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Drazí farníci.
Vstupujeme do jednoho z nejkrásnějších období celého liturgického roku, které je též jedním z nejoblíbenějších i pro ty, kteří s námi přímo křesťanskou
víru nesdílejí, ale radují se z obsahu a poselství, které hlásá. I když je trochu
nelogické, slavit narození Ježíše Krista a přitom ho v podstatě neznat a v jeho
poselství nevěřit, přesto jsou Vánoce automatickou součástí velké části společnosti po celém světě.
Radost z příchodu Mesiáše, který ve své osobě přináší nejdůležitější a nejradostnější zprávu pro
člověka, je předznamenána obdobím tichého očekávání spojeného s velikou nadějí, že se splní
všechny přísliby dané prorokům a člověk se opětovně spojí s tím, který ho stvořil ze své nekonečné lásky a dal mu účast na své Božské přirozenosti. V osobě Božího dítěte k nám sestupuje pravý
Bůh s lidskou tváří, která nám ukazuje jeho nesmírnou dobrotu a lásku, které nejsou jen pouhým
sentimentem, ale opravdovou touhou mít účast na životě člověka a především mu dát naplnění,
které svou neposlušností ztratil. Dobu očekávání Božího Syna nazýváme adventem, který je zcela
prodchnut naději, která se stává skutečností skrze víru.
Naši předkové nám pro tento adventní čas vytvořili a následně uchovali zcela výjimečné a nádherné zpěvy, které nazýváme roráty. Snad nikde jinde na světě nemají podobné zpěvy určené pouze
pro toto období. „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte nebesa shůry), to je začátek, který se zpívá na
začátku mše sv. Původně to byly ranní mariánské votivní mše sv., pro které byly roráty složeny. Vyjadřují touhu a naději, že přijde ten, který je světlem pro celý svět. Jak tedy strávit a prožít adventní
čas, aby nám neproklouzl mezi rukama, a my jsme ho neztratili, ale využili? Nejlépe by snad bylo
podívat se na postavy, které jsou bytostně spojeny s příchodem Syna Božího a jsou v podstatě spolupracovníky na uskutečnění dávných příslibů. Matka Boží Panna Maria, sv. Josef, sv. Jan Křtitel,
ale třeba i mudrci putující za hvězdou do Betléma, Herodes a další. Při četbě Písma sv. se můžeme
zamyslet nad jejich jednáním, konkrétně nad jejich přípravami, jejich nadějí a úsilím naplnit Boží
plán a uvidět Spasitele. Jaká nesmírná touha musela vést mudrce, kteří podnikají neuvěřitelně
namáhavou cestu, aby viděli pravého Krále světa. Nic jim není překážkou pro naději, že se setkají
s tím, který je pravým Bohem i člověkem. Sv. Jan Křtitel volá po obrácení a změně života, aby
každý mohl být schopen přijmout do svého srdce toho, který jako jediný dává vše, po čem člověk
touží. Panna Maria a sv. Josef jsou ti nejbližší, kteří nám jsou úžasným příkladem v plnění Boží
vůle do nejmenších detailů a plném spolehnutí se na vedení Boží i při všech nesnázích a těžkostech. Vše, co je potřebné vykonat pro narození Spasitele, konají s velikou láskou, obětavostí a horlivostí bez jakýchkoliv nářků a stěžování si, co to všechno od nich Bůh žádá a proč musí všechny
zkoušky a obtíže podstupovat, když by si to Bůh mohl zařídit mnohem snadněji a pohodlněji. Ne,
žádný postesk a žádná výčitka. Jen touha učinit vše, jak Bůh žádá.
Jak v nich nevidět příklad pro zamyšlení se nad svým osobním postojem vůči všemu, co podstupujeme v našem každodenním životě a co neradi z Božích rukou přijímáme a snášíme? Jak chci
plnit já vůli Boží v malých úkonech všedního dne a jak se při nich chci spojovat s tím, který kvůli
mně přišel na svět? Jak se snažím prožívat intenzivněji spojení s ním a dokazovat mu moji zcela
osobní lásku? Co pro to dělám? Právě advent může být příležitostí zamyslet se trochu hlouběji nad
těmito otázkami ve spojení s postavami, které budeme mít před očima v adventu i o Vánocích. Při
narození Krista již nemyslí na všechny obtíže a těžkosti, které z lásky k našemu Pánu snášeli, ale
z celého srdce se radují, že konečně vidí toho, koho si přáli vidět spravedliví po celá staletí. „Všem,
kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve,
ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli
jsme jeho slávu, slávu jakou má od Otce jednorozený Syn plný milosti a pravdy“ (Jan 1,12-14).
Požehnanou dobu adventní i radost z narození našeho Spasitele Vám přeje
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novéna k Neposkvrněnému početí
Panny Marie
od 29. 11. do 8. 12. každý den po mši svaté
zpívané litanie s modlitbou k P. Marii.
V den slavnosti v úterý 8. prosince –
slavnostní mše sv. v kostele sv. Prokopa
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úklid kostelů
sobota 10. 12. mše sv. v 8.00 – Sv. Prokop
sbírka na splátku farního úvěru
neděle 4. 12. (všechny kostely)

