je prostý kříž zaujímající téměř ce-

lou výšku stěny, obklopují ho světlé 

dřevěné desky, vynikající na tmavším 

pozadí. Je to symbol světla proudícího 

z kříže, ale také působení Krista ve 

světě a stvoření. Podrobnější výklad 

uměleckého díla je uveden níže, ve 

vzpomínkách pamětníků z farnosti. 

V levé části je umístěn svatostánek 

s reliéfem z tepaného kovu, který je dí-

lem Jana Dobrovolského, a vrcholí 

v něm zmíněná symbolika světla i spo-

jení Ježíšovy oběti na kříži s eucharis-

tií. Pravá část stěny je umocněna pří-

tomností Ježíšovy matky, která je za-

stoupena dřevěnou, bíle polychromo-

vanou sochou P. Marie Karlovské, pa-

tronky matek. Je tu tedy zdůrazněna 

Mariina přítomnost na cestě ke spáse 

od vtělení Krista až pod jeho kříž. 

Svatý František z Assisi je zobrazen v 

zadní části kostela vlevo, kam byly ko-

lem roku 1970 umístěny dvě reliéfní 

plastiky od sochaře Romana Podráz-

ského. Znázorňují Krista na kříži a 

scénu, jak byl sv. František z Assisi 

stigmatizován Ukřižovaným. V pres-

bytáři bylo také pamatováno na 
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květinovou výzdobu, pro niž jsou 

umístěny kolem svatostánku i u sochy 

P. Marie dřevěné police. 

Na tyto police i na čelní stěnu vedle 

kříže byly později, na konci 90. let i po 

roce 2000, postupně instalovány ně-

které další sochy a obraz. Nejprve byl 

vlevo od kříže pověšen obraz sv. Fran-

tiška z Assisi, který byl kdysi nad prv-

ním habrovkovým oltářem (viz výše). 

Později, někdy po roce 2003, byl svě-

šen, protože byla vedle svatostánku 

vlevo instalována dřevěná, lehce mo-

řená a částečně zlacená socha sv. Fran-

tiška od amatérského řezbáře Jana 

Rody. Ten je taktéž autorem betléma i 

velikonočního výjevu, které jsou dle 

liturgického období stavěny do 

proskleného výklenku v zadní části 

kostela vlevo. 

V minulém roce 2020 byla socha sv. 

Františka vedle svatostánku nahrazena 

sochou Zmrtvýchvstalého Krista, kte-

rou duchovní správci P. Antonio a P. 

Alberto dostali darem. Nejedná se o 

autorské dílo vytvořené přímo pro 

zdejší kostel, umělecká kvalita odpo-

vídá běžné produkci sakrálních soch. 

V letošním roce byl na čelní stěnu opět 

vrácen již zmíněný obraz s malbou sv. 

Františka z Assisi, který byl do té doby 

umístěn v sakristii.  

Vzhledem k tomu, že je v plánu a již 

částečně probíhá revitalizace prostoru 

kostela, je jistě vhodné zamyslet se i 

nad stavem a výzdobou jeho presby-

táře. Z uměleckohistorického i 
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liturgického hlediska pokládám za nej-

vhodnější vrátit se ke stavu pokoncilní 

úpravy tohoto prostoru od autorů Hla-

díka, Dobrovolského a Podrázského. 

Je to dílo umělecky kvalitní, prove-

dené na míru zdejšího kostela, se sil-

ným myšlenkovým obsahem, odpoví-

dající centru liturgického slavení. Není 

nutné tuto linii zpřítomňující Krista, P. 

Marii i sv. Františka doplňovat dalšími 

výtvarnými díly. Kostel je od roku 

2010 chráněn jako nemovitá kulturní 

památka České republiky. Jistě i pro 

jedinečnost historie a okolností svého 

vzniku, pro neobvyklou podobu a 

prostotu stavby souznící s jejím zasvě-

cením a také pro liturgický prostor, 

který na své kvalitě získal především 

na konci 60. let.   

Na závěr bych ráda citovala vzpo-

mínky a vyjádření farníků, kteří měli 

možnost mluvit přímo s tvůrci pokon-

cilní úpravy presbytáře i s tehdejšími 

kněžími farnosti, především s P. Jiřím 

Kabátem.  

 

Milan Pospíšil: „Kdysi dávno mně 

Honza Dobrovolský vyložil smysl po-

koncilní úpravy presbytáře v kostele 

na Habrovce. Protože byl autorem 

svatostánku a já to do té doby nevěděl. 

Pokusím se tlumočit, co si z toho pa-

matuju, ale považuju ten výklad zá-

měru tvůrců Hladíka a Dobrovolského 

za důležitou okolnost při úvahách, jak 

by měla čelní stěna vypadat. V centru 

je jednoduchý kříž obklopený světlými 

dřevěnými deskami, které představují 

světlo rozlévající se z kříže na dvě 

strany. Vpravo je socha Panny Marie, 

která je cílem světelného proudu, může 

představovat matku – pietu pod kří-

žem. Vlevo proudí světlo na svatostá-

nek, jakožto dar, který nám z kříže při-

šel a z něhož máme čerpat nekončící a 

stálou posilu. Tolik vysvětlení Honzy 

Dobrovolského. Stojan pamatoval na 

kytky. Socha patrona kostela, sv. Fran-

tiška, která na něm byla instalována, 

rovněž tak i socha Krista zmrtvých-

vstalého, která tam je dnes, narušují 

původní záměr, stejně i obraz sv. Fran-

tiška. Ten ostatně má v kostele plastiku 

stigmatizace. Jde o kulturní památku, 

která nějakým způsobem mluví k ná-

vštěvníkovi a která – jako celek – má 

být uchována. Proto mně připadá lo-

gické vrátit podobu presbytáře do pů-

vodního, tedy pokoncilního stavu.“ 

 

Jana Zajícová: „Byla jsem přítomna 

situaci, kdy P. Jiří Kabát, tehdejší fa-

rář a iniciátor pokoncilové přestavby, 

představoval novou podobu presby-

táře kostela. Mluvil o tom, že čelní 

stěna symbolizuje spojení Krista a 

světa. Dřevěné kostky a obdélníky na 

čelní stěně je možné chápat jako obraz 

„staveniště světa“, ve kterém je příto-

men Kristův kříž v bolesti lidí i celého 

stvoření, Kristovo tělo v eucharistii 

jako zdroj života a Kristova Matka, 

skrze kterou se Kristus do tohoto světa 

vtělil. Zároveň lze ve tvaru mozaiky vi-

dět, jak se svět ke Kristu a jeho přítom-

nosti v tomto světě vztahuje svým pra-

vým a levým „ramenem“. Aby mohl 

být tento hluboký obraz vztahu Krista 
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a světa zřejmý, neměl by být rušen dal-

šími symboly. Další obrazy a sochy na-

rušují jeho výpověď, takže se stává ne-

srozumitelným.“ 

 

Předem děkuji našim kněžím i farní 

radě za další citlivou práci pro náš kos-

tel a jeho úpravy. 

