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měsíčník nejen pro žižkovské farníky
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Drazí farníci.
Chtěl bych Vás velice srdečně pozdravit jako nový duchovní správce farnosti u Sv. Prokopa na Žižkově.
Při svém prvním úvodním slově v Prokopských listech mě napadá velice staré, ale osvědčené přísloví:
„Člověk míní, ale Pán Bůh mění.“ Ještě před necelými dvěma měsíci jsem vůbec netušil, že bych se
mohl ocitnout ve zdejší farnosti. Po studiích, během kterých jsem posledních pět a půl roku pobýval
v Římě a v Mnichově, mě pan kardinál ustanovil farním vikářem v naší Pražské katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha s tím, že zde budu asi jeden rok než dostanu svoji farnost. Nakonec jsem zde prakticky zůstal
pouhé tři měsíce, než jsem se v telefonickém rozhovoru s generálním vikářem Mons. Slavíkem dozvěděl,
že mám dostat na starost farnost Sv. Prokopa. Byl jsem velice rád, protože kněz bez farnosti je určitým
způsobem jako rodič bez rodiny, i když ne v absolutním smyslu. Na druhé straně jsem byl pln očekávání,
jakouže farnost mám opravdu převzít. Narodil jsem se a vyrostl v Praze, jsem tedy „křtěný Vltavou“, ale
poslední čas studií, a předtím šest let ve farnosti Nové Strašecí, jsem strávil mimo ni. Jak je asi všeobecně
známo, pastorace v Praze je specifická a dosti odlišná od té mimo hlavní město, ale přesto jde ve své
podstatě vždy a stále pouze o jedno: sloužit našemu Pánu Ježíši Kristu a celým svým životem se ho snažit
zcela upřímně a opravdově následovat ve svém každodenním všedním životě. Jedině tímto způsobem
můžeme přetvářet svůj život v život Kristův a tedy v život svatosti. Měsíc listopad, do kterého jsme právě
vstoupili, se vyznačuje dvěma oblastmi, které se nás v tomto ohledu bytostně dotýkají.
V neděli 1. listopadu slavíme Slavnost Všech svatých a tím si připomínáme všechny ty, kteří jsou již v plném a dokonalém společenství s naším Pánem v nebi. Naši svatí jsou nejen našimi přímluvci a pomocníky
v našich denních starostech, protivenstvích, námahách a bolestech, ale jsou nám též autentickými příklady,
že pokud člověk bere svůj život s Pánem vážně a dá do toho vše, může dosáhnout závratných duchovních
výšin i za cenu obětí, nepochopení a dokonce nepřátelství ze strany bližních. Světci nám svým všedním
životem dokazují, že nebyli předem nějakým výjimečným způsobem determinováni a tak předurčeni pro
svatost, nýbrž ji ve velice úzké spolupráci s Boží milostí vybojovali svojí touhou a odhodlaností žít za
všech okolností a v jakémkoliv prostředí zcela a jen pro něho, ať již se nacházeli v jakémkoliv společenském stavu a povolání. Svatost není vyhrazena jen pro některé vyvolené, ale je naopak „povinností“ pro
každého člověka, protože jinak není možné vstoupit do nebe, které je společenstvím svatých s Ježíšem
Kristem (srv. LG 11, 32, 39–42). Proto nám cesta svatých má být povzbuzením, oporou a pomocí, pokud
naše horlivost, opadává a zároveň posilou, že s jejich přímluvou budeme schopni začít znovu a lépe.
Hned následujícího dne po „Všech svatých“ je Památka všech věrných zemřelých, kteří nám připomínají,
že každý z nás bude muset odejít z tohoto pomíjivého světa a stanout před Božím soudem, kde vyjde vše
najevo a nic nebude skryto (srv. Mt 10,26). V této době nám církev nabízí možnost získat plnomocné
odpustky pro naše zemřelé, které mohou zásadním způsobem uspíšit jejich vstup do náruče Boží. Neměli
bychom být proto k této možnosti milosrdenství církve lhostejní a využít ji tak k upřímnému projevení
lásky k našim drahým zesnulým a zvláště v této době jim skrze naše modlitby co nejvíce usnadnit vstup do
společenství všech svatých. Můžeme si být jisti, že až oni projdou branou věčnosti a budou v plném společenství s naším Pánem, vynahradí nám naše modlitby a oběti mnohonásobně více právě svojí přímluvou
u Božího trůnu tehdy, kdy to budeme nejvíce potřebovat. Toto spojení se nazývá „společenství svatých“,
kdy jedni se modlí za druhé a ti, kteří již dosáhli nebe, nepřestávají prosit za nás „pozemšťany“, církev
bojující, abychom i my jednou mohli požívat nebeskou slávu.
Proto bych Vás chtěl pozvat v pondělí 2. listopadu v 15.00 na společnou modlitbu za naše zemřelé na
Olšanský hřbitov jako v minulých letech, přičemž tentokrát zde bude „pouze“ dušičková pobožnost a následně v 16.00 bude mše sv. v kostele sv. Rocha.
Na závěr Vás všechny prosím ještě o shovívavost při všech farních aktivitách a záležitostech, neboť není
možné během 2–3 týdnů přebrat farnost a to ještě během školního roku. Zároveň Vás chci ale ujistit, že od
prvního okamžiku, kdy jsem se dozvěděl, že budu Vaším duchovním otcem, začal jsem se za celou farnost
modlit a v tom jsem nepřestal do dnešního dne. Chci být opravdu Vaším dobrým pastýřem, který „žije jen
pro svůj svatý úřad“, jak to stojí v modlitbě za kněze, a snažit se sebe i Vás neustále přivádět blíže našemu
Pán, který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6).
Žehná P. Vít Uher
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Dušičková pobožnost
na Olšanských hřbitovech
pondělí 2. 11. v 15.00 u centrálního kříže na Olšanských hřbitovech, následně v 16.00 mše sv.
v kostele sv. Rocha
Možnost získání plnomocných odpustků pro
duše v očistci od 1. do 8. 11. za podmínek:
Navštívit hřbitov a pomodlit se za zemřelé, přijmout Nejsv. Svátost, a pomodlit se na úmysl
Sv. Otce a být v milosti posvěcující, tedy bez
těžkého hříchu.

