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Drazí farníci.
Přehoupli jsme se do druhé poloviny prázdninového období, a jak připomíná přísloví
„Svatá Anna, chladna zrána“, začne se pomalu ale jistě zkracovat sluneční svit našich
dní. Při pohledu do kalendáře jsem zjistil, že tento prázdninový měsíc je doslova
a do písmene napěchován velmi známými osobnostmi svatých, kteří se nesmazatelně zapsali do dějin církve i světa a které můžeme označit za pravé „revolucionáře“.
Vyjmenuji alespoň ty nejznámější: sv. Alfons z Liguori, sv. Eusebius, sv. Petr Julián
Eymard, sv. Jan Maria Vianney, sv. Dominik, sv. Terezie Benedikta od Kříže (Edith
Stein), sv. Vavřinec, sv. Klára, sv. Bernard, sv. Bartoloměj, sv. Růžena, sv. Ludvík, bl. Metoděj Trčka,
sv. Monika. Život každého světce je často velmi pestrý a originální, a přesto mnozí z nich nechtěli a ani
neměli v úmyslu konat nějaké mimořádné věci. Jejich cílem bylo vždy a za všech okolností plnit vůli Boží
a plně se odevzdat ve svém povolání pro větší čest a slávu Boží. Opravdové „velikány“ z nich nakonec vytvořil vždy náš Pán, který dává svoje milosti a dary v hojné míře právě tomu, kdo o ně více a horlivěji usiluje. Připomínky svatých nejsou a nikdy nemají být pouze pestřejší výplní našeho liturgického kalendáře,
ale vždy novým povzbuzením a novou vzpruhou pro náš osobní vztah s Ježíšem Kristem a tím i představením mnoha nejrůznějších cest, kterými Bůh vede člověka k sobě do nebe. Jejich život naplněný oddaností
a věrností k Bohu nám připomíná, co je opravdu v našem životě to nejdůležitější a na čem nám má opravdu
záležet a o co je třeba usilovat na prvním místě: ztotožnění se s Kristem ve všech okolnostech mého života
a tím jednat podle jeho slov, které nám zanechal v Písmu sv. a které nám církev autenticky vykládá. Jedná
se tedy o nadpřirozený rozměr našeho života, který vždy a za všech okolností převyšuje všechna pozemská dobra, která by nám byla nabízena. Tento rozměr se nazývá svatost. Povolání ke svatosti není jen pro
určité vybrané osoby a neznamená konat něco výjimečného, nýbrž je povoláním, které přijímají všichni
věřící křesťané od chvíle svého křtu, kdy jim je vtisknuta pečeť Ducha sv. a s tím i poslání přeměňovat svůj
život podle vzoru Ježíše Krista. Toto právě zdůrazňuje II. vatikánský koncil ve svém dokumentu Lumen
gentium (Světlo národů): „Všechny věřící křesťany, vybavené v každém povolání a stavu tolika a tak velkými prostředky spásy, volá Pán – každého jeho vlastní cestou k dokonalé svatosti jako je dokonalý sám
Otec.“ (LG 11) U sv. Matouše čteme Ježíšovu výzvu: „Buďte dokonalí jako je dokonalý váš nebeský otec.“
(Mt 5, 48) Svatost je pro všechny náplní a cílem veškerého křesťanského života. Jejím nejvyšším a nejpodstatnějším požadavkem je, abychom jako křesťané neustále usilovali o upřímný růst v lásce k našemu Pánu
ve všech skutečnostech našeho všedního života a tím i tyto skutečnosti přetvářeli na příležitosti pro setkání
s ním uprostřed tohoto světa. To nám pomůže prožívat Boží přítomnost zcela přirozeně bez oddělování
času pro Boha a jiné pozemské zájmy. Náš život se má tímto způsobem stát modlitbou a odrážet tak světlo
