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Slovo na úvod 2

Drazí farníci.
Opět vstupujeme do měsíce, který je doslova prodchnutý velkými světci, kteří 
svým životem ovlivnili a do dnešní doby ovlivňují život církve i světa. Zvlášt-
ním způsobem je ale tento měsíc věnován modlitbě svatého růžence a to kvů-
li památce Panny Marie Růžencové, která nám připomíná, jak mocnou zbraň 
díky této modlitbě máme v rukou. Modlitba růžence zachránila v pohnutých 
dobách Evropu a pomohla jí upevnit její zakořenění v křesťanské víře. Jed-
ním ze světců, které si budeme v tomto měsíci připomínat, je i sv. papež Jan 

Pavel II. Ti, kteří zažili jeho pontifikát, jistě nezapomněli na jeho vřelý, upřímný a hluboký vztah 
k Matce Boží a s tím spojenou lásku k modlitbě sv. růžence.
Z vyprávění těch, kteří se v jeho době účastnili biskupských synod na různá témata, jsem slyšel, že 
při vystoupeních biskupů, kterých se ve velké míře sám papež účastnil, měl vždy v ruce růženec, 
na kterém posunoval jednotlivá zrnka, a bylo zřejmé, že se ho modlí. V r. 2002 vydal apoštolský 
list – Rosarium Virginis Mariae – který celý pojednává jen a pouze o této modlitbě a připomíná 
a vyzdvihuje i listy svých předchůdců papežů, kteří tuto modlitbu velice podporovali. Hned na 
začátku píše: „Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého postupně vyvinul ve 
druhém tisíciletí, je oblíbenou modlitbou mnoha světců, která je doporučována učitelským úřadem. 
Ve své jednoduchosti a hloubce zůstává také v tomto právě započatém třetím tisíciletí modlitbou 
s velkým významem, jejímž posláním je přinášet plody svatosti. Výborně se hodí k duchovní cestě 
křesťanství, jež ani po dvou tisících letech neztratilo nic ze svěžesti svých počátků a jež je Božím 
Duchem povzbuzováno, aby „vplulo na širé moře“ (duc in altum!) a neustále hlásalo, ba „hlasitě 
volalo“ do světa, že Kristus je Pán a Spasitel, „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6), „cíl lidských dějin 
a bod, v němž se sbíhají tužby dějin a civilizace“ (RVM 1). V tomto listě se sám papež vyznává 
z velké lásky k růženci, který ho od mládí provázel jeho životem. 
Minulý měsíc byla svatořečena Matka Tereza, která chodila skoro neustále s růžencem v ruce, a jak 
víme, nebylo to jen pro ozdobu. Příklady těchto a mnoha dalších velkých svatých nás upozorňují, 
ale především vyzývají, abychom tuto modlitbu nepodceňovali a především abychom ji sami uved-
li zvláště v tomto měsíci do našeho života. Bůh nám nabízí své milosti a dary, ale je třeba používat 
prostředky, skrze které je můžeme přijmout.
Nemohu také nevzpomenout, že to bude právě rok, kdy jsem nastoupil do farnosti sv. Prokopa zde 
na Žižkově. Jak jsem již vícekrát psal a říkal, bylo moje jmenování do farnosti dosti náhlé a neče-
kané, a proto o to více náročné, jak pro mne, tak i pro vás jako farníky. Můj předchůdce P. Miloš 
zde působil skoro 15 let a o to více bylo těžké se s ním rozloučit a přijmout někoho nového. Snad 
nikdo ale nemohl čekat, že přijde jeho kopie anebo že se ho bude jeho nástupce snažit napodobo-
vat. Každý kněz je jako člověk samozřejmě jiný, ale všem nám jde jen a jen o jedno: být nástrojem 
Boží milosti při předávání jeho nadpřirozeného života ve svátostech a při hlásání Božího slova. 
Jistěže je u každého rozdílná forma, ale každému knězi musí jít především o to, aby přitáhl duše 
k Pánu a tím tedy do nebe. To je i mé prvořadé úsilí, ať již se mohou tato slova zdát zastaralá a ne-
moderní. Tuto starost krásně připomíná heslo, které si zvolil sv. Jan Bosco při péči o své chlapce: 
„Dej mi duše a ostatní si vezmi.“ Ano i já chci pečovat o duše, protože to je prvořadá a nejvlastnější 
starost kněze. Právě proto bych chtěl v tomto měsíci věnovat modlitbu růžence na tento úmysl, 
abychom mohli s pomocí Panny Marie společně kráčet na cestě do Božího království. Byl bych 
velice rád, kdybychom se mohli v tomto měsíci modlit sv. růženec před každou mší sv. a tím také 
i posílit naše vzájemné pouto s matkou Boží. Kdo jiný nám může pomáhat na naší cestě „slzavým 
údolím“ než ona. O ní se chci pevně opírat i já a skrze sv. růženec vyprošovat Boží požehnání nejen 
pro sebe, ale pro celou farnost.