 

Použitá literatura a internetové 

zdroje:  

Varhaut Stanislav: Cesta ke kostelu, 

vydáno vlastním nákladem, Praha 

2016 

Zábranský Milan, Roda Jan a kol.: 

Putování za betlémy České republiky, 

Grada, Praha 2014 (viz heslo Kostel 

sv. Františka z Assisi, Praha 4) - do-

stupné též na books.google.com 

Wikipedie – Kostel sv. Františka z As-

sisi (Krč); sochař Roman Podrázský 

 
Anna Zajícová 

 

Jedna farnost, dva kostely. Jedna 

farnost dvě zahrady. 

 

První je úplně otevřená, rozsáhlá, 

nepřehlédnutelná, všem farníkům 

zcela známá – Habrovka. Druhá, 

uzavřená, skrytá, nevyužitá, mnoha 

farníkům neznámá – Michle. 

 

Novodobá historie farní zahrady v Mi-

chli se začala psát do kroniky uložené 

ve vzdušných zámcích v době, kdy 

probíhala rozsáhlá rekonstrukce sálu 

na Habrovce (2016-2017). Některé 

akce byly zrušeny, jiné přesunuty. Jed-

nou z takových akcí byl úterní Sedmi-

krásek, Čtyřlístek apod. setkávání ma-

minek s malými dětmi. Jednoduše 

farní maminky s dětmi se toužily po-

tkávat pravidelně i během rekon-

strukce sálu na Habrovce. Ale kde na-

jít místo? Naše byty jsou moc malé a 

nemají zahradu... Janovo proroctví se 

zřejmě naplňuje a Apokalypsa má 

jasné datum.  

 

 
 

Neznámý prorok navrhl přesun pra-

videlného programu z Habrovky do 

domečku v Michli (vedle fary). Tehdy 

zde působil O. Antonín a O. Miloš. 

Kostel máme, hračky doneseme. To 

byly první zkušenosti současných Sed-

mikrásek se zahrádkou v Michli. A tr-

valy téměř půl roku, naplněny inten-

zivními dojmy jak z útulného do-

mečku, tak nádherné farní zahrady při 

michelské farnosti. 

Náhle se brána zavřela a (nejen) 

duch Sedmikrásku se vrátil na 

Habrovku. A Michle začala v mysli 

nás maminek upadat do zapomnění. 

O tři roky později se znovu ocitáme 

na zahradě v Michli. V létě. Maminky 
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někdy prožívaly Konec Věků během 

prázdnin, kdy neběžel pravidelný pro-

gram, a tak aktivně vymyslely setkání 

v červenci. Ten den mělo být peklo na 

zemi a Habrovka byla plná nebo 

horká. Takže „zbývala varianta“ Mi-

chle. Už jsme ji znaly z dřívějška, ale 

jak to bude nyní? Působí zde jiní Ot-

cové... Alberto a Antonio...a zázrak se 

stal. Byla Modlitba Matek, citronová 

zmrzlina i dětská aquparková atrakce 

ve formě zahradní hadice pevně ovlá-

dané otcem Antoniem. Na závěr se ko-

nala dokonce prohlídka nově rekon-

struované fary – především podkroví – 

pro všechny malé i velké zvědavce. 

Zkrátka zážitek, na který nikdo dodnes 

nezapomněl. 

Letos se zahrada opět otevřela, a to 

na Velikonoce ve virové době. A opět 

velmi pomohla. Naštěstí má Michle 

vysoké zdi a není tzv. „na ráně“. Paní 

z protějšího panelového domu má 

možnost sledovat skupinku dětí, jak 

běhají od stromu ke stromu na zahradě 

s maminkami, nosí a střídají se 

o krásný křížek a 14krát se zasta-

vují...a zpívají. Následná dílnička 

s barvením vajec či pletením po-

mlázky pod pergolou už ale nebyla vi-

dět, ani společný venkovní oběd. 

Tak děti, přijďte do zahrady zase! 

I když jsem skrytá zahrada, jsem upra-

vená a vyčištěná, a čekám na vás třeba 

i jen „na skok“, když budete v rozpále-

ném městě hledat stín!  

Společenství maminek Sedmikrásek 

Velikonoční pozdrav zdravotní-

kům z první linie ve Fakultní Tho-

mayerově nemocnici 
 

S nápadem ocenit rok trvající boj 

zdravotníků s pandemií přišlo hod-

ně nejrůznějších uskupení.  

 

Např. ve Spojeném království Velké 

Británie a Severního Irska rocková ka-

pela Queen, nebo iniciativa Clap for 

Our Carers (Zatleskejte našim zdra-

votníkům) vyzvala všechny Brity, aby 

svým potleskem poděkovali a podpo-

řili zdravotníky v boji proti epidemii. 

U nás to byli zástupci Národního diva-

dla, kteří předali bedny s ovocem a ze-

leninou doplněné šumivým vínem a 

dalšími nápoji nebo dárkovými před-

měty, či pro personál Uherskohra-

dišťské nemocnice byly ugrilovány 

makrely, vietnamští obchodníci 

z Prahy 4 zakoupili deset švýcarských 

kávovarů pro Fakultní Thomayerovu 

nemocnici.  

Mezi pražskými farními společen-

stvími se roznesl nápad připravit pro 

lékaře, sestřičky a zdravotníky dár-

kové balíčky a předat je k termínu Ve-

likonoc. Nápad v naší farnosti navrhla 

M. Uhlířová a po rozeslání farním 

emailem, kdo by se ujal organizace, se 

do několika hodin nabídla Blanka Pe-

chová. Po rychlém kolečku ve farní 

pastorační radě, oslovení dobrovol-

níků a okolních společenství a farností 

se nabídli první dobrovolníci. Zorgani-

zovat takovou věc znamenalo daro-

vané balíčky doplnit z větší části 
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dalšími ze zakoupených dobrot. A také 

se stále se měnícím rozpočtem nakou-

pit příslušné množství zboží, které by 

se hodilo zabalit do dárků. To vše pak 

odvést do sálu na Habrovku, který byl 

během lockdownu optimální pro ba-

lení, a opatřit obaly. Dále kontaktovat 

vedení Thomayerovy nemocnice a do-

mluvit, o jaké množství balíčků by se 

jednalo a na jaká pracoviště nemoc-

nice by byly distribuovány.  
 

 
Zorganizovat výrobu dětských přání si 

vzala na starost Michaela Pospíšilová. 
 

Velkou výzvou se stal nápad doplnit 

každý dárkový balíček originálním 

přáním, pokud možno napsaným či na-

kresleným někým z dětí. Ukázalo se 

totiž, že dárků by mělo být k osmi 

stům! 