Boží, které nám bylo dáno při sv. křtu. Proč zmiňuji toto téma právě o prázdninách? Doba prázdnin a dovolených je výbornou příležitostí k rekapitulaci a přípravě nové „strategie“, jak lépe svůj život uspořádat,
aby odpovídal požadavku našeho posvěcení, které nám církev připomíná. Svatost není v žádném případě
otázka intelektuálního náboženského vzdělávání anebo zajímavých duchovních přednášek a rozhovorů,
ale osobního obrácení a konkrétní změny ve vztahu k Pánu Ježíši. Co a jak mohu změnit, aby můj křesťanský život byl autentičtější? Jak mohu čerpat lépe z pokladu milostí, který mně nabízí církev? Jak jsem
až doposud žil a čerpal ze Svatého roku milosrdenství, který vyhlásil Sv. Otec František?
Pro svaté bylo vždy na prvním místě obrácení, které je základním kamenem obnoveného vztahu k Bohu
a které je neodmyslitelně a neoddělitelně spojeno se svátostí smíření. Snažím se na ni právě letos lépe
připravovat a přijímat ji pravidelněji? Ze života sv. Jana M. Vianneye víme, jak seděl hodiny a hodiny ve
zpovědnici a kolikrát neměl ani čas na jídlo, i když byl velice přísný. Přesto se ale díky němu obrátila celá
vesnice Ars a nakonec kvůli němu postavili do Arsu i železnici. Svatí si dávali vždy velice pečlivě záležet
na sv. zpovědi a velice pravidelně a horlivě ji praktikovali, protože věděli, že bez odstranění všeho, co mě
od Boha vzdaluje, nemohu nikdy pokročit v lásce k Němu ani k bližnímu. Před časem mně jeden člověk
řekl, že když chodil ke sv. zpovědi jen zřídka (jednou za několik měsíců), tak měl vždy pocit, že vlastně
žádné hříchy nemá. Ale když začal s pravidelnou měsíční sv. zpovědí a někdy i častější, tak zjistil, že má
tolik hříchů, že ho to až překvapuje. Jedině upřímná láska vidí detaily a to jak pozitivní, tak i negativní.
Přeji Vám i sobě, aby nám ještě zbylá doba prázdnin pomohla nalézt nové cesty k upřímnějšímu vztahu
k našemu Pánu, který jediný uspokojuje každé lidské srdce.
Žehná P. Vít
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sv. Alfonse Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
18. týden v mezidobí, sv. Eusebia z Vercelli,
sv. Petra Juliána Eymarda
18. neděle v mezidobí
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sv. Dominika, kněze
sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny, mučednice,
patronky Evropy
sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
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19. týden v mezidobí, sv. Jany Františky de Chantal
19. týden v mezidobí, Mariánská sobota,
sv. Ponciána a Hipollyta
20. neděle v mezidobí
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sv. apoštola Bartoloměje
21. týden v mezidobí, sv. Benedikta a bratří, sv. Ludvíka
– sv. Josefa Kalasanského
21. týden v mezidobí
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Slovo na úvod
4. 7. 2016
jsme společně při mši svaté oslavili svátek
sv. Prokopa, patrona našeho farního kostela
14. 7.–17. 7. 2016
strávili naši ministranti společně prodloužený
víkend na Slapech
15. 7. 2016
jsme si připomněli svátek sv. Rozálie,
spolupatronky kostela sv. Rocha
26. 7. 2016
jsme opět slavili, tentokrát v kostele sv. Anny
27. 7. 2016
posvícení u Sv. Rocha

