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Svatá Anežka

Slovo na úvod
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Drazí farníci.
V měsíci listopadu vždy vzpomínáme na naše drahé zemřelé, kteří již opustili
naši pozemskou vlast a jsou na cestě do vlasti nebeské. Zároveň se radujeme se
všemi, kteří již v ní přebývat mohou, což jsou ti, kteří patří do společenství svatých. Tyto dvě liturgické události jsou neodmyslitelně spojeny právě s nastávajícím měsícem. Nezapomenout na definitivní cíl našeho života, který je v nebi,
a zároveň nechtít opominout jeho rozhodující moment, tedy odchod z tohoto
světa, jsou skutečnosti, které nám pomáhají mít neustále správný „směr“ a „nezabloudit“ a nezapomenout, co je smyslem a cílem naší křesťanské víry. Proto spínáme své ruce
k Pánu při modlitbě za zemřelé, ale též prosíme o pomoc všechny svaté, aby nám pomáhali dojít
do cíle, tedy do nebe.
Měsíc listopad nám již navždy bude připomínat postavu světice, která jakoby ztělesňuje pomoc
všem potřebným, zvláště nemocným a umírajícím, ale zároveň nám její jednání ukazuje význam
svatosti života, který měl vliv na celou společnost a přinášel veliké plody. Všichni asi uhodnete,
že se jedná se o sv. Anežku Českou, která se vzdala života v pohodlnosti a přepychu a odevzdala
všechno, co měla, do služby Božímu království při péči o ubohé a nuzné a též i pro šíření a podporování křesťanské víry. Založila Řád Křížovníků s červenou hvězdou, jehož kláštery se rychle
rozšířily po celém území Českého království. V Praze „Na Františku“ založila klášter klarisek,
sester žijících podle přísných pravidel chudoby sv. Františka z Assisi. Dopisovala si se sv. Klárou,
blízkou následovnicí sv. Františka. Dodnes máme v denní modlitbě církve (breviáři) zachován
dopis, který jí napsala sv. Klára a který ukazuje na nesmírnou duchovní hloubku těchto „svatých
duší“, které měly jako svoji prioritu dokonalý život s Pánem při službě těm nejpotřebnějším. Jejich
charitní dílo a služba bližním nevycházela z nějakého pouhého soucitu a slitování se nad ubohostmi druhých, nýbrž měla svůj pevný a jasný základ v následování Krista, který nepřišel, aby „si
nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny“ (srv. Mt 20,28). Opravdová charitní služba a pomoc bližním stojí na křesťanské víře, která nenabízí a neposkytuje člověku
pouze pomoc lidskou a fyzickou, ale zvláštním způsobem pomoc duchovní a duševní. Křesťanství
je jasně misijní náboženství, tedy otevřené a zaměřené na všechny lidi bez omezení, protože chce
a doslova touží přivést každého člověka do blízkosti Boží, aby se i on mohl setkat s Boží láskou,
mohl v ní uvěřit a být spasen. To je největší projev Božího milosrdenství, které můžeme a máme
právě v tomto „Svatém roce milosrdenství“ prokazovat našim bližním. Jak dobře víme, tak nám
Katechismus katolické Církve vyjmenovává skutky tělesného a duchovního milosrdenství, které
jsou vzájemně propojeny a ukazují na úzkou souvislost mezi tělesnou a duchovní stránkou člověka. Svatí v podstatě nikdy nežijí osamoceni, i když byli poustevníky. Žijí v určitém spojení, které
se někdy odehrávalo pouze duchovně, aniž by se mohli vidět. Sv. Anežka měla ale za sestřenici
sv. Alžbětu Uherskou, která byla velice známá jako podporovatelka chudých a strádajících po
vzoru sv. Františka z Assisi. Nakonec umírá v chudobě ve svých 24 letech úplným vyčerpáním ze
služby těm nejnuznějším.
Svatá Anežka jako i další svatí nám připomínají, že veškeré naše pozemské snažení má vést
k jedinému a nejdůležitějšímu cíli, a tím je nebe. Plnost věčného života, kterou nám náš Pán
zasloužil svou smrtí na kříži, je to jediné, co je v našem životě opravdu důležité. „Vždyť co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale uškodil své duši? A co dá člověk na oplátku za svou
duši?“ (Mt 16,26). Z tohoto důvodu prokazujeme skutky milosrdenství našim zemřelým, když se
za ně právě v tomto měsíci modlíme a snažíme se pro ně získat plnomocné odpustky, které jim
zkracují dobu v očistci. Zároveň ale prosíme naše svaté, aby nám pomáhali projít tímto „slzavým
údolím“ a stejně jako oni jednou spočinout v náruči Boží, kde jak doufáme, budeme moci všichni
společně oslavovat našeho Pána.

