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sv. Václav a sv. Ludmila
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Drazí farníci.
Vstupujeme do nového školního roku, který se dotýká všech, tedy i těch, kteří
již nejsou školou povinní. Je to vždy příležitost k určitým změnám a obměnám,
které mohou pomoci k prohloubení a upevnění našeho osobního duchovního
života a též i celé farnosti. Proto jsem se rozhodl zavést mši sv. každou sobotu
vždy v 8.00 u sv. Prokopa s tím, že na první sobotu v měsíci bude vždy po mši
sv. krátká pobožnost k P. Marii. S tím bude i souviset úklid kostelů, který se
přesune na druhou sobotu v měsíci. Na první čtvrtek v měsíci bude u sv. Prokopa vždy po večerní mši sv. tichá eucharistická adorace, která bude trvat do 20.00. To jsou snad
momentálně ty největší změny, které se dotknou chodu farnosti. Jak pobožnosti k P. Marii tak
i eucharistické adorace měly vždy velice blahodárný vliv ve farnostech, ve kterých jsem působil
dříve, a proto jsem se rozhodl s nimi začít i zde na Žižkově.
Vzpomněl jsem si přitom na velice dobře známý sen ze života sv. Jana Bosca, zakladatele salesiánů, který on sám vyprávěl. Viděl, jak se církev znázorněná velikou lodí nachází ve velice těžké
situaci. Velká loď byla na moři napadána a atakována mnohým malými loděmi, které pluly kolem
ní, a hrozilo, že bude potopena. U kormidla stál muž v bílém rouchu, který znázorňoval papeže.
Když to s lodí vypadalo velice špatně, objevily se před ní dva sloupy. Na jednom sloupu byla socha
Neposkvrněné P. Marie, pod níž byl nápis – auxilium christianorum (Pomocnice křesťanů) a na
druhém větším bílá hostie, která znázorňovala eucharistii a kde byl nápis salus credentium (spása
věřících). Papež se všemožně snažil, aby se loď dostala mezi tyto dva sloupy. I přes veliký a urputný odpor nepřátel se mu to nakonec podaří a loď zde ukotví. Sv. Don Bosco dodává, že tento sen
ukazuje na budoucí soužení církve, které bude mnohem větší než v jeho době.
Nejen u tohoto světce vidíme, jak nesmírnou sílu a moc má úcta k naší nebeské Matce, která nás
přímo vede k hluboké úctě k Nejsvětější Svátosti, ve které je přítomen Bůh sám. Eucharistická adorace je příležitostí pro každého, aby se na chvíli v tichu zastavil a promluvil s naším Pánem o svém
životě, o své víře, naději a lásce, o své věrnosti a zároveň naslouchal jeho hlasu, který můžeme
slyšet jen, když se ztišíme a uděláme si na něho čas. Jak často bohužel slyšíme, že nefungují lidské
vztahy, a proto se rozpadají manželství a rodiny a následně se rozkládá celá společnost. Základem
problému je nefunkční vztah k tomu, který je „kamenem nárožním“ našeho života i celého světa,
Ježíši Kristu. Jedině skrze setkání s ním a důvěrným rozhovorem může růst naše víra a důvěra
v něho, která nám následně otvírá náš duchovní zrak pro jeho hlubší poznání, které vede k větší
oddanosti a lásce. Nemůžeme opravdově milovat někoho, koho neznáme, a poznáme ho jedině
tehdy, pokud s ním budeme ochotni strávit čas, s vědomím, že vlastně všechen čas patří jen a jen
jemu. Snažit se poznávat Boha a najít si na něho čas souvisí i s dalším velice aktuálním tématem,
které se vždy otvírá na počátku školního roku. Je to náboženství dětí. I letos se bude ve farním
centru konat náboženství pro děti.
V dnešní době mají děti mnoho zájmových kroužků a tak se často stává, že na náboženství již
nějak nezbývá čas. A než aby se odřekl jiný kroužek, tak se vynechá náboženství. Předávání víry
je tou nejdůležitější povinností, kterou rodiče z hlediska víry ve vztahu k dětem mají. Proto bych
rád tímto apeloval na rodiče, aby na tuto svoji povinnost, která se určitým způsobem dotýká slibu,
který dávali při křtu dítěte, nezapomněli a nebrali ji na lehkou váhu. Termíny vyučování náboženství budou k dispozici na začátku měsíce září na webových stránkách, v ohláškách při nedělních
mších sv. a také na vývěskách v kostelech naší farnosti. Aby se děti mohly naučit mít rádi Pána
Ježíše, a milovat ho, musejí ho napřed poznat a vědět co nám říká. Kéž se všichni učíme být stále
lepšími dětmi Božími a s radostí a láskou nasloucháme našemu Pánu přítomnému mezi námi pod
eucharistickými způsobami.
K tomu Vám ze srdce žehná P. Vít
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22. týden v mezidobí
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22. týden v mezidobí