44
sbírka na splátku farního úvěru
neděle 7. 8. (všechny kostely)
úklid kostelů
sobota 6. 8. mše sv. v 8.00 – Sv. Prokop
zpovídání ve Svatém roce milosrdenství
podle rozpisu a navíc každý pátek
od 17.20 až do konce mše svaté
slavnost Nanebevzetí Panny Marie
pondělí 15. 8. mše sv. v 18.00 – Sv. Prokop
výstav Nejsvětější Sv. Oltářní
úterý 30. 8. mše sv. v 17.30 – kostel sv. Anny
svátek sv. Rocha – pouť
úterý 16. 8. mše sv. v 18.00 – kostel sv. Rocha

žižkovský chrámový sbor
hledáme zpěváky do smíšeného farního sboru, který doprovází liturgii i další farní aktivity,
bližší informace na e-mailu: Gilnien@seznam.cz,
zkoušky probíhají vždy v neděli od 18:30–21:00

Milí farníci a čtenáři,
je zde srpen a prázdniny se tak přehouply do své druhé poloviny. Ještě před zářijovým
nástupem do pražského semináře pojedu na týdenní praxi do semináře v Olomouci mj.
třeba připravit pokoje pro nové konvikťáky. Myslete v modlitbách, prosím, i na ně. Ať
je pro ně ten rok rokem požehnaným. V září jedeme pražští bohoslovci do poutního
místa Mariazell v Rakousku spolu s otcem kardinálem Dominikem Dukou, otcem biskupem Václavem Malým a generálním vikářem Zdeňkem Wasserbauerem.
A pak už hurá do prváku. Snad to půjde ☺.
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Svatý rok milosrdenství
kalendář

HLAS PETROVA NÁSTUPCE
Milosrdenství jako smilování
Katecheze papeže Františka ze dne 13. 5. 2016
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Jeden z mnoha aspektů milosrdenství je zkušenost smilování či slitování ve vztahu k někomu, kdo má zapotřebí
lásky. Pietas čili slitování, zbožnost je pojem vyskytující
se v řecko-římském světě, kde však znamenal úkon podřízenosti představeným, zbožnosti náležící bohům a úcty
dětí k rodičům a ke starším vůbec. Dnes je však třeba se
mít na pozoru před ztotožňováním zbožnosti s pietismem
čili pobožnůstkářstvím, jež je pouze povrchní emocí a uráží důstojnost druhého. Netřeba však také směšovat slitovnost s útrpností čili soucitem se zvířaty, která žijí vedle
nás. Někdy totiž bývá tento cit zakoušen vůči zvířatům,
ale pokud jde o utrpení bratří, vládne lhostejnost. Kolikrát
jen vidíme lidi, kteří jsou upnutí ke kočkám a psům, ale
bližního, který je v nouzi, ponechávají bez pomoci. Tak
to nemá být.
Slitovnost, o níž chceme mluvit, je projev Božího milosrdenství. Je to jeden ze sedmi darů Ducha svatého a Pán
jej uděluje svým učedníkům, aby „byli ochotni jednat podle hnutí Ducha svatého“ (Katechismus
katolické církve, 1830). Evangelia nejednou podávají bezděčné zvolání nemocných, posedlých, bědných či trpících, kteří se obracejí k Ježíši slovy: „Smiluj se nade mnou“. Každému Ježíš odpověděl
pohledem plným milosrdenství a útěchou svojí přítomnosti. V tomto volání o pomoc či prosbě o slitování vyjadřovali všichni také svoji víru v Ježíše, kterého nazývali „Mistrem“, „Synem Božím“
a „Pánem“. Tušili, že v Něm je něco mimořádného, co jim může pomoci vyjít ze smutku, který
na ně dolehl. Vnímali v Něm lásku samotného Boha. Přestože byl Ježíš tísněn zástupem, všímal si
těchto proseb o smilování a slitoval se, zvláště když spatřil lidi, kteří trpěli a byli zraněni ve svojí
důstojnosti, jako žena trpící krvácením. Vybízel je, aby důvěřovali v Něho a v Jeho Slovo. Projevit
smilování znamená u Ježíše sdílet smutek člověka, kterého potkává, ale zároveň se osobně přičinit
o proměnění tohoto smutku v radost.
Také my jsme povoláni pěstovat slitování v různých životních situacích, setřást ze sebe lhostejnost,
jež brání uznat nouzi bratří, kteří jsou kolem, a osvobodit je od otročení materiálnímu blahobytu.
Hleďme na příklad Panny Marie, která pečuje o každého ze svých dětí a je pro nás věřící ikonou
slitovnosti. Dante Alighieri to vyjadřuje mariánskou modlitbou, kterou vrcholí Ráj: „Soucit a milosrdenství jsou v tobě, tebou vše se rozněcuje, co v tvorstvu veškerém je k dobru vzňaté.“
převzato z IS Radio Vaticana