V sobotu před Květnou nedělí začal 

tvůrčí tým s balením první várky a za 

den stačil připravit cca 150 dárků. Po-

tvrdilo se, že velkým problémem může 

být zaangažování dětí k výrobě vel-

kého množství přání. V neděli se po 

dětské mši nashromáždil houf dětí, 

které vydržely vzácně dlouho tvořit 

přáníčka. Kromě toho se malovalo 

v různých chalupách, kde byly rodiny 

s dětmi. Celkem se tvorby přání 

zúčastnilo na třicet dětí ve věku od 

dvou do čtrnácti let. 

Také byla vyhlášena možnost při-

spět na akci peněžním darem nebo na-

pečením perníčků a beránků. Ve vy-

hlášenou dobu přicházeli lidé (nejen 

z farnosti, ale např. ti, kdo se o akci 

dozvěděli ze sociální sítě Facebook). 

Sál na Habrovce se začal kolem stěn 

plnit plnými krabicemi od banánů pl-

nými dárkových balíčků, pěkně vypa-

dajících a o hodnotě přibližně 100 Kč 

na jeden balíček. 

Také byla vyhlášena dobrovolnická 

výpomoc při balení, na kterou přišlo 

asi osm milých lidí. Někteří z nich 

měli možná pocit, že jejich pomoc 

není patřičně oceněna, neuvědomili si 

ale, že celá akce měla živelný začátek 

i průběh a že nikdo nevěděl přesně, co 

bude nejvíc potřeba. Nicméně dobrá 

vůle i štědrost dárců a pracovní nasa-

zení zvítězilo: ve středu 31. března, 

kdy se měly dárky předávat v Thoma-

yerově nemocnici, stálo ráno na sto-

lech posledních 47 balíčků, které bylo 

zapotřebí naplnit, přiložit přání a zavá-

zat šňůrkou. Pro vedení nemocnice 

byly připraveny průvodní dopisy spolu 

ještě s dárky Studia Ypsilon, které 

bylo dalším účastníkem akce. 

Ve středu v poledne se díky dobro-

volníkům vydala kolona sedmi aut na-

ložených dárky směrem k Thomayero-

vě nemocnici. V jednu hodinu jsme 

tam dorazili a už nás čekalo vedení ne-

mocnice a začali se sjíždět lidé z osm-

nácti oddělení se zdravotníky první li-

nie.  
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Velikonoční pozdrav tlumočil náš milý 

farář Alberto s křehkou noblesou, která je 

mu vlastní. 
 

Celá věc dopadla vlastně neuvěři-

telně. Stihli jsme za tak krátkou dobu 

naplnit 820 dárkových balíčků, každý 

uvnitř s originálním přáním vyrobe-

ných někým z dětí, naložit je do aut, 

převézt do nemocnice a tam – patřičně 

rozdělené podle oddělení – odevzdat 

zdravotníkům a zdravotnicím.  

Dozvěděli jsme se, že po předání na 

oddělení všichni obdarovaní měli slzy 

v očích.  

Dlouho budeme na celou akci 

vděčně vzpomínat jako na čas strávený 

smysluplně. A také na to, že dokážeme 

něco opravdu potřebného udělat, a ne-

jen mravokárně kecat. 

Všem, kdo přiložili ruce k dílu, ze 

srdce děkujeme a přejeme všechno 

dobré v době velikonoční. 

Za tvůrčí tým cca 40 lidí z farnosti 

Milan Pospíšil 

 

Co se děje v okolí  
 

Stanice metra D – Nádraží Krč 

 

V minulém farním listu jsme se vě-

novali plánované stanici metra Ol-

brachtova. V tomto si přiblížíme 

další blízkou stanici v plánu – Ná-

draží Krč. 

 

Stanice metra D Nádraží Krč bude mít 

nadzemní nástupiště v tubusu mostu 

umístěném nad polovyschlým rybní-

kem mezi budovou železniční stanice 

a Jižní spojkou. Metro přijíždějící tu-

nelem od Pankráce podjede Jižní 

spojku, zastaví se v proskleném tubusu 

nad rybníkem a pak odjede tunelem 

pod železniční stanicí směr Nemoc-

nice Krč. Vizualizace tubusu stanice 

jsou k dispozici na webových strán-

kách Dopravního podniku Hlavního 

města Prahy. 

Původně měla stanice Nádraží Krč 

sloužit pouze jako přestupní stanice na 

příměstskou železniční dopravu, která 

má být v budoucnu výrazně posílena 
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osobními vlaky od Radotína. Avšak 

politika zahušťování Prahy a tlak ma-

jitelů pozemků získaných v restitucích 

na jejich co největší zhodnocení zna-

menají naprostý převrat v územním 

plánování. Důsledkem toho je, že se 

bude stavět i tam, kde to dříve bylo na-

prosto nemyslitelné ať už z důvodu 

funkčního využití území, nebo z dů-

vodu překročení hygienických limitů. 

Majitelé pozemků díky vyhranému 

mnohaletému soudnímu sporu s Hlav-

ním městem Praha (HMP), který se tý-

kal dalších jejich pozemků před Tho-

mayerovou nemocnicí, přiměli HMP 

s Dopravním podnikem k podpisu ta-

kové Iniciální dohody, že výměnou za 

polovyschlý rybník dá HMP restituen-

tům nestavební pozemky, ze kterých 

změnou územního plánu udělá po-

zemky stavební. Mimo to smlouva na-

příklad obsahuje zajímavý závazek, že 

HMP bude majitelům hradit i užívání 

pozemků, na kterých stojí Jižní spojka, 

a které se jim v rámci restitucí dostaly 

též do vlastnictví. 

Z uvedené smlouvy, z veřejných 

jednání Komise územního rozvoje 

rady MČ Praha 4 a dalších veřejně do-

stupných dokumentů lze výslednou 

podobu okolí Nádraží Krč popsat ná-

sledovně: Půjdeme-li cestou kolem 

Sokola Krč a projdeme podchodem 

pod Jižní spojkou, pak narazíme na za-

mčenou bránu. Cesta mezi oběma ryb-

níky, které patří zmíněným majitelům, 

bude uzavřena. Budeme se moci vydat 

buď doleva směr Michelský les 

(umožnění tohoto průchodu je však 

stále v jednání) nebo doprava. Vpravo 

podél Jižní spojky má vyrůst protihlu-

ková stěna a těsně vedle ní 200 m 

dlouhá, 1,5 m široká visutá lávka na 

ocelových roštech, kterou se z pod-

chodu dojde podél rybníku až k nové 

zastávce autobusu na Jižní spojce a 

k severnímu vestibulu metra D. V ny-

nější izolační zeleni mezi ulicí V Pod-

zámčí, nájezdu na Jižní spojku a Jižní 

spojkou vyroste sedmipatrová admi-

nistrativní budova o hrubé podlažní 

ploše (HPP) 16 500 m2 s P+R parko-

vištěm. Buď vnitřkem tubusu podél 

nástupiště metra, nebo vrchem po po-

chozí střeše tubusu bude možné přejít 

rybník až do prostoru před novou bu-

dovu nádraží. Po levé straně nádražní 

budovy bude nižší, pouze tří patrová 

budova, která nesmí vizuálně rušit zá-

meček. Ta bude sloužit pro zázemí a 

služby spojené se zámečkem. Po pravé 

straně na místě dnešní benzínové sta-

nice a drážních pozemků vyrostou tři 

sedmipodlažní budovy. Ty budou 

mimo jiné obsahovat obchody, restau-

race a další komerční prostory. 