první pátek

3

so

sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
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23. neděle v mezidobí
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23. týden v mezidobí
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23. týden v mezidobí
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23. týden v mezidobí, sv. Melichara Grodeckého
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NAROZENÍ PANNY MARIE
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23. týden v mezidobí, sv. Petra Klavera
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23. týden v mezidobí, bl. Karla Spinoly
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24. neděle v mezidobí
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Jména Panny Marie

památka
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sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

památka
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POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

svátek
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Panny Marie Bolestné

památka
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sv. Ludmily, mučednice, české patronky
24. týden v mezidobí, sv. Kornélia a Cypriána,
sv. Roberta Bellarmina
25. neděle v mezidobí
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25. týden v mezidobí, sv. Januaria
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sv. Korejských mučedníků

památka
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st

SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY

svátek
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25. týden v mezidobí
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sv. Pia z Pietrelciny
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25. týden v mezidobí
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26. neděle v mezidobí
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30
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26. týden v mezidobí, sv. Kosmy a Damiána
v žižkovské farnosti
VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA
SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, ČESKÉHO PATRONA
SV. ARCHANDĚLŮ MICHAELA, GABRIELA,
RAFAELA
sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

svátek

památka

slavnost
slavnost
svátek
památka
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sbírka na splátku farního úvěru
neděle 4. 9. (všechny kostely)

termíny: 8. 10.;12. 11.; 10. 12; 14. 1.; 11. 2.;
11. 3.; 8. 4.; 13. 5.; 10. 6.

mše sv. v sobotu – ZMĚNA
od září bude každou sobotu mše sv.
v 8.00 u Sv. Prokopa.

zpovídání ve Svatém roce milosrdenství
podle rozpisu a navíc každý pátek
od 17.20 až do konce mše sv.

schůzky pro ministranty – od 17.00
každou druhou neděli v měsíci
termíny: 11. 9.; 9. 10.; 13. 11.; 11. 12; 8. 1.;
12. 2.; 12. 3.; 9. 4.; 14. 5.; 11. 6
setkávání společenství děvčat –
STUŽKY – od 15.30
v září víkendovka 16.–18. 9.
(pátek odpoledne až neděle).
termíny: 9. 10.; 13. 11.; 11. 12; 8. 1.; 12. 2.;
12. 3.; 9. 4.; 14. 5.; 11. 6
výstav Nejsvětější Sv. Oltářní –
eucharistická adorace
čtvrtek 1. 9. mše sv. 18.00 v kostele
sv. Prokopa a následně eucharistická
tichá adorace do 20.00
termíny: 1. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12. 5. 1.; 2. 2.;
2. 3.; 6. 4.; 4. 5.; 1. 6.
úterý 27. 9. od 17.30 v kostele sv. Anny

hovory o víře pro katechumeny a hledající
od 2. září každý pátek od 19.00
ve farním centru u Sv. Prokopa
mše sv. v Tridentském ritu
pondělí 5. 9. v 18.00 u Sv. Rocha
slavnost Sv. Václava
středa 28. 9. mše sv. v 18.00 u Sv. Prokopa
mše sv. přenášená do rozhlasu
neděle 11. 9. již v 9.00 !!! v kostele sv. Prokopa
Veni Sancte (začátek školního roku)
neděle 4. 9. 2016 v 9.30 – kostel sv. Prokopa
zasedání pastorační rady farnosti
středa 7. 9. 2016 mše sv. v 18.00 –
Sv. Prokop a farní centrum

pobožnost prvních sobot v měsíci
od soboty 3. září bude vždy na první sobotu
v měsíci po mši sv. v 8.00 pobožnost k P. Marii.

sbírka na církevní školství
neděle 25. 9. 2016 (všechny kostely)

úklid kostelů – ZMĚNA –
2. sobota v měsíci
sobota 10. 9. mše sv. v 8.00 – Sv. Prokop

farní den
neděle 25. 9. 2016 mše sv. v 9.30 s udílením
sv. biřmování u Sv. Prokopa

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,
letní měsíce byly poměrně nabité. V červenci jsem společně s dalšími spolubratry navštívil na dva týdny Arcibiskupství pražské. Zde jsme každý den poznávali
různá pracoviště. Praxi hodnotím jako velmi užitečnou zkušenost. Poté jsem týden
pracoval ve svém původním oboru. Bylo fajn být opět s bývalými kolegy. Vážím
si této příležitosti a jsem za ni moc vděčný. Začátkem srpna jsem odjel na týden
na Slovensko, abych byl se svojí rodinou. Navštívil jsem také Tatry. Obdivoval
jsem krásy nespoutaných štítů. Krásné počasí jenom umocňovalo zážitek z výhledu
z Koprovskeho štítu. Cestou zpátky jsme potkali stádo kamzíků a osvěžili se v ledové vodě Hincova
plesa. Doma jsme také připravovali dříví, což je vždy rodinná akce. Po návratu do Prahy jsem zařizoval několik věcí k odjezdu do Říma. Naštěstí se vše povedlo a jede se! Z místa dění nepochybně
podám hlášení ☺. Přeji všem požehnaný start do nového školního roku!