P. Vít Uher



3 kalendář

říjen 2016

1 so sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve památka

2 ne 27. neděle v mezidobí

3 po 27. týden v mezidobí

4 út sv. Františka z Assisi

5 st 27. týden v mezidobí

6 čt 27. týden v mezidobí, sv. Bruna

7 pá Panny Marie Růžencové, první pátek památka

8 so výročí poSvěcení filiálního koStela Sv. anny svátek

9 ne 28. neděle v mezidobí

10 po 28. týden v mezidobí

11 út 28. týden v mezidobí, sv. Jana XXIII.

12 st 28. týden v mezidobí, sv. Radima

13 čt 28. týden v mezidobí

14 pá 28. týden v mezidobí, sv. Kalista I.

15 so sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve památka

16 ne 29. neděle v mezidobí

17 po sv. Ignáce Antiochejského, biskupa a mučedníka památka

18 út Sv. evangeliSty lukáše svátek

19 st 29. týden v mezidobí, sv. Jana de Brebeuf  a sv. Izáka Jogues

20 čt 29. týden v mezidobí

21 pá 29. týden v mezidobí, bl. Karla Rakouského

22 so 29. týden v mezidobí, sv. Jana Pavla II.

23 ne 30. neděle v mezidobí

24 po 30. týden v mezidobí, sv. Antonína Marie Klareta

25 út 30. týden v mezidobí

26 st 30. týden v mezidobí

27 čt 30. týden v mezidobí

28 pá Sv. apoštolů šimona a judy svátek

29 so 30. týden v mezidobí

30 ne 31. neděle v mezidobí

31 po 31. týden v mezidobí, sv. Wolfganga
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modlitba sv. růžence
vždy 30 min. před mší svatou

sbírka na splátku úvěru
neděle 2. 10. 2016 

všechny kostely

malá dogmatická teologie – 
každou středu

středa 5. 10. 2016 v 19.00  
farní centrum 

výstav eucharistie
čtvrtek 6. 10. 2016 po mši sv. do 20.00 –  

Sv. Prokop
úterý 25. 10. 2016 v 17.30 – 

Sv. Anna

hovory o víře
pátek 7. 10. a 14. 10. a 21. 10. 2016 v 19.00

farní centrum

posvěcení kostela sv. anny
sobota 8. 10. 2016 v 8.00 – 

Sv. Anna

úklid kostelů
sobota 8. 10. 2016 v 8.00

všechny kostely

posvěcení kostela sv. anny (1911)
sobota 8. 10. 2016 mše sv. v 8.00

kostel sv. Anny

setkání malá liturgika – každé pondělí
pondělí 10. 10. 2016 v 18.45

farní centrum

sbírka na misie
neděle 23. 10. 2016

všechny kostely

víkendovka rodin na chatě rezek
bude 26.–30. 10.2016

Milí farníci,
zdravím vás poprvé z Říma. Od mého odjezdu uběhly téměř dva měsíce. Na začát-
ku srpna jsem zakotvil ve farnosti Prvních římských mučedníků v Římě, kde mě ve-
lice srdečně přijal místní farář don Francesco Cerini. Byl jsem Pánu Bohu vděčný, 
protože jsem poznal velmi dobré lidi a pro aklimatizaci si neumím představit lepší 
místo. Ve farnosti byli další dva kaplani, don Antonio a don Francesco. Ve farnosti 
jsem vypomáhal jako akolyta, pomocný kostelník a byl prostě k dispozici, když 
bylo něco zapotřebí. Tyto tři týdny jsem trávil převážně studiem italštiny. Kněží 

