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LITURGICKÝ KALENDÁŘ  2 
 

LEDEN 2019                                            
 

1 úterý Oktáv Narození Páně - MATKY BOŽÍ PANNY MARIE SLAVNOST 

2 středa sv. Basila Velikého a sv. Řehoře Naziánského památka 

3 čtvrtek dny po Oktávu Narození Páně  (Nejsv. jména Ježíš)  

4 pátek dny po Oktávu Narození Páně první pátek 

5 sobota dny po Oktávu Narození Páně  

6 neděle ZJEVENÍ PÁNĚ SLAVNOST 

7 pondělí dny po Zjevení Páně  (sv. Rajmunda z Penafortu)  

8 úterý dny po Zjevení Páně  

9 středa dny po Zjevení Páně  

10 čtvrtek dny po Zjevení Páně  

11 pátek dny po Zjevení Páně  

12 sobota dny po Zjevení Páně  

13 neděle Křtu Páně svátek 

14 pondělí 1. týden v mezidobí  

15 úterý 1. týden v mezidobí  

16 středa 1. týden v mezidobí  

17 čtvrtek sv. Antonína, opata památka 

18 pátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů památka 

19 sobota 1. týden v mezidobí  

20 neděle 2. neděle v mezidobí  

21 pondělí sv. Anežky Římské, panny a mučednice památka 

22 úterý 2. týden v mezidobí  (sv. Vinence, jáhna a mučedníka)  

23 středa 2. týden v mezidobí  

24 čtvrtek sv. Františka Saleského, biskupa a Učitele Církve památka 

25 pátek Obrácení svatého Pavla svátek 

26 sobota sv. Timoteje a sv. Tita, biskupů památka 

27 neděle 3. neděle v mezidobí  

28 pondělí sv. Tomáše Akvinského, kněze a Učitele Církve památka 

29 úterý 3. týden v mezidobí  

30 středa 3. týden v mezidobí  

31 čtvrtek sv. Jana Bosco, kněze památka 

Poznámka: V rámci Malé liturgiky (viz str. 14) je jejím účastníkům pravidelně elektronicky rozesílán podrob-
ný liturgický kalendář na každý měsíc.   
Noví zájemci mohou zaslat svůj e-mail na adresu: jezek.ant@centrum.cz.  
 
 

První strana obálky: Wenigův Český betlém - více viz str. 9 

mailto:jezek.ant@centrum.cz


    

3 SLOVO NA ÚVOD 
 

Drazí farníci a milí čtenáři, 
opět začínáme nový kalendářní rok měsícem, ve kterém slavíme několik liturgických svátků, 
které se hluboce dotýkají naší křesťanské víry. Rád bych se zastavil u jednoho z nich a sice u 
Slavnosti Zjevení Páně, která bývá též nazývána slavností Tří králů nebo Mudrců nebo 

Mágů. Určitě nám může být všem k užitku zamyšlení na těmito trochu „záhadnými“ postavami, které 
neodmyslitelně patří k vánočním svátkům. Kdo byli tito mudrci a jaký důvod a smysl je poháněl 
k podniknutí dlouhé cesty, která měla vyústit v setkání s „obyčejným dítětem“? Nechci a ani nemohu 
zde na několika rádcích rozvíjet historické podklady a okolnosti života mužů, o kterých se zmiňuje Písmo 
sv. Spíše bych se chtěl zaměřit na význam a smysl jejich rozhodnutí pro pouť, která jistě nebyla procház-
kou růžovým sadem. Rád si přitom vypomohu informacemi a sděleními, které o těchto mudrcích píše 
emeritní papež Benedikt XVI. v prvním díle své Trilogie o životě Ježíše Krista a které uvádím v uvozov-
kách. Slovo mágové označovalo mimo jiné příslušníky perské kněžské třídy, kteří uchovávali 
v helénistické kultuře náboženství v původním smyslu. Avšak toto slovo může mít jak pozitivní, tak i 
negativní význam, jak o tom svědčí zmínky ve Skutcích apoštolů. V každém případě to byli nositelé nábo-
ženského a filozofického poznání. Co je ale přivedlo nebo dokonce donutilo vydat se na cestu? Nebyla to 
pouze hvězda, ale jak zmiňuje Benedikt XVI., byl to vnitřní neklid, který je vedl k tomu, aby vyhlíželi 
pravou hvězdu spásy. Byli též mudrcové, tzn. muži, kteří hledali pravdu, pravého Boha a tím zároveň 
filozofii v původním smyslu. „Moudrost tak ozdravuje i poselství ,vědy‘, racionalita tohoto poselství 
nezůstala vězet v pouhém vědění, ale hledala porozumění celku a dovedla tak rozum k jeho nejvyšším 
možnostem“. Tito mudrci ukazují, jak „náboženství směřují ke Kristu a jak i věda překračuje sebe samu 
směrem k němu. Připojují se jaksi k družině Abraháma, který reaguje na Boží volání a vydává se na 
cestu…V tomto smyslu jsou tyto postavy předchůdci, připravovateli cesty, hledači pravdy, týkajících se 
všech dob.“ Ještě se krátce zastavím již u zmíněné hvězdy, která hraje ve vánočním poselství významnou 
roli. Ano víme, že v době Ježíšova narození mezi 7. až 6. st. př. Kr. probíhala konjunkce planet Jupiter, 
Saturn a Mars a J. Kepler k nim ještě přidává supernovu, o které byl přesvědčen, že způsobila intenzivní 
svítivost. Jistě ale pouhá silně svítící hvězda nezpůsobila, že se vydali na cestu, aby došli k „židovskému 
králi“. Byla prvním podnětem, ale v „nitru tyto lidi, rozechvívala naděje ve hvězdu, která měla vzejít 
z Jakuba“ (srv. Nm 24,17). Následně se z evangelií dozvídáme, že když přicházejí do paláce izraelského 
královského města Jeruzaléma, neboť se domnívali, že tam se musí narodit budoucí král, „potřebují 
pokyn Písma sv., řeči živého Boha“, aby se dozvěděli, že pravý dědic Davidův se narodí v Betlémě. Jakým 
způsobem k nám může promluvit příběh těchto mudrců? Stojíme na počátku nového roku a jistým 
způsobem se zase vydáváme na cestu, která má jednou též skončit setkáním s Králem a Pánem. I nás 
nevede pouze vnější hvězda, vnější úkony víry, ale vnitřní neklid, tedy touha po setkání s tím, který dá 
našemu životu absolutně dokonalou a věčnou podobu. Vycházíme na cestu, protože známe předpovědi, 
Boží Slovo k nám promlouvá a vybízí nás, vyjít ze sebe sama bez ohledu na všechny ostatní události a 
okolnosti ať již v našem životě anebo ve světě. Jsme povoláni vyjít jako Abrahám a dospět do zaslíbené 
země. Troufl bych si říci, že na rozdíl od mudrců máme skoro veškeré potřebné vybavení, a proto o něco 
snadnější putování. Jistotu příslibu Božího, svátosti Církve, přímluvy všech svatých, celého nebe. Nabízí 
se proto otázka, s jakým elánem, rozhodností, touhou a láskou putujeme? Když naši mudrci spatřili 
narozeného Krále – dítě v plenkách v prosté jeskyni, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklad-
nice a předali své dary, jak říká Písmo sv. Jak se svému Králi klaníme my a jaké dary mu přinášíme nebo 
chceme jednou přinést? „Zkroušeným a pokorným srdcem Bože nepohrdneš“, říká žalm 51. Snažme se 
v nadcházejícím roce putovat s větší láskou k Dítěti, které je před námi přítomné v Nejsvětější Svátosti a 
které vždy, za všech okolností  všechny obdarovává nesplatitelnou láskou. 
Boží požehnání a ochranu nebeské Matky Vám do nového roku 2019 přeje                                              P. Vít  
  