rorátní mše sv.
30. 11., 7., 14., 21. prosince v 6.00 – Sv. Roch

sbírka na bohoslovce
neděle 4. 12.
všechny kostely

setkání ministrantů
neděle 11. 12. v 17.00
Farní centrum

obnova manželských slibů
pátek 30. prosince v 18.00
v kostele sv. Prokopa

mše sv. a po ní možnost přistoupit
ke sv. smíření
úterý 20. 12. v 17.00 – Sv. Prokop

výstav Nejsvětější Sv. Oltářní
úterý 27. 12. v 17.30 v kostele sv. Anny

požehnání adventních věnců
neděle 27. 11. při všech mších svatých

poděkování za uplynulý kalendářní rok
sobota 31. prosince mše sv. již v 16.30
s eucharistickým požehnáním

setkání hledajících
pátek 2., 9., 16. prosince v 19.00
farní centrum

Tříkrálový koncert
pátek 6. 1. 2017 ve 20.00
v kostele 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,
dovolte mi krátké ohlédnutí se za uplynulými týdny. Ještě na konci října jsme byli
na společném komunitním výletu v Cascii, městečku spojeném se životem sv. Rity.
Následoval přesun do nedalekého národního parku, kde jsme se občerstvili a udělali si krátký výlet do přírody. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Nursii, malebném
středoitalském městě, kde se narodil sv. Benedikt. Aniž bychom něco tušili, týden
na to tuto oblast zasáhlo velmi silné zemětřesení. Nursie byla vážně poškozena
a kostely, u kterých jsme stáli před týdnem, byly zbořeny. A to nemluvím o dalších
městech. Smutek, bezmoc lidí se nás všech až bytostně dotýkaly... Intenzivně jsem na ně myslel.
Druhého listopadu, na Památku všech věrných zemřelých, jsme navštíli Domitiliny katakomby. Silnější místo pro slavení památky si neumím představit. V katakombách jsme měli krátkou prohlídku
a pak mši svatou. Posvátnost místa umocňovaly cenné informace, jak křesťané žili a umírali v prvních staletích. S několika spolubratřími jsme začátkem listopadu navštívili také Papežskou kolej
Russicum, kde studují bohoslovci východního obřadu. Mezi nimi také čtyři slovenské národnosti,
takže jsme měli pohodový večer, kterému předcházela krásná večerní modlitba. Momentálně sa snažím co nejvíce soustředit na studium. Tento semestr máme úvod do Písma Svatého, právo, morální
teologii, christologii, trinitární teologii, spirituální teologii a odpoledne mám ještě jazykový kurz.
Během vánočních svátků budu také v Praze, takže se těším na společné setkání.
S pozdravem a přáním požehnaných adventních dnů
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Svatý rok milosrdenství
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HLAS PETROVA NÁSTUPCE
Z promluvy Svatého Otce 15. října 2016
Mluvte se svými vnuky
Den poté, co nizozemští ministři spravedlnosti a zdravotnictví
podali návrh na legalizované usmrcování starých lidí, papež
František téměř symbolicky přijal více než sedm tisíc seniorů.
Audience se konala u příležitosti Svátku prarodičů, který italský parlament vyhlásil před jedenácti lety a který připadá na
2. říjen – Památku svatých andělů strážných.
Církev hledí na staré lidi s láskou, uznáním a hlubokou úctou.
Jsou zásadní součástí křesťanského společenství a společnosti
– ztělesňují totiž národní kořeny a paměť. Jste velmi důležití,
protože vaše zkušenost je cenným pokladem, který umožňuje nadějeplný a zodpovědný pohled do budoucnosti. Zralost
a moudrost, kterou jste během let nashromáždili, může pomoci
mladším lidem, podpořit je v růstu, otevřenosti vůči budoucnosti a hledání vlastní cesty. Staří lidé totiž dosvědčují, že také
v nejtěžších zkouškách nikdy nesmíme ztrácet důvěru v Boha a lepší budoucnost. Jsou jako stromy,
které nadále nesou plody, a navzdory tíži let mohou vnášet originální přínos do hodnotového bohatství společnosti a při stvrzování kultury života.
Ve světě, který často mytizuje sílu a vnější zdání, jste povoláni svědčit o hodnotách, jež mají skutečnou a trvalou platnost, neboť jsou vepsány do srdce každého člověka a zaručeny Božím slovem.