Představujeme
Slovo na úvod
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Bc. Ladislav Klíma (27) se na Žižkově narodil, navštěvoval zdejší školy, v současnosti zde pracuje a působí jako kostelník u sv. Anny. Označení „žižkovský
patriot“, za kterého se právem považuje, proto není vůbec náhodné.

Proč je Vám blízký právě kostel sv. Anny?
Tento kostel mám upřímně rád. S lidmi, kteří ho
navštěvují a kněžími, kteří zde slouží, mám blízký
vztah, angažoval jsem se tu i na Noci kostelů. Po
výzvě O. Miloše, kdy se zde r. 2012 hledal nový
kostelník a já měl čerstvě po křtu, jsem cítil nutkání se o tuto funkci hlásit. Otec mě odvážně do
funkce přijal a já jsem mu a Pánu Bohu za toto
rozhodnutí vděčný. Kostel sice není na trase metra
a složení je tvořeno spíše staršími lidmi, ale Anna
je jako Popelka, má svoje kouzlo, i když není nejmonumentálnějším kostelem na světě. Působí na
mě velmi srdečně, laskavě a domácky.
Křest jste tedy přijal až v dospělosti?
Ano, od 18ti let jsem o něm intenzivně uvažoval,
ačkoliv stesk po této svátosti jsem cítil již mnohem dříve, a poslední srpnovou neděli roku 2010
se rozhodl, že chci víru opravdově žít. Ovlivnil mě
v tomto směru tatínek, který se nechal pokřtít na
vojně a o Bohu mi vyprávěl, maminka ani starší
sestry pokřtěné nejsou. Ve stejný den a na stejném
místě přijala tuto svátost i moje žena. Syna Vojtěcha jsme nechali pokřtít už po šestinedělí a to
právě v kostele sv. Anny.
Jak se promítla víra do Vašeho života?
V roce 2012 jsem skládal státnice v oboru sociální
a mediální komunikace a zrovna v této době ve
mně víra nějakým způsobem kulminovala, tudíž
jsem ji do svého života přenášel. Např. natočením
reportáže s O. Fialou, bývalým tiskovým mluvčím Biskupské konference, kdy článek a video
byly zveřejněny na školním webu (fungoval jako
časopis). V současnosti pracuji jako asistent vedoucí laboratoře na rozbor krve. S kolegy debatujeme ohledně víry poměrně často. Především
se setkávám s otázkami typu: „Proč věřit? Co je
nebe? Proč Bůh dopouští takové věci?“ S mým

šéfem farmaceutem vysvětlujícím vše chemickými reakcemi v těle, se naše světy sice těžko prolnou, nicméně si vždy minimálně rozšířím pole
argumentací.
Existují z Vašeho pohledu nějaké rady, které
by mohly být „hledačům víry“ nápomocné?
To je těžké, vím, jak jsem si chvíle před křtem odžil a bylo to natolik individuální, že se to asi nedá
přenést na ostatní. Bůh si každého volá jedinečným způsobem, a to mi přijde fajn.
Co jedinečného spatřujete právě na Žižkově?
Žižkov je na první pohled čtvrtí špinavou a nehostinnou, ale když se s ním seznámíte, pochopíte, že
si doposud zachoval mentalitu malé obce včetně
jejích vztahů.
Jaké vlastnosti by měl mít ideální kostelník?
To kdybych věděl, často mě tato otázka taky napadá. Ze začátku jsem si říkal, že jsem nejhorší
kostelník na světě. Nicméně důležitá věc přeci jen
existuje: dělat kostelničení s láskou a s vědomím,
že se účastníte Božího plánu.
Český prozaik, básník a dramatik, ale především filosof stejného jména jako je to Vaše,
Ladislav Klíma, sdílíte s ním i jinou, např. názorovou podobnost?
Myšlenka ve smyslu „Člověk je sám sobě Bohem“
mi blízká není. Ba dokonce je to protiklad mého
smýšlení. Příbuznými nejsme ani pokrevně.
Jaká kniha Vás oslovila a můžete ji čtenářům
doporučit?
Mám tip pro ty, kteří mají rádi Pannu Marii, ale i ty,
kteří k ní mají daleko. Zjevení Panny Marie v Kibeho patří k méně známým, přesto poselství, které
zde zaznělo je důležité pro celé lidstvo.
-im-