 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ  4 
 

Vánoce, vánoce přicházejí – Vánoce, vánoce odcházejí. 
Ano, nedělí po Slavnosti Zjevení Páně (letos 13. ledna) končí liturgická Vánoční 
doba. A to je jistě důvodem k zamyšlení, co nám tento vánoční čas přinesl, čím 
nás obohatil. Nové dárky už začínají všednět, některé už jsme snad i vyměnili, 
někde si udělali finanční bilanci vánoc a došli k závěru, že ty příští vánoce už 
nebudou tak nákladné...  Ale budou, vloni jsme říkali totéž. 

To je ta pozemská stránka svátků. A jak jsme na tom s tou nadpozemskou? Branou do nad-
pozemského života je křest, a právě proto Církev zařadila do liturgického kalendáře jako posled-
ní den Vánoční liturgické doby svátek Křtu Páně. Přiznejme si, že smysl této události – to, že byl 
Kristus – Bůh pokřtěn Janem – člověkem je nám trochu zamlžen. 

Ale už církevní Otcové připisovali této události velký teologický význam z hlediska spásy lidí. 
Spočívá předně v tom, že „hlas z nebe“ jasně prohlásil Ježíše za Božího Syna – právě před začát-
kem jeho veřejných vystoupení. Z dnešního hlediska to můžeme chápat jako jakýsi atest nejvyšší 
pravdy pro Ježíše. Přijetím Janova křtu, jak říká německý liturgista Adolf Adam, současně proje-
vil Ježíš svoji solidárnost s lidstvem zatíženým hříchem a při tom propůjčil vodě sílu odpouštět 
hříchy.   

A zde už jasně vidíme, že obyčejná tekutina chemické značky H2O stává Božím zásahem vidi-
telnou látkou při udílení křtu. A současně, jak je psáno v evangeliu, se otevírají nebesa. Je to 
právě vyjádření té skutečnosti, že při křtu každého člověka se mu otevírá nebe. 
 

Ze křtu jsme kdysi vyšli jako noví lidé, znovuzrození – voda je tedy v tomto případě nositel-
kou božského života a milosti. 
 

A to je snad i poselství Vánoc do života všedních dnů: Nepohrdejme tzv. obyčejnými věcmi, 
mohou mít v sobě větší cenu, než si myslíme; nepohrdejme tzv. obyčejnými lidmi – mohou mít 
pro nás větší význam, než jim přisuzujeme. Kristovi pozemští rodiče také nepatřili mezi tehdejší 
honoraci – dnes bychom řekli V. I. P., dokonce je nechtěli ani vpustit do hostinského útulku. A 
přece se jeskyně u Betléma stala tou nejvýznamnější porodnicí světa. 
 

Slavit Vánoce tudíž znamená projevit radost, novost a světlo, které toto Narození vneslo do celého našeho 
bytí, abychom byli pro druhé také nositeli radosti, pravé novosti a Božího světla.“ (Benedikt XVI.) 

AJ 
 

Svátost křtu 
 

Křest je zrozením k novému životu v Kristu. Podstatným obřadem křtu je ponoření kandidá-

ta do vody nebo lití vody na jeho hlavu, zatímco se pronáší tzv. trinitární formule (křest ve 

jménu Otce i Syna i Duch svatého). 

Získaná křestní (posvěcující) milost zahrnuje: odpuštění prvotního (dědičného) hříchu a 

všech osobních hříchů, začlenění do Církve a tím získání účasti na Kristově kněžství.  

Pokřtěn může být jedině člověk a to člověk dosud nepokřtěný. Křest nelze opakovat. Jsou-li pochybnos-

ti, zda člověk byl již pokřtěn nebo dosud ne, lze udělit tzv. „podmínečný“ křest. 

Řádným udělovatelem křtu v Církvi je biskup, kněz nebo jáhen. V případě nutnosti však může křtít kdo-

koli (dokonce i nepokřtěný člověk), pokud jedná v souladu s úmyslem Církve a dodrží stanovený postup (lití 

vody, trinitární formule). 

Již od nejstarších dob bývá křest udělován i dětem, jelikož jde o Boží dar, který nevyžaduje a ani ne-

předpokládá žádné zásluhy; děti jsou křtěny ve víře Církve. 