					

S pozdravem
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Svatý rok milosrdenství
kalendář

HLAS PETROVA NÁSTUPCE
Vzpřímeně stát, trpělivě naslouchat, vycházet a hlásat
(výňatek z promluvy Sv. Otce v domě sv. Marty 10. 6. 2016)
Vzpřímeně stát a přijímat Boha, trpělivě naslouchat
Jeho hlasu, vycházet a hlásat Jej druhým lidem – tato
trojice postojů vystihuje křesťanský život.
Člověk může být litujícím hříšníkem, který se navrací k Bohu, i vyvoleným, který Bohu zasvětil život.
V obou případech může podlehnout obavám, že neobstojí, může propadnout depresím, když se víra zahaluje.
K setkání s Bohem je nutné navrátit se do situace,
v jaké člověk byl ve chvíli stvoření – tedy vzpřímeně
stát a kráčet. Tak nás Bůh stvořil – na své výši, jako
svůj obraz, v pohybu. Říká: Jen jdi, jdi dál. Obdělávej
zemi, ať se rozrůstá, a rozmnožujte se…Dej se na cestu, vystup na Horu a tam se zastav v mé přítomnosti.
Eliáš vstal a vydal se cestu.
Jak ale Pán kolem nás prochází? Jak se mohu setkat
s Pánem v jistotě, že je to opravdu On?, ptal se dále.
Čtení z knihy Královské je výmluvné – anděl vyzývá
Eliáše, aby vyšel z jeskyně, do které se na hoře Chorebu ukryl, aby přebýval v Boží přítomnosti. Avšak
k tomuto vyjití proroka nepřesvědčily prudký a silný
vichr, který trhal skály, ani následující zemětřesení
a šlehající oheň.
Další požadavek, s nímž se anděl obrací na Eliáše, zní: Jdi. Vyzývá proroka, aby se vrátil stejnou
cestou, protože mu svěřuje úkol, který má vyplnit. V této pobídce spočívá podnět k neustálé chůzi,
aniž bychom se uzavírali do sobectví vlastní pohodlnosti, nýbrž naopak druhým odvážně přinášeli
Pánovo poselství, tedy misijně vycházeli.
Musíme neustále hledat Pána. Všichni víme, jak na nás působí těžké chvíle – tlačí nás k zemi, halí
vše do temnoty. Nevidíme obzor a nedokážeme vstát – každý z nás to zná! Avšak Pán, který přichází,
nás občerstvuje chlebem a svou silou a říká nám: Povstaň a jdi dál! Kráčej! Takto nastává setkání
s Pánem – vestoje a v chůzi. Pak musíme s otevřeným srdcem čekat, až k nám promluví. A když nám
řekne: “Já jsem to”, víra nabyde na síle. Je však víra jen pro mne, abych si ji hlídal? Nikoli! Máme
jít a dávat ji druhým, pomazávat je, hlásat.
převzato z IS Radio Vaticana

Představujeme
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Zdena Pušová (34) se narodila v Třebíči, ale mnohem více než s tamější bazilikou sv. Prokopa je spjatá s kostelem sv. Prokopa na Žižkově, kde byla pokřtěna
a podílí se zde na řadě aktivit, které jsou s touto farností spojené.

Vedete Stužky – společenství děvčat, chodíte do
farního sboru, organizujete akci Farnost v pohybu, není toho na jednoho přece jen příliš?
Někdy takový pocit mám, sama bych to opravdu nezvládala. Já na to ale sama nejsem – na
všem se podílí řada více či méně skrytých spolupracovníků a podporovatelů, bez nich by Farnost v pohybu ani Stužky nebyly. A zpívání je
můj koníček, to je radost.
Stužky jsou v podstatě dívčí variantou „ministrantského spolča“. Co už máte za sebou?
Naše setkávání začala loni v září společným víkendem v Brandýse nad Labem a máme za sebou
první úspěšný rok. Další setkání měla různorodou
náplň, jednalo se např. o návštěvu nemocných
v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pod Petřínem, pečení buchet pro bezdomovce, aranžování květin, návštěva lanového
centra apod. Společenství je určeno pro děvčata po
1. sv. přijímání. Jeho vznik iniciovala moje kmotra
Bára Vobořilová a na jeho chodu jsem se podílela spolu s Monikou Schotkovou. Monika se ale
přestěhovala za prací do Ostravy. V současnosti
mi s vymýšlením programu a organizací pomáhá
Bára a na dálku i Monika. Při vedení Stužek čerpám i ze své skautské praxe, ale toto společenství
nabízí i něco navíc – duchovní přesah vyjádřený
např. společnou modlitbou. V září se vydáme na
další víkendovku, holky už se můžou těšit.
Můžete přiblížit, která z akcí Stužek byla vašemu srdci nejbližší a proč?
Pro mě byla největším zážitkem návštěva nemocných. Dopředu jsme vyráběly přáníčka a nacvičovaly pár lidovek, moc nám to nešlo. Na místě
bylo vidět, že jsme se všechny ostýchaly. Ale na
můj dotaz „Chcete, abychom vám zazpívaly?“
odpověděli všichni nemocní kladně a bylo na
nich znát, že je těší, že za nimi někdo přišel. Bylo