Žehná P. Vít Uher

kalendář
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Slovo na úvod
dušičková pobožnost
na Olšanském hřbitově
středa 2. 11. v 15.00 u centrálního kříže
na Olšanském hřbitově
následně v 16.00 mše sv. v kostele sv. Rocha
možnost získání plnomocných odpustků pro
duše v očistci od 1. – 8. 11. za podmínek:
návštěva hřbitova a pomodlit se za zemřelé,
přijmout Nejsv. Svátost, pomodlit se na úmysl
Sv. Otce a být v milosti posvěcující, tedy bez
těžkého hříchu
mše sv. na památku Všech věrných
zemřelých – 2. 11.
6.00 – mše sv. u sv. Rocha
16.00 - mše sv. u sv. Rocha
18.00 - mše sv. u sv. Prokopa
mše sv. v Tridentském ritu
pondělí 28. 11. v 18.00 u sv. Rocha
setkání hledajících
pátek 7., 14., 21. a 28. 11. 2016 v 19.00
farní centrum
úklid kostelů
sobota 12. 11. v 8.00 mše sv.
a po ní úklid – Sv. Prokop

44
setkání malá dogmatika
středa 2., 9., 16., 23., 30. 11. – 19.00
farní centrum
setkání malá liturgika
pondělí 7., 14., 21. 11. 2016 – 18.45
farní centrum
sbírka na splátku úvěru
neděle 6. 11. 2016
všechny kostely
sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
neděle 6. 11. 2016
všechny kostely
koncert pro strom splněných přání
20. 11. 2016 v 17.00
Atrium na Žižkově, Čajkovského 12
výstav Nejsvětější Sv. Oltářní
čtvrtek 3. 11. 2016 po mši sv. do 20.00 –
Sv. Prokop
úterý 29. 11. v 17.30 v kostele sv. Anny
požehnání adventních věnců
neděle 27. 11. 2016 při všech mších sv.

Milí farníci,
koncem září jsme navštívili Mentorellu. Mariánské poutní místo, které je od Říma
vzdáleno asi 60 km. Východní předhůří Apenin, s nejvyšším kopcem regionu Lazia,
Guadagnolem. Svatyňka se nachází nedaleko Subbiacca, rodiště sv. Benedikta.
Na Mentorelle se také nachází malá jeskyně, kde světec pobýval 2 roky. Poutní
místo je vystavěno na skalách. Krásná příroda, východy slunce... Týden strávený
v tichu jsem již potřeboval jako sůl, protože jsem byl plny impulzů a také různých
změn, které jsem potřeboval nějak zpracovat. Myslel jsem na vás v modlitbě. Přednášky byly velice přesně mířené, praktické a oslovující. Několikrát jsem se byl projít do sluncem
zalité přírody. Výšlap na Guadagnolo mi poskytl krásné výhledy do okolí a ošlehán podzimním
horským větrem jsem se vracel opět zpátky. Po návratu do Říma jsme přivítali v Nepomucenu české
krajany žijící v Římě. Bylo to velice pohodové a milé setkání. Nyní makáme již ve škole. Letos mě
čeká několik zajímavých předmětů. Spirituální teologie, dogmatická teologie, patrologie – nauka
o církevních otcích, biblistika a exegeze, morální teologie... Teším se na to. Děkuji vám všem za
milé pozdravy a zprávy, kterých se mi od vás dostává. I díky některým z vás jsem mohl na dálku
přičichnout k výborné atmosféře farního dne naší farnosti. Děkuji. Přeji vám požehnaný listopad,
který mám zvláště rád díky dušičkovým dnům, osvětlených světlem svíce naděje pro naše zemřelé,
které nosíme ve svém srdci.
S pozdravem
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Svatý rok milosrdenství
kalendář