koncert pro Strom splněných přání
22. 11. v 18.00
Atrium na Žižkově, Čajkovského 12

mše sv. v tridentském ritu
pondělí 23. 11. v 18.00 u Sv. Rocha

požehnání adventních věnců
neděle 29. 11. při všech mší sv.

sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
neděle 8. 11.
všechny kostely
výstav Nejsvětější Sv. Oltářní
úterý 24. 11. v 17.30 v kostele sv. Anny

setkání hledajících
pátek 13. 11. a 27. 11. 2015 v 19.00
farní centrum
úklid kostelů
sobota 8. 11. v 8.00
Sv. Prokop
setkání malá liturgika
pondělí 9. 11. a 16. 11. a 30. 11. 2015 – farní
centrum
23. 11. – tridentská mše sv. u Sv. Rocha v 18.00
sbírka na splátku úvěru
neděle 1. 11., všechny kostely
sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
neděle 8. 11., všechny kostely
Milí farníci,
třetí ročník se nese ve znamení teologických předmětů. Jen pro zajímavost, v zimním
semestru mě čeká několik klíčových přednášek, jako třeba: dogmatická teologie, fundamentální morálka, teorie a filosofie práva, pedagogika, české dějiny, liturgika, dějiny
teologie, ale také Starý a Nový zákon. Život v semináři díky různým úkolům a povinostem plyne rychle, ale i přesto má modlitba během dne své ústřední místo. Letos
nás také čekají řečnická cvičení. Spočívají v přípravě krátkého příspěvku na nějakou
pasáž ze žalmů, které se modlíme v ranních chválách. Chvějící se hlas a někdy také chvějící se kolena
patří k tomu. Do semináře nás přicházejí navštívit také různí hosté. V listopadu k nám zavítá i otec Miloš, který působí na fakultě. V těchto dnech prožíváme dušičkové období, mám toto období zvláště rád.
Ve svém srdci nosím všechny své blízké zemřelé, ale také duše v očistci, které potřebují naši modlitbu.
Do ticha hřbitovů promlouvají osudy lidí, které neznám, ale za které se i v tomto čase rád modlím. Přeji
nám, abychom tato jejich svědectví nepřeslechli a dokázali se alespoň na chvíli zastavit a ztišit k modlitbě
ve světle zářící svíce naděje. Požehnané dny.
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Nové společenství
kalendář

Stužky
Jak vypadala první akce farního společenství holek – seznamovací víkend? V pátek jsme vyrazily
vlakem z Masarykova nádraží do Brandýsa. Když jsme přijely, rozebraly jsme si nákup od Zdenky
a šly jsme asi kilometr ke skautskému srubu. Ve srubu jsme si uložily věci v tělocvičně a každá si
vzala jednu matraci. Potom jsme si sedly venku a seznamovaly se se svými jmény a zálibami. Večer
jsme měly bojovku, Zdenča s Bárou a Monikou nám zavázaly oči a šly jsme se pomodlit ven do
kruhu. Potom jsme šly spát a četly jsme si příběh a zazpívaly jsme si písničku. Když jsme se ráno
probudily, převlékly jsme se a šly jsme na snídani. Ještě před snídaní jsme šly ven a svázaly jsme
mašle na znamení toho, že budeme spolu. Potom jsme hrály scrabble v terénu. Potom jsme vyráběly
šperky a mýdla. Potom jsme šly na procházku a potkaly jsme záhadnou paní. S paní jsme hledaly
poklad a byly jsme na prohlídce kostela. Tam jsme viděly zblízka reliéf – Palladium země české.
Potom nás paní průvodkyně zavedla i na místo, kde byl zabit sv. Václav a mohly jsme vidět i relikvii
– kousek kůstky sv. Václava. Na cestě zpátky jsme se zastavily v cukrárně a daly jsme si zmrzlinu.
Po zmrzlině jsme došly do srubu a pokračovaly jsme ve vyrábění. Následovala večeře a zase jsme
se vrátily k vyrábění.
Při vyrábění nám Monika hrála na kytaru a zpívaly jsme. Večer jsme vzaly mašle a šly jsme
ven, kde svítily svíčky, a přišel za námi pan farář. Pan farář nám dal koláče, které dostal na
svatbě, kde oddával. Pak jsme si šly lehnout a zpívaly jsme večerní písničku. Ráno nás vzbudila
písnička od Moniky. Na to jsme měly snídani a připravily jsme se do kostela. V kostele jsme se
pomodlily a cestou zpátky většině z nás byla zima. Pak jsme si sbalily věci a zahrály si ještě dvě
hry. Rovněž jsme se dozvěděly, co nás na dalších setkáních čeká a společně jsme vymyslely název našeho spolča – STUŽKY: Společenství Tvořivých Užitečných Žižkovských Kamarádek.
Johanka, Dominika, Kristýnka, Magda, Emča, Bětka,
Madla, Ema, Alenka, Bety, Anežka, Zdenča a Monika