Právě protože jste lidmi takzvaně třetího věku – či lépe řečeno „jsme“, protože k vám také patřím
– máme se zasazovat o rozvoj kultury života. Přinášejme svědectví o tom, že každé životní období
je Boží dar, má svou krásu a důležitost, byť může být poznamenáno křehkostí.
Instituce, které přijímají staré lidi, mají být místy lidskosti a láskyplné pozornosti, kde nejslabší lidé
nežijí v zapomnění a zanedbanosti, nýbrž zůstávají v živé paměti, docházejí za nimi návštěvy a je
o ně pečováno jako o starší bratry a sestry.“
Státní instituce a sociální kontext mohou starým lidem značně napomoci v tom, aby se aktivně
účastnili na životě společnosti a co nejlépe uplatnili své schopnosti. Zejména však mají dbát na úctu
k jejich lidské důstojnosti. Je zapotřebí odporovat škodlivé skartační kultuře, která marginalizuje
seniory, protože je považuje za nevýkonné. Veřejní činitelé, kulturní, vzdělávací a náboženské instituce i všichni lidé dobré vůle jsou povoláni k budování stále inkluzívnější společnosti.
Neplatí – jsi starý, tak se kliď. Když je člověk starý, může nám mnohé říci o dějinách, kultuře, životě a jeho hodnotách…Nedopusťme, aby odpis starých lidí nadále pokračoval, ať převáží kultura
inkluze.
Zároveň je důležité podporovat mezigenerační vazby, připomněl Svatý otec. „Mluvte se svými
vnoučaty“, povzbuzoval přítomné, „možná se vám zdají jinak založení a poslouchají jinou hudbu,
ale potřebují vás, vaše slova a moudrost“.
Rád si čtu o tom, jak Josef s Marií přinesli Ježíška do chrámu – bylo to čtyřicetidenní dítě. Setkali se
tam se dvěma starými lidmi, kteří byli moudrostí svého lidu a velebili Boha, že tato moudrost bude
pokračovat v onom dítěti. Ježíše přijali v chrámu právě tito dva staří – a nikoli kněz, to se stalo až
později. Byli to prarodiče. Přečtěte si to v Lukášově evangeliu, je to moc krásné!“
převzato z IS Radio Vaticana
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Mgr. Ilona Bartáková (41) je učitelka tělocviku a matematiky na střední škole
v Proseku. V současnosti se věnuje svým dvěma dcerám (2 a 4 roky). Školství se
však nebojí, svoji práci má ráda a dá se říct, že se na žáky doslova těší. Může ji
však něco překvapit?
Návrat po dětech do práce je pro ženu většinou náročný. Existuje něco, z čeho máte
obavy?
Je mi jasné, že to bude náročné, po všech stránkách, a to nejen pro mne, ale i pro manžela
a především pro děti. Po návratu mě čeká v práci spousta nových věcí a budu se nějakou dobu
zabíhat. Děti budou začínat ve školce a manželovi narostou povinnosti. Nejsem si jistá, že se
nám podaří udržet domácí pohodu, kterou teď
máme. Po pěti letech se také vracím do tělocvičny, takže budu asi i dost fyzicky unavená, než
si zvyknu.
Myslíte, že budete vyučovat stejně jako před
odchodem na mateřskou?
Chtěla bych, ale nebude možné věnovat práci
tolik mimoškolního času jako před mateřskou
dovolenou. Budu se věnovat co nejvíc dětem
a manželovi.
Který předmět máte nejraději? Proč jste si
vybrala právě tuto kombinaci?
Tělocvik je můj život. Vždycky jsem byla spíš
tělocvikářka než matikářka. Po střední škole
jsem chtěla zůstat v Praze a pedagogická fakulta v tom roce nabízela s tělesnou výchovou jen
čtyři možné kombinace, z nichž matematika pro
mne byla nejsnazší.
Je potřeba se v oblasti školství neustále vzdělávat?
Jsou předměty, které se bez neustálého vzdělávání nedají učit. V tělesné výchově se objevuje pořád něco nového, člověk se musí zajímat
a rozmýšlet, co z toho je využitelné pro jeho
zaměření a možnosti školy (a to i finanční). Děti
všech věkových kategorií mají pohybu zoufale
málo a myslím, že je nezbytné zatěžovat jejich
srdce a plíce, zároveň je to musí aspoň trochu
bavit. To bývá někdy oříšek. Matematika se
zdánlivě nemění, ale s příchodem systému výuky profesora Hejného se otevřely nové možnosti
a ty se přenášejí i na střední školy.