měli se mnou trpělivost a velmi mi pomáhali. Nejednou díky jazyku vznikaly humorné chvíle.
Don Antonio jako vyučený kuchař mě alespoň částečně zasvětil do bohatství a pestrosti italské 
kuchyně. Spolupráce s ním mě velmi bavila a výsledek hodně chutnal ☺. Bylo obohacující poznat 
také biskupa z Pobřeží Slonoviny, který byl v Římě na návštěvě, aby si trochu odpočinul. Bydlel 
s námi na faře. Při jídle vyprávěl o své krajině, o místních poměrech, o lidech, o víře, o těžkostech 
a problémech... 
Měl jsem také možnost navštívit jeden domov důchodců. Toto místo mě hodně oslovilo. Původně 
to měl být mezinárodní seminář, ale poté co ho dostavěli, nebyla žádná kněžská povolání. Budovu 
museli nakonec předat a stal se z ní velký domov důchodců. Několik lidí jsem navštívil s farářem na 
pokojích po nedělní mši svaté. Bylo to velmi milé a hezké setkání.
Také jsem se snažil alespoň trochu poznat Řím a vydal jsem se asi na tři větší výlety s mapou v ruce 
a objevoval. Krásné chrámy a basiliky, ale také úzké romantické uličky Trastevere a krásné výhledy 
z Janikulu. Začátkem září jsem se přestěhoval do Nepomucena, kde jsem se seznámil s otcem rekto-
rem P. Petrem Šikulou. Opět jsem se potkal se svými spolubratry z různých diecézí, ale také s milou 
komunitou sester Boromejek. Celé září jsme měli kurz italštiny a v těchto dnech nám začínají před-
nášky. Chtěl bych vám velmi poděkovat za vaší vzdálenou podporu, modlitby a milá slova, která 
jsem od nejednoho z vás dostal. Děkuji a často pamatuji na naši žižkovskou farnost. 
 S pozdravem
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HLAS PeTROVA nÁSTUPCe

Z promluvy Svatého Otce 9. září 2016

Evangelizuje se postojem milosrdenství, tedy tím, že 
se všem stanu vším. Svědectví přináší Slovo. Toto je 
evangelizace. A je zdarma, protože evangelium nám 
bylo dáno zdarma. Milost a spása se nekupuje, ani ne-
prodává. Je gratis! A gratis máme dávat.
Jde o to jít a sdílet život s druhými, provázet na cestě 
víry, dávat růst na cestě víry. Musíme se postavit do 
situace druhého. Pokud je nemocný, jsem mu nablíz-
ku, nezahltím jej argumenty. Jsem blízko, ku pomoci, 
pomáhám. Svědectví přináší Slovo. 
Bohužel i dnes se vyskytují křesťané, kteří svoji služ-
bu žijí jako funkci. Jsou kněží i laici, kteří se holedbají 
tím, co dělají. Ale svatý Pavel říká: Že hlásám evan-
gelium, tím se chlubit nemohu; to je mi uloženo jako 
povinnost – a pokračuje: plním jen úkol. (1 Kor 9,16-
17). Křesťan má tuto povinnost, tedy šířit v této síle 
Ježíšovo jméno jako povinnost, ale z vlastního srdce.
Potom papež připomněl postavu svatého Petra Kla-
vera, jehož liturgická památka připadá na 9. 9. Tento 
misionář – poznamenal – odešel hlásat evangelium. 
Možná si myslel, že bude kazatelem, ale Pán od něho 
chtěl, aby byl nablízku odepsaným té doby, otrokům, 
kteří byli přiváženi z Afriky a prodáváni.
„A tento muž nešel na vycházku s vysvětlením, že jde 
evangelizovat. Neredukoval evangelizaci na funkci ani na proselytismus. Zvěstoval Ježíše Krista 
skutky, mluvil a žil s otroky. Žil jako oni! A takových jako on jsou v církvi mnozí! Mnozí se zapí-
rají, aby hlásali Ježíše Krista. A také my všichni, bratři a sestry, máme povinnost evangelizovat, což 
neznamená klepat na dveře souseda a říkat »Kristus vstal z mrtvých!« Znamená to žít víru, mluvit 
o ní jemně, s láskou, beze snahy někoho přesvědčit, nezištně. A dávat zdarma to, co Bůh dal zdarma 
mně - toto je evangelizace.“

převzato z IS Radio Vaticana
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phdr. karel keller (72) je absolventem FF UK oboru arabistika a hispanistika 
(1961–1966). Jeho činnost je významná v oblasti lingvistiky a filologie. Je poklá-
dán za jednoho z největších znalců baskičtiny. Svoji hispanistickou specializaci 
několik desetiletí uplatňoval na FF UK, kde přednášel o dějinách muslimského 
Španělska.

Proč jste si vybral právě tento obor? jaká 
byla Vaše motivace (nejen) při studiu?
K arabistice jsem se dostal při studiu na gym-
náziu. Byl jsem relativně nadán na jazyky, 
a proto jsem přijal nabídku svého vynikají-
cího učitele dr. Bareše a začal jsem se s ním 
soustavně učit. Vedle němčiny, ruštiny a špa-
nělštiny mě přivedl k arabštině a ke klasickým 
jazykům – latině, staré řečtině a sanskrtu. Tak-
to „vyzbrojen“ jsem snadno udělal v 17 letech 
přijímací zkoušky na filosofickou fakultu, kde 
jsem posléze studoval jako hlavní obory ara-
bistiku a hispanistiku. 