I bez přijetí křtu mohou být spaseni ti, kdo pro víru položili život, katechumeni a táž lidé, kteří bez vlast-

ní viny Církev nepoznali. Pokud jde o nepokřtěné děti, Církev nás vybízí důvěřovat v Boží milosrdenství a 

modlit se za jejich spásu.                                         

 zdroj: Katechismus katolické Církve 

  



 

5 LITURGIE 
 

Doba „během roku“ - Liturgické mezidobí 
 

Liturgický rok se svými dvěma základními okruhy (vánoční, velikonoční) je doplněn jakýmsi „mezidobím“ 
vyplňujícím časový prostor mezi koncem vánoční doby a začátkem postní doby; toto „mezidobí“ je pak 
přerušeno postní a velikonoční dobou a jeho druhá část začíná v pondělí po Svatodušní neděli a končí 
v sobotu před I. nedělí adventní. V českém jazykovém prostředí je stanoven „úřední“ název této liturgické 
doby jako „liturgické mezidobí“; je to trochu zavádějící, neboť nejde pouze o dobu „mezi dobami“, ale o 
samostatnou liturgickou dobu - ale i stanovený latinský název „per annum - během roku“ je i v originálních 
liturgických knihách uváděn v uvozovkách. 
 

I. část doby „během roku“: 
Začíná po svátku Křtu Páně (neděle po 6. lednu) pondělím 1. týdne „během roku“ v kalendářním rozmezí 8. 
1. – 14. 1. a končí v úterý před Popeleční středou (3. 2. – 9. 3.). Vzhledem ke kalendářní poloze Popeleční 
středy (4. 2. – 10. 3.) se v této části doby „během roku“ může vyskytnout 3 – 8 nedělí počínaje 2. nedělí 
„během roku“ a konče 4 – 9. nedělí „během roku“. 
 

II. část doby „během roku“: 
Začíná v pondělí po Slavnosti Seslání Ducha svatého (11. 5. – 14. 6.) a končí v sobotu před 1. nedělí adventní 
(26. 11. – 2. 12.). V této části doby „během roku“ se může vyskytnout 24 – 30 nedělí „během roku“.  
 

Označování nedělí:   
Neděle této doby se označují jako 2 - 34. neděle „během roku“. Jelikož narozdíl od občanského kalendáře, kdy 
nedělí týden končí, v liturgickém kalendáři nedělí týden začíná, bylo by lepší je označovat jako např. neděle 2. 
týdne „během roku“, ale i originální latinské liturgické knihy je označují jako např. Dominica 2 „per annum“, je 
nutné se s tímto označením smířit, i když je dost nepraktické. V každém liturgickém roce začínají obě části této 
doby pondělím, ale předchozí neděle (svátek křtu Páně, Slavnost Seslání Ducha svatého) se již do tohoto 
počítání zařazují, i když prakticky neexistují. Z toho důvodu neexistuje 1. neděle „během roku“ (údaj, že na ni 
připadá svátek Křtu Páně, je liturgicky matoucí - tento svátek je součástí doby vánoční a proto jej nelze slučo-
vat s nedělí jiné liturgické doby) a stejně tak neexistuje neděle týdne předcházející začátku 2. části (na tuto 
neděli připadá vždy Slavnost Seslání Ducha svatého, která je ještě součástí doby velikonoční). 
 

Určení označení jednotlivých nedělí: 
1. část: začíná pondělím 1. týdne „během roku“ a pak následují 2. – 4./9. neděle „během roku“. 
2. část: poslední neděle je 34. „během roku“ a předchozí se zpětným počítáním označují jako 33. – 5./11. 

neděle „během roku“ až ke Slavnosti Seslání Ducha svatého.  
 

Počet týdnů doby „během roku“: 
Jelikož každý rok má jiné kalendářní uspořádání, dochází k situaci, kdy má tato liturgická doba pouze 33 
týdnů a jeden je nutno vynechat. Toto vynechání se provede v přechodu mezi 1. a 2. částí doby „během 
roku“ (např. 1. část končí 7. týdnem a 2. část začíná až 9. týdnem). 
 

Liturgická barva: základní liturgická barva doby „během roku“ je zelená. 
 

Přednost při souběhu dvou liturgických oslav o nedělích „během roku“: 
Neděle této doby nemají takovou liturgickou váhu jako neděle vánočního nebo velikonočního okruhu a 
proto liturgicky ustupují: 

a) všem slavnostem, které na ně připadnou 
b) svátkům, které mají charakter „svátku Páně“ – např. 6. 8. svátek Proměnění Páně; ale ostatní 

svátky (svátky svatých) však přednost před nedělí „během roku“ nemají – např. 8. 9. svátek Na-
rození Panny Marie liturgicky ustupuje neděli „během roku“. 

Na neděli po Slavnosti Seslání Ducha sv. připadá trvale Slavnost Nejsvětější Trojice, na poslední (34.) 
neděli „během roku“ připadá trvale Slavnost Ježíše Krista – Krále. 

AJ 
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HLAS PETROVA NÁSTUPCE 

 

PAPEŽ FRANTIŠEK 
úvaha nad smyslem 5. přikázání: NEZABIJEŠ 

říjen 2018 
 

Lidský život je posvátný, protože již od svého počátku je výrazem Božího stvořitelského díla 
a má stále zvláštní vztah ke Stvořiteli, jenž je jeho jediným cílem. Jen Bůh je Pánem života od 
jeho počátku až do konce. Nikdo si za žádných okolností nemůže osobovat právo přímo zničit 
nevinnou lidskou bytost. 

 

Dalo by se říci, že pojítkem veškerého zla, páchaného ve světě, je pohrdání životem. Život 
napadají války, organizace těžící z člověka, spekulace se stvořením a skartační kultura a vůbec 
všechny systémy, které podrobují lidskou existenci prospěchářským kalkulům, zatímco ostudný 
počet lidí žije v podmínkách nehodných člověka. Jedná se o pohrdání životem, tedy určitým 
způsobem o jeho zabíjení. 

 

Rozporuplný přístup k lidskému životu rovněž povoluje jeho usmrcení v mateřském lůně, a 
sice ve jménu ochrany jiných práv. Zeptám se vás: Je správné odstranit lidský život, aby se vyře-
šil nějaký problém? Co si o tom myslíte? Je to správné? (Odpověď: Ne!) Ne, něco takového 
nelze, není správné zbavit se člověka, byť maličkého, aby se tím něco vyřešilo. Je to, jako by-
chom si na vyřešení problémů najali nájemního vraha. 

 

I nemocné dítě, které se jeví jako problém, je ve skutečnosti darem, jímž mne Bůh vymaňuje 
z egocentrismu a dopřává mi růst v lásce. Totéž platí o každém potřebném člověku na této zemi, 
senioru vyžadujícím péči anebo mnoha chudých, kterým se stěží daří jít životem dál. Zranitelný 
život nám ukazuje východisko, cestu k záchraně z existence zaměřené jen na sebe, a odkrývá 
nám radost z lásky.  