Představujeme
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Mgr. Bára Vobořilová (33) žije se svým mužem a třemi dětmi v Kyjích, děti chodí
do škol v Karlíně a do farnosti patří na Žižkov, říkají tomu paradoxy jejich pražského
žití. Zajímavou kapitolou jejich společného života bylo odstěhování se na pár let do
Olomouce – osamostatnění se a srovnání se v životě. V Olomouci Bára vystudovala
francouzštinu se zaměřením na aplikovanou ekonomii na FF UPOL. Má dar sledovat
a vnímat, co se děje kolem ní, využít toho a věnovat svou energii, kde je potřeba.
Milá Báro, jsi už nějaký čas s dětmi na mateřské dovolené, jak vidíš svoji další cestu?
I když bych díky svému vystudovanému oboru
mohla jít pracovat do firemního prostředí, dozrálo ve mně během let doma, že chci primárně hledat uplatnění v neziskovém sektoru. Dělala jsem
vzdělávací programy pro školy a firmy, asistentku
ve Francouzském centru, velkou zkušeností byla
desetiletá účast v týmu skautského vzdělávacího
kurzu. To vše mi hodně dalo a ujasnila jsem si, co
mě baví a jaké jsou moje přednosti. Co dál? Téma
vzdělávání je pro mě silné a provází mě celým životem, baví mě podporovat lidi, kteří pak pracují
s cílovými studenty nebo zákazníky. Začala spolupracovat s neziskovkou, která se na poli vzdělávání pohybuje, věnuji tomu dvě dopoledne v týdnu,
na které je Kuba ve školce. Moc mě těší, že jsem
si našla model, jak se realizovat a zároveň si rodinu stále užívat a poskytovat dětem, co potřebují.
A jsem vděčná Petrovi, že mě v tom podporuje.
Tobě a Petrovi patří velký dík za to, co podnikáte pro farnost. Jak tato činnost vznikla
a jak ji vidíte do budoucna?
Vzniklo to postupně a spontánně. Snažíme se,
aby lidé s malými dětmi ve farnosti mohli být
spolu i mimo kostel a vzájemně se podporovat,
z toho dobrého, co ve společenství je, čerpat.
A budoucnost? Střídají se období, kdy je člověk
až vyřízený, protože chystá akce, na které se pak
nikdo nehlásí, ale teď jsme zrovna v té lepší fázi.
Léty jsem si ověřila, že není potřeba propadat
zoufalství, že to jsou jen vlny a cykly. Mám radost, že funguje společenství rodin, které má silné vazby mezi sebou, víme, že se na sebe můžeme obrátit, když je potřeba. A hlavně přibývají
nové rodiny, to mě těší ještě víc. Farnost je silná
a moc nám přeji, abychom prokázali, že to, co
do nás o. Miloš vložil, dokážeme nést dál.

Ty máš vždy na sobě něco ručně vyrobeného,
je tvůrčí činnost tvůj koníček?
Určitě, většinou si na něj najdu čas ve společnosti dalších lidí nebo o dovolených. Postupně se
oblast tvoření rozšiřuje, ke korálkování a drátkování přibylo plstění, výroba fimo šperků nebo
organzových kytiček, teď jsme s holkami zkoušely náušnice z PET lahví. Chtěla bych zkusit
pletení a háčkování, ale šicímu stroji u nás doma
vládne zásadně Petr.
Řekni, co máš ještě na seznamu.
Pečení kváskového chleba a výlet do Skandinávie. Už jsem si splnila sen – výrobu domácí jahodové marmelády. V začátcích mateřské dovolené
bylo zavařování, kterým jsem svého času pohrdala, mojí velkou seberealizací.
Když máš pro sebe přece jen čas, co děláš?
Ráda si vyjedu na kole, ráda lyžuji, lyžujeme
všichni, Petr se musel přidat. (smích) Oporu
mám také ve své mamince, která je mým kulturním referentem, koupí nám lístky a hlídá nám
děti. S dětmi skončilo tancování, ale nyní chodíme s Petrem na kurz argentinského tanga. Má
za to můj obdiv.
Díky tobě se rozjíždí nová aktivita pro odrostlejší děvčata ve farnosti.
Byla škoda, že pro holky od 10 až 11 let nebyla
žádná samostatná aktivita. Mám radost, že se to
podařilo nastartovat, a těším se, jak budou holky
pokračovat.
Jakou nám představíš knihu?
Pět jazyků lásky od G. Chapmana, útlá a čtivá kniha, která by podle mě měla být povinnou četbou
před vstupem do manželství. Velmi srozumitelně
ukazuje, proč tolik vztahů ztroskotá.
-vh-