V čem spočívá reforma ve výuce matematiky
u pana profesora Hejného?
Matematika prof. Hejného se zakládá na principu vlastního poznání a objevování, učitel je
pouze „průvodcem“. Její přednost vidím především na 1. stupni, případně na druhém. U nás na
to zatím není časový prostor. Ne však každému
dítěti tento styl výuky vyhovuje.
Není pro mladou ženu obtížné učit třídu adolescentů, když máte doma dvě hodné dcery?
Před mateřskou dovolenou jsem problémy se
studenty neměla a doufám, že je nebudu mít
ani po ní. Samozřejmě si uvědomuji, že práce
s mládeží je čím dál obtížnější a za těch pět
let, co jsem byla doma, to bude jistě o kousek
horší.
Jaké změny ve školství za poslední roky spatřujete?
Školství by potřebovalo celkovou reformu a reorganizaci. Od vysokých škol až po mateřské
školy. O problémech mohou hovořit učitelé a ředitelé všech stupňů školství. Nikdo je ale nechce
poslouchat. Znamenalo by to obrovské změny
a soustu peněz, ne ve všem vyhovět požadavkům přicházejícím z EU, a do toho se nikomu
nechce. Všechny změny za poslední roky jsou
k horšímu. Zhoršují se podmínky i výsledky.
Zmírňují se požadavky na děti, abychom dosáhli požadovaných výsledků. Ale to je na dlouhé
povídání. Každopádně se obávám, že školství
jde úplně špatným směrem.
Kterou knihu doporučujete nejen „školou
povinným“?
Za poslední dobu jsem přečetla pouze mnoho
dětských knih. Dvě malé děti a žádné hlídání
znamená 0 volného času. Těším se, že zase začnu číst cestou do práce a z práce. Doporučím
svou oblíbenou knihu Divadlo pro anděly od
Tomáše Halíka.
-im-
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Tomáš Halík, Divadlo pro anděly. Život jako náboženský experiment, nakladatelství Lidové noviny, 2010. V souboru 15 esejů autor dále rozvíjí svou filozofii dialogu
víry a nevíry. Jednou z inspirací jeho úvah byla výzva papeže Benedikta, aby ti, kteří
nemohou přijmout Boha, se přesto snažili žít „jako kdyby Bůh byl“. Halík se ptá, co
vlastně rozlišuje život věřících a nevěřících a zda i věřící nemohou chápat víru jako
hypotézu, kterou musí neustále ověřovat vlastním životem. Kniha vychází v roce, kdy
autor získal jako vůbec první Čech v historii, významné evropské ocenění za „vynikající
zásluhy o interpretaci našeho světa“, cenu Romano Guardiniho.