 

Co člověka vede k odmítnutí života? Jsou to modly tohoto světa – peníze (lépe se toho člo-
věka zbavit, protože by to moc stálo), moc a úspěch. Při hodnocení života jsou to chybné veliči-
ny, protože jediným autentickým měřítkem je zde láska. Láska, jíž Bůh miluje život – to je měřít-
ko. Láska, kterou Bůh miluje každý lidský život. 

 

V čem tedy spočívá kladný smysl přikázání „Nezabiješ“?  V tom, že Bůh miluje život a hledá 
naše srdce, aby v něm vyjevil radost z lásky. Vyplatí se přijmout každý život, protože každý člo-
věk má cenu Kristovy krve). Nelze pohrdat tím, co Bůh miluje! 

 

Musíme říci mužům a ženám tohoto světa: Neopovrhujte životem! Cizím, ale také vlastním, 
neboť také na něj se vztahuje přikázání: „Nezabiješ“. Mnoha mladým lidem je třeba říci – ne-
znevažuj svou existenci! Přestaň s odmítáním Božího díla! Ty jsi Boží dílo! Nepodceňuj se, nepo-
hrdej sám sebou v závislostech, které tě zničí a přivedou ke smrti! 

 

Ať tedy každý přijme sám sebe i druhé ve jménu Otce, který nás stvořil, Boha, milujícího ži-
vot. Záleží mu na nás tolik, že za námi poslal svého Syna. „Neboť tak Bůh miloval svět“, říká 
evangelium, „že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl 
život věčný“. 

český překlad Radio Vaticana 
 
  



 

7 DĚJINY PAPEŽSTVÍ 
 
 
 

192 sv. Celestin V.  vlastní jméno: Pietro dell Murrone 

  původ: Itálie 

 

 datum narození: (1215) 

 místo narození: Isemia IT 

 datum zvolení: 5. červenec 1294 

 datum abdikace: 13. prosinec 1294 

 úmrtí: 
19. květen 1296 

Anangni, IT 

   

 pontifikát: 6 měsíců, 8 dní 
 

Papež sv. Celestín V. pocházel z prosté italské rodiny. Narodil se asi roku 1215. Jeho vlastní 
jméno bylo Pietro Morrone. Měl jedenáct sourozenců. Otec mu brzy zemřel, a tak výchova 
všech detí byla na matce. Ta se ze všch síl snažila, aby jim vštípila dobrý základ víry. Petr se jako 
pětadvaceliletý stal poustevníkem. Věnoval se modlitbě a čtení Písma svatého. Mimo to opiso-
val knihy anebo konal jiné práce. Snažil se, aby byl stále zaměstnaný a tak lépe odolával poku-
šení k nečinnosti. Po čase za ním začali přicházet i jiní poustevníci se žádostí, aby se stal jejich 
představeným. Tak sa začalo rozvíjať nové řeholní spoločenství, ze kterého se stal v roce 1254 
celestinský řád benediktinských poustevníků. 
 

Po smrti papeže Mikuláše IV. r. 1292 byl papežský stolec dlouho neobsazený. Po sérii bezvý-
chodných jednání se nakonec kardinálové dohodli a papežem zvolili téměř osmdesátiletého 
Pietra da Morrone. Zvolení starce v tak vysokém věku byo jakýmsi východiskem a mělo oddálit 
volbu nového, všemi přijatelného papeže. 
 

Nový papež, skromný a jednoduchý muž, se potom stal doslova hračkou v rukách sicilského 
krále, podřizoval se jeho žádostem a dokonce dal své sídlo přenést z Říma do Neapole. Po pěti 
měsícíh si uvědomil, že nemá schopnosti zastávat papežský úřad. 13. prosince 1294 na svůj úřad 
abdikoval (po Ponciánovi roku 235 a Benediktovi IX. roku 1045 sa stal třetím papežem v ději-
nách Církve, který odstoupil z papežského úřadu; po něm následoval až v r. 2013 papež Bene-
dikt XVI. - pozn. aut.). Jeho jedinou touhou bylo vrátit se k poustevnickému životu.  
 

Jeho přání se mu však nesplnilo. V obavě možného cirkevního rozkolu jej jeho nástupce Bo-
nifác VIII. po niekolika měsících svobody dal uvěznit v pevnosti Fumone vo Ferentine, jižně od 
Říma. I při vězeňském strádání se Celestin cítil šťastný: „Jediné, co jsem si na světě přál, byla 
cela a oni mně ji dali.“ Zde 19. května 1296 na neléčenou infekci zemřel.  
 

5. května 1313 jej papež Kliment V. prohlásil za svatého. 
zdroj: Ch. Coulombe: Náměstkové Kristovi 

 
  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bonif%C3%A1c_VIII.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bonif%C3%A1c_VIII.
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Fumone&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferentino&action=edit&redlink=1


 

AKTUALITY 8 
 

 
Výstav Nejsvětější Sv. Oltářní 
čtvrtek 3. 1.  po mši sv. do 20.00 – sv. Prokop 
úterý 29. 1.  v 17.30 v kostele sv. Anny 

 Mše sv. s požehnáním vody, křídy a kadidla 
neděle 6. 1. ve všech kostelích 

 
Sbírka na splátku farního úvěru 
neděle 6. 1. - všechny kostely 

 
Povánoční úklid kostelů 
sobota 12. 1. mše sv. v 8.00 - sv. Prokop 

 
Svátek Křtu Páně – závěr doby vánoční 
neděle 13. 1. (všechny kostely) 

 
Pouť ke sv. Šebestiánu 
neděle 20. 1. v 11.00 a 17.00 - kostel sv. Rocha 

 
Setkání ministrantů 
neděle 27. 1.  17:00 - Farní centrum 

 
Pastorační rada farnosti 
středa 30. 1.  19.00 - Farní centrum 

 
Setkání hledajících 
pondělí 7., 14., 28. 1.  19:00 - Farní centrum 

 

 

PANNA MARIA, MATKA JEDNOTY KŘESŤANŮ 
památka 18. ledna 

 

Obraz byzantské Průvodkyně na cestách života (Hedegetrie), přinesený sv. 
Cyrilem a Metodem na Velkou Moravu, je uctíván jako obraz, který se váže k 

liturgické památce Matky jednoty křesťanů. Nenachází se v martyrologiu, proto-
že památka je ustanovena jen pro naše diecéze (od r. 1966). Před tímto obra-
zem u Panny Marie - Santa Maria Maggiore - v Římě byly schváleny v 9. století 

slovanské bohoslužebné knihy. 
Mariánská úcta je dodnes drahocenným pojítkem sbližujícím Západ s Východem 
i zárukou naděje na obnovení někdejší jednoty. A Panna Maria znovu nám všem 

připomíná, že všichni jsme její děti. Usilujíce o jednotu, prosme ji, aby lidstvo 
pod jejím vedením brzy dospělo ke spojení v jedné Církvi.  