Immaculée Ilibagiza, Naše paní z Kibeho, příběh sedmi dívek a chlapce, jimž se
v 80. letech v malé rwandské vesnici zjevila Panna Maria. Krásně se tu ukazuje, jak si Bůh volí
k sobě často nenápadné lidi až outsidery. Kniha mě natolik oslovila, že jsem se rozhodl založit
webové stránky Kibeho.cz. (pozn. red. Vatikán zatím uznal pravost tří svědectví, rozhodl,
že je nelze vysvětlit jinak než zázrakem a podpořil zřízení Svatyně Naší Paní Sedmibolestné
přímo v Kibeho).
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Brány milosrdenství pražské arcidiecéze
kalendář

V minulém čísle jsme psali o kostele, který založil svatý Václav, jehož ostatky později sem uložené
zde tvoří určitý středobod naší státnosti. Pokud si uděláte pouť ke druhé Svaté bráně pražské
arcidiecéze, můžete navštívit též nedaleké místo, kde se životní pouť knížete Václava tragicky
skončila a posmrtná pouť jeho tělesných ostatků naopak začala. Tím místem je staroboleslavská
bazilika sv. Václava, která v sobě obsahuje i zbytek někdejšího kostelíka sv. Kosmy a Damiána,
před jehož dveřmi byl svatý vévoda zavražděn. Místo je na kostely velmi bohaté – doslova těsně
vedle stojí další románský kostel – sv. Klimenta, slavný zejména díky cyklu románských nástěnných maleb, které v něm můžete spatřit. Jen asi 300 metrů od těchto nejstarších boleslavských
kostelů, stojících v místě někdejší akropole starobylého přemyslovského hradiště, najdete další
mimořádný kostel, kterým je (v letošním roce Svatou branou milosrdenství vyznamenaný)

kostel Nanebevzetí Panny Marie.
I tento kostel je z určitého úhlu pohledu možno
považovat za nejvýznamnější poutní místo Čech,
je totiž místem, kde byl dle legendy (snad v roce
1160) v poli zbožným rolníkem nalezen a pak po
staletí až podnes s úctou uchováván kovový reliéfní obraz Panny Marie s Ježíškem, nazývaný od
roku 1609 Palladium země české. Tento drobný
(19 x 13,5 cm) kovový reliéf legendy spojují se životy českých zemských patronů. Obraz údajně věnoval svatý Metoděj svaté Ludmile při jejím křtu.
Po Ludmilině zavraždění se reliéf dostal svatému
Václavu, který jej nosil vždy u sebe a měl jej i při
své smrti v Boleslavi. Václavův věrný sluha Podiven pak obraz od umírajícího panovníka převzal
a ukryl při útěku v nedalekém poli. Krátce poté měl
být pronásledovateli dostižen a oběšen. Reliéf ve
své dochované podobě pochází zřejmě z pozdně
gotického období. Novověké osudy Palladia byly
dosti dramatické - roku 1631 bylo uloupeno Sasy,