Svatomartinský výlet
V sobotu po svátku sv. Martina, který, alespoň v Praze, na bílém koni přijel, jsme se vypravili
na již tradiční výlet rodin s dětmi. Letošním cílem byly lesy v okolí Prosečnice. Sešli jsme se již
v 9:00 na Hlavním nádraží a na zastávku Prosečnice jsme dorazili vlakem. Čekal nás několikakilometrový okruh po turistické značce, cestou byl naplánován oheň, opékání buřtů, pečení jablek
a také jsme hráli různé hry.
Jaké bylo ale naše překvapení, když na vytipovaném
ohništi už si chutnou krmi připravovali malí skauti.
Naštěstí s námi putoval i Radek Schindler, který si
vzpomněl na léta trampování, a i po několika desítkách let nás dokázal dovést na trampské tábořiště
Na Kanadě, kde jsme u ohně poobědvali.
Zde se naše skupina už rozdělila, část s menšími dětmi vyrazila na cestu domů a ostatní pokračovali ještě
dál...
(db)
Po gurmánských hodech tvořených pečenými jídly
z rožně i popela přišla na řadu zahřívací hříčka na
píchlé duše římských vozů a jejich pumpičky. Vyrážíme směrem vzůru zpět k Vlčí rokli pod zkušeným
Radkovým vedením, cestou jsme objevili studánku. Užíváme si lehce pocukrovanou přírodu, cestou
objevujeme torzo starého buku a rychlém klesání
docházíme zpět na značku. Asi po kilometru Vítek
zjišťuje, že u ohniště pravděpodobně zapomněl rukavice. Po krátké poradě se rozhodujeme pro návrat, tentokrát celou Vlčí roklí. Malebné obrovské
kameny pokryté zeleným mechem krásně dotvářejí
přemýšlivou atmosféru tohoto podzimního času. Rukavice nalézáme a je čas na poslední zamyšlení. Každý odchází se svíčkou, lístečkem a tužkou, aby vymylsel, jaký dobrý skutek po vzoru
sv. Martina vykoná. Po chvíli se pomalu zase vracíme zpět k sobě. Vyrážíme zpět na nádraží, ale
houkání vlaku nás ujišťuje, že naše tempo je příliš pomalé.
Na nádraží tedy dorážíme za šera, ale zdá se, že hospoda Na Zastávce má otevřeno. Teplo krbových kamen a příjemná obsluha zakončují naše putování. Zde jsme se pokusili zapomenout ještě
jednou ty rukavice a pár dalších součástí oděvů, ale paní výčepní byla pozorná a všechno nám
posbírala a dodala až na perón k právě přijíždějícímu vlaku.
(pv a rsch)
Děkujeme manželům Vobořilovým za pečlivou přípravu, Radkovi za záchranu oběda a všem
zúčastněným za skvělou atmosféru.

pražské
Slovo nakostely
úvod
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V předchozích měsících jste si na této stránce Prokopských listů mohli přečíst něco o jednotlivých kostelích pražské arcidiecéze, v nichž byly v rámci jubilejního roku milosrdenství otevřeny
Svaté brány. Ještě předtím jsme se zhruba po dobu jednoho roku postupně blíže seznamovali
s kostely a modlitebnami na území Prahy 3. V dalších číslech PL chceme začít postupně poznávat kostely na celém území našeho hlavního města. Začneme od těch úplně nejstarších, jejichž
historie i stavební podoba je často obestřena mlhou zapomnění a naše poznání o nich někdy též
zatíženo řadou omylů, které se v některých případech udržují v literatuře i po celá staletí.
Prvním historicky doloženým českým knížetem byl Bořivoj z rodu Přemyslovců. Jeho manželkou
byla (svatá) Ludmila. Bořivoj se na Moravě nechal pokřtít od arcibiskupa (svatého) Metoděje. V Čechách pak nechal postavit 1. křesťanský kostel - ten stál na Levém Hradci a byl zasvěcen sv. Klimentu. Politické směřování knížete, především jeho přijetí a podpora křesťanství a podřízenost země
Velké Moravě vedly k povstání tehdy ještě převážně pohanských velmožů. Po období vyhnanství,
stráveném na Moravě, se Bořivoj na český knížecí stolec vrátil. Na ostrohu nad řekou Vltavou,
v místě zvaném Praha (o variantách možného výkladu tohoto jména bylo již mnoho napsáno) nechal
postavit

Kostel Panny Marie.
Nejstarší pražský kostel a zároveň druhý nejstarší v Čechách (zatímco na Moravě již stálo
mnoho desítek zděných kostelů) byl tedy postaven již v devátém století. Historikové dobu

jeho vzniku kladou na základě rozboru nejstarších legend o sv. Václavu přibližně do období
kolem roku 885. Asi v rozmezí let 915–920 se
v kostele měly odehrát postřižiny sv. Václava.