HLAS PETROVA NÁSTUPCE
Z promluvy Svatého Otce 10. června 2016
Milosrdenství a soucit
Lukášovo evangelium nám předkládá skutečně velkolepý Ježíšův zázrak – vzkříšení mládence z města
Naim. Přesto však jádrem vyprávění není tento zázrak,
nýbrž Ježíšova něha vůči matce onoho mladíka. Milosrdenství zde na sebe bere podobu hlubokého soucitu
se ženou, která ztratila manžela a nyní vyprovází na
hřbitov svého jediného syna. Veliká matčina bolest Ježíše dojímá a podněcuje ho k zázraku vzkříšení.
Bylo by dobré, kdyby si poutníci během tohoto Svatého roku a při průchodu Svatou branou – Branou
milosrdenství – vzpomněli na tento evangelní příběh,
který se odehrál u naimské brány. Když Ježíš uviděl
onu plačící matku, vešla mu do srdce! Každý člověk
přicházející ke Svaté bráně s sebou nese svůj život
s jeho radostí a utrpením, plány a pády, pochybnostmi a obavami, aby je předložil Pánovu milosrdenství.
Jsme si jisti, že Pán ve Svaté bráně přistupuje ke každému z nás, aby se s námi setkal, přinesl a poskytl nám
své mocné slovo útěchy: „Neplač!“ Je to brána, v níž
se potkávají bolest lidstva a Boží soucit. Když překračujeme její práh, konáme pouť milosrdenstvím Boha,
který – stejně jako mrtvému chlapci – všem opakuje:
„Pravím ti, vstaň!“ Každému z nás říká: „Vstaň!“ Bůh
si přeje, abychom stáli na nohou. Stvořil nás, abychom
žili vstoje – z toho důvodu vede Ježíšův soucit k onomu uzdravujícímu gestu… A klíčovým slovem tu je: „Vstaň! Postav se na nohy, jak tě stvořil Bůh!“
Na nohou…“Ale, Otče, my zase tolikrát upadneme…“ – „Jen dál, vstaň!“. Tak zní Ježíšovo slovo,
a to stále. Když procházíme Svatou branou, snažme se, abychom v srdci zaslechli ono: „Vstaň!“
Mocné Ježíšovo slovo působí, že můžeme opětovně povstat, a také v nás uskutečňuje přechod ze
smrti do života. Jeho slovo v nás vyvolává nový život, dává naději, posiluje znavená srdce, otevírá
nás pohledu na svět a život, který přesahuje utrpení a smrt. Na Svaté bráně je pro každého vyryt
nevyčerpatelný poklad Božího milosrdenství!
převzato z IS Radio Vaticana

Představujeme
Slovo na úvod

66

Anna Krutská (50) poskytuje specializovanou paliativní péči v rodinách nemocných. Pracuje jako zdravotní sestra v domácím hospici Cesta domů.

Kdo navštíví nedělní mši u sv. Rocha, nemůže
vás přehlédnout – stojíte vzadu s dlouhými
rozpuštěnými vlasy, nadšeně zpíváte, usmíváte se...
Ke sv. Rochu jsem původně začala chodit s maminkou, která byla na vozíku, proto jsme hledaly bezbariérový vstup, což kostel sv. Rocha
umožňuje. Má rovněž výhodnou polohu – stojí u hřbitova. A vyhovuje mi také kombinace
„K+K“ (kostel a káva – spontánní setkávání neorganizovaného společenství po nedělní mši sv.
v nedaleké Olši).
Se Žižkovem jste spřízněná od dětství?
Jsem nejstarší z pěti dětí. Narodila jsem se na
Hradčanech, takže jsem tak trochu princezna:)
Ze Žižkova pocházela moje maminka, já jsem
se sem přestěhovala v 17 letech, vdala se tu a porodila všechny tři děti, které byly pokřtěny právě u sv. Prokopa. Z pěti dětí pochází i můj pán,
akorát oni byli čtyři kluci a jedna holka, kdežto
my čtyři holky a jeden kluk. Ještě jedna moje sestra si vzala jeho bratra, víc už jsme naše rodiny
nepropojili:)