Gary Chapman: Pět jazyků lásky, nakladatelství Návrat domů. G. D. Chapman (*1938) je
americký manželský poradce, pastor, uznávaný řečník a autor knih o vztazích. Vystudoval antropologii, biblický institut a baptistický teologický seminář. Je ženatý a má dvě dospělé děti.
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z textů křesťanských
autorů
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Dom Samuel: Celým srdcem
„Kdybych měl shrnout téma této knihy do jednoho slova, řekl bych: Odvahu! Odvahu,
která se nebojí zkoušky a ví, že i ta patří k životu. Odvahu, neboli: Vzhůru srdce!“ Dom
Samuel – opat trapistického kláštera v Novém Dvoře.
„Když se modlím, je to většinou tak, jako bych měl před sebou zeď.“ Jak z té slepé uličky ven?
Řešení této otázky – obtížné pro povahy zvyklé posuzovat všechno na základě pocitů – se odvíjí ve
dvou souběžných směrech: v modlitbě a ve studiu. Modlitba dokazuje, že dilema má východisko.
Východisko směrem „nahoru“. Při pravidelné modlitbě člověk pozvolna zjišťuje, že se Pán stává
pro něj bližším a konkrétnějším. Mně osobně, už díky mému povolání, je tato cesta nejbližší. Praxe
mnišského a křesťanského života, kterou jsem zde až dosud popisoval, k této první cestě ponouká.
Strohé teologické studium vede k spolehlivým závěrům a modlitbě ukazuje cestu. I to je důležité.
Pokračování v této úvaze bude vyžadovat trochu pozornosti.
Bůh určitým způsobem projevuje svou přítomnost skrze naši touhu žít v jeho blízkosti.
Bůh mne přitahuje, to je objektivní fakt. Může
to konstatovat každý, ledaže by byl naprosto
pohlcen světem čistě hmotných zájmů. „Bůh
mi chybí.“ Tato zkušenost se dále rozvíjí praxí
běžného křesťanského života. Spočívá v jisté
nenápadné přitažlivosti: v pravidelné účasti
na mši, modlitbě v pravidelných hodinách,
snaze o mravný křesťanský život, smyslu pro
krásnou liturgii. Tato přitažlivost pochází od
Boha a je vnímatelným výrazem jeho milosti,
i když to, co „cítíme“, není přímo sám Bůh
ani milost jako taková. Bůh sám vnímatelný
není, zjevné jsou jen naše skutky, odvislé od
jeho působení, neboli to, k čemu nás vede,
abychom dělali, a způsob, jakým nás zadržuje na cestě zla. S touto zkušeností souvisí
i rozličné překážky ohrožující naši věrnost,
vytrvalost, naše úsilí, ba dokonce i naše případná nechuť. O existenci Toho, jenž nám
stojí tváří v tvář a jehož chceme následovat,
svědčí to obojí spolehlivěji než jakékoli slastné pocity. Jako ve všem, je i v této věci dobré
poslechnout si ty, kteří uspěli:
„Losos, který sebou mrská na slunci, proboden harpunou, jež ho vytáhla z vody, se neptá,
zdali harpunu drží nějaká ruka, či ne, ruka
někoho, kdo je silnější než on. Byl jsem dlouhá léta jako ten losos, a dobře vím, že harpunu nedržela žádná stvořená síla a že tu dobře vypočtenou hru nevedla se mnou náhoda.“ (Otec Jeroným, dopis Mikulášovi ze 6. 3. 1976)
Ten, kdo zápasí o vlastní věrnost, dobře ví, jakému Pánu chce věnovat svou víru. Pánu, jenž zůstává
skrytý.
1
Dom Samuel. Celým srdcem: úvahy o budoucnosti křesťanství v našem světě. Vyd. 1.
Praha: Triáda, 2013, s. 165 – 166, Delfín (Triáda).
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156.Mikuláš II.
(24. 1. 1059 – † 27. 7. 1061)
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Vlastní jméno
nebo rod:

Gérard de Bourgogne

Původ:

Z Burgunda

Datum narození: asi 990/995

Antipapež Benedikt X. využil vakua, způsobeného nepřítomností kardinála Hildebranda
(později papež Řehoř VII), i slibu Římanů
počkat na jeho návrat a uchvátil moc na víc
než devět měsíců. Po Hildebrandově návratu
z Německa se církevní reformní kruhy shodly
na zvolení florentského biskupa Gerharda, původem z Burgundska, a vyžádaly si i souhlas
císařského dvora.
V prosinci roku 1058 pak byl v Sieně podle
zákona zvolen Mikuláš II. Nový papež však
mohl být do úřadu uveden v Římě teprve
v lednu 1059, proto se jeho pontifikát oficiálně počítá od tohoto data. Po svém zvolení
svolal Mikuláš biskupský synod v Sutri, kde
prohlásil papežství Benedikta X. za neplatné
a exkomunikoval ho, posléze dokonce vyhnal
z Říma.
Samotná volba Mikuláše II. proběhla proti všem zvyklostem mimo Řím a provedlo ji
pět kardinálních biskupů ve spojení s několika „reformátory“. Přesto položila základy
prudkého vzestupu papežství, které během
následujících dvou století významnou měrou
spoluurčovalo evropské dějiny.
Mikuláš zpočátku pokračoval ve Štěpánově duchu a pomáhalo mu stejné trio silných
osobností (Petr Damiani, Humbert Silva Candida a Hildebrand), které radilo a pomáhalo
papeži Štěpánovi. Bezpochyby nejdůležitější
osoboností byl Humbert. Ve svém traktátu Adversus simoniacos (Proti svatokupcům) z roku
1058 vyložil příčinu všeho zla, kterou spatřoval v propojení věcí světských a duchovních.
Mikuláš, reformátor jako jeho předchůdci,
zřejmě s úmyslem omezit možnosti svatokupectví v příštích papežských volbách, vyhlásil
13. dubna 1059 nařízení In nomine Domini,
které říká, že od té doby budou papeže vybírat
kardinální biskupové, a zbývající duchovní
s lidem jejich rozhodnutí pouze schválí. Je

Místo narození:

Chevron, Arles

Datum zvolení:

6. 12. 1058

Datum smrti:

27. 7. 1061

Místo smrti:

Florencie

Místo pohřbu:

?

Pontifikát:

2 roky, 6 měsíců a 3 dny

poměrně zajímavé, že se zřejmě nepočítalo
se souhlasem císaře jako s podstatnou okolností postupu. Ačkoliv se tento volební dekret
v budoucnu ne vždy respektoval, jeho hlavní
myšlenka se prosadila a vedla ve 12. století
k výlučnému volebnímu právu kolegia kardinálů.
Co se týče Normanů, kteří si dobyli silné pozice na jihu Itálie, zde Mikuláš provedl jakýsi obrat. Na radu Desideria, nového opata
v Monte Cassinu, a Hildebranda uzavřel spojenectví s Robertem Guiscardem, hlavním
vůdcem Normanů, tak zajistil mír. Bohužel,
všechno nemohlo dopadnout dobře. Císařský
dvůr a němečtí biskupové cítili hořkost nad
podmínkami přísahy, kterou Robert papeži
vyslovil a ve které uznal svrchovanou autoritu
papežského úřadu nad jeho italskými územími
a državami.
Němci to chápali jako zásah do svých domnělých politických práv na stejná území a v létě
roku 1060 synod německých biskupů prohlásil papežské edikty za neplatné a zrušené. Šel
dokonce tak daleko, že navrhl sesazení papeže. Papež však trval na svém. V červenci 1061
však onemocněl a zemřel.
Nastala pravá chvíle pro antipapeže, a skutečně, v Basileji se objevil německý kandidát
císařovny Anežky, Honorius II. Mezitím byl
zvolen, vysvěcen a s pomocí normanských
vojsk dosazen na trůn Ital Anselm z Lukky,
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Papež Mikuláš II. jmenuje normanského válečníka a dobrodruha
Roberta Guiscarda vévodou Apulie a Kalábrie.