 

Marii, Matku převlídnou,     Jas pravdy rozlej v temnoty, 
kterou ctí Západ s Východem,   utuž v nás lásku láskou svou, 
jitřenka zdraví září svou     buď nejen Matkou jednoty, 
před blízkým slunce příchodem.   nýbrž i její zárukou. 
 

Z breviářového hymnu pro uvedený den (ranní chvály). 
  



 

9 VÁNOCE 
 

O JEDNOM BETLÉMU  
(Josef Jaroslav Wenig) 

 

K Vánocům patří neodmyslitelně betlém. Staročeský betlém je jedinečný svým grafickým pojetím, jak je 
ztvárnil ilustrátor Josef Wenig. Figurky jsou typické postavy venkova naší vlasti. Betlém je zasazen do obrat-
ně upravených Hradčan pokrytých sněhem - snad první betlém, zasazený (narozdíl od reality) do zimního 
prostředí. 

 

Josef Wenig (1885 – 1939) je auorem tzv. „Pražských jesliček“. Čtyři vystřihovací archy s návodem na 
podlepení a sestavení byly poprvé vydány staroměstským nakladatelstvím A. Štorch a syn ještě za rakousko-
uherského mocnářství v roce 1916 vynikalo nádhernými, působivě volenými barvami, které v pozdějších 
reprodukcích nebyly nikdy dosaženy. 

 

Připomeneme si, že „Pražské jesličky“ jsou typicky české, lidové. Palestinské rodiště Ježíška je výtvarně 
přemístěno do chaloupky pod Hradčany předminulého století s tehdy nedostavěným Svatovítským chrá-
mem. Venkované, měšťané, lidé nejrůznějších cechů a stavů přinášejí dárky ve starosvětských kostýmech 
oblíbeného Wenigova slohu Biedermaier. V pokoře a pospolitosti přinášejí své dary i králové.  

 

Popud k namalování betléma dala vzpomínka na dětství, rodinné vyprávění o prapředku Filipovi, který 
po návratu z napoleonských válek dostal na památku od kamaráda z vojny obraz neznámého vlašského 
malíře Narození Páně. 

 

Pro citlivého výtvarníka bylo období vzniku jesliček ovlivněno i dobou. 1. světová válka, v září 1915 umí-
rá jeho strýc František Adolf Šubert (první ředitel ND), Josef Wenig pro sál Městského divadla v Náchodě 
maluje dekorativní olejomalby – výjevy z minulosti města a A. Jiráskem a B. Němcovou popisované postavy 
tohoto kraje. Josef Wenig se jako výtvarník podílí na založení kabaretu Karla Hašlera v divadélku Rokoko,  v 
červnu 1916 se po delší známosti Josef Wenig žení s Johanou (Janou) Antonií Škorpilovou (1871 - 1957).  

 
 
 

Inspirací myšlenky Pražských jesliček bylo též uvedení hry bratří Wenigů na Vinohradském divadle K 
Betlému. Později o tom vypráví synovec Jan Wenig: Povídala prostou formou o tom, jak krejčovský strarý 
mistr Votruba zaspí nad klerikou, kterou má došít do Božího hodu a jak se s třemi králi dostane do Betléma. 
A právě ta část, kdy přibíhají do Betléma staří i mladí, aby tam zazpívali Ježíškovi – mezi dětmi byla i pozdější 
slavná pěvkyně Jarmila Novotná – to byly oživené Pražské jesličky. Hra měla melodickou hudbu Rudolfa 
Piskáčka – v jejím rámci zazněl i kus dnes tak populární, tehdy málo známé Rybovy vánoční mše.  J. Wenig 
ilustroval 113 knih, namaloval 103 plakátů, 350 ks žánrových pohlednic, vypravil 621 divadelních inscenací, 
navrhl tisíce divadelních kostýmů.  

z různých zdrojů zpracoval AJ 
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Navracet moderním velkoměstům duši skrze živou vodu modlitby 
(z knihy Života Mnišského bratrstva Jeruzalém, Bratr Pierre-Marie Delfieux)                                        3. část 

Mgr. Tereza Pýchová 
 

Tyto myšlenky nemají jiný cíl, než vést nás všechny společně ke svatosti. 
Láska 

Jsi-li sjednocený, budeš sjednocovat. Jsi-li pokojný, budeš šířit pokoj. 
Miluj se pokorně a hrdě láskou, jakou tě miluje Bůh, a na základě 
toho miluj svého bližního jako sám sebe. Toto je druhý předpoklad 
blíženské lásky. 
Miluj se tak, že budeš zapomínat na sebe. 
Existuje láska, která přijímá druhé, láska, která se dělí, láska, která 
dává, láska, která se dává, a konečně láska, která se obětuje. Bůh na 
tebe čeká až zde. Budeš-li moci jednoho dne říci, že už nehledáš 

sebe, povedeš nejšťastnější život, jaký si můžeme představit, a Boží láska bude z tebe vyzařovat. 
To je třetí předpoklad lásky k bližnímu. 
Kde není láska, zasej lásku, a lásku sklidíš (sv. Jan od Kříže). Nedůtklivost je nejhorší nepřítel 
lásky, pokora její nejlepší spojenec. Když dojde ke konfliktu, buď dostatečně moudrý a svatý a 
ustup první, nikdy neztrácej hluboké spojení se svými bratry hašteřením o maličkostech. Můžeš 
mít právo se rozhněvat, ale jsi povinen nenechat slunce zapadnout na svým hněvem. Modlitbu 
za své bratry učiň svou pevnou každodenní potřebou. Modli se, abys miloval, a miluj, když se 
modlíš, a milost Jeho lásky bude mít volný průchod. 
Výzvu k bratrské lásce přijmi jako otevřenost pro velké tajemství, neboť láskou vstoupíš přímo 
do Božího bytí. Kde je láska, tam je Bůh. 
Tvá cesta ke Kristu není osamělé dobrodružství, ale dobrodružství ve společenství. Tento spo-
lečný závazek tě tedy vyzývá ke vzájemnému naslouchání, k oboustrannému povzbuzování a 
k bratrskému obrácení při sdílení téhož daru.  
Neste břemena jedni druhých, a tak naplníte Kristův zákon. Se vší pokorou, mírností a trpělivostí 
se snášejte navzájem v lásce. 
Ať projevující se osobitost každého tvého bratra hovoří o svobodě, jaké se mu dostalo! Když se 
modlíš, studuješ nebo pracuješ, raduj se, že druhý pracuje, studuje nebo se modlí za tebe. „To 
všechno působí jeden a týž Duch. On vhodně přiděluje každému zvlášť, jak chce.“ 
 