úžasné vidět, že naše úsilí má smysl, že jsme dokázaly pár nemocných lidí potěšit, že má smysl
konat dobro, i když se nám někdy nechce. Myslím, že tuto atmosféru vnímaly i holky.
Sama jste se stala kmotrou tří kmotřenců,
co tomu předcházelo? Bylo těžké si vybrat
křestní patronku?
Díky svým přátelům jsem se před asi deseti lety
začala setkávat s projevy víry. Na vysoké škole
jsem se účastnila skautského kurzu, kde jsem se
seznámila s Bárou a Petrem Vobořilovými, kteří
tam působili jako vedoucí. Toto setkání pro mě
bylo zásadní. Postupně ve mě dozrálo rozhodnutí
dozvědět se o křesťanství něco více a v roce 2011
jsem začala v žižkovské farnosti navštěvovat kurz
hledačů. Očekávala jsem, že se mezi probíranými
tématy objeví něco, s čím nebudu moci souhlasit, a tím pro mě moje zkoumání víry skončí. To
„něco“ se ale neobjevilo a o Velikonocích roku
2012 jsem přijala křest, Bára a Petr se stali mými
kmotry. Patronka si spíš vybrala mě – před křtem
jsem si uvědomila, že už několik měsíců sedávám
v kostele před sochou svaté Terezičky. A tak se
Terezie z Lisieux stala mojí křestní patronkou.
Po křtu jste začala zpívat ve farním sboru?
Zpěvu jsem se věnovala už dřív, ale sbor ve farnosti jsem začala navštěvovat až po křtu, tedy
před 4 lety. Jsem ráda, že můžu být součástí žižkovského sboru a podílet se tak na doprovodu
liturgie. Stále hledáme nové zpěváky. Přijďte!
Jednodenní akce Farnost v pohybu, kterou
jste v posledních dvou letech zaštiťovala Vy,
má velký ohlas.
Ano, letošní výlet do Štěchovic se povedl, zúčastnilo se ho kolem 60 lidí. Tedy podobně jako v loňském roce, kdy jsme navštívili klášter v Zaječově.
Příště rádi přivítáme více cyklistů!
-im-

Spisovatelka Francine Riversová napsala knižní řadu o biblických postavách (6 žen,
6 mužů), což jsou velmi čtivé příběhy. Z dosud přečtených je mi nejbližší kniha o Rút –
ženě z Moábu
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Brány milosrdenství pražské arcidiecéze
kalendář

V našem putování po kostelech pražské arcidiecéze, které v letošním roce otevřely Svatou bránu milosrdenství, se vracíme opět do Prahy. Na dohled od Pražského hradu, na úpatí protějšího
vrchu Petřína stojí v celém světě proslavený karmelitánský

kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského.
Nejvíce jej ve světě proslavila nevelká soška
Pražského Jezulátka, kterou klášteru darovala
Polyxena z Lobkovic. Vraťme se ale ještě hlouběji do spletité duchovní historie tohoto místa.
Právě v této části Malé Strany stával kdysi malý
kostelík Jana Husa. V letech 1611-1613 si zde
němečtí luteráni vybudovali monumentální novostavbu kostela Nejsvětější Trojice. Autorem
stavby byl nejspíše Giovanni Maria Filippi, který
o několik let později navrhl také kostel boleslavský, o kterém bylo pojednáno v minulém čísle.
Jednolodní kostel měl na východě půlkruhově
ukončený presbytář a na západní straně, směrem
k Petřínu, se počítalo s dvojvěžovým průčelím.
Kostel byl vystavěn za pouhé dva roky, ovšem
věže byly zatím vybudovány pouze do úrovně
římsy kostela.
První bitva třicetileté války, která proběhla dne
8. 11. 1620 na blízké Bílé hoře, rozhodla o osudu
české země i tohoto chrámu. Kostel byl luteránům
zkonfiskován a v září 1624 jej díky přízni císaře
Ferdinanda II. získali bosí karmelitáni, i když předtím o něj projevili zájem dominikáni i jezuité.
Karmelitáni věnovali úpravám kostela maximální úsilí a jeho zásadní přestavbu stihli realizovat
už v průběhu války. Kostel byl (kromě nového
zasvěcení) stranově přeorientován: v místě západního průčelí byl vybudován prodloužený
mnišský chór (presbytář) a naopak v místě původní východní apsidy, která musela být odbourána, bylo vystavěno nynější monumentální
průčelí směřující do rozšířeného prostoru při
Karmelitské ulici. To vše bylo realizováno do
roku 1644. Průčelí je inspirováno podobou římského kostela Santa Maria della Vittoria, který
toto zasvěcení dostal na přání císaře po vítězné
bělohorské bitvě a jehož průčelí bylo vybudováno v letech 1624-26. V závěru 60. let 17. století
bylo do plné výšky vyzvednuto zdivo jižní věže.
Z důvodu regulí, požadujících chudobu karmelitánů, nebylo možné dostavět obě věže. Ze stejného důvodu byla také výzdoba fasád v nových
horních podlažích věže výrazně zjednodušena
oproti starší spodní části, která je bohatě plasticky členěna.