V tomto prostoru vzniknou další řá-

dově stovky P+R stání. Smlouva 

uvádí, že celkově na pozemcích podél 

ulice Před Nádražím vzniknou budovy 

o velikosti 23 500 m2 HPP. Za křižo-

vatkou ulic Před Nádražím x Sulická 

v prostoru nynější izolační zeleně pod 

McDonaldem má vyrůst další ko-

merční objekt o velikosti 8 300 m2 

HPP. Investor původně hovořil o ho-

telu typu Formule1, ale byl to pravdě-

podobně jen prvotní nápad. Další kolo 
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výstavby bude pokračovat směrem na 

západ v prostoru mezi Jižní spojkou 

a Velkým hájem. 

Na tomto projektu je nejvíce zaráže-

jící prosazení výstavby budov do loka-

lit nadlimitně zatížených hlukem 

a imisemi zplodin jako je nájezd pod 

McDonaldem a nájezd z ulice V Pod-

zámčí na Jižní spojku. V obou přípa-

dech se ve stávajícím územním plánu 

jedná o pozemky pro izolační zeleň, 

protože ta je nejúčinnější v bezpro-

střední blízkosti zdroje znečištění. 

Volný prostor pod McDonaldem by 

byl ideálním pro náhradní výsadbu za 

vykácené stovky stromů, které budou 

muset ustoupit metru. Zákon stále ještě 

investorovi ukládá povinnost náhradní 

výsadby jako náhradu ekologické 

ztráty. Ale bude ji kam umístit?  

Petr Vrána 

 

Čtenářovo okénko 
Propojeni knihou 

 

S manželem oba dva máme knihy rádi, 

přestože tvoříme čtenářsky nesouro-

dou dvojku. On již během docházky 

do základní školy přečetl celou měst-

skou knihovnu naplněnou skoro tisíci 

svazky. Nevynechal ani různé sebrané 

spisy či dívčí románky. Jeho Vánoce 

by nebyly Vánocemi, kdyby nedostal 

pár knih. Často to byly jediné a taky 

nejlepší dárky. Knihy čte opakovaně, 

umí z nich citovat, pamatuje si děje, 

jména, myšlenky. 

Já jsem do svých šestnácti let vysta-

čila s opakovaným čtením sebraných 

spisů Barbánka (kdo nezná, jedná se o 

komiks o roztomilém psíkovi). Jedi-

nou výjimkou byla druhá kniha – 

Luisa a Lotka, kterou mi máma začala 

vyprávět a zákeřně skončila v nejlep-

ším. A já byla donucena překoktat si 

její zbytek. Za mého dětství se nějaké 

poruchy učení nenosily. Zpětně si ří-

kám, že nějaká ta dyslexie byla nejspíš 

mým věrným druhem. Na jedny Vá-

noce jsem dostala dvě knihy. Dodnes 

si pamatuju tu obrovskou bolest, zkla-

mání a zmatení – co si s nimi počnu? 

Vánoce byly úplně zkažené. Pravda, 

že i já jsem do knihovny chodila. 

A ráda. Bavilo mě chodit mezi regály, 

prohlížet si různé vazby a užívat si po-

citu sběrače. Milovala jsem čtenářský 

průkaz, kde se hromadila razítka. 

Knížky jsem vždy donesla domů, úh-

ledně uložila do poličky a po dvou mě-

sících zcela nedotčené donesla zase 

zpět. Když už něco přečtu, často zapo-

menu, co to bylo, kdo to napsal a o čem 

to vůbec bylo. Tak si někdy říkám, zda 

to není škoda práce. 

Nyní je to tak, že manžel má u po-

stele asi dvacet knih, přibližně pět 

z nich má rozečtené. Jednu až dvě ro-

zečtené knihy má v obýváku. Já se mu-

sím dobře rozmýšlet, čemu věnuji 

svoji pozornost a energii. Manžel totiž 

čte snad každý večer dlouhý čas, než 

usne. Já usnu ještě dřív, než si lehnu do 

postele. 

Po dobu pandemie musíme bohužel 

každý bydlet v jiném městě, tak 
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mnoho času spolu nejsme. Knihy jsou 

jedním z našich pojítek. Vzájemně si 

knihy doporučujeme. Mluvíme o tom, 

kdo co čteme a co nás oslovilo. Dál 

o tom diskutujeme. Půjčujeme si oblí-

bené knihy z minula. Je bezva, když 

jeden narazí na podtrhání tužkou, které 

si druhý při čtení kdysi dělal. Já říkám, 

že manžel přečte vše, co má písmenka. 

Miluju, když mi do telefonu vypráví 

děj knihy, kterou právě čte. Odpočí-

vám, fantazíruju si a těším se na pokra-

čování. 

V létě se snažíme pravidelně najít si 

týden jen pro sebe, který strávíme na 

cyklistickém putování. Nedílnou sou-

částí této dovolené je jedna kniha s se-

bou. Už její výběr je zajímavý. Para-

metry jsou jasné – krátké kapitoly, 

o kterých se dá pak dobře přemýšlet 

a povídat. Délka – aby se dala za týden 

přečíst. Tloušťka – aby se vešla do 

cyklistické brašny. Společně si pak 

užíváme čas, kdy se v polední pauze 

rozložíme ve stínu, lehneme si k sobě, 

jeden vezme knížku a čte nahlas. Jsou 

to chvíle, na které se těším celý rok. 

Na knihách je báječné, že se v nich 

dá najít mnoho o životě, a to v každé 

životní situaci. Člověk netuší, kdy a co 

se ho dotkne. Četba knihy se umí do-

tknout srdce i hlavy. Obsah knihy ně-

kdy potěší, pohladí, jindy rozproudí 

krev a roztočí závity v hlavě. A já mám 

to štěstí a dar, že to vše mám s kým 

sdílet. 

 Tak vám teď o jedné knize, která 

nás v poslední době společně zaujala, 

poví manžel víc. 

Povídání o knize 
 

Viktor E. Frankl  

A přesto říci životu ano 
 

Knihu A přesto říci životu ano mohu 

vřele doporučit k přečtení všem, kteří 

v literatuře nehledají pouze odpočinek 

a zábavu, nýbrž i texty k hlubšímu za-

myšlení. Knihu napsal významný psy-

cholog Viktor E. Frankl, který zažil 

(a přežil) nacistický koncentrační tá-

bor během 2. světové války. V táboře 

nebyl jako Žid na žádném privilegova-

ném místě, protože většinu času praco-

val jako obyčejný kopáč. Jeho pohled 

je tudíž pohledem skutečně obyčej-

ného „čísla“, ale zapracovává do něj 

náhled své odbornosti – totiž psycho-

logie. 