Kostel Panny Marie: 1 – dochovaná zdiva starší fáze (882/884), 2 – zdiva mladší fáze (11. až 12. století), 3 – nepoužitá tumba náležející strarší fázi, 4 – hrobka s pohřby knížete Spytihněva I. († 915)
a jeho manželky († 918) (podle I. Borkovského).
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Když povyrostl a bylo třeba mu udělit postřižiny, otec jeho Vratislav pozval k nim jednoho
biskupa s jeho notářem i s jeho duchovenstvem. V chrámě svaté Marie byla proň odzpívána mše, a potom biskup vzal hocha a postavil jej na rohu stupně před oltářem a požehnal
jej slovy: „Pane Ježíši Kriste, požehnej tohoto
hocha, jakos požehnal všechny své spravedlivé.“ A tak s požehnáním byl postřižen.
(1. staroslověnská legenda o sv. Václavu, překlad Josefa Vašici)
Obtížnější otázku však představovalo (a zřejmě stále představuje) spojit tyto historické
informace s konkrétní stavbou, nebo alespoň
s místem, na kterém se stavba nacházela. Určitou indicii představuje zmínka v Kosmově
kronice, kde k roku 1092 píše autor o svém
jmenovci:
„A biskup Kosmas sám ho (Břetislava Mladšího) uvítal s duchovenstvem a velikým procesím
v hradní bráně před kostelem Panny Marie (in
porta civitatis ante templum sanctae Mariae)
a dovedl ho ke stolci“.
V úvahách nejstarších badatelů, neovlivněných poznatky moderní archeologie, které
ještě neměli k dispozici, byl někdy hledaný
kostel ztotožňován např. i se staroměstským
týnským chrámem (těmto úvahám mělo nasvědčovat jak označení kostela Panny Marie
„před Týnem“, tedy před dřevěným opevně-

pražské kostely/zpráva
kalendář
ním, dávno zaniklým a mylně považovaným
za možný nejstarší pražský hrad, tak i název
čtvrti: Staré Město, chápaný ovšem chybně ve
smyslu nejstarší část města).
Později, když pokročilo jak historické studium, tak především poznávání pražských terénů archeologickými metodami, mohlo být
pátrání omezeno pouze do prostoru Pražského
hradu. V nejstarších dobách byl název Praha
vztahován pouze k hradnímu areálu, resp. ke
kopci, na němž byl Hrad vybudován. Kostel
byl hledán a nalézán v blízkosti jižní brány
Hradu, tedy poblíž Starého královského paláce, nebo ztotožňován s kaplí Panny Marie
v kostele sv. Jiří.
V letech 1950-52 proběhl archeologický výzkum I. Borkovského, který mezi II. a IV.
hradním nádvořím objevil nevelkou stavbu
(z průchodu je dnes možné si nález prohlédnout), která byla s hledaným kostelem ztotožněna a toto určení je dosud ve většině literatury přebíráno. Revizní výzkum v 90. letech
však přinesl nové poznatky, přičemž zejména
informace o vztahu mezi uvnitř stavby umístěnou tumbou (hrobkou) a dlažbou se zdají
toto určení objektu přinejmenším zpochybňovat. Podle posledních poznatků by se tak mohlo jednat nikoliv o kostel, ale spíše o jakési
mauzoleum.
-lb-

Nový ministrant
Milí farníci.
S radostí vám mohu oznámit a také představit našeho nového ministranta v kostele
sv. Rocha. Náš ministrant se jmenuje Jan
Hoch a je mu 8 let. Nyní se připravuje ještě
s dalšími dětmi naší farnosti na první sv. přijímání. Jsem velice rád, že Jan ministrantskou službu přijal a chce sloužit Pánu Ježíši
u oltáře. Budu velice rád, pokud se najdou
i další chlapci, kteří budou rádi vykonávat
službu blízko oltáře.
P. Vít

Dějiny
papežství
Slovo na
úvod

167. bl. EVŽEN III.
(1145 – † 1153)
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Vlastní jméno
nebo rod:

Bernardo Pignatelli

Původ:

Itálie

Datum narození: asi 1080

Bernardo Pignatelli pocházel přímo z Pisy
nebo z Montemagna v její diecézi. Je spor
o to, zda měl šlechtickou krev rodu Paganelli.
Jeho jméno bylo Bernard a byl prostým mnichem v cisterciáckém klášteře v Clairveaux
a žákem světce stejného jména. Byl naprosto
neučený, ale pro velké ctnosti se stal opatem.
V politicky velmi nepříznivé době byl roku
1145 zvolen papežem. Dokázal využívat Boží
milosti, osvědčil se i přes mnoho problémů
a pevnou rukou vedl svěřenou Církev, v níž se
objevovaly těžké spory a krvavé drancování
zejména s nejtěžšími revoltami v Římě. Proto
většinou působil mimo Řím.
Evžen III. spoléhal na milost přijatou svěcením, dobře ji využíval, pevnou rukou se chytil
kormidla Petrovy lodičky a osvědčil se i přes
mnoho problémů a úkolů řešených na cestách,
které byly nutné, aby se vyhnul úkladům pronásledovatelů. Heslem jeho bul byla slova:
„Učiň mne, Pane, znamením dobra!“
Na podzim r. 1145 zorganizoval Evžen III.
všechny církevní vazaly společně s Tivolskými proti revolucionáři obsazenému Římu.
Tamní občané už toužili po papeži, který pak
s Římany uzavřel smlouvu. Kolem 20. 12. sla-