Co následovalo po studiích?
V roce 1966 – už je to 50 let! – jsem absolvoval 
a nastoupil jsem do Orientálního ústavu ČSAV. 
Strávil jsem tam 7 let se zaměřením na lingvis-
tiku, ale po kádrových změnách (vyjádřil jsem 
odpor k normalizační politice při tlumočení 
v Iráku, odmítl jsem vstoupit do KSČ a SSM 
aj.) jsem musel místo opustit. Pár let jsem byl 
zaměstnán u ČSD, Jídelní a lůžkové vozy, ale 
naštěstí jsem mohl působit v jazykové škole, 
kde jsem vyučoval arabštinu a španělštinu.
Po listopadovém převratu mi konečně byla dána 
příležitost vrátit se na filosofickou fakultu. Zá-
jem o arabštinu byl velký, a proto jsem až do 
svého odchodu v roce 2009 vychoval bezmála 
200 studentů. Přednášel jsem lingvistické zále-
žitosti, dějiny a kulturu muslimského Španěl-
ska, islámské reálie a také interpretaci Koránu. 
V současné době vyučuji v bezpečnostních služ-
bách. Moje pobyty v zahraničí byly s ohledem 
na politickou situaci v minulosti skromné. Stu-
doval a přednášel jsem v Egyptě, v Tunisku, ve 
Španělsku a ve Francii. Nyní mám mj. v plánu 
publikovat přehled arabské gramatiky, ačkoliv 
je již dlouho nakladatelem odkládán.

je v Koránu obsaženo něco, co by měl vědět 
i křesťan? 
Po 20 let jsem se věnoval interpretaci koranic-
kých textů v originále. Je v nich řada ustanove-

ní, která nejsou v žádném rozporu s etickými 
pravidly křesťanské morálky, jako je pravidelná 
modlitba, půst, charita či doporučení pouti. Za-
kazuje se krevní msta, podvádění klientů, lichva, 
cizoložství atd., naopak se prosazuje úcta k ro-
dičům i příbuzným, čestnost ve slovech i činech 
a odsuzuje se hrubé jednání či lakota. Přesto se 
nemohu zbavit dojmu, že Koránu něco chybí 
– příznak obětavé a do krajnosti jdoucí lásky, 
caritas. Plyne to dle mého soudu z nadřazenos-
ti islámu k jakémukoli náboženskému projevu. 
Z hlediska islámu je každá víra mylná, pošetilá 
a na konci věků budou všichni lidé muslimy... 

netrápí Vás situace (nejen) v Česku ohledně 
nazírání na muslimy?
Obavy z invaze muslimů jsou zčásti oprávně-
né. Většina není schopna se začlenit do evrop-
ské společnosti, s jejími pravidly a zvyklostmi. 
Nebezpečí ze vzniku jakýchsi ghet, samostatně 
se řídících pravidly šarí´y, je veliké. Když se 
k tomu přidají nenávistní kazatelé (chatíbové) 
v mešitách, které jdou ve Francii, Německu, 
Belgii či Británii do tisíců, je zaděláno na pořád-
ný průšvih. Masové zaměstnávání muslimů je 
iluzí – většina z nich postrádá vzdělání, neumějí 
jazyky, nejsou schopni se orientovat v odlišném 
prostředí, nezvládají moderní techniky atd., 
a jsou tudíž na okraji společnosti a část z nich 
se radikalizuje. V Koránu je řada súr, ze kterých 
jde strach (např. 2:191 a 193,  5:72-73,  5:51, 9:5, 
22:19-21 aj.), a frustrovaní fanatici, byť byli pů-
vodně nábožensky vlažní, se toho chytají. 

Co naopak obdivujete?
Mám velký respekt k arabské civilizaci, která 
nám zprostředkovala antické dědictví a obo-
hatila naše vědomí o takové filosofy a lékaře, 
jakými byli např. Ibn Síná, Ibn Rušd, al-Ghaz-
zálí, al-Fárábí, ar-Rází, astronomy – al-Bitrúdží, 
geografy – al-Idrísí, optiky – Ibn al-Hajtham či 
sociology – Ibn Chaldún aj. Z řady knih, které 
mám k dispozici, mohu doporučit čerstvě vyšlou 
publikaci – Ibn Síná: Láska jako cesta k Bohu.
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ibn Síná: láska jako cesta k bohu. Obsahuje čtyři méně známe spisy: Živý, syn Bdícího, 
Pták a Salamán a Absál jsou příběhy o iniciaci lidské duše při její duchovní cestě vzhůru smě-
rem k Bohu. Pojednání o lásce,představuje autorovo filosoficé zázemí,kdy považuje lásku, 
jakožto hybný princip duchovní poutě a andělského potenciálu lidské duše.