papež Alexandr II., pevně podporovaný Hildebrandem, jehož rozzlobil pohled na římskou

delegaci, podlézavě putující do Němec požádat mladého císaře, aby jim vybral papeže.
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Iz 40,1-31
Iz 41,1-29
Iz 42,1-25
Iz 43,1-28
Iz 44,1-23
Iz 44,24-45,25

Potěšení lidu; On dává sílu
On povolal vítěze; Neboj se!
Hle, můj služebník
Hospodin vykoupil Izraele
Jsem první i poslední
Hospodinův pastýř a pomazaný

Iz 46,1-47,15
Iz 48,1-22
Iz 49,1-26
Iz 50,1-11
Iz 51,1-23
Iz 52,1-12

Nemohoucnost model a Babylónu
Blízký návrat
Povolání služebníka
Hospodin a Služebník
Potěšení Jeruzaléma
Konec poroby

Iz 52,13-53,12
Iz 54,1-17
Iz 55,1-13
Iz 56,1-12
Iz 57,1-21
Iz 58,1-14

Služebníkovo utrpení
Nový život
Pozvání
Na nových základech
Běda modlářům; Pokoj všem
Pravý půst; Den odpočinku

Iz 59,1-21
Iz 60,1-22
Iz 61,1-11
Iz 62,1-12
Iz 63,1-64,1
Iz 64,2-11

Hospodin mezi svými
Vzešlo ti světlo; Věčné veselí
Duch Hospodinův
Spasitel přichází
Kdo to přichází; Bůh-Otec náš
Žádný jiný bůh

Iz 65,1-25

Nové nebe a nová země

30.

Po

Iz 66,1-24

Radujte se s Jeruzalémem
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Kniha Izajáš (hebr. ješajáhú, řec. Esaias) přináší zprávy i o prorokovi téhož jména, podle něhož nese
název. Izajáš (hebr. ješajáhú = Jahve je spása) se narodil ve vznešeném rodu jako syn jistého Ámose kolem r. 770 př. Kr. v Jeruzalémě. Byl ženatý a jeho manželka je zmiňována také jako prorokyně. Měl aspoň
dva syny, kterým dal symbolická jména svého prorockého poslání. Bůh Izajáše povolal za proroka v roce,
kdy zemřel král Uzijáš (740 př. Kr.) a působil v době, kdy Jižní království prožívalo vážnou krizi. Proto
vystupuje nejdříve proti náboženskému úpadku v Judsku a jeho hlavním městě Jeruzalémě a staví se proti
spojenectví krále Achaza s Asyřany. Předpovídá, že proti asyrskému nepříteli zasáhne sám Hospodin.
Podle talmudu a židovské tradice zemřel Izajáš mučednickou smrtí. Zvláštní místo v této knize tvoří ty
části, kde nalézáme mesiášské předpovědi, zejména o narození Služebníka Hospodinova. Třetí část Izajáše obsahuje výroky, vztahující se k životu izraelského společenství, a také proroctví o novém Jeruzalémě
a o posledních dnech.
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Na rozdíl od předchozích staveb, které přímo vybízely k různému srovnávání, si v tomto čísle představíme kostel, který je skutečně v mnoha ohledech výjimečný. Nejedná
se zdaleka jen o otočenou orientaci, tedy vstupem k východu a presbytářem na západ,
nebo o zasvěcení, máme zde totiž prakticky jediný

kostel svaté Anny
v Praze. Kdysi stával kostel sv. Anny
kláštera dominikánek na Malé Straně,
po jejich přestěhování ke staroměstskému Sv. Vavřinci se podle „dominikánek
od Sv. Anny“ začal takto (nesprávně)
postupně označovat i kostel, dnes dávno zrušený, známý jako Pražská křižovatka. Na území velké Prahy stojí ještě
dosti velká kaple sv. Anny v Satalicích,
ale mezi kostely je sv. Anně zasvěcen
pouze ten žižkovský.
Výjimečnost kostela však spočívá zejména v nepříliš obvyklém architektonickém stylu, ve kterém byl postaven
dle návrhu Eduarda Sochora. Secesních
kostelů u nás nemáme mnoho a navíc
byli architekti v tomto období tak kreativní, že každá z těchto staveb je úplně
jiná. Je třeba si uvědomit, že zatímco
staré slohy převládaly po dobu celých
staletí a historizující slohy druhé poloviny 19. století se používaly zhruba
50 let, secese byla na výsluní jen zhruba
15 let. Kromě toho, kvůli své novosti
a výrazné odlišnosti od slohů předchozích nebyla secese považována za styl úplně nejvhodnější ke stavbě kostelů, které už z principu
vyžadovaly přístup alespoň do určité míry konzervativní. Naopak za optimální sloh pro kostel byla
dlouhodobě považována (neo)gotika. V roce 1911, kdy byl kostel postaven, už měla secese své vrcholné období za sebou a začal se objevovat nový styl – kubismus. Jak rychle se měnil vkus, a dějiny
se blížily k dramatickým zvratům, tak rychle se měnila i situace nového kostela. Již v roce 1916
u něj byl založen klášter karmelitánů, kteří si v tomto roce nechali postavit vedle kostela klášterní
dům (autorem jeho plánů byl Antonín Procházka). Tou dobou již přes dva roky zuřila světová válka.
Ani po jejím skončení a vzniku republiky nebyla situace v naší zemi nijak jednoduchá, obzvláště pro
katolickou církev. Již v roce 1922, po pouhých šesti letech existence tak klášter zaniká, po odchodu
řeholníků zde byla zřízena fara a klášterní prostory rozděleny na byty.
Kostel je tvořen bazilikálním trojlodím a pravoúhle ukončeným presbytářem. Hlavní loď je výrazně širší a vyšší než boční lodi, které nesou ještě empory. Velká část oken kostela, největší okno ve
východním průčelí nevyjímaje, má neobvykle zalomený, pětiboce ukončený tvar. Další z pozoruhodných aspektů kostela představuje jeho malířská výzdoba v beuronském stylu. Beuronské umění
– osobité, čistě sakrální, se ve své době setkávalo spíše s opovržením ze strany uměleckých kritiků,
vysoce ceněno začalo být až později. V Praze býval jeho základnou především emauzský klášter.
U Sv. Anny můžeme beuronské malby obdivovat především na západní stěně presbytáře, tedy přímo
za oltářem.
-lb-
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 Milí spolufarníci, posielam pozdrav z kratučkého pobytu v bývalom kláštore na brehu
mora. Priľahlému kostolu našťastie súdruhovia „lepšie“ využitie nenašli a tak som sa
v nedeľu s miestnymi veriacimi mohlo zúčastniť bohoslužby. Teším sa zas k Sv. Prokopovi.
Michal (Hudák)