třebují. Mám čas s nimi mluvit a hledat společně
jak nejlépe žít ten zbývající kus jejich života.
Sestry v domácí péči takové možnosti nemají.
Jednou za měsíc je sloužena mše sv. za zemřelé.
Momentálně je nás v Cestě domů šest sestřiček,
každá sestřička slouží jeden den v týdnu a jeden
víkend za měsíc. Máme dobrý kolektiv, jsou tam
lidé všech možných vyznání, i bez vyznání, ale
celkově se tam nachází takový typ lidí, kteří potřebují dělat něco, co jim dává smysl. Rozhodně
se už nikam jinam pryč nehrnu.
Jak Vám pomáhá ve Vaší profesi víra?
Snažím se s pacientem „navázat vztah“. To by
sice profesionál neměl, jak se za nás učilo ve
škole, ale já myslím, že ano. Mám výhodu, že
věřím, že jejich „odchod“ není definitivní. Někdy s lidmi pláču, jindy se neuvěřitelně nasmějeme. Učím se mít ráda všechny lidi bez rozdílu. Moje maminka byla v 60. letech zavřená za
ohrožování mládeže „katolickou propagandou“,
dostala 2,5 roku a odseděla si asi polovinu. Pečuji i v rodinách, které byly za minulého režimu
na koni, proto by v tom mohl vzniknout rozpor,
ale nedovedu říct, jak bych se zachovala já, kdybych vyrostla v jiné, třeba té jejich, rodině. Člověk se nemůže na ně zlobit, nemít je rád. Vnímám u všech, kolik toho taky zvládli dobrého.  

Co předcházelo tomu, než jste začala pracovat s umírajícími?
Jsem zdravotní sestřička a působila jsem leckde,
na zubním, pak trochu na truc v geodézii, na
popáleninách ve vinohradské nemocnici, vypomáhala ve francouzských jeslích, pak u trojčat.
V průběhu jsem absolvovala VOŠP ve Sv Jánu
pod Skalou a logoterapeutický poradenský výcvik. Nicméně velmi intenzivně se mi vryla do
paměti praxe na chirurgii, kde jsem zažila pocit
nahromaděného utrpení, beznaděje a zoufalství.
Bylo to na Karláku a to, že s tím nemůžu nic
udělat, mě velice trápilo.

Jak odpočíváte?
Potřebuji les! Jít sama lesem, to mně vždy poskytne potřebnou očistu. Uklidním se, vybublají
ze mne problémy... Na přírodě mě baví, že je to
ta část stvoření, která nemá svobodnou vůli a tak
to Pánu Bohu nemůže kazit. A osamocena se necítím, mám ráda verše Jana Skácela zhudebněné
Hradišťanem: „Stále jsou naši mrtví s námi a nikdy vlastně nejsme sami...“

V čem je práce v Cestě domů jiná?
Mám tady za zády celý tým – doktory, sociální,
psychology, duchovního, dobrovolníky... Setkáme se jednou týdně a vyměníme si informace,
rozdělíme práci. Můžu zde dělat to, co lidé po-

Doporučená kniha bude nejspíš k tématu?
Rakouský psychiatr Viktor E. Frankl založil poradenský směr, kterým pomáhá v životě hledat
smysl. Myslím, že právě lidé pracující v hospicích by měli mít základ logoterapie. Je to tako-