Co mají Bible a Korán společné?
Pochopitelně islám čerpá v nejednom ohledu ze 
Starého i Nového zákona: přítomni jsou Adam, 
Abrahám, Noe, Mojžíš i Ježíš (jako Prorok). Pro-
to jsou někdy nazývána v rámci ekumeny jako 
abrahámovská, bez ohledu na jejich obecné vy-
znění. Např. konverze ke křesťanství je trestána 
smrtí (podle wahhábistů či salafistů) nebo hlu-
bokým opovržením a vyřazením ze společnosti. 
Křesťan se tedy nesmí oženit – podle islámského 
zákona, šarí´y – s muslimkou, i když v opačném 
případě je tomu naopak, ovšem křesťanské ženě 
se doporučuje přestoupit na islám. 

Postavení ženy v islámu je neustále diskuto-
vané téma...
Žena vůbec je v islámu v inferiorním postavení: 
muži je dovoleno mít až 4 ženy (vedle milenek), 
pro dospělé ženy je vhodné nosit burku (v Af-
ghánistánu, Pákistánu), čádor (v Íránu), nikáb 
(v zemích Arab. poloostrova) nebo hidžáb (Tu-
recko, Egypt) – podle různého stupně zahalení. 
V sekulárněji smýšlejících zemích se předpisy 
v minulosti poněkud uvolnily, ale nyní je tomu 
spíše naopak.

           -im-

Svatomartinskývýlet
Dne 12. 11. 2016 společně podnikneme 
vlakem již tradiční výlet sv. Martina. 
Tentokrát bude našim cílem Proseč-
nice. Sraz bude v 9:00 h na hlavním 
nádraží pod odjezdovou tabulí vedle 
knihkupectví. Předpokládaný návrat je 
v 18:35 hodin.
Trasa není vhodná pro kočárky. Pokud 
by však byl eminentní zájem kočárko-
vých dětí, trasu upravíme.
Přihlašujte se do 9. 11. 2016 na email: 
voboril@farnost-zizkov.cz.



Slovo na úvod 88ohlednuti za farni dovolenou

návštěva chráněných dílen v Bartošovicích

společné výlety do okolí

společný závěrečný piknik v Neratově

společné výlety do okolí

návštěva o. Miloše

 večery při hudbě a povídání



9 kalendář9 brány miloSrdenStví pražSké arcidiecéze

V tomto čísle si budeme povídat o jednom z nejznámějších poutních míst v celých Čechách. 
Nechybí mu nic z nezbytných atributů – poloha na vrcholku kopce, činící ze stavby nepřehlédnu-
telnou dominantu krajiny, barokní kostel postavený v místě starobylé poutní kapličky, obklopený 
ambity s cyklem nástěnných maleb, gotická soška Panny Marie s Ježíškem s řadou svědectví 
o zázracích, které si tu věřící vymodlili. Skutečně přední význam tohoto místa byl zdůrazněn 
korunovací sošky v roce 1732, povýšením kostela na baziliku minor papežem Piem X. v roce 
1905 a naposledy letos, kdy zde byla otevřena svatá brána roku milosrdenství. Asi nebylo těžké 
uhodnout, že tím místem je

V letech 2015–2016 proběhla velká rekon-
strukce areálu, který ve své nynější velkole-
pé podobě vznikl na místě staršího, mnohem 
skromnějšího objektu již v 17. století. V té 
době na tomto místě působili jezuité, kterým 
byla Svatá Hora svěřena do správy v roce 1647. 
Autorem návrhu z roku 1658, obsahujícího 
centrální svatyni na vyvýšeném pódiu a obdél-
ný prstenec ambitů s nárožními polygonální-
mi převýšenými kaplemi, byl známý architekt 
Carlo Lurago, který pro jezuity pracoval také 
v Praze (Klementinum, kostel sv. Ignáce…) 
a jinde, též v blízké Březnici. Tato raně barok-
ní úprava poutního areálu, která z něj učinila 
vzor pro řadu dalších poutních míst v Čechách, 
proběhla v letech 1660–1673. Osmiboké kap-
le v nárožích nesou názvy: Plzeňská, Pražská, 
Mníšecká a Březnická. Na počátku 18. století 
se na zvelebování areálu podílel další slavný 
architekt českého baroka, Kryštof Dientzenho-

fer. V této době vzniká hlavní, bohatě zdobený 
portál východní Pražské brány a jižní portál 
brány Březnické. 
Po baroku, zlaté době zbožných poutí a poutních 
míst nejen v Čechách, přišla éra osvícenství, ve-
deného snahou po racionalizaci státní správy 
a života lidí. Již v roce 1773 byl papežem Kle-
mentem XIV. na nátlak evropských panovníků 
zrušen jezuitský řád. V našich zemích byl tzv. 
osvícenský absolutismus reprezentován nejvý-
razněji osobností císaře Josefa II., který prová-
děl radikální reformy v mnoha oblastech. Mimo 
jiné nechal zrušit většinu klášterů a zakázal pou-
tě, protože lid „zdržovaly od práce“. Zatímco 
některé z reforem přetrvaly (toleranční patent, 
zákaz pohřbívání ve městech), jiné musel sám 
císař pro ostrý odpor odvolat (např. zákaz po-
hřbívání v rakvích).
Část radikálních reforem osvícenství pak ustou-
pilo v průběhu 19. století určitému opětovnému 