Místo narození:

Montemagno u Pisy

Datum zvolení:

15. únor 1145

Datum smrti:

8. červenec 1153

Místo úmrtí:

Tivoli, Itálie

Místo pohřbu:

Řím, basilika sv. Petra

Pontifikát:

8 roků 4 měsíce 23 dní

vil Evžen III. triumfální vjezd, vítán nadšeným lidem. Mír ale dlouho netrval. Senát se
snažil rozšiřovat svou moc na venkov a oživl
dávný spor s Tivolskými. Římané chtěli Tivoli
srovnat se zemí, ale papež její obyvatele chránil. V březnu se přemístil do Sutri a od května
opět sídlil ve Viterbu a připravoval se na cestu
do Francie. Římané vyvraždili Tivoli, šlechta se vrhla na církevní statky, aby se zhojila
a podle zásad Arnolda každý loupil, kde mu
to šlo. Papež tou dobou ve Viterbu přijal dvě
poselství z Východu a řešil spor mezi Armény
a Řeky, týkající se Nejsvětější svátosti a některých svátků. Velikonoce 1147 slavil Evžen III.
v Paříži, odkud pak navštěvoval francouzská
města. V létě 1153 se uchýlil na letní pobyt do
Tivoli, kde po onemocnění zemřel. S velkou
slávou byl pochován ve svatopeterském chrámu. Papežem byl 8 let a necelých 5 měsíců.
Blahořečen byl 3. 10. 1872 Piem IX.
Zdroj: Ch. Coulombe: Náměstkové Kristovi,
internet
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Farní
charita
kalendář

Radostné Vánoce všem lidem dobré vůle
Tento článek píšu v době, kdy teprve připravujeme Strom splněných přání, jsme napjatí, jak celá
akce dopadne. Sejde se dost posluchačů na koncertě? Rozeberou se přání? A dostaneme všechny
dárky včas?
Je to vždycky dost stresující, ale zároveň i radostné očekávání, plné naděje, že se najde stále dost
lidí, kteří nemyslí jen na sebe, ale jsou ochotni dát něco ze svého – čas, finance, práci.
Stejně tak jsem zvědavá, jak se bude líbit zpívání našeho farního sboru v domově důchodců, kam se
chystají v sobotu 12. listopadu potěšit stařečky, kteří už nemohou vycházet ven a každé rozptýlení
uvítají.
V neděli 13. listopadu ve farním centru předvede ukázku vaření iráckého pokrmu maminka z „naší“
imigrantské rodiny, paní Noora. A zase – jaký bude ohlas, bude všem zúčastněným chutnat, bude je
to inspirovat, aby si to uvařili potom doma?
Já věřím, že ano, že se nám všechny akce vydaří a budeme si moci s pocitem úlevy a zadostiučinění
vydechnout a za celým letošním rokem říci, že byl pro naši charitu úspěšný.
Doufám, že celé toto očekávání, celý adventní čas bude dobou nejen příprav, práce, ale i těšení na
radostný příchod dítěte Ježíše, a vy si tento článek už čtete v klidu u rozsvíceného adventního věnce
nebo stromečku a máte radost z toho, že jste všechno zvládli, udělali, nachystali a potěšili i někoho
dalšího, úplně cizího, ale vlastně blízkého.
Přeji vám, aby se všechna vaše přání splnila