Představujeme/výlet
kalendář

7
vý návod jak dobře žít a vede na samou hranici
toho, kde začíná víra. Není to tedy rozkoš jako
u S. Freuda nebo moc u A. Adlera. Franklova
logoterapie klade důraz na duchovno a v jeho
knize Lékařská péče o duši, kterou doporučuji,

je právě poukázáno na to, že pečovat jen o tělo je
málo. Jedná se sice o odbornou publikaci, kterou
lze stěží číst od začátku do konce, člověk tam
však najde vždy něco nového a podnětného.
-im-

Viktor E. Frankl: Lékařská péče o duši. Kniha je základním dílem tzv. logoterapie, což
je léčba smyslem. Logoterapie jako moderní psychoterapeutická metoda je v tomto díle
také nejsystematičtěji a nejinstruktivněji vyložena v obecném i specifickém plánu, a kniha je
nejlepším pracovním úvodem do logoterapie.

Noví ministranti
Od začátku září začali u sv. Prokopa ministrovat dva
noví ministranti. Vilém Brabec a Hynek Trnka. Těším se na další chlapce, kteří chtějí sloužit P. Ježíši
u oltáře.
P. Vít

Svatomartinský výlet
Dne 12. 11. 2016 společně podnikneme
vlakem již tradiční výlet sv. Martina.
Tentokrát bude našim cílem Prosečnice. 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 kočárkových dětí, trasu upravíme.
Přihlašujte se do 9. 11. 2016 na email:
voboril@farnost-zizkov.cz.

Ohlédnutí
za Farním dnem
Slovo na úvod
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mše svatá s o. biskupem Karlem Herbstem

naši biřmovanci

farní jarmark

spontánní tanec za doprovodu kapely

sestry

program pro děti (soutěže)

Děkujeme všem, kteří se  podíleli na přípravě farního dne, a všem zúčastněným za vytvoření skvělé
atmosféry.
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Brány milosrdenství pražské arcidiecéze
kalendář

Nestihli jsme dosud probrat ještě tři kostely pražské arcidiecéze, v nichž je možné projít svatou
branou. Svatý rok milosrdenství však končí již 20. 11. 2016. V tomto čísle si tedy alespoň krátce
představíme trojici zbývajících chrámů.

Hrádek u Vlašimi, kostel sv. Matouše klášter i kostel vyNejznámější poutní místo Podblanicka je spojené s uctíváním Panny Marie Hrádecké. Gotická
socha Trůnící Panny Marie s Ježíškem pochází
ze druhé poloviny 14. století, tedy z období, kdy
se výtvarné pojetí soch blížilo k tzv. krásnému
slohu. Socha je dokladem o významu místa již
v éře lucemburské. První písemná
zmínka o kostele
sv. Matouše pochází z roku 1386
a můžeme se domnívat, že již tehdy se v něm soška
nacházela. Místo
má však ještě starší
historii. Na ostrohu
nad řekou Blanicí existovalo raně
středověké hradiště,
na jehož místě byla
později vystavěna tvrz a při ní kostel. Po roce
1681 byla z odkazu Václava Klobásy, vlašimského měšťana přistavěna boční kaple pro sochu
Panny Marie a nedlouho poté také protější kaple
sv. Josefa. Zajímavý je vývoj poutního místa ve
druhé polovině 18. století. V roce 1765 byla socha dle vládního nařízení přemístěna do sakristie
a úředně zapečetěna, až v roce 1790 si údajně
procesí vzbouřených vlašimských žen vynutilo
návrat sošky zpět na oltář. V moderní době byly
poutě zakázány nejprve v roce 1942, následně
1948. Soukromě, bez procesí sem ovšem věřící
putovali i nadále. Nyní se o poutní místo stará
kongregace kněží Mariánů.