oživení duchovního 
života. V roce 1814 
papež Pius VII. 
celosvětově obno-
vil jezuitský řád, 
ovšem na Svatou 
Horu, která též za-
čala znovu více 
ožívat, se jezuité 
již nevrátili. V roce 
1861 dostali Svatou 
Horu do správy re-
demptoristé, kteří 
zde působili do roku 
1950 a po násilném 
přerušení komunis-
tickou diktaturou 
zde od roku 1990 
působí i nadále.
 -lb-

bazilika nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami.
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Guido del Castello se narodil v římském Tos-
kánsku; vzdělání získal v Paříži, kde pojal 
velkou lásku k Francii a stal se žákem Abe-
larda (1079–1142), významného filosofa své 
doby, jehož učení se ale ne ve všem shodovalo 
s učením Církve a bylo napadeno sv. Bernar-
dem z Clairveaux a oficiálně odsouzeno kon-
cilem v Sens (1140).
Abelardovým myšlenkám se říkalo „konceptu-
alismus“; dále vystupoval proti tezi, že filoso-
fie má být pokornou vůči teologii. Zdůrazňuje 
přednost vědění před slepou vírou. Podřídil se 
však a zemřel v míru s katolickou církví.
Budoucí papež Guido však na rozdíl od svého 
učitele zůstal věrný učení Církve a i v osob-
ním životě proslul dodržováním církevní dis-
ciplíny a celkovou osobní svatostí. 

V roce 1128 jej papež Honorius II. jmenoval 
kardinálem a roce 1140 byl papežem Innocen-
tem II. vyslán jako papežský legát do Fran-
cie.
25. 9. 1143 byl Guido de Castello zvolen pa-
pežem a přijal pontifikální jméno Celestin II. 
Jeho osobní erb byl velmi podobný tehdejší-
mu erbu francouzskému.
Jedním z jeho prvních papežských rozhodnu-
tí bylo zrušení interdiktu nad Francií, aby tak 
přispěl ke zmírnění napětí mezi touto zemí 
a Svatým stolcem.
Na druhé straně se ale začínal rozvíjet kon-
flikt mezi papežem a králem obou Sicílií Ro-
gerem.
Tento konflikt však už papež Celestin II. ne-
dořešil, neboť po ani ne půlroční vládě dne 
8. března 1144 zemřel.

Zdroj: Ch. Coulombe: Náměstkové Kristovi

165. CeLeSTIn II.
(1143 – † 1144)

Vlastní jméno 
nebo rod:

Guido del Castello

Původ: Itálie

Datum narození: (1100–1105)

Místo narození: Tuscia, Itálie

Datum zvolení: 25. 9. 1143

Datum smrti: 8. 3. 1144

Místo úmrtí: Řím

Místo pohřbu: Řím, Lateránská basilika

Pontifikát: 6 měsíců
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Ééééj, svietilo slnéčko… a mnoho dalších halekaček mohlo znít v srdci Beskyd – v obci Zděchov, 
kam se Žižkovský chrámový sbor koncem prázdnin vypravil na soustředění. Parta nesourodých 
zpěváků, dělených dle hlasových dispozic, ladila při různých rytmických a intonačních cvičeních 
své hlasy do mohutné sborové pospolitosti.
Poprvé jsme se vypravili mimo zkušebnu ve farním centru, poprvé jsme prožívali společné soužití 
nejen s notami, mezi sebou, ale hlavně s vírou. Tu jsme objevovali nejen ve společných modlitbách, 
při bohoslužbě, ale hlavně jsme byli svědky, jak se žije ve víře. Mnohé z nás si Bůh přitáhl až v do-
spělosti. Najednou se nás dotýkala víra zakořeněná po několik generací.
Pěvecké zkoušky, zdolávání všech pěveckých úkolů je za námi. Jeden večer jsme poseděli se členy 
tamního sboru. Rozdávali se postupně noty střídavě jednoho, pak druhého tělesa. Do novinek, ale 
i společných skladeb jsme se zakusovali s radostí a velkou chutí. Nic dlužní jsme nezůstali vlasti-
vědnému poznávání kraje… Podsedník, Struhár, Gajdoš, Portáši, Sekerník, Sedlář, Krupař, Pastýř 
a mnohé další povolání jsme objevili na naučné stezce. A hřiby? Rostou, rostou… Prohlédli jsme si 
také historickou expozici Hasičské zbrojnice.
Poslední den nás čekala vystoupení při mši ve Zděchově a v kostele na Hovězím. Věřícím jsme 
předali výsledky našeho zkoušení, z reakcí bylo vidět, že jsme podali dobré výkony. Následně nás 
čekal společný oběd s páterem Vlastimilem Vaňkem. Za všechnu péči patří největší dík manželům 
Sezimovým. Nezbývá než se těšit na další soustředění, vystoupení na Farním dnu i při dalších příle-
žitostech. Rovněž uvítáme mezi sebou další zpěváky.