potupeno, vykoupeno zpět, zanedlouho uloupeno Švédy, opět navráceno. Ukrýváno muselo být
mnohokrát, a to i ve 20. století.
V místě nálezu, kam se obraz několikrát sám zázračně vrátil, byla pro jeho uctívání postavena
nejprve kaple, později kostel, v letech 1617 až 1625
pak byla vybudována nynější svatyně. Stavbu provedl stavební mistr Jakub de Vaccani, autorem návrhu byl nejspíše architekt Giovanni Maria Filippi.
Šlo o jeden z prvních barokních kostelů u nás. Jeho
podoba se od nynější ovšem poněkud lišila, protože severní věž byla dostavěna až v roce 1675, jižní
v letech 1748-49. V první polovině 18. století bylo
podle návrhu K. I. Dientzenhofera upraveno průčelí a v letech 1728-32 dostavěny ambity. Hlavní
oltář z let 1717–23 je dílem F. M. Kaňky, ozdobeným bohatou řezbářskou výzdobou od předního
českého barokního sochaře M. B. Brauna.
-lb-

Proběhlé
akce farnosti
Slovo na úvod

Duchovní obnova, únor 2016

První svaté přijímání, červen 2016
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Proběhlé akcekalendář
farnosti

Víkendovka s rodinami – Chaloupky, duben 2016

Závěrečná akce Stužek – Lanové centrum, červen 2016

Dějiny
papežství
Slovo na
úvod

163. HONORIUS II.
(1124 – † 1130)
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Vlastní jméno
nebo rod:

Lamberto Scannabecchi

Původ:

Itálie

Datum narození: 9. 2. 1060

Lamberto Scannabecchi pocházel z chudých
poměrů; po přijetí kněžského svěcení se stal
arcijáhnem v Bologni a získal si velikou proslulost svou učeností. Z toho důvodu jej papež Paschal II. povolal do Říma a ustanovil
jej kanovníkem v Lateránu. V roce 1117 se stal
kardinálem – biskupem v Ostii a Velletri. Byl
přítomen jako papežský legát při jednání s císařem Jindřichem V. a přispěl k uzavření tzv.
wormského konkordátu a dosáhl tak usmíření
císaře s Církví.
Po papežské volbě v prosinci 1124 se zdráhal
přijmout úřad římského velekněze a podvolil
se teprve po naléhání kardinálů.
Svým vlivem přispěl po smrti Jindřicha V.
k volbě císaře, který neomezoval práva Církve, urovnal vztahy mezi světskou a církevní
mocí v Itálii a postavil se proti snaze anglického krále okrajovat práva všeobecné Církve,
když král Jindřich I. odmítal vpouštět do země
papežské legáty s tím, že jediným legitimním
církevním představitelem v jeho království je

Místo narození:

Fagnano

Datum zvolení:

15. 12. 1124

Datum smrti:

13. 2. 1130

Místo úmrtí:

Řím

Místo pohřbu:

Řím, Lateránská bazilika

Pontifikát:

5 let, 2 měsíce

arcibiskup z Canterbury. Až když papež Honorius uspěl s uspořádáním sněmu anglických
biskupů, došlo ke zklidnění církevních poměrů v Anglii. Rovněž tak dokázal uspořádat
vztahy Svatého stolce s Normany v jižní Itálii.
Dále důrazně zakročil vůči opatům z Cluny
a Monte Cassina, kteří se neúměrně povyšovali nad své podřízené.
Nejtrvalejším závažným výsledkem Honoriova pontifikátu je potvrzení zakládací listiny
řádu premonstrátů dne 28. února 1123. Tento
mužský řád měl pro Církev v dějinách vykonat celou řadu vynikajících služeb. Byl
založen svatým Norbertem roku 1120. Hlavní
činností řádu je kazatelství, práce v duchovní
správě, vědě a školství. Bratři premonstráti
mají bílý řeholní oděv. Dodnes působí v mnoha zemích světa včetně zemí českých.
Začátkem roku 1130 papež Honorius těžce bolestivě onemocněl a 13. 2. toho roku zemřel.
Zdroj:Ch. Coulombe: Náměstkové Kristovi
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Farní
charita
kalendář