Výsledkem je silný text s přesahem 

do samé podstaty lidského bytí. 

Osobně mě nejvíce zaujal autorův po-

střeh, že koncentrační tábor přežili 

hlavně lidé, kteří i v tamním marasmu 

nalezli důvod a smysl proč žít, a niko-

liv pouze přežívat a čekat na lepší 

časy. Myslím, že to je nadčasové sdě-

lení, jehož platnost lze uplatnit v každé 

době – třeba i v té současné „covi-

dové“. Ač míra utrpení v koncentrač-

ním táboře je samozřejmě s dnešní si-

tuací naprosto nesouměřitelná a je 

mimo naši zkušenost a asi i představi-

vost. 

Právě zprostředkování zkušenosti 

z koncentračního tábora napomáhá 

forma knihy, která je rozdělena do 

dvou částí. První částí je esej „Psycho-

log prožívá koncentrační tábor“, z níž 
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jsem uvedla klíčovou myšlenku výše. 

Druhou částí je divadelní hra „Syn-

chronizace v Březince“. Tato divadelní 

hra akceleruje celkové vyznění knihy 

a přináší do ní velké oživení. Jedná se 

totiž o skutečně zdařilou hru, kterou 

bych rád někdy viděl naživo na jevišti. 

Hra zprostředkovává pocity vězňů 

koncentračních táborů uměleckou for-

mou, což vnímavým čtenářům ozřejmí 

tamní zkušenost mnohem lépe než ti-

síce vážných elaborátů. 

Na závěr bych vás chtěl pozvat 

k přečtení knihy A přesto říci životu 

ano, jež je přes svoje těžké téma psána 

lehkým perem a čte se velmi dobře. 

Vlasta a Pepa Spilkovi 

 

Rok s koronou 
 

Pandemie změnila více či méně naše 

životy a prožívání času. Zeptali jsme 

se farníků, co jim ten podivný 

rok přinesl.  

 

Vím, že rok s covidem na řadu lidí do-

padl opravdu tvrdě lidsky i ekono-

micky. Výchova a vzdělávání dětí 

i odloučení a starost o zranitelné členy 

rodiny zase měly dopad psychický.  

Uvědomuji si trochu provinile, že 

patřím do spíše „privilegované“ části 

lidstva, kterou pandemie zase tak moc 

nepostihla. Ale za jednoznačný zápor 

považuju, že jsem při sledování kroků 

vlády začal více používat sprostá 

slova. Za to ale nemůže pandemie, ný-

brž vláda. A dělá mě horším, zhoršuje, 

pohoršuje mne. Druhá nepříjemnost je, 

že jsem bez fotbálku a pohybu, a běhat 

jen tak se nepřiměji (naštěstí vnoučata 

ano!). 

Ale když je reflexe pro Farní list, 

zkusím se zamyslet nad vlivem pande-

mie na tu explicitně duchovní část ži-

vota. I výraz „explicitně duchovní“ 

ovšem píšu s rozpaky, protože život 

s Bohem je jeden celek a nedělí se na 

duchovní a běžný. Je jeden.  

Jinak jsme často s manželkou Han-

kou méně „omšelí“. Mše v době vět-

ších restrikcí někdy vynecháme – ne-

chceme zvyšovat počet účastníků bo-

hoslužeb nad nutný rámec. Na jedné 

straně nám společenství chybí, na 

druhé straně nás situace nutí přemýš-

let, co je duchovní společenství a co již 

„pouhý klubismus“. 

Tohle přemítání (o mši, společen-

ství a „klubismu“) je malým kladem 

toho jinak zlého covidového roku. 

A chybějící přátelé či přípravy na 

úvody k nedělním čtením jsou zase 

další velkou ztrátou. 

Velké církevní svátky jsou dalším 

bodem zamyšlení: Na jedné straně je 

ztráta přímého kontaktu s lidmi, na 

druhé straně příprava velikonoční vigi-

lie a její prožití po videu s osobními 

zamyšleními kamarádů a kamarádek 

k jednotlivým čtením byl loni velmi 

silný zážitek. 

Podobně to je s posledními Vánoci, 

které byly s omezeními, ale, s promi-

nutím, jejich zklidnění považuji pro 

sebe také za dar. Příště už by mi kon-

takty určitě chyběly, ale fakt, že jsme 

nemuseli složitě vymýšlet, jak stihnout 
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všechny návštěvy, s kým vším se vi-

dět, a ještě stihnout silvestra na horách, 

nám přinesl velký klid. A čas pro 

vnoučata. A úplně obyčejné vycházky. 

Ale má to i svá rizika – není to klad jen 

proto, že to dělá dobře mojí lenosti?  

A tak se zase vracím k tomu, že mne 

ten covidový rok sice štve, ale přinutil 

mne přemýšlet a rozlišovat, co je 

pouhá setrvačnost (chození na mši), 

a co radostné slavení (chození na 

mši…). Nutí mne zamyslet se, co je 

cíl, co je cesta, co nástroj. Posunul mne 

blíže k meditaci. Sledoval jsem před-

nášky Ládi Heryána, na které bych se 

fyzicky nedostal. Sleduju víc pořadů 

(podělím se ve farním mailu). Díky 

mobilní aplikaci si s pár habrovko-

vými kamarády vyměníme tip na po-

řad, vtip, povzbuzení. A díky videu se 

s dávnými přáteli modlíme a vídáme 

týdně – častěji než dříve. 

Josef Basík 

 

Zápis z pastorační rady 

 
Pastorační rada farnosti se konala 

dne 15. dubna 2021. 
 

Přítomni (online): P. Alberto Giralda, 

P. Antonio Pérez, M. Id., J. Basík, L. 

Kirschová, M. Košinová, T. Matuška, 

J. Muzikář, M. Pospíšilová, L. Svo-

boda, M. Švarc, J. Zajíc, za ERF I. Ze-

linková 

Nepřítomni: Z. Dittrichová 

Host: B. Pechová 
 

Body programu a úkoly (v závorce 

zodpovědná osoba): 

 

Technické úkoly: 

• Revize elektroinstalace v kostele – 

úkol trvá (M. Švarc) 

• V sakristii je nová skříň a dřez (Dě-

kujeme M. Švarcovi!) 

• Posouzení úprav presbytáře kostela 

v Krči – úkol trvá (M. Pospíšilová) 

• Plánované práce pro údržbu kostela 

na Habrovce–úkol trvá (technická 

komise) 

• Ověření připojení kanalizace v 

rámci výstavby souboru Habrovka 

– předáme APHA dohodnuté za-

kreslené umístění pro zakompono-

vání do prováděcí dokumentace 

(T. Matuška, J. Basík) 

• V Michli probíhá oprava zadní zdi 

Charity, skončí cca 8. května 

(P. Alberto) 

• Ochrana údajů a zabezpečení we-

bové domény jsou hotové (P. Anto-

nio, J. Basík) 

• Nabídka na úspory provozních ná-

kladů za energie (P. Antonio předá 

podklady T. Matuškovi) 

 

Ekonomika:  

• Dne 22.4. v 19:00 se sejde 

prezenčně ekonomická rada 

farnosti k novým formulářům 

APHA (svolal P. Alberto) 
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Pastorace: 

• Biřmování je naplánované, 

požádán biskup Z. Wasserbauer 

na 9.5.2021 na Habrovce v 10:00 

venku (podle počasí).  