-jm-

Žižkovský chrámový sbor na soustředění v Beskydech
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Po prázdninách s chutí do práce?
Po prázdninách začnou naše pravidelné aktivity:
● Polední ateliér se sejde poprvé v pátek 8.10. jako obvykle v 9:00 ve farním centru a 
●  Trénování paměti začne 3.10. v 17:15 také ve farním centru. Rádi uvítáme nové posily do obou 

aktivit, nebojte se a přijďte, uvidíte, že vám mezi námi bude dobře.
● Humanitární sbírka proběhne 4. a 5. 11. V prostorách skladu Diakonie v Prokopově ul. 4.
●  Letos bude již 14. ročník akce Strom splněných přání, benefiční koncert se bude konat 20. 11. 

tradičně v Atriu.

Jak vidíte, práce je stále dost, bohužel lidí, kteří potřebují naši pomoc stále neubývá a tak přivítáme 
každou pomocnou ruku, každý váš nápad a iniciativu.

Děkuji vám za přízeň a věřím, že charitní dílo bude mít své pomocníky i nadále.
  Václava Hilbertová

Farnost sv. Prokopa na Žižkově a Diakonie Broumov pořádají

HUMAnITÁRní SBíRKU

pátek 4. 11. 2016 od 13 do 18 hodin
sobota 5. 11. 2016 od 10 do 16 hodin

v prostorách bývalého skladu Diakonie Broumov, Praha-Žižkov, Prokopova 216/4 (ve dvoře)

Vybíráme:
● oblečení všeho druhu – letní, zimní, pánské, dámské, dětské
● domácí textil – ručníky, utěrky, povlečení, záclony
● deky, přikrývky, polštáře – i péřové, spacáky
● nádobí – použitelné, i jednotlivé kusy
● boty – neobnošené (z hygienických důvodů) 
● hračky 
● hygienické potřeby.

Prosíme také o příspěvek na dopravu. Sbírka je určena pro sociálně slabé jednotlivce i rodiny, 
domovy pro seniory, domovy pro matky s dětmi v tísni – v České republice.

Bližší info tel: 736 242 333



13 kalendář13 bible na každý den – říjen

den biblické souřadnice obsah čtení

1. So
2. ne Mt 1,1-2,23 Narození Ježíše Krista
3. Po Mt 3,1-4,25 Počátky Ježíšovy činnosti
4. Út Mt 5,1-48 Blahoslavenství
5. St Mt 6,1-34 Modlitba Páně
6. Čt Mt 7,1-29 O posuzování druhých
7. Pá Mt 8,1-34 Uzdravení malomocného a posedlých

8. So
9. ne Mt 9,1-38 Uzdravení ochrnutého a slepců
10. Po Mt 10,1-42 Vyvolení a poslání Dvanácti
11. Út Mt 11,1-30 O Janu Křtiteli
12. St Mt 12,1-50 Spor o sobotu
13. Čt Mt 13,1-58 Ježíšova podobenství
14. Pá Mt 14,1-36 Herodes a Jan Křtitel; Nasycení zástupů
15. So
16. ne Mt 15,1-39 Čisté a nečisté; Víra pohanské ženy
17. Po Mt 16,1-28 Petrovo vyznání; Předpověď utrpení
18. Út Mt 17,1-27 Proměnění na hoře
19. St Mt 18,1-35 Podobenství
20. Čt Mt 19,1-30 O rozluce; O majetku
21. Pá Mt 20,1-34 Dělníci na vinici; Bratři Zebedeovi
22. So
23. ne Mt 21,1-46 Podobenství o vinařích
24. Po Mt 22,1-46 Spor o daň; Spor o vzkříšení
25. Út Mt 23,1-39 Běda zákoníkům a farizeům
26. St Mt 24,1-51 Předpověď soužení
27. Čt Mt 25,1-46 Podobenství o konci světa
28. Pá Mt 26,1-75 Ježíšovo zatčení
29. So
30. ne Mt 27,1-66 Ježíšův konec
31. Po Mt 28,1-20 Vzkříšení a zjevení v Galileji