 

Nač bylo potřebné, aby pro nás Syn Boží trpěl? Bylo to velmi potřebné, a to z dvojího hlediska: jako lék 
proti hříchům a jako příklad pro naše jednání.  
Jako lék proto, že skrze Kristovo umučení nalézáme lék proti všemu zlu, do něhož upadáme svými hříchy.  
Ale neméně užitečný je i příklad. Neboť Kristovo umučení stačí k tomu, aby úplně formovalo náš život. Kdo 
chce žít dokonale, nemusí dělat nic jiného než pohrdat tím, čím Kristus na kříži pohrdl, a usilovat o to, oč 
Kristus usiloval. Vždyť na kříži nechybí žádný příklad ctnosti. 
Hledáš-li příklad lásky: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. To učinil Kris-
tus na kříži. A tak když on vydal svůj život za nás, nemá být příliš těžké snášet cokoli zlého pro něho.  
Hledáš-li trpělivost, nalezne se nejvíc na kříži. Trpělivost se totiž stává velkou dvojím způsobem: buď když 
někdo snáší trpělivě něco velikého, nebo když snáší něco, čemu se mohl vyhnout, ale nevyhnul. Veliká je 
tedy Kristova trpělivost na kříži. A proto vytrvale běžme o závod, který je nám určen. 
 

sv. Tomáš Akvinský, Učitel Církve 
památka 28. ledna 

  



 

11 VÁNOČNÍ HUDBA 
 

Jakub Jan Ryba 
Jméno jednoho z nejvýznamněj-
ších představitelů české kantor-
ské hudby přelomu 18. a 19. 
století, skladatele, vzdělaného 
učitele, spisovatele, básníka a 
regenschoriho Jakuba Jana Ryby 

(26. 10. 1765 – 8. 4. 1815) je spojováno pre-
devším s duchovními kompozicemi určenými 
pro vánoční období, z nichž tzv. České mše 
vánocní „Hej, mistře“ z roku 1796 zajistila 
svému tvůrci věhlas nejen po celé Evropě. 
Tato skladba nanejvýš odrážející český lidový 
prvek, jak po textové, tak i po hudební stránce, 
stále a úspešne konkuruje v období Vánoc 

skladbám skutečných velikánů světové klasic-
ké hudby, avšak zastínila další Rybovu tvorbu, 
zůstávající stranou zájmu a dostupnou pouze 
úzké skupině hudebních znalců a několika 
nadšených příznivců. 
  Páteří Rybova díla je hudba církevní, jež 
vznikala z praktické potřeby rožmitálského 
kůru a z povinností vyplývajících z funkce 

jeho ředitele, kterou Ryba zastával po celých 
27 let svého působení v Rožmitále pod 
Třemšínem v dnešním příbramském okrese 
(1788-1815).  

Ryba pocházel z Přeštic z kantorské rodi-
ny. Po studiích na piaristickém gymnáziu v 
Praze, která nedokončil, a po absolvování 
učitelského kursu působil krátký čas jako 

učitel v Nepomuku a v Mníšku, aby pak od 
roku 1788 trvale zakotvil v Rožmitále. Jako 
otec sedmi dětí, které zůstaly naživu z třinácti 
narozených, musel v posledních létech života, 
zejména po státním bankrotu v roce 1810, čelit 
existenčním potížím, spojeným mj. i s vydržo-
váním dvou synů na studiích. 
  Přesto, a možná právě proto, že byl často 

nucen těžce překonávat každodenní prekážky, 
vytvořil dílo, které přetrvalo staletí, a může a  

jistě stále bude oslovovat tisíce posluchačů na 
celém světě. Neprávem opomíjený Ryba má 
šíří své tvorby vznikající často v těžkých 
životních situacích trvalé místo mezi nejpozo-
ruhodnějšími osobnostmi české hudby. 
 

J. J. Ryba o církevní hudbě 
Cílem chrámové hudby je vzkřísit bohabojné ci-

ty shromážděných křesťanů a dodat jim více síly. 
Dále má církevní hudba vštěpovat pravou zbožnost, 
posilovat a zachovávat ji v srdcích. Také chce 
smyslově představit slávu Všemohoucího a po-
vzbudit nás, abychom Boha uctívali. A nakonec 
vede k tomu, že do ní vetkneme svou celou du-
chovní bytost, a tak společně s ní v duchu prožívá-
me Boží moudrost, všemohoucnost a lásku. Nejlep-
ší chrámová hudba je ta, jež pohne celým shro-
mážděním nebo alespoň jeho největší částí.   