 Posíláme moc pozdravů z nejlepšího,
úžasného, zábavného, příjemného, vyráběcího, obohacujícího, venkovního, přátelského, basketbalového, seznamovacího,
herního supervíkendu s cestou za Palladiem. Dominika, Anežka, Bětka M., Emma,
Magda, Monča, Bára, Alžběta, Ali, Zdenča, Emča, Johy, Majda
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Celé farnosti posíláme krásné pozdravy ze Šumavy. Oba
jsme zde poprvé a moc se nám
tu líbí. Kousek za „naším“
pensionem, v lese, se nachází Hauswaldská kaple, kdysi
vyhledávané poutní místo.
V posledních letech se tomuto místu daří navracet život.
Jana a Ríša
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Pomoc potřebným v Čechách i na Ukrajině aneb
žižkovský Strom splněných přání
V posledních dnech či spíše měsících slyšíme často o válce či uprchlících. Mnozí z nás nevědí, jak situaci uchopit. Názory jsou velmi rozdílné. Ať už si ale názor utvoříme jakýkoliv, jedna věc je jistá, mnoho
rodin v zahraničí i u nás se ocitá ve velmi kritických situacích. Je vůbec možné v dané věci něco dělat? Je tolik lidí, kteří by potřebovali
pomoci... Zkusme vzít situaci alespoň trochu do svých rukou a pomoci konkrétně. Nabízíme vám možnost.
I letos pořádá Farní charita Žižkov Koncert pro Strom splněných přání.
Uskuteční se 22. 11. 2015 v 17 h. Po hudebním zážitku zprostředkovaném
operními solisty Janou a Václavem Siberovými, bude opět možné vybrat si dárek pro
konkrétní osobu a pomoci a potěšit tak rodiny i jednotlivce v nouzi. Letos budeme pomáhat
opomíjeným domovům v Čechách, ale i rodinám z Ukrajiny.
Sestry vincentky působí na Slovensku a Ukrajině, kde se starají o chudé rodiny. Znají je
i jejich potřeby, a tak nám mohly předat seznam dárků, díky nimž je možné adresně podpořit
tyto rodiny v nouzi. Potřebují běžné věci do domácnosti, jako jsou hrnce a talíře, dětem udělají radost zimní boty, bundy, svetry i hračky, které jim rodiče nemůžou koupit.
Chceme ale podpořit také Domov sv. Vincenta de Paul v Dolním Podluží pro matky s handicapem. V domově našlo útočiště již nemalé množství maminek s dětmi, které by bez pomoci svou situaci nezvádly
a jen díky domovu se mohly opět postavit na vlastní nohy a začít znovu žít v důstojnějších lidských
podmínkách. A ani letos nechceme přestat myslet na naše stařečky a stařenky z Charitního domova pro
duchovní ve Staré Boleslavi, kde v tichu a zapomnění dožívají ti, kteří celý svůj život pomáhali jiným.
Pojďte tedy spolu s námi trochu zapomenout na krizi a všechny negativní zprávy a zkusme poslat symbolického anděla k člověku, kterého si vybereme a který potřebuje ve svém životě trochu povzbuzení.
Pojďme vybrat, koupit a zabalit dárek pro paní Evu, malého Jeníčka, pana Františka a spoustu dalších.
Odměnou nám může být jejich úsměv a nebo třeba pocit, že ještě můžeme někomu něco dát.
Zabalené dárky se přinášejí každé nedělní dopoledne až do 13. prosince do kostela sv. Prokopa
na Žižkově. Přesné instrukce obdržíte osobně po koncertě 22. listpadu.
Těšíme se na vás a děkujeme!
V případě dotazů se můžete ozvat na hilbertova.vaclava@seznam.cz
nebo vhilbertova@farnost-zizkov.cz
Václava Hilbertová