Nejen presbytář a průčelní fasáda změnily své
umístění. Přemístěn byl například i původní
vstupní portál, který se nacházel v severní boční zdi kostela. Nyní jej naleznete v ohradní zdi
vpravo od kostelního průčelí. A změnilo se také
umístění samotného Jezulátka. To se nacházelo
nejprve v chóru, od roku 1641 pak v kapli vlevo za vstupem, dnes je zde kaple sv. Kříže. Tato
kaple časem přestala stačit celým zástupům ctitelů, kteří pak překáželi u vstupu kostela. V roce
1741 proto byla soška přemístěna na svou nynější pozici přibližně uprostřed severní boční stěny kostela, roku 1776 zde pro ni byl zbudován
důstojný oltář.
-lb-

akce
Slovoměsíce
na úvod
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FARNÍ DEN 25. 9. 2016

9:30	slavnostní bohoslužba s udělováním svátosti biřmování
Mši svatou bude sloužit pomocný biskup pražský Mons. Karel Herbst a při mši
svaté bude udělovat svátost biřmování. Pokud pojedete na mši sv. autem, přijeďte
s dostatečným předstihem.
asi 11:00	farní jarmark
Jednotliví „farmáři“ mohou v uličce mezi kostelem a gymnáziem nabízet za příspěvek např. med, slivovici, víno, koláčky, zeleninu, marmelády, klobásky, ovoce,
ruční výrobky apod. Může-li se někdo aktivně zapojit, ať se co nejdříve přihlásí na
uvedený kontakt.
Kontakt: Václava Hilbertová, hilbertova.vaclava@seznam.cz. Termín: do 18. 9. 2016
12.00	společný oběd
Všechno další dění se odehraje v parku Rajská zahrada: od kostela sv. Prokopa
Vlkovou ulicí až na její konec, kde je hlavní vstup. Od 12:00 se zde bude vydávat
jednoduchý oběd. Pokud můžete pomoci s přípravou během soboty nebo rádi uvaříte něco na zub, ozvěte se na níže uvedený kontakt.
Zodpovědná osoba: Petr Vobořil, voboril@farnost-zizkov.cz
14:00–16:00	dětský program
Jako obvykle bude připravený program i pro nejmenší. Uvítáme dobrovolníky z řad
mládeže i dospělých, kteří chtějí pomoci s organizací dětského programu a budou
na jednotlivých stanovištích připraveni se dětem věnovat.
Kontakt: Barbara Oudová Holcátová, barbara.katerina@gmail.com.
Termín: do 18. 9. 2016
13:00–14:00 fotbalový turnaj – starší žáci
14:30–15:30	fotbalový turnaj – muži
Starší chlapci a muži se mohou vrátit do svých klukovských let a přátelsky si
změřit síly ve fotbalu. Šatny i sprchy, jakož i dresy budou k dispozici. Potřebujeme
jen včas přihlásit zájemce, abychom věděli, kolik mužstev bude na hřišti v Rajské
zahradě bojovat o výhru. Prosíme, udělejte tak co nejdříve!
Kontakt: Tomáš Mikulenčák, tomas.mikulencak@seznam.cz.
Termín: do 18. 9. 2016
15:30	soutěž v pečení buchet
Přihlaste se do soutěže a pak v den konání přineste do Rajské zahrady svou buchtu.
Pětičlenná komise anonymně vybere a vyhodnotí tu nejchutnější!
Kontakt: Veronika Boháčová, veronikabohacova@centrum.cz Termín: do 18. 9. 2016
13:00–16:00	doprovodný program
K poslechu bude hrát kapela RETRO PROJEKT. Repertoár kapely je zaměřen
především na šansonové klasiky a gypsy-swingové, jazzové skladby 30.–60.let
20. století. Hrají covery a přidávají i svou vlastní tvorbu ve stylu retra a šansonu.
Dále se můžete těšit i na taneční workshop.
Program v Rajské zahradě moderuje Tomáš Havelka.
Změna programu vyhrazena
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Pro potěchu duše/farní kalendář
dovolená