Klášterní kostel Nejsvětější Trojice, Slaný
Architektonicky pozoruhodná kostelní stavba
vznikla nejprve jako chrám protestantský, vybudovaný v letech 1581-1602 na místě dřívějšího
popraviště. Po zpustošení během třicetileté války byl kostel předán františkánům, kteří si zde
v letech 1655–1662 vystavěli klášter. Do vnitřku
kostela vestavěl v roce 1657 Bernard Ignác hrabě
Bořita z Martinic loretánskou kapli. Roku 1665

hořel, zřítila se jedna z kostelních věží.
Následná raně barokní obnova kostela, spojená s jeho
rozšířením,
byla
provedena zřejmě
podle plánů architekta Domenica Orsiho. Klášter sloužil
františkánům až do
roku 1950, kdy byl
život zdejší komunity násilně ukončen, stejně jako v celé zemi.
Františkáni objekt, navrácený jim v roce 1992,
darovali o tři roky později bosým karmelitánům.

Zvláštní jubilejní chrám:
Kostel Panny Marie a sv. Benigny
(Svatá Dobrotivá v Zaječově)
poutním kostelem ustanoven na
období 1. července – 31. srpna 2016.
Klášter v Zaječově byl založen již v roce 1263
Oldřichem Zajícem z Valdeka, jednalo se o první klášter augustiniánů v Čechách. Původně byl
nazýván „Na Ostrově“. Nejstarší stavbou areálu
byl drobný kostelík Zvěstování Panny Marie,
nacházející se v místech dnešní sakristie. V roce
1327 získal klášter ostatky svaté Benigny – svaté
Dobrotivé, podle nichž začal být celý klášter nazýván. Díky ostatkům světice se také stal poutním místem. Klášter byl vypálen za husitských
válek, ještě v 15. století obnoven, především válečná poničení kláštera a jeho následné obnovy se
střídaly i v dalších staletích. Zásadní barokní přestavba podle návrhu Dominika Canevalleho byla
provedena v závěru 17. století. Také tento klášter
byl zrušen v roce 1950 v rámci tzv. Akce K. Nyní
areál augustiniáni postupně obnovují.
(Pozn. kostel Panny Marie a sv. Benigny (Svatá
Dobrotivá) v Zaječově byl vyhlášen na období
1. 7.–31. 8. 2016 jako zvláštní jubilejní chrám. Na
tomto poutním místě však nebyla otevřena svatá
brána.)
-lb-

Dějiny
papežství
Slovo na
úvod

166. LUCIUS II.
(1144 – † 1145)
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Vlastní jméno
nebo rod:

Gherardo Caccianemici

Původ:

Itálie

Datum narození: ?

V době svého zvolení na Petrův stolec byl
kardinál Gherardo Caccianemici kancléřem
a knihovníkem římské církve. Jeho pontifikát
byl sice krátký (necelý 1 rok), ale nanejvýš
dramatický. Zasáhl do řady zahraničních záležitostí. Učinil arcidiecézi v Tours (Francie)
metropolitní stolicí pro Bretaň, na Pyrenejském poloostrově poskytl stejný status Toledu a za Svatý stolec se zavázal k feudálnímu
panství nad Portugalskem.
Ještě napínavější však byly události v Itálii.
Řím měl v oné době nezávislý senát, jehož
členové požadovali, aby kněží nevykonávali
žádné politické úlohy. Když se papeži Luciovi
nepodařilo tyto zárodky rodící se revoluce potlačit, rozhodl se zasáhnout vojenskou silou.
A když se v čele svých vojáků pokoušel o dobytí římského Kapitolu, kde se senát opevnil,

Místo narození:

Bologna, Itálie

Datum zvolení:

8. březen 1144

Datum smrti:

15. únor 1145

Místo úmrtí:

Řím

Místo pohřbu:

Řím, Lateránská basilika

Pontifikát:

11 měsíců 7 dní

byl zasažen těžkým kamenem a svým zraněním 15. února 1145 podlehl.
Pontifikát Lucia II. zasáhl i do církevního života v Čechách. Vyšehradská kapitula v Praze s titulem capitulum peringigna (tj. velmi
významná kapitula) byla potvrzena papežem
Alexandrem II, ale jako exemptní (tj. vyňatou z jurisdikce biskupa a podřízenou přímo
Svatému stolci) ji vyhlásil až papež Lucius
II. roku 1144. Toto zvláštní postavení skončilo v 80. letech 18. století a dnes je podřízena
arcibiskupu pražskému. Nejvyšší představitel
kapituly – probošt – byl dosazován králem
a po roce 1222 získal trvale do svých rukou
hodnost královského kancléře.