Sbírka oblečení
Milí farníci, začátkem listopadu se uskuteční podzimní humanitární sbírka oblečení, domácího textilu,
obuvi, nádobí apod. Tato sbírka je zvláštní tím, že se jedná o poslední akci – středisko Diakonie Broumov na Žižkově bylo nuceno ukončit svoji činnost z ekonomických důvodů. Nezisková organizace
si na sebe musí nyní také vydělat – na provozní a mzdové náklady. Takže prosím všechny, kdo mají
v úmyslu něco darovat, aby neváhali a využili této příležitosti. Diakonie Broumov má na různých
místech Prahy oranžové kontejnery, které se pravidelně vybírají a svážejí do Broumova, takže i takto
můžete oblečení věnovat. Darované oblečení se dále v Broumově třídí, tím jsou zaměstnáváni lidé
takzvaně na okraji společnosti – sociálně znevýhodnění jedinci, kteří se snaží začlenit do společnosti.
Prosím využívejte přednostně tyto oranžové kontejnery s logem Diakonie. Ostatní společnosti,
které také mají své kontejnery, darované oblečení mnohdy prodávají, a tak se snaží využít a případně
i zneužít vašich darů.
Těším se na Vaši podporu a budeme Vás očekávat na známém místě – Prokopova 216/4, v pátek
6. listopadu od 12 do 18 hodin, v sobotu 7. listopadu od 10 do 16 hodin.
Libuše Janovská, tel. 736 242 333
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Náboženství dětí
pondělí–čtvrtek odpoledne
Náboženství je důležitou součástí lidského formování dětí i mládeže. Ve školním roce 2015–
2016 se vyučuje od září.
● předškoláci – úterý 16.30 (Z. Mináriková),
místnost A
● 1. ročník ZŠ – úterý 15.45 (K. Kochová),
místnost B
● 2. ročník ZŠ – úterý 16.45 (K. Kochová),
místnost B
● 3. ročník ZŠ a příprava k 1. sv. přijímání –
středa 15.00, (P. Vít Uher), místnost A
● 4.–5. ročník ZŠ – čtvrtek 16.30 (D. Stolařová), místnost A
● 6.–7. ročník ZŠ –středa 16.00 (B. Oudová
Holcátová), místnost A
● 8.–9. ročník ZŠ – čtvrtek 15.30 (B. Oudová
Holcátová), místnost A
Farní centrum sv. Prokopa (Čajkovského 36,
Praha 3)
Další info: http://nabozenstvi.unas.cz; klara.kochova@gmail.com; farnost-zizkov@iol.cz
Biblická hodina
čtvrtek 19.00–20.30
Číst Bibli není jednoduché, je těžké rozumět některým jejím obrazům i událostem. Během biblické
hodiny si přečteme a společně vyložíme část Bible,
předepsanou na aktuální den podle rozpisu (str. 14).
Katolická víra pro hledající
každý druhý pátek 19.00–20.30
Každoročně po Velikonocích začíná otec Vít
pravidelná setkání s dospělými hledači víry, ať
už jde o nepokřtěné, pokřtěné v dětství anebo
jinověrce, kteří si chtějí projít základy katolické
víry a připravit se k prvnímu přijetí svátostí.
Malá dogmatická teologie
středa 19.00–20.00 od 30. září
Přítomnost bývalého děkana KTF UK profesora
Václava Wolfa ve farnosti přímo vybízí k využití jeho potenciálu k tomu, aby se naši dospělí
farníci mohli vzdělávat v základech katolické
dogmatiky.

14
14
Malá liturgika
pondělí 19.00–20.00 od 5. října
Přednášky z liturgiky se týkají nejen vysvětlení
rozdílů v předkoncilním a pokoncilním chápání
mše svaté, ale i jakýchkoli bohoslužeb, a přibližují různé liturgické služby i úkony.
Modlitba růžence
středa 17.20–17.50
Modlitbou růžence oslovujeme P. Marii a s ní
rozjímáme o tajemstvích – důležitých událostech ze života našeho Pána, Ježíše Krista.
Jednou týdně se modlíme růženec společně
u Sv. Prokopa.
Eucharistická adorace
termíny podle pastoračního plánu
Vidíme, že leckteré aktivity farnosti jsou životaschopné. Současně ale v různých oblastech
pociťujeme nedostatky. Potřebujeme si tedy neustále vyprošovat hojnost milosti a síly v tiché
modlitbě před naším Pánem přítomným v Nejsvětější Svátosti.
Polední ateliér
pátek 9.00–12.00 od 2. října
Především ženy v důchodu, které i nadále chtějí
být užitečné, zdobí svíčky, vyrábějí svícny, drátkují, háčkují, malují, šijí a připravují dárkové
předměty k Vánocům a Velikonocům.
Trénování paměti
pondělí 17.15 od 28. září
Senioři, ale i mladší lidé, kteří překonali vážnější
nemoc, mohou mít výpadky paměti. Odborná lektorka formou tréninkových cviků zdarma pomáhá
při obnovování funkčnosti paměťových buněk.
Úklid kostelů
každá první sobota 8.00–11.00
Každou první sobotu v měsíci se v 8 hodin
u Sv. Prokopa slouží mše svatá. Po ní se přítomní
rozdělí do skupin a vyrážejí uklízet kostely. Díky
ochotě farníků a pečlivému harmonogramu by se již
nemělo stát, aby některý z našich tří kostelů zůstal
neuklizen.
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duchovní
servis
kalendář

Chcete se nechat pokřtít anebo hledáte odpověď, zda je nutný křest?

Přijďte za knězem a domluvte si s ním osobní setkání. Pak následuje příprava ke křtu formou
společných setkání (katechumenát). V našem farním centru (Čajkovského 36, Praha 3) probíhá
příprava, která může vyústit až do křtu o Velikonocích 2016. Nová skupina „hledajících“ začala
svá setkávání 15. května 2015, další začíná opět po Velikonocích v roce 2016.

Chcete nechat pokřtít své dítě (do 6 let)?