Iráčtí křesťané u nás
Milí farníci – dobrovolníci,
zde je několik informací o životě iráckých křesťanů v Praze. Naše farnost sice nemá dost možností
plně „adoptovat“ rodinu, ale pomáháme dále. Jsme nejvíce ve spojení s rodinou p. Imada Miskone.
Ta dostala pěkný byt 3 + 1 na Chodově, který jsme jim z vašich příspěvků pomohli zařídit (viz foto
z nákupu v Ikea).
V červenci odjely děti na skautský tábor, který jsme mohli díky našim farníkům také zaplatit. Pro
dívku Ranu to byl zřejmě velký šok a vrátila se domů, chlapci Firazovi se na táboře líbí a zůstal.
Podle posledních zpráv je ze skautů nadšen.
Během léta rodiče každý den dopoledne nadále navštěvují kurzy češtiny, bohužel se nezdá, že by
příliš pokročili. Proto bychom rádi
použili peníze, které ještě máme
k dispozici, na zaplacení kvalitního
lektora, který by s nimi procvičoval
doma češtinu a latinku. Domníváme
se, že tím nejefektivněji přispíváme
k integraci do českého společenství
a k možnosti uplatnění se v práci. Pro
děti se také snažíme organizovat doučování, nejspíš v srpnu. Ještě musí
pokračovat v češtině a dohnat učivo
než začne školní rok. Mají před sebou
ještě velký kus práce, ale doufejme, že
i my jim pomůžeme vše zvládnout.
Děkujeme všem farníkům za všechny
příspěvky, modlitby a čas. Jsou nadále vítány.
Václava Hilbertová

Farní
Slovocharita
na úvod
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Farní den
Milí přátelé a příznivci naší charity,
dne 25. září bude u Sv. Prokopa biřmování a po něm farní den. Jeho součástí bude – už skoro tradičně – také
farní jarmark, na který bych vás chtěla
srdečně pozvat. Ať už jako farmáře,
kteří nabídnou své výrobky a výpěstky, nebo naopak jako zájemce o koupi
některých věcí zde nabízených.
Proto prosím všechny, kdo nám budou chtít přispět, aby se už nyní na
dovolených rozhlíželi a pilně sbírali
zahradní i lesní plody, houby a zavářeli, nakládali a třeba sušili☺.
Přeju všem pěkný zbytek prázdnin
a dovolených a těším se v září na
shledanou
Václava Hilbertová

foto z farního dne 2015

bible na každý den
– srpen
kalendář
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Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Biblické souřadnice Obsah čtení
1 Mak 1,1-28
1 Mak 1,29-64
1 Mak 2,1-28
1 Mak 2,29-70
1 Mak 3,1-37

Dobové pozadí
Zákazy pro židy
Vystoupení kněze Matitjáše
Vzpoura a úspěch
V čele povstání

1 Mak 3,38-60

Shromáždění v Mispě

1 Mak 4,1-27
1 Mak 4,28-61
1 Mak 5,1-54
1 Mak 5,55-68
1 Mak 6,1-47

Vítězství u Emauz
Vyčištění chrámu
Gileádští a Galilejští
Boje v Přímoří a v Edómu
Antiochos IV. a V.

1 Mak 6,48-63
1 Mak 7,1-50
1 Mak 8,1-32
1 Mak 9,1-22
1 Mak 9,23-73
1 Mak 10,1-45

Náboženská svoboda
Démétrios I. králem
Chvála Římanů
Smrt Judy Makabejského
Jónatan
Alexander jmenuje Jónatana veleknězem

1 Mak 10,46-89
1 Mak 11,1-37
1 Mak 11,38-74
1 Mak 12,1-23
1 Mak 12,24-54
1 Mak 13,1-30

Porážka Apollónia
Výnos Démétria II. o židech
Jónatan pomáhá Démétriovi II.
Obnovené spojenectví s Římany
Další boje Jónatana
Smrt Jónatana