Zdroj: Ch. Coulombe: Náměstkové Kristovi
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akce
kalendář

Adventní věnce
Chcete se naladit na advent a strávit příjemný
večer s tvořivou atmosférou v milé společnosti?
Přijďte v sobotu 26. listopadu 2016 od 15 h do
farního centra.
Můžete odejít s vlastnoručně vyrobeným
adventním věncem a potěšit tak sebe, svoji
rodinu, někoho blízkého nebo třeba někoho
osamělého.
Není třeba žádná zvláštní zručnost ani vybavení, veškerý potřebný materiál po dohodě
zajistíme.
Případné dotazy a přihlášky směřujte
prosím do 19. 11. 2016
na: b.voborilova@gmail.com nebo rovnou vyplňte formulář ohledně materiálu na internetové adrese https://goo.gl/
forms/4rS3ZQYTK2HvohWw2
nebo pomocí odkazu v qr kódu.

Zářijový farní jarmark
Letošní jarmark, stejně jako celý farní
den se velice vyvedl,
především díky krásnému slunečnému počasí, nebo díky modlitbám?☺
Ochotní
pomocníci
připravili stoly, na
kterých pak laskaví
dárci-farmáři nabídli
své výrobky: především pečivo různého druhu, děvčata ze
Stužek drobné šperky,
Polední ateliér svá
přání, zvířátka z filcu,
svíčky, nově zde byly
i malované hrníčky, ozdobné magnety, nechyběly levandulové sáčky, tašky, zástěry, pouzdra na
knihy, měkká látková zvířátka, marmelády, okrasné dýně, jablka a samozřejmě nejvíce na odbyt šla
slivovice☺.
Upřímné zaplať Pán Bůh vám všem, kteří jste nabídli své výrobky, a zejména vám, kteří jste si je
nakoupili. Díky vám tak farní charita získala 13 272 Kč. Je to pro náš rozpočet stěžejní příjem.
Václava Hilbertová

Farní
Slovocharita
na úvod
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Strom splněných přání 2016
Letošní již 14. koncert pro Strom splněných přání se koná 20.11. od 17:00 hodin
v Atriu na Žižkově, Čajkovského ul. 12. Moto koncertu bude:

PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI.....
.....aneb to nejlepší z českých oper
Nejznámější české árie a duety zpívají sólisté
Národního divadla v Praze.
Jana Sibera - soprán
Václav Sibera - tenor
Pavel Švingr - bas
Aleksandra Borodulina – klavír

Strom splněných přání pořádá žižkovská charita od roku 2002. Původně vznikl na podporu
lidí postižených záplavami, kterým jsme chtěli darovat trochu radosti na Vánoce, a od té doby
jsme posílali každoročně vánoční dárky těm, kteří nemají nikoho, kdo by si na ně vzpomněl –
do dětských domovů, ústavů sociálních služeb, do domovů důchodců nebo chudým dětem na
Ukrajinu.
Letos bychom rádi podpořili Domov sv. Vincenta de Paul v Dolním Podluží pro matky s handicapem. V domově našlo útočiště již nemalé množství maminek s dětmi, které by bez pomoci
svou situaci nezvádly a jen díky domovu se mohly opět postavit na vlastní nohy a začít znovu
žít v důstojnějších lidských podmínkách.
Určitě i letos bychom chtěli trošku potěšit dárkem i naše stařečky a stařenky z Charitního domova pro duchovní ve Staré Boleslavi, kde v tichu a zapomnění dožívají ti, kteří celý svůj život
pomáhali jiným.
Ve spolupráci s organizací ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky – bychom rádi letos
podpořili těhotné ženy v obtížných životních situacích, které potřebují pomoc před a po narození dítěte nebo rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci
a jsou ohroženy sociálním vyloučením.
Po koncertě si budete moci vybrat ze seznamu přání, koupit dárek a zabalený nám jej přinést
vždy v neděli 27. 11., 4. a 11. 12. po mši do kostela sv. Prokopa, kde je budeme od 10:30 vybírat,
potom je odvezeme, aby na Štědrý den už mohly čekat na své adresáty.
Věřím, že i letos nebude nikdo marně pod stromečkem vyhlížet svůj dárek, ale všichni díky
vám pocítí radost a lidskou sounáležitost.
Václava Hilbertová