Hodnota mše svaté
Při mešní oběti jsou přinášející a oběť nekonečně důstojní; je to ten, o kterém sám Bůh Otec říká:
„Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení.“ (Mt 3,17) Proto má mše svatá nekonečnou
hodnotu. Mší svatou se Bohu prokazuje nekonečná čest. Mešní oběť má stejnou hodnotu jako oběť
na kříži na Kalvárii, protože se tady obětuje stejný Syn jako tam. Tak jako slunce překonává leskem
všechny planety a země překonává všechny hvězdy dohromady, tak překonává zbožná přítomnost
na mši svaté všechna naše díla ve své důstojnosti a užitečnosti. „Udělejte všechno možné, abyste
mohli být denně přítomni na vznešené a svaté oběti mše svaté. Protože mše svatá je centrem křesťanského náboženství, sluncem duchovních cvičení, srdcem veškeré zbožnosti a blahoslavenství.
Její vyslechnutí je dokonce užitečnější než nejznamenitější druh modlitby, rozjímání. Protože při
rozjímání si Krista pouze představujeme, při mši svaté je ale osobně přítomný. Když vám ale nutné
okolnosti zabraňují v účasti, musíte alespoň své srdce přinést k oltáři a být tak přítomni mši svaté
duchovním způsobem.“ (Sv. František Saleský)
Kdo chce obdržet velkou milost dobré smrti, ať poslechne slova sv. Bernarda: „Není možné, aby
křesťan, který často a zbožně bývá přítomen na mši svaté, zemřel špatnou smrtí.“ Vezměme si tedy
za své heslo: „Mše svatá je moje nebe.“
přeloženo z časopisu Dienst am Glauben 3/2016

srdečný pozdrav z farní dovolené v Neratově

Dějiny
papežství
Slovo na
úvod

164. INNOCENC II.
(1130 – † 1143)

10
10
Vlastní jméno
nebo rod:

Gregorio Papareschi

Původ:

Itálie

Datum narození: neznámé

Gregorio Papareschi se narodil v rodině spřízněné se starobylým římským rodem Guidoni
a od počátku byl určen pro církevní kariéru.
V r. 1116 je poprvé doložen jako titulární kardinál-jáhen při S. Angelo. V této funkci stál
po boku několika papežů, v jejich službách
byl legátem ve Francii a ve Svaté říši, kde
dojednával uzavření konkordátu mezi císařem
a papežem r. 1122.
Okolnosti papežské volby po smrti Honoria II. 13. února 1130 obnažují politickou podstatu středověkého papežství. Již 14. února se
volby chopila skupina kardinálů a nestandardně se rozhodli delegovat akt na skupinu osmi
zástupců, kteří chvatně zvolili kardinála Papareschiho. O pouhé tři hodiny později však
ostatní přítomní kardinálové zvolili většinou
hlasů papežem kardinála Pietra Pierleoniho –
vzdoropapež Anaklet. Papareschi byl de facto
zvolen menšinou kardinálských hlasů.
Vzhledem k tomu, že Analekta podporoval
mocný římský patriciát, musel Innocenc krátce po svém zvolení Řím opustit. Navštívil
všechna tehdejší zaalpská mocenská centra
a obratnou diplomacií si zajistil uznání ze stra-

Místo narození:

Řím

Datum zvolení:

14. únor 1130

Datum smrti:

24. září 1143

Místo úmrtí:

Řím

Místo pohřbu:

basilika Santa Maria
in Trastevere

Pontifikát:

13 let + 7 měsíců

ny francouzského krále (zde pomohla zejména autorita Bernarda z Clairvaux), německého
krále Lothara III. a Jindřicha I. Anglického.
V roce 1133 se Inocenc cítil dostatečně silný
na otevřený střet s protivníkem, jehož v římském opevnění podporoval normanský vládce
jižní Itálie a Sicílie Roger II. Innocenc vjel
do Říma s vojenským doprovodem vedeným
Lotharem III., který byl v lateránské basilice
slavně korunován císařem. Krátce poté, co
německá výprava opustila Svaté město, však
vyšlo najevo, že tato demonstrace Analektově
pozici v nejmenším neuškodila – Inocenc musel Řím opustit podruhé a uchýlil se do Pisy.
Konec sváru přinesla až smrt vzdoropapeže
Analekta v r. 1138. Jeho přívrženci sice zvolili
nástupcem Viktora IV., ale ten záhy na naléhání Bernarda z Clairvaux rezignoval a Innocenc II. se mohl nerušeně chopit úřadu.
Innocenc II. zemřel 24. září 1143 a je pohřben
v římské basilice S. Maria in Trastevere, kde
je ctěn jako fundátor dnešní podoby kostela.
Zdroj: IS Getsemany
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setkání
mládeže
kalendář