Kontaktujte prosím kněze P. Víta Uhra (tel.: 731 625 910) a po osobním rozhovoru se dohodneme
na přípravě tak, aby vaše dítě mohlo být pokřtěno.

Chcete nechat pokřtít své dítě (7–14 let)?

Takovéto dítě už si zaslouží, aby o víře něco vědělo. Je tedy potřebná jeho příprava ke křtu.
Kontaktujte prosím kněze P. Víta Uhra, s nímž tuto přípravu domluvíte. Výuka náboženství dětí
v novém školním roce probíhá opět podle rozpisu na vývěskách a v Prokopských listech.

Uvažujete o svatbě v kostele?

Svatba v kostele není pouhým formálním právním aktem, ale víc – svátostí. Bůh vstupuje mezi
milující pár, aby ho posvětil a pomáhal mu v letech společného života. Proto je nutná aspoň
základní příprava k sňatku. Domluvte si proto svou přípravu s knězem P. Vítem Uhrem
(tel.: 731 625 910) včas, tzn. minimálně 3 měsíce před plánovaným termínem sňatku. Při osobním
setkání s knězem se dohodneme, jak bude příprava probíhat.

Potřebujete se smířit s Bohem a najít klid v duši?

Svátost smíření lze přijmout v kostele sv. Prokopa v pondělí, ve středu a v pátek v době
17.20–17.55, v kostele sv. Anny v úterý 17.20–17.55, v neděli 7.30–7.55 a v kostele sv. Rocha ve
středu v 6.30 a v neděli 16.30–16.55. Pokud v tuto dobu nemůžete přijít, kontaktujte prosím P. Víta
Uhra (731 625 910) a dohodneme se na jiném termínu.

Jste nemocní? Potřebujete duchovní pomoc?

Pomazání nemocných se v naší farnosti uděluje starým a nemocným lidem opět společně, o třetí
postní neděli 28. 2. 2016; mimo to v naléhavých případech volejte kněze ihned a kdykoliv, abyste
s ním domluvili termín návštěvy doma nebo v nemocnici. P. Vít Uher (731 625 910).

Zemřel vám někdo blízký a chcete se s ním důstojně rozloučit na hřbitově
nebo v krematoriu? Chcete uložit jeho urnu na hřbitově?

Kontaktujte kněze co nejdříve po úmrtí, je ale nutné domluvit datum a čas rozloučení nebo uložení urny dříve s knězem než s pohřební službou.

Chcete, aby se za vašeho zemřelého nebo živého sloužila mše svatá?

Diář se nachází v sakristii kostela, přijďte proto za knězem před anebo po mši sv. domluvit s ním
nejvhodnější termín v tom kostele, kde chcete, aby se mše sloužila.

Jste pokřtěni, ale nebyli jste připravováni ke zpovědi a k svatému přijímání?

Stejně hledajících jako vy je mnohem více a proto se nebojte kontaktovat kněze. Příprava
dospělých k přijetí těchto svátostí probíhá společně s dospělými, kteří se připravují ke křtu,
ve farním centru (Čajkovského 36, Praha 3) – viz výše.

Nebyli jste u biřmování?

Svátost biřmování se v naší farnosti uděluje dospělým křesťanům každoročně na podzim. Přihlašování
probíhá vždy v závěru roku, přípravná setkání pak od ledna do září 2016 ve farním centru. Zájemci se
již mohou přihlašovat u kněze (P. Vít Uher, 731 625 910).

Listopad 2015

Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha 3-Žižkov; administrátor: P. Vít Uher;
redaktorka: Jana Tillerová, grafická úprava: Petra Tejnická. Příspěvky mohou být redakčně upravovány.
Náklad: 350 ks; tisk: Petr Beran, www.pb-tisk.cz; výrobní cena: 10 Kč.
Děkujeme za váš příspěvek
Neprodejné

274
267

Mše svaté ve farnosti sv. Prokopa v Praze 3-Žižkově
Kostel sv. Prokopa Kostel sv. Anny
Kostel sv. Rocha
(Sladkovského nám.) (Tovačovského ul.)
(Olšanské nám.)
18.001)
Pondělí
(P. Antonín Ježek)
18.002)
Úterý
(P. Antonín Ježek)
18.00
6.003)
Středa
(P. Antonín Ježek)
(P. Vít Uher)
18.00
Čtvrtek
(P. Vít Uher)
18.00
Pátek
(P. Vít Uher)
8.004)
Sobota
(P. Vít Uher)
9.30
8.00
11.00
17.00
Neděle
(P. Vít Uher)
(P. Václav Wolf)
(P. Vít Uher) (P. Antonín Ježek)
s latinským ordináriem,4krát ročně
v tridentském ritu
2) 
každé poslední úterý v měsíci 30 minut přede
mší výstav Eucharistie
1)

v adventní době roráty
pouze první sobotu v měsíci, po ní úklid kostelů

3)
4)

Úřední hodiny v kaceláři
(Čajkovského 669/36, 130 00 Praha 3-Žižkov)
8.30–11.30

pastorační asistent

Úterý

15.00–17.00

výpomocný duchovní

Středa

8.30–11.30

Čtvrtek

13.30–16.30

Pondělí

Kontakty:
administrátor farnosti: P. Vít Uher
mobil: (00420) 731 625 910

Karel Frnka

Antonín Ježek
administrátor
Vít Uher
administrátor
Vít Uher

e-mail: zizkov@efara.cz
web: www.farnost-zizkov.cz

Ekonomické okénko
k 30. 10. 2015

výše dluhu (úvěr)
povinná měsíční splátka:
sbírka na splácení úvěru (říjen 2015):

č. ú. farnosti: Sberbank 4200172251/6800
VS na opravu kostela sv. Anny: 26072013

4 092 561,45 Kč
29 324 Kč
13 564 Kč

Prokopské listy

měsíčník nejen pro žižkovské farníky