bible na každý den kalendář
– listopad
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Biblické souřadnice Obsah čtení
Mk 1,1-15
Mk 1,16-45
Mk 2,1-28
Mk 3,1-35

Počátky Ježíše
Povolání učedníků
Spor o půst a sobotu
Uzdravení v sobotu; Vyvolení Dvanácti

Mk 4,1-20
Mt 4,21-41

Podobenství o rozsévači
Podobenství o hořčičném zrnku; Bouře na moři

Mk 5,1-20
Mk 5,21-43
Mk 6,1-29
Mk 6,30-56

Uzdravení posedlého v Gerase
Vzkříšení dcery Jairovy
Vyslání Dvanácti; Smrt Jana Křtitele
Nasycení pěti tisíců

Mk 7,1-37
Mk 8,1-38
Mk 9,1-29
Mk 9,30-50
Mk 10,1-31
Mk 10,32-52

Tradice otců; Uzdravení hluchoněmého
Varování před kvasem farizejů
Proměnění na hoře
Spor o prvenství
O manželství; O majetku
Žádost synů Zebedeových

Mk 11,1-33
Mk 12,1-27
Mk 12,28-44
Mk 13,1-37
Mk 14,1-25
Mk 14,26-52

Vjezd do Jeruzaléma
Spor o daň; Spor o vzkříšení
Největší přikázání; Dar vdovy
Počátek běd a velké soužení
Úmluva Jidáše; Poslední večeře
Getsemane a zatčení

Mk 14,53-72
Mk 15,1-20
Mk 15,21-47
Mk 16,1-20

Ježíš před radou
Ježíš před Pilátem
Ukřižování a pohřeb Ježíšův
Zvěst o vzkříšení

Evangelium podle Marka (řec. katá Márkon = podle Marka) je pravděpodobně časově nejstarší ze
všech čtyř evangelií, křesťanskou tradicí připisované Markovi, který v něm podává svědectví svého učitele apoštola Petra. Marek si posloužil tradicí, kterou zpracoval téměř přesně chronologicky a zeměpisně. Svým posluchačům a čtenářům zdůrazňuje, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, a že svými zázraky dokazuje
svůj božský původ a moc. Markovo evangelium ohlašuje, že Bůh skrze Ježíše chce spasit všechny lidi,
proto se v něm vyskytují častá uzdravení, vyhánění satana či odpouštění hříchů.
Kristus je pro Marka centrem celých lidských dějin, proto u něj chybí jakákoli zmínka o jeho předcích,
o jeho narození či dětství. Zato více než ostatní evangelisté popisuje Ježíšovy city. Markovo evangelium
bylo napsáno kolem r. 70 a autor v něm povzbuzuje ve víře křesťany, kteří pocházejí z pohanství: proto
se v něm na rozdíl od Matoušova spisu vysvětlují všechny židovské zvyky a aramejská slova.
Prvním příběhem, který je zde popsán, je vystoupení Jana Křtitele na poušti, proto se Markovým symbolem stal zvířecí král pouště – lev.

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 + 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 Kroneisl), 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 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 19.00–20.00
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 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
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 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.
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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. 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
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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

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

výpomocný duchovní
Antonín Ježek
administrátor
Vít Uher
administrátor
Vít Uher

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

Ekonomické okénko
k 31. 10. 2016

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

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

3 886 607,62 Kč
29 324 Kč
19 545 Kč

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

Prokopské listy

měsíčník nejen pro žižkovské farníky