• První přijímání v neděli 30.5.2021 

v 11:00, celkem 8 dětí. 

• Naše farnost plánuje v kostele na 

Habrovce Noc kostelů v pátek 

28.5.2021, organizace J. Muzikář, 

přijímání nápadů do 8.5.2021 

• Veliké poděkování B. Pechové za 

organizaci dárků zdravotníkům 

FTN, proběhla reflexe zkušeností 

(J. Basík) 

• Webové stránky farnosti – bude 

nový web, info bude samostatně 

v článku farního listu (J. Basík, 

T. Hampl) 

• 23.4. až 25.4.2021 proběhne za 

bezpečnostních pravidel Dětský 

bazárek, výtěžek půjde na rodinu 

v nouzi 

• Nápad na oživení vnitřku kostela 

instalací hejna papírových ptáků; 

instalace potrvá do svátku sv. 

Františka (organizace H. Matuš-

ková; viz Ptáci pro sv. Františka) 

• V budoucnosti uvažujeme o pod-

světlení kostela na Habrovce 

z venku (M. Švarc) 

• Reflexe velikonočního tridua 

(zpěv, setkání maminek s dětmi 

na faře, bohoslužby) 

Příští jednání pastorační rady se koná 

20. 5. 2021 v 19 hodin. 

 

zapsal Tomáš Matuška 

 

Pár úvah k farnímu webu 
 

Nejdříve se ohledně farního webu tro-

chu vymezíme. Čím není a nebude: 

Centrem internetu, zpravodajským 

portálem, magazínem, žurnálem, novi-

nami, eshopem, prezentací firmy, dis-

kusním webem atd. Ani nejsme trho-

vci, kteří se překřikují s ostatními.  

Čím by náš farní web mohl být:  

(1) Vývěskou (Bohoslužby, O far-

nosti, Misionáři, Farní sál, Kontakty) 

(2) informačním kanálem (Alber-

tovy a Antoniovy texty a texty dalších 

autorů, brigády, kavárna, zpráva o ba-

zárku a o darech pro FTN) pro farníky. 

Tím už jakžtakž byl. Nyní je ale, v lep-

ším vizuálním a technickém stavu. 

To, co jsem popsal, je ovšem úplně 

minimální varianta. My jako místní 

církev ale stojíme o víc. Nejsme tu jen 

pro sebe, a tak bychom rádi „hledají-

cím“ nebo i „jen kolemjdoucím“ 

vlídně nabídli (3) pár informací ze 

světa víry nás farníků nebo členů insti-

tutu Misionářů Identes, a trochu jim 

třeba i „pocuchali“ předsudky o církvi 

a věřících. Také (4) nabídli odkazy na 

důvěryhodné texty a osobnosti a zá-

znamy z našich farních přednášek. 

A konečně službu „místním“, (5) 

běžné informace z Prahy 4 a okolí. Bu-

deme tak moci i naše kamarády odká-

zat na podnětné texty o víře a církvi. 
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Tomu odpovídá i titulní strana na-

šeho webu a proti minulosti trochu 

rozšířená skladba rubrik. Díky nim si 

lépe najdete zprávy z oblasti, která vás 

zajímá. Volili jsme střídmější titulní 

stranu, která nabídne ochutnávku a k 

ostatnímu vás dovede zpravidla dvěma 

způsoby na co nejméně kliků. 

Vzhled je responzivní, to znamená, 

že si duchovní text přečtete a infor-

mace o mši, bazaru, brigádě najdete či-

telně i v mobilu při čekání na tramvaj. 

Další důležitou věcí, a velkou úle-

vou pro ty, kdo se o web starají, je, že 

odpadla řada technických problémů, 

které vedly k tomu, že když bylo třeba 

publikovat zprávu, připomínalo to 

snahu učesat si pěšinku lžící od bagru. 

Navíc se spoustou omezení (skoro vše 

na titulní straně s nejednotnou úpra-

vou, obtížné vkládání i zobrazování 

fotek, například), omezené vyhledá-

vání. 

Ve vzdálenější budoucnosti bude 

také možné se zaregistrovat k odběru 

novinek na webu, dojde možná i k pře-

kryvu s farním infomailem, popř. bu-

dou lépe sdíleny články s Farním lis-

tem. Bývají skvělé a takhle si je přečte 

víc lidí. 

Technicky se instalace a zabezpe-

čení webu a služby mentora ujal To-

máš Hampl, vzhledově a obsahově po-

skládal Josef Basík, konzultoval 

s členy redakční rady FL Tomášem 

Matuškou a Jiřím Zajícem a pastorační 

radou včetně kněží.  

Určitě nebude vše fungovat bez-

chybně, web není nikdy hotová věc, je 

to spíš trvalý děj a proces, a tak bu-

deme rádi za upozornění na chyby. Na-

bídky na další zlepšení budou možná 

limitovány technickými možnostmi a 

časem správců, ale i tak zkuste navrh-

nout, co byste „na svém webu“ potře-

bovali. Napište nám na adresu 

web@michlehabrovka.cz.  

Ještě nějakou dobu bude k dispozici 

náhled  wp.michlehabrovka.cz a brzy, 

možná už teď, bude přímo na: 

michlehabrovka.cz. 

 

Na novém webu najdete i něco pro zasmání 

Josef Basík 

 

Svaté přijímání a podávání na 

ruku 
 

Pro Českou biskupskou konferenci 

bylo dovolení přijímat svaté přijímání 

podáváním na ruku dáno už před něko-

lika desetiletími. Důvody, které vedly 

Církev k tomu, aby se tento způsob po-

dávání svatého přijímání zavedl, byly 

mailto:web@michlehabrovka.cz
http://wp.michlehabrovka.cz/
http://michlehabrovka.cz/
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především důvody teologické, nikoli 

praktické, jak by se mohlo v souvis-

losti se současnou epidemií zdát.  

Především je to lepší výraz spolu-

práce člověka na přijímání Eucharis-

tie, že člověk si Krista podává sám do 

úst. Další důvod je ten, že vytváří 

Kristu ze svých rukou trůn. Můžeme 

říct, že tato myšlenka je velmi hlu-

boká. Jsou to právě naše ruce, které by 

měly být trůnem pro Krista v tomto 

světě. Svýma rukama, svým jednáním, 

svou prací bychom měli vytvářet 

Kristu domov v tomto světě. Pak je 

vhodným symbolickým vyjádřením 

této skutečnosti to, kdy do těchto ru-

kou k nám přichází Kristus, aby se s 

námi setkal. 