Evangelium podle Matouše (řec. katá Maththaión = podle Matouše) je první novozákonní knihou. 
Připisuje se apoštolovi Matoušovi, který jej podle tradice napsal pro Židy v aramejštině, i když poslední 
výzkumy ukazují, že autor, patrně některý z Matoušových žáků, napsal evangelium v řečtině, použiv pů-
vodní aramejský text. To, že bylo toto evangelium určeno pro Židy, plyne ze skutečnosti, že se v něm 
nevysvětlují židovská specifika, ani nepřekládají hebrejská slova. Poměrně často se používají židovské 
výrazy (např. nebeské, nikoli Boží království) a je citován Starý Zákon. Cílem tohoto evangelia bylo 
Židům přinést radostnou zvěst, že se předpovědi židovských proroků naplnily na Ježíšovi, jenž je tolik 
očekávaným Mesiášem. Smyslem četných dialogů je také povzbuzování prvních křesťanských obcí, aby 
se Židů nestranily, ale diskutovaly s nimi. Vznik tohoto spisu se klade do období kolem r. 80 po Kr., a to 
do Sýrie, pravděpodobně do města Antiochie.
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náboženství dětí 
pondělí–čtvrtek odpoledne

Náboženství je důležitou součástí lidského 
formování dětí i mládeže. Ve školním roce 
2016–2017 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 (Jakub Kro-

neisl), místnost A
●  6.–7. ročník ZŠ –středa 16.45 (B. Oudová 

Holcátová), místnost A
●  8.–9. ročník ZŠ + středoškoláci – úterý 17.00 

(B. Oudová Holcátová), místnost A
Farní centrum sv. Prokopa (Čajkovského 36, 
Praha 3)
Další info: www.farnost-zizkov@efara.cz
Milada-Provinska@seznam.cz; 
barbara.katerina@gamil.com

biblická hodina 
čtvrtek 19.00–20.30 (kromě 1. čtvrtku v měsíci)

Číst Bibli není jednoduché, je těžké rozumět někte-
rým 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 19.00–20.00

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 vy- 
užití jeho potenciálu k tomu, aby se naši dospělí 
farníci mohli vzdělávat v základech katolické 
dogmatiky.

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 přibli-
žují různé liturgické služby i úkony. 

modlitba růžence 
před každou mší svatou

Modlitbou růžence oslovujeme P. Marii a s ní 
rozjímáme o tajemstvích – důležitých událostech 
ze života našeho Pána, Ježíše Krista. 

eucharistická adorace 
každý první čtvrtek v měsíci u sv. Prokopa po mši 
sv. do 20.00 a poslední úterý v měsíci u sv. Anny 
od 17.30 do 18.00

Vidíme, že leckteré aktivity farnosti jsou živo-
taschopné. Současně ale v různých oblastech 
pociťujeme nedostatky. Potřebujeme si tedy ne-
ustále vyprošovat hojnost milosti a síly v tiché 
modlitbě před naším Pánem přítomným v Nej-
světější Svátosti.

polední ateliér 
pátek 9.00–12.00 

Především ženy v důchodu, které i nadále chtějí 
být užitečné, zdobí svíčky, vyrábějí svícny, drát-
kují, 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 lek-
torka 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.
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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 ulože-
ní 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 dospě-
lých 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
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k 30. 9. 2016
výše dluhu (úvěr) 3 904 251,40  Kč
povinná měsíční splátka: 29 324 Kč
sbírka na splácení úvěru (září 2016): 13 752 Kč

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

Úterý 15.00–17.00 výpomocný duchovní 
Antonín Ježek

Středa 8.30–11.30 administrátor 
Vít Uher

Čtvrtek 13.30–16.30 administrátor 
Vít Uher

kostel sv. Prokopa
(Sladkovského nám.)

kostel sv. Anny
(Tovačovského ul.)

kostel sv. rocha
(Olšanské nám.)

Pondělí 18.001)

Úterý 18.002)

Středa 18.00 6.003)

Čtvrtek 18.004)

Pátek 18.00

Sobota 8.005)

Neděle 9.30 8.00 11.00 17.00
 

Kontakty:
administrátor farnosti: P. Vít Uher e-mail: zizkov@efara.cz
mobil: (00420) 731 625 910 web: www.farnost-zizkov.cz

1) 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.

4) každý první čtvrtek v měsíci po mši sv. eucharis-
tická adorace do 20.00

5) vždy druhou sobotu v měsíci po mši sv. úklid 
kostelů 

Ekonomické okénko

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

Mše svaté ve farnosti sv. Prokopa v Praze 3-Žižkově
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DĚKUJEME ZA VŠECHNY VAŠE DARY – jen díky nim můžeme i my dále pomáhat