Neumím si představit, že by Bůh, který je nej-
čistší radost, láska a vše oblažující, životadárný a 
radost rozdávající Stvořitel a Otec, měl v oblibě 
věčně mrzutou, hluboce zarmoucenou a stále 
naříkající bytost. Dítě běží se svými záležitostmi za 
svým otcem se vší důvěrou, nevinnou veselou 
myslí a radostným výrazem; prosí a žadoní – otec 
vidí na jeho důvěřivé tváři jeho bezstarostné srdce, 
těší se jím a po úvaze mu jeho prosbu s radostí 
splní; není tak nakloněn dítěti, které svou prosbu 
přednáší mrzutým a pořád plačtivým tónem. Ach, 
Bože, Ty Otče všeho, bys měl pohrdat našimi 
dětskými a důvěřivými modlitbami, díkůvzdáním, 
chvalozpěvy a uctíváním, které ti vyzpěvujeme 
s veselou myslí, a to jen proto, že projevují radost! 
– Ne! – Bože, ty chceš, abychom tě vzývali s dět-
skou, důvěřivou a srdečnou úctou a pokorou, 
abychom tě uctívali a velebili zpěvem nevinného, 
radostného srdce, abychom před tebou s dětskou 
láskou a prostotou své srdce otevřeli a s radostí je 
přinášeli k oběti. 

z internetových zdrojů zpracoval AJ 

 

Česká mše vánoční, také uváděná jako mše Hej mistře je česky psaná církevní skladba Jakuba Jana Ryby, který je  

autorm hudby i textu. Vznikla r. 1796. Jde o pastorální hru aplikovanou na liturgii tradiční mše; příběh vypráví o zvěsto-

vání Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Má ryze pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí, pro 

svou prostotu a radostnou atmosféru byla a stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu. Jelikož se do dneš-

ních dnů nedochovala originální partitura, v současnosti hrané verze jsou sestaveny na základě kritických rozborů opisů.  
  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Jan_Ryba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Partitura
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Jistě alespoň někteří z nás četli knihu britského spisovatele Bruce Marshalla Plná slávy. Jde 
o životní příběh skotského kněze, velmi citlivého člověka, který působí v místě, kde jsou katolíci 
v menšině uprostřed buď protestantského nebo úplně nevěreckého prostředí. Přesto vidí kato-
lickou víru jako zdroj trvalé radosti i přes všechny sociální i ekonomické problémy, se kterými se 
musí věřící denně potýkat. Děj je umístěn do první poloviny 20. století. 

V jedné z kapitol uvedené knihy je uveden proslov P. Smitha (tak se ten kněz jmenoval) na 
schůzi kapituly v polovině 30. let minulého století. Myslím, že i nám poskytne dostatek látky 
k přemýšlení: 

Mám za to, že jedním z důvodů, proč není 
svět přesvědčen o pravdě Církve, je to, že slyší, 
jak ze svých kazatelen odsuzujeme cizoložníky, 
zloděje a vrahy, nikoli však vyděračské za-
městnavatele, nikoli lidi, kteří vydělávají pení-
ze z filmů o lupičích, nikoli politiky, kteří uzaví-
rají kompromisy s původci ukrutností. A tím je 
zřejmé, že mnoho lidí dobré vůle zůstává 
mimo Církev. Boží Církev zklamat nemůže, ale 
my musíme být především stateční; musíme 
být zajisté čistí, protože smilníci Boha neuvidí, 
také pokorní, ale především stateční. Musíme 
říkat lidem, že spousta věcí, které zdánlivě 
s křesťanstvím nesouvisí, s ním mají podstatně 
co dělat. Musíme je přivést k poznání, že mo-
derní plakáty jsou hříchem proti Bohu stejně 

jako proti dobrému vkusu, protože smysly jimi 
pokažené nejsou s to pochopit ani poznat Boží 
krásu a lidé takto svedení hledají zalíbení 
v tom, co je padělané, sprosté a ponižující. 
Musíme lidi učit, že křivda se nestane právem, 
dopouští-li se jí celé společenství. Musíme 
naléhat na to, aby se v našich školách vyučo-
valo i takzvaným nepraktickým a neužitečným 
předmětům, protože básníci obvykle nevedou 
války. Hlásejme nebojácně celou nauku Kristo-
vu, neboť pouze tehdy zazáří roucho jeho 
nevěsty - Církve - v celé své kráse, protože 
naše víra bude podložena skutky, jelikož nauka 
bez lásky je jen méně nebezpečná než láska 
bez nauky. 

 

Tolik asi 80 let starý text. Snažme se nad ním zamyslet, jde o téma i dnes velmi aktuální.                                
                                                                                      AJ 

 

 
 

Žižkovský kostel už není nejvyšší stavbou ve své lokalitě. Ale největší nemusí být nutně nejvyšší… 
  



 

13 LITURGIKA 
 

Z ARCHIVU „MALÉ LITURGIKY“ 

ČASTO POKLÁDANÉ OTÁZKY 
 

1. Proč je mešní liturgie řízena centrálně z Říma? Proč se např. výběr čtení z Písma svatého nepo-
nechá na knězi, který by jej mohl lépe přizpůsobit místním podmínkám?  
Mešní liturgie katolické Církve západního (latinského) obřadu je stanovena tzv. mešním řádem, který 
stanovuje jednání kněze a ostatních aktivních účastníků eucharistické bohoslužby. Její součástí jsou i čtení 
z Písma svatého, kdy výběr čtení pro jednotlivé liturgické dny stanovuje Lectionarium Romanum - Římský 
lekcionář, kde jsou stanovena biblická čtení. Tato praxe je uplatňována z důvodu jednotnosti mešního 
obřadu, i když v některých částech je dovoleno knězi vybírat z několika alternativ. Při mešní liturgii je dbáno 
především na věroučnou bezchybnost všech textů a z toho důvodu je mešní řád závazný. 
 

2. Proč se někdy zpívá „Sláva na výsostech Bohu“ a recituje vyznání víry a někdy ne? Záleží to na 
knězi nebo to určuje nějaký nadřízený?  
Podle mešního řádu se andělský chvalozpěv (Gloria) zpívá (recituje) při slavnostech, svátcích a o nedělích 
doby vánoční, velikonoční a liturgického mezidobí. Vyznání víry (Credo) se recituje (zpívá) při slavnostech 
a o nedělích. 
 

3. Proč se ve stejný den nerecituje v každém kostele stejná eucharistická modlitba?  
Římský misál obsahuje čtyři základní eucharistické modlitby: 1. - římský kánon, 2. - především poro všední 
dny, 3. - především pro neděle, 4. - specifická modlitba s neměnnou prefací. 
Při dodržení stanovených liturgických předpisů přísluší volba eucharistické modlitby celebrujícímu knězi. 
 