Pokud jde o praktickou stránku při-

jímání na ruku, pak se má vykonat tak, 

že člověk má obě ruce volné. Jestliže 

je pravák, pak by měl mít jako horní 

ruku levou, na kterou mu kněz položí 

Eucharistii, a pravou rukou si Hostii 

vloží do úst, u leváků opačně. Samo-

zřejmě přijetí svatého přijímání vy-

koná ještě před oltářem, neodchází se 

svatým přijímáním zpátky do lavice, 

aby je přijal teprve tam, nebo si je ne-

odnáší domů. Samozřejmě z praktic-

kých důvodů je pochopitelné, že když 

se podává svaté přijímání pod obojí 

způsobou namáčením, pak se nepo-

dává na ruku, ale do úst. 

 

(Převzato: Z pořadu rádia Proglas 

Kanonické právo v životě církve, 18. 

díl, http://www.proglas.cz/audioar-

chiv-detail/duchovni-vzdelavaci-

porad-kanonicke-pravo-v-zivote-

cirkve.html) 

Martina Košinová 

 

Jarní brigáda 
 

Po dubnovém počasí se už jaro defi-

nitivně hlásí o pozornost a naše farní 

zahrada na Habrovce s ním. V so-

botu 22. května 2021 od cca 10:00 

jste proto zváni k pomoci na bri-

gádě.  
 

Po zimě je potřeba trochu uklidit, po-

stavit trampolínu, přeházet kompost, 

udělat lavici u kostela, také chceme 

umýt okna v sále, oškrabat zbylé po-

pisy a tak podobně – to vše samozře-

jmě v úředně povolených rozestupech. 

K obědu si pak si můžeme upéct něco 

na ohni nebo na grilu. Budeme se těšit. 

Tomáš Matuška 

Noc kostelů je za dveřmi 

Milí farníci, rok se s rokem sešel a za 

necelý měsíc se koná Noc kostelů. Je 

to skvělá příležitostí představit ši-

roké veřejnosti nejen náš kostel, ale 

i naši víru a přesvědčení.  

 

Letošní Noci kostelů se uskuteční v pá-

tek 28. května u sv. Františka na 

Habrovce, kde je možné kromě prostor 

kostela využít zejména zahrady. Pří-

padně také i kavárny či sálu (samozře-

jmě, budou-li k tomu podmínky).  

V souvislosti s přípravami pro-

gramu, do kterého se zapojilo několik 



19 

členů Pastorační rady, jsme Vás chtěli 

požádat o dvě důležité věci: 

Máte-li jakékoliv nápady či pod-

něty, co by podle Vás bylo dobré 

v rámci Noci kostelů v naší farnosti 

uskutečnit, pošlete nám je prosím 

nejpozději do 7. května, raději dříve. 

Důležité je mít na paměti, že akce je 

určena zejména těm, kdo jsou tak-

zvaně „nevěřící“, tedy lidem mimo cír-

kev.  

Pokud byste měli chuť se zapojit do 

příprav či samotné akce, jste vítáni, 

místo se najde pro každého! V plánu 

jsou jak kulturní, tak duchovní, ale 

i praktické aktivity. Uvažuje se i o pro-

gramu pro děti. Vaše podněty a na-

bídky prosím směřujte koordinátorovi 

letošního ročníku, kterým je Jan Muzi-

kář (jan.muzikar@simply5.cz). 

Předem díky! 

Jan Muzikář 

 

Ptáci pro sv. Františka 

 

V kostele na Habrovce, kde letos 

proběhne Noc kostelů naší farnosti, 

chystáme instalaci, která by jeho 

prostor pomohla trochu oživit. 

Představte si stovky a stovky bílých 

papírových ptáčků zavěšených pod 

stropem jako hejno letící k oltáři.  

 

A proto vás touto cestou prosíme 

o spolupráci. Bez ní tato akce nejde 

uskutečnit, protože hejno ptáků by 

mělo být co nejpestřejší, co se druhů 

opeřenců týká a také co největší. Ať si 

svatý František má s kým povídat, 

když je někdy v kostele sám…bude 

tak mít společnost až do svého svátku 

v říjnu. 

 

 
Na internetu najdete pod heslem 

origami ptáček návod na výrobu. Vy-

berte si, jestli je vám bližší vlaštovka, 

holubice nebo kdokoliv jiný z ptačí 

říše. K výrobě stačí pouze obyčejný 

kancelářský bílý papír velikosti A4, 

trocha trpělivosti a čisté ruce 😊 

Do 22. května prosím nechávejte 

vyrobené ptáčky v kostele nebo v ka-

várně na Habrovce, kde na ně bude při-

pravena klec...tedy krabice.  

Děkuji moc za zapojení se, těším se 

na výsledek! 

Hana Matušková 

 

Dětský dobročinný bazárek  
 

Další bazárek máme za sebou a mně 

nezbývá, než všem z celého srdce po-

děkovat! Velké díky všem, kteří nám 

přivezli věci k prodeji, všem, kteří nám 

s respirátory a v rozestupech pomáhali 

třídit věci hned ve třech místnostech 

(aby mohli dodržet rozestupy 
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i nakupující) a také všem, kteří nám 

pomohli věci po bazárku roztřídit a 

uklidit Habrovku. Velké díky patří 

také štědrým nakupujícím a dárcům, 

kteří nejen nakoupili, ale také přispěli 

do naší kasičky nebo své peníze ne-

chali za sazeničky u paní Zelinkové. 

Celý výtěžek z letošního bazárku, 

24 250 Kč (2 600 Kč za sazeničky a 

21 650 Kč z bazárku), jsme se rozhodli 

věnovat mamince se třemi dětmi, která 

se po nečekané ztrátě milovaného 

muže ocitla ve finanční tísni. Všem 

štědrým dárcům za rodinu děkujeme! 

Neprodané věci jsme podělili mezi 

několik rodin v tíživé sociální situaci. 

Oblečení a potřeby pro děti si při-

šly vybrat také klientky organizace 

HoSt. A zbylé věci jsme podělili mezi 

Diagnostický ústav a Diakonii Brou-

mov.  

S Klokánkem jsme se tentokrát do-

mluvili, že kvůli probíhající rekon-

strukci by neměli kam dát naše pří-

spěvky a budou se na ně těšit příště. 

Díky a těším se na příštím bazárku, 

který (doufám) už bude ve standard-

ním režimu na podzim. 

Jindřiška Kyselová 

 

Velikonoce ve farnosti 
 

Dovolím si citovat myšlenky P. Voj-

těcha Kodeta: 

„Velikonoce se musíme učit prožívat, 

aby se postupně to podstatné z nich 

stalo trvale součástí našeho života. 