1 Mak 13,31-54
1 Mak 14,1-49
1 Mak 15,1-36
1 Mak 15,37-16,24

Šimeónova vítězství
Zemi zajištěn mír
Návrat poselstva z Říma
Šimeón zavražděn

První kniha Makabejců (hebr. Makkabáion próton) byla původně napsána hebrejsky neznámým židovským autorem asi v r. 100–64 př. Kr. v Jeruzalémě. I když je poměrně věrným historickým dílem, nejde
v ní o dějiny (stranicky nadržuje Hasmonejovcům, odsuzuje Seleukovce, nezmiňuje se např. o sporech
farizeů aj.), ale je v ní třeba hledat náboženský význam: pouze v souladu s Božím zjevením může židovský
národ získat nezávislost a připravit cestu Božímu království. Proto autor odmítá jakékoliv kompromisy
s helénskou kulturou.
S následující Druhou knihou Makabejců ji spojuje pouze formální název, jelikož má každá z nich jiného
autora i jiný význam. Zatím co tato biblická kniha byla napsána v hebrejštině, druhá byla původně psána
řecky. Ani jednu z těchto knih však do svého kánonu nepřijala ani hebrejská, ani protestantská Bible.

pravidelné
aktivity
Slovo na úvod
Náboženství dětí
pondělí–čtvrtek odpoledne
Náboženství je důležitou součástí lidského
formování dětí i mládeže. Ve školním roce
2015–2016 se vyučuje od září.
● předškoláci + 1. ročník ZŠ – úterý 15.45
(M. Provinská), místnost A
● 2. ročník ZŠ – úterý 16.45 (M. Provinská),
místnost A
● 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; MiladaProvinska@seznam.cz; 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. 12).
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
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.
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Malá liturgika
pondělí 19.00–20.00
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
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
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 2017. Zájemci o křest dospělých ať se přihlásí P. Vítu Uhrovi na tel. 731 625 910.

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 v 17.20–17.55 , v pátek
od 17.20 a v průběhu mše sv. od 18.00, v případě potřeby i po mši sv., 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 společně, termín roku
2017 bude ještě upřesněn; 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 uděluje v naší farnosti již tradičně na podzim a je spojena s výročím posvěcení
kostela sv. Prokopa. Pro zájemce o přijetí této svátosti začne příprava s novým školním rokem 2016/17
tzn. od poloviny měsíce září. Přesný termín bude ještě určen. Zájemci ať se přihlásí osobně u P. Víta
Uhra na tel. 731 625 910 nebo na emailové adrese: zizkov@efara.cz

srpen 2016
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Mše svaté ve farnosti sv. Prokopa v Praze 3-Žižkově
Kostel sv. Prokopa
(Sladkovského nám.)
Pondělí

Kostel sv. Anny
(Tovačovského ul.)

Kostel sv. Rocha
(Olšanské nám.)

18.001)

Úterý

18.002)

Středa

18.00

Čtvrtek

18.00

Pátek

18.00

Sobota

8.004)

Neděle

9.30

6.003)

8.00

s latinským ordináriem,4krát ročně
v tridentském ritu
2) 
každé poslední úterý v měsíci 30 minut
přede mší výstav Eucharistie
1)

11.00

17.00

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

3)
4)

Úřední hodiny v kanceláři
(Čajkovského 669/36, 130 00 Praha 3-Žižkov)
Úterý

15.00–17.00

Středa

8.30–11.30

Čtvrtek

13.30–16.30

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

výpomocný duchovní
Antonín Ježek
administrátor
Vít Uher
administrátor
Vít Uher

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

Ekonomické okénko
k 31. 7. 2016

výše dluhu (úvěr)
povinná měsíční splátka:
sbírka na splácení úvěru (červenec 2016):

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

3 938 606,89 Kč
29 324 Kč
7 002 Kč

DĚKUJEME ZA VŠECHNY VAŠE DARY – jen díky nim můžeme i my dále pomáhat

Prokopské listy

měsíčník nejen pro žižkovské farníky