Mladí na Žižkově
Milí farníci.
Jak jste jistě zaregistrovali, konalo se během druhé poloviny července světové setkání mladých
v Krakově. Mnoho skupin mladých přijíždělo též do Prahy, aby zde obdivovali mnohé krásy naší
kultury a obohatili tak svoji cestu a program při cestě na setkání se Svatým otcem Františkem.
Mnohé skupiny se zastavily také u Sv. Prokopa a u Sv. Anny a slavily zde mši svatou a měly též
společné modlitby. Bylo velice povzbuzující vidět tyto mladé z různých částí světa, kteří chtějí žít
svoji křesťanskou víru s opravdovostí, nadšením a statečností. Spolu s dalšími pomocníky jsem
jim otvíral kostel a připravoval na mši svatou a přitom měl s nimi velice zajímavé a obohacující
rozhovory. U Sv. Prokopa byla skupina 16 chlapců ze Singapuru a mezi nimi i někteří z Vietnamu
a Filipín. Dále několik skupin ze Španělska a také skupina z Chile.
Jedna skupina děvčat ze Španělska pomáhala s úklidem kostela sv. Anny a sv. Rocha v rámci sociálního projektu, při kterém každý rok vyjíždějí do nějaké země a pomáhají ve farnostech s tím,
co je třeba. Byl jsem za tuto pomoc velice vděčný, zvláště když se úklid uskutečnil před poutí
ke Sv. Anně a také před výročím posvěcení kostela sv. Rocha. Pro naši kroniku i Prokopské listy
přikládám několik fotografií.
O. Vít

Farní
Slovocharita
na úvod
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Milí přátelé a příznivci naší Charity
Dne 25. září bychom rádi zase uspořádali farní jarmark, ale bez vaší pomoci se nám to nepovede.
Proto prosím všechny, kdo by nás mohli podpořit a věnovat nějaké své výrobky/výpěstky, aby se
mi ohlásili na tel. 774 350 701 nebo mail: hilbertova.vaclava@seznam.cz. Potřebujeme to abychom
zjistili, kolik stolů máme připravit.
Uvítáme jakékoli příspěvky: pečivo – slané, sladké, chlebíčky, domácí limonádu, víno, zavařeniny,
ovoce, zeleninu, květiny nebo jiné vaše výrobky.
Výtěžek z jejich prodeje je naším jediným příjmem, proto jsme za něj vždycky vděčni.
Děkuji
Václava Hilbertová

Potřebujete pomoci?
Jste v seniorském věku a přihodilo se vám cosi typického pro Prahu? Samota, smutek, deprese,
rodinné, vztahové či finanční problémy? Jste ve složité situaci a myslíte si, že na ni není rada
ani lék? Pomoc je blízko. REMEDIUM, Klub pro seniory – sociální služba.
Službu poskytujeme v Klubu REMEDIUM, Táboritská 22, 130 00 Praha 3
telefon: 222 712 940, email: senior@remedium.cz, web VSTUPUJTE.CZ.
My v klubu jsme tu pro vás už víc než 20 let. Ani jeden lidský osud nám není lhostejný!

bible na každýkalendář
den – září

13
13
Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá

Biblické souřadnice Obsah čtení
2 Mak 1,1-9
2 Mak 1,10-36

Dopis židům v Egyptě r. 124 př. Kr.
Dopis židům v Egyptě r. 164 př. Kr.

2 Mak 2,1-18
2 Mak 2,19-32
2 Mak 3,1-23
2 Mak 3,24-40

Pokračování dopisu
Předmluva pisatele
Zrada Benjamínce Šimeóna
Zásah Boží a Héliodórovo obrácení

2 Mak 4,1-22
2 Mak 4,23-50

Šimeón napadá Oniase
Onias zavražděn

2 Mak 5,1-27
2 Mak 6,1-31
2 Mak 7,1-23
2 Mak 7,24-42
2 Mak 8,1-7
2 Mak 8,8-36

Jásonův útok na město
Pohanský kult v chrámě
Mučednictví sedmi bratrů
Mučednictví matky
Vzpoura Judy Makabejského
Níkánórovo tažení

2 Mak 9,1-29
2 Mak 10,1-13
2 Mak 10,14-38
2 Mak 11,1-12
2 Mak 11,13-38
2 Mak 12,1-9

Konec Antiocha Epífana
Vyčištění chrámu
Juda vítězí nad Tímotheem
Utkání s Lýsiásem
Mír se židy
Židé v Jafě topeni