Rozhodujeme se jít s Kristem celým 

svým životem. Kristův kříž je zname-

ním Boží lásky ke každému z nás, zna-

mením naší ubohosti, ale také zname-

ním vítězství. Tma hříchu, smrti a bez-

naděje musí ustoupit před Kristem 

Vzkříšeným. Ježíšovo vzkříšení dává 

jedinečnou naději na překonání smrti 

každému, kdo v něho věří. Naději na 

život, kdy smrt je už navždy bez-

mocná.“ 

 

 
Velikonoční oheň a zapálení paškálu 

na Habrovce  

 

Vzhledem k opatřením vlády proti 

šíření nemoci Covid-19 týkajících se 

i omezení kapacity míst k sezení při 

účasti věřících na bohoslužbách 

(10 %) se konaly letošní obřady po-

prvé v obou našich kostelích současně. 

Připomínka viz fotogalerie webu. 

 

Martina Košinová 
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Sbírky ve farnosti 
22. března 2021 – 25. dubna 2021 

 

Sbírky ve farnosti účelově nevázané 

Datum Cíl  Kč 

28.3. Farní 10 032     

4.4. Farní 12 845     

11.4. Farní 7 113     

18.4. Farní 10 019     

25.4. Farní 8 174     

 CELKEM 48 183 

 

Sbírky účelově vázáné přes  

arcibiskupství 

Způsob Počet dárců  Kč 

v hotovosti v kostelech 8 192 

na BÚ farní 2 4 000 

Velkopáteční 

na Svatou 

zemi. 

v kostelech 12 192 

Pozn.: účelově vázané sbírky – 100 % 

na AP a následně 100 % papeži na 

jeho celosvětové charitativní služby.  

 

Dary pro farnost účelově nevázané 

Forma Počet dárců Kč 

v hotovosti 6 5 400 

na BÚ  21 16 100 

 CELKEM 21 500 

Pozn.: Číslo našeho hlavního účtu je 

61495369 / 0800. Jako poznámku k 

platbě napište DAR PRO FARNOST.  

 

Dary pro FTN 

Způsob Počet dárců  Kč 

v hotovosti 11 10 200 

na BÚ bazar 20 16 800 

od BÚ bazar - 37 000 

Příští účelově vázáná sbírka bude v ne-

děli 16. 5. 2021. Pokud chcete přispět 

přes farní (provozní) bankovní účet, 

prosím, uveďte následovné: „Do 

Fondu mzdové podpory (služného) du-

chovních v arcidiecézi“ VS: 50308. 

Všem farníkům a návštěvníkům ze 

srdce děkujeme za štědrost. 

P. Antonio Pérez, M.Id. 

 

Malá ekonomická osvěta (1) 
 

Sv. František z Assisi byl vůči pe-

nězům velmi kritický. Viděl v nich 

léčku, kterou lidem nastražil ďábel. 

A pokud se nenecháme zmást tím, že 

František byl ve své středověké radi-

kalitě příliš rezolutní, musíme mu dát 

za pravdu v tom, že peníze – dnes 

hlavně ty virtuální–spoutávají život 

světa skutečně tvrdými pouty. Co 

všechno lidé kvůli penězům dokážou 

špatného udělat! 

 Jestliže tedy přesto my ve františ-

kánské farnosti věnujeme nějakou po-

zornost penězům, tak bychom měli mít 

na paměti nejprve dvojí: 

(1) Peníze musejí být získány čestně 

(2) O hospodaření s nimi musí být 

dobrý veřejný přehled. 

V obojím si naše farnost vede velmi 

dobře. Teď jde ale o to, aby si obdobně 

vedla naše církev i na úrovni diecézí 

a celé země. A o tom si povíme příště. 

Jiří Zajíc 
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FARNÍ KALENDÁŘ 

KVĚTEN 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. 
 

So 1 NP SV. JOSEF DĚLNÍK 

   20. arcidiecézní pouť za duchovní povolání 

  10:00 Křížová cesta s bohoslovci 

  11:30 Poutní mše sv. 

Ne 2  5. neděle velikonoční 

Po 3 SV Sv. Filip a Jakub ml., apoštolové 

  17:30 Krč – sál ● Katecheze dětí 

Út 4 9:30 Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 

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

Setkání 

  18:15 Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii  

St 5 20:00 Krč – sál ● Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30 

Čt 6 NP Sv. Jan Sarkandr, kněz a mučedník   

Pá 7   

So 8 NP Panna Maria, matka milostivá 

   Den vítězství 

Ne 9  6. neděle velikonoční 

   Den modliteb za pronásledované křesťany 

Po 10 17:30 Krč – sál ● Katecheze dětí 

  20:00 Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi 

Út 11 9:00 Krč – kavárna ● Noemi 

  9:15 Krč – kostel ● Úklid a Modlitba matek 

  18:15 Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii  

St 12 SV Výročí posvěcení katedrály sv. Víta 

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

Čt 13 SL Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek 
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Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého 

Pá 14 SV Sv. Matěj, apoštol 

So 15   

Ne 16  7. neděle velikonoční 

   Sbírka do Fondu mzdové podpory duchovních v arcidiecézi 

Po 17 SV Sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník 

   51. výročí úmrtí kardinála Josefa Berana 

  17:30 Krč – sál ● Katecheze dětí 

Út 18 P Sv. Jan I, papež a mučedník 

  9:30 Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 

  18:00 Krč – kavárna ● Nešpory a františkánský růženec 

  18:15 Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii  

St 19 18:45 Podolí–Na Topolce 14 ● Ekum. biblická hodina ● 

Čt 20 NP Sv. Klement Maria Hofbauer, kněz 

  19:00 Michle – fara ● Pastorační rada farnosti 

Pá 21 NP Sv. Kryštof Magallanes 

  23:59 Uzávěrka farního listu 

So 22 NP Sv. Rita, řeholnice 

  16:30 Hradčany – Katedrála ● Přijetí do katechumenátu 

Ne 23 sl Seslání Ducha Svatého 

  10:00 Hradčany – Katedrála ● Svátost biřmování 

Liturgické mezidobí 

Po 24  Den modliteb za církev v Číně 

  17:30 Krč – sál ● Katecheze dětí 

Út 25 NP Sv. Beda Ctihodný, kněz a učitel církve 

  9:00 Krč – sál ● Čtyřlístek 

  18:15 Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii  

St 26 NP Sv. Filip Nerri, kněz 

Čt 27 SV Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný velekněz 

Pá  28  Krč – kostel a zahrada ● Noc Kostelů 

So 29 NP Sv. Pavel VI., papež 

Ne 30 SL Nejsvětější Trojice 

   Misionáři Identes ● P sv. Ferdinand, král 

  11:00 Krč – kostel ● První sv. přijímání 

Po 31 SV Navštívení Panny Marie 

  17:30 Krč – sál ● Katecheze dětí 
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Děkujeme za fotografie z velikonočních obřadů paní Martině Košinové.  

Další fotky najdete na níže uvedeném webu.  

 

 

 

 

 
 

 

 
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. 

Květnové číslo vychází 2.5.2021. 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 21. 5. 2021. Červnové číslo vyjde 30. 5. 2021. (Změna termínu vy-

hrazena.) Fotografie farní zahrady: Karel Šuster, staženo z www.pasivni-

domy.cz. Fotografie ze života farnosti najdete zde:  

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