V. Hilbertová

Humanitární sbírka - podzim 2016
Dobrý den, chci vám
všem poděkovat za právě ukončenou sbírku
humanitárních potřeb.
Bylo vybráno převážně
oblečení, další větší položka bylo různé nádobí,
hračky a další věci, které
se nedají dávat do kontejnerů. Díky všem, kteří
přišli a díky ochotným
ženám, které pomohly
při vybírání darovaných
věcí. Třebaže sbírka
nebyla příliš velká obsahem, byla velká tou
snahou ze srdce pomáhat
jiným, potřebnějším. Prosím a apeluji na všechny, aby mimo termíny pořádaných sbírek přinášely
věci do oranžových kontejnerů Diakonie Broumov, protože tyto vybrané věci nejdou do komerčního prodeje, ale skutečně jsou směřovány pro sociálně slabé a potřebné.
Pokud bude ochota ze strany evangelického sboru zapůjčit i na jaře 2017 tento prostor ke sbírce,
mohli bychom se sejít koncem března 2017 k uspořádání další jarní humanitární sbírky.
Ještě jednou velký dík všem!
Libuše Janovská za farní charitu, Marta Pešková za Diakonii Broumov.

vánoce
Slovo na úvod

Mše svaté ve vánoční době 2016–2017

24. 12. sobota – Vigilie Narození Páně
16.00
kostel sv. Rocha
16.00
kostel sv. Prokopa – mše svatá pro děti
22.00
kostel sv. Anny
24.00
kostel sv. Prokopa – půlnoční mše svatá
		
Jesličky v kostelích jsou přístupné půl hodiny před každou mší svatou.
25. 12. neděle – Slavnost Narození Páně
8.00
kostel sv. Anny
9.30
kostel sv. Prokopa
11.00
kostel sv. Rocha
17.00
kostel sv. Rocha
26. 12. pondělí – Svátek sv. Štěpána
8.00
kostel sv. Anny
9.30
kostel sv. Prokopa
11.00
kostel sv. Rocha
30. 12. pátek – Svátek Svaté Rodiny (obnova manželských slibů)
18.00
kostel sv. Prokopa
31. 12. sobota – Poděkování na závěr kalendářního roku
17.00
kostel sv. Prokopa – mše svatá s eucharistickým požehnáním
1. 1. 2017 neděle – Slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok)
8.00
kostel sv. Anny
9.30
kostel sv. Prokopa
11.00
kostel sv. Rocha
17.00
kostel sv. Rocha
6. 1. 2017 pátek – Slavnost Zjevení Páně (doporučený svátek)
18.00
kostel sv. Prokopa
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Biblické souřadnice Obsah čtení
Lk 1,1-38
Lk 1,39-80

Předpověď narození Křtitele a Ježíše
U Alžběty a Zachariáše

Lk 2,1-52
Lk 3,1-38
Lk 4,1-44
Lk 5,1-39
Lk 6,1-49
Lk 7,1-50

Narození a dětství Ježíšovo
Jan Křtitel; Původ Ježíšův
Počátek Ježíšovy činnosti
Povolání rybářů; Spor o půst
Spor o sobotu; Vyvolení Dvanácti
O Janu Křtiteli; Hříšnice u farizeje

Lk 8,1-56
Lk 9,1-62
Lk 10,1-42
Lk 11,1-53
Lk 12,1-59
Lk 13,1-35

Posedlý v Gerase; Vzkříšení Jairovy dcery
O následování; Proměnění na hoře
Podobenství o milosrdném Samařanu
Ježíš a Belzebul; Řeč proti farizeům
Výzva k bdělosti
V sobotu; O nepravých učednicích

Lk 14,1-35
Lk 15,1-32
Lk 16,1-31
Lk 17,1-37
Lk 18,1-43
Lk 19,1-48

O hostinách
Podobenství o marnotratném synu
Ježíšova podobenství
O příchodu Syna člověka
Podobenství o soudci a vdově
O hřivnách; Vjezd do Jeruzaléma

Lk 20,1-47
Lk 21,1-38
Lk 22,1-38
Lk 22,39-71
Lk 23,1-56
Lk 24,1-51

Spor o daň a vzkříšení
Počátek běd a soužení
Večeře Páně a cesta do Getsemane
Getsemane, Petrovo zapření
Ježíšovo ukřižování a smrt
Prázdný hrob a nanebevstoupení

Evangelium podle Lukáše (řec. katá Loukán = podle Lukáše) 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@gmail.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

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

Kostel sv. Anny
(Tovačovského ul.)

Kostel sv. Rocha
(Olšanské nám.)

18.001)

Úterý

18.002)

Středa

18.00

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 30. 11. 2016

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

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

3 869 298,64 Kč
29 324 Kč
16 098 Kč

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

Prokopské listy

měsíčník nejen pro žižkovské farníky