2 Mak 12,10-45
2 Mak 13,1-26
2 Mak 14,1-25
2 Mak 14,26-36
2 Mak 15,1-16
2 Mak 15,17-39

Vítězné bitvy Judovy
Antiochův vpád do Judska
Alkimos proti Judovi
Alkimos rozdmýchává nepřátelství
Níkanor se rouhá
Smrt Níkánórova

Druhá kniha Makabejců (řec. Makkabáion déuteron) byla původně napsána řecky mezi lety 130
a 100 př. Kr. Autorem byl egyptský Žid, žijící v Alexandrii. Jde o výtah z pětisvazkového díla Jásona
z Kyrény (srov. 2 Mak 2, 19–32), jež umělecky popisuje hrdinské činy Judy Makabejského, svědectví
židovských mučedníků a vyzdvihuje Boží zásahy do dějin vyvoleného národa. Autor se svým textem
obrací především na Židy žijící v Alexandrii, aby v nich vzbudil zájem o osudy svého národa v původní
vlasti, především o chrám a posvátné spisy. Tato biblická kniha obsahuje mj. nauku o vzkříšení těla,
o věčném životě, o přímluvě svatých, o účinnosti modlitby za mrtvé, o stvoření světa z ničeho aj.
Kniha je poslední knihou Starého Zákona. Spolu s předchozí První knihou Makabejců ji má zařazenou
do biblického kánonu pouze katolická církev; Židé ji na svém synodu v Jamnii kolem r. 90 vyloučili
z Bible a protestanti po svém odloučení od katolíků převzali tento židovský seznam inspirovaných knih
do své Bible.

pravidelné
aktivity
Slovo na úvod
Náboženství dětí
pondělí–čtvrtek odpoledne
Náboženství je důležitou součástí lidského
formování dětí i mládeže. Ve školním roce
2016–2017 se vyučuje od září.
● předškoláci – M. Provinská, místnost A
● 1. ročník ZŠ – M. Provinská, místnost A
● 2. ročník ZŠ – M. Provinská, místnost B
konkrétní termíny budou ještě
upřesněny a oznámeny
● 3. ročník ZŠ a příprava k 1. sv. přijímání –
P. Vít Uher na webových stránkách farnosti:
www.farnost-zizkov.cz, místnost A
● 4.–5. ročník ZŠ – Jakub Kronaisl místnost A
● 6.–7. ročník ZŠ –B. Oudová Holcátová,
místnost A
● 8.–9. ročník ZŠ – B. Oudová Holcátová,
místnost
Farní centrum sv. Prokopa (Čajkovského 36,
Praha 3)
Další info: http://nabozenstvi.unas.cz; MiladaProvinska@seznam.cz; farnost-zizkov@efara.cz
Biblická hodina
čtvrtek 19.00–20.30 (kromě 1. čtvrtku v měsíci)
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.
Hovory o víře pro katechumeny
a hledající
každý 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 druhá sobota 8.00–11.00
Každou druhou 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.

15 15

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. Nová skupina „hledajících“ začala
svá setkávání 19. května 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 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. Kdykoliv
můžete kontaktovat P. Víta Uhra (731 625 910) a požádat o udělení svátosti smíření a eucharistie,
a to jak u Vás doma, tak i jakémkoliv nemocničním zařízení. Při vážném onemocnění anebo před
vážným lékařským zákrokem Vám rád udělím svátost pomazání nemocných.

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. Zájemci ať
se přihlásí osobně u P. Víta Uhra na tel. 731 625 910

Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha 3-Žižkov; administrátor: P. Vít Uher;
redaktorka: Dana Bartošová, grafická úprava: Petra Tejnická. Příspěvky mohou být redakčně upravovány.
Náklad: 250 ks; tisk: Petr Beran, www.pb-tisk.cz; výrobní cena: 10 Kč.
Děkujeme za váš příspěvek
Neprodejné

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

září 2016

Kostel sv. Rocha
(Olšanské nám.)

18.001)

Úterý

18.002)

Středa

18.00

6.003)

Čtvrtek

18.004)

Pátek

18.00

Sobota

8.005)

Neděle

9.30

8.00

s latinským ordináriem,
4krát ročně v tridentském ritu
2) 
každé poslední úterý v měsíci 30 minut
přede mší výstav Eucharistie
3)
v červenci a srpnu mše sv. nejsou, v době adventní
zpíváme roráty.
1)

11.00

17.00

k aždý první čtvrtek v měsíci po mši sv. eucharistická adorace do 20.00
vždy druhou sobotu v měsíci po mši sv. úklid
kostelů

4)
5)

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

284
267

Kostel sv. Anny
(Tovačovského ul.)

výpomocný duchovní
Antonín Ježek
administrátor
Vít Uher
administrátor
Vít Uher

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

Ekonomické okénko
k 31. 8. 2016

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

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

3 920 673,12 Kč
29 324 Kč
10 003 Kč

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

Prokopské listy

měsíčník nejen pro žižkovské farníky