4. Proč je podávání svatého přijímání tak rozdílné? Proč někdy „pod jednou“, jindy „pod obojí“, 
někdo na ruku, někdo do úst, někdo vestoje, někdo vkleče?  
Přijímání eucharistie pod způsobou chleba i vína plněji vystihuje podstatu Poslední večeře, je však technic-
ky náročnější a musí pro ně být vhodné podmínky. Přijímání „pod jednou“ není teologicky o nic chudší, i 
pod způsobou chleba je přijímán celý Kristus, stejně tak, jako (ve výjimečných případech) pouze pod způ-
sobou vína. Pokud jde o způsob přijímání (na ruku, do úst), je u nás povolena volba přijímacího, ale při 
přijímání na ruku musí dodržet stanovené instrukce (volné obě ruce, bez rukavic, okamžité vložení sv. 
hostie do úst). Stejně tak je ponecháno na volbě přijímacího přijímat vkleče nebo ve stoje. 
 

5. Proč se někdy před evangeliem zpívá „Aleluja“ a někdy sloka písně? Kdo to určuje?  
Podle Mešního řádu zpěv „Aleluja“ může být nahrazen zpěvem písně z kancionálu. Záleží na místních 
podmínkách a na dohodě kněze s varhaníkem. 
 

6. Proč se 24. prosinec počítá ještě do adventu? Vždyť už je to vánoční den.  
Vánoční liturgická doba začíná první vánoční bohoslužbou večer nebo o půlnoci 24. prosince (nemá začí-
nat před 16. hodinou). Dopoledne tohoto dne náleží ještě do adventu (připadne-li na neděli, jde o IV. neděli 
adventní). 
 

7. Proč se říká 40tidenní půst, když od Popeleční středy do velikonoční neděle je 46 dní? 
Od Popeleční středy do Velikonoční neděle je oprabvdu 46 dní, ale včetně nedělí - a neděle není nikdy 
postním dnem. A jelikož doba postní (včetně Svatého týdne) obsahuje 6 nedělí, je tento počet třeba od 
celkové doby odečíst a tím dostaneme správné číslo počtu postních dní - 40. 
 

8. Kolik mší sv. může kněz denně sloužit? 
Toto upravuje ustanovení Kodexu církevního práva, kde je v kánonu 905 uvedeno: 
S výjimkou případů, při nichž je dovoleno vícekrát denně sloužit nebo koncelebrovat mši (např. Zelený 
čtvrtek), není knězi dovoleno sloužit mši vícekrát než jednou za den. Jestliže je však nedostatek kněží, 
může místní ordinář dovolit, aby kněží ze spravedlivého důvodu sloužili mši dvakrát téhož dne, anebo, 
vyžaduje-li to pastorační nutnost, i třikrát, a to o nedělích a zasvěcených svátcích. 
 

Z Malé liturgiky 23/2016 
  



 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY VE FARNOSTI 14 
 

Pokud není stanoveno jinak, konají se uvedené aktivity ve Farním centru - Čajkovského 36, Praha 3. 
Některé aktivity jsou o letních prázdninách omezeny; informace jsou včas zveřejněny. 
 

Náboženství dětí                                                                    pondělí - čtvrtek odpoledne 
Náboženství je důležitou součástí lidského formování dětí i mládeže.  
Ve školním roce 2018 - 2019 se vyučuje od září. 

  předškoláci + 1. ročník ZDŠ - úterý 15:45 (M. Provinská, místnost A) 

 2. ročník ZŠ - úterý 16:45 (M. Provinská, místnost A) 

 3. ročník ZŠ a příprava k prvnímu sv. přijímání - čtvrtek 15:30 (P. Vít Uher, místnost A) 

 4. - 8. ročník ZŠ - středa 16.50 (Jakub Kroneisl, místnost A) 

 9. ročník + středoškoláci - příprava na biřmování - od února 2019 (P. Vít Uher, místnost A) 

Další informace:  
www.farnost-zizkov@efara.cz; MiladaProvinska@seznam.cz; kroneisljakub@seznam.cz 
                   

Biblická hodina                                             čtvrtek 19:00 - 20:30 (kromě 1. čtvrtku v měsíci) 
Číst bibli není jednoduché, je těžké rozumět některým jejím obrazům i událostem. Během biblické hodiny se čte a 
společně objasňuje část bible určená na aktuální den podle rozpisu. 
                   

Hovory o víře pro katechumeny a hledající                                         pondělí 19:00 - 20:15 
Každoročně po velikonocích začíná P. Vít pravidelná setkání s dospělými hledači víry, ať už jde o nepokřtěné, pokřtěné 
v dětství anebo jinověrce, kteří se chtějí seznámit se základy katolické víry a připravit se k  prvnímu přijetí svátostí. 
                   

Malá dogmatická teologie                                                                       středa 19:00 - 20:00 
Přítomnost bývalého děkana KTF UK prof. ThDr Václava Wolfa ve farnosti přímo vybízí k  využití jeho potenciálu, aby se 
naši farníci mohli vzdělávat v základech katolické dogmatiky. 
                   

Malá liturgika                                                                   pondělí 18:45 - 19:45 (říjen - duben) 
Hovory o liturgice se týkají aktuálního liturgického dění i všeobecných otázek (skladba liturgického roku, podrobnější 

rozbor jeho částí, liturgický prostor) i dalších souvisejících okolností. 
                   

Modlitba růžence                                                                                    neděle, úterý, středa  
Modlitbou růžence oslovujeme Pannu Marii a rozjímáme o různých událostech ze života Ježíše Kris ta i Panny Marie ve 

vztahu k naší současnosti. Růženec se společně modlíme v kostele sv. Anny (ne 7:25, út 17:30), ve středu od 17:20 
v kostele sv. Prokopa. 
                   

Eucharistická adorace:                   kostel sv. Prokopa: první čtvrtek v měsíci po mši sv. do 20:00 
                       kostel sv. Anny: poslední úterý v měsíci před mší sv. od 17:30 
Neustále si potřebujeme vyprošovat pro svůj osobní i společenský život včetně života farnosti Boží pomoc, milost a sílu - 
nejlépe před Ježíšem přítomným v Nejsvětější svátosti.  
                   

Polední ateliér                                                                     říjen - květen  pátek 9:00 - 12:00 
Jde o setkání převážně žen, při němž se zdobí svíčky, vyrábějí drobné užitečné předměty včetně drátkování, háčkování, 

malování, šití a přípravy drobných dárkových předmětů k různým příležitostem. 
                   

Trénování paměti                                                                                              pondělí 17:15 
Vzájemná i odborná pomoc pro ty, kteří pociťují slábnutí své paměti, a rádi by obnovili funkčnost svých paměťových 
buněk. 
                   

Úklid kostelů                                                                   druhá sobota v měsíci 8:00 - 11:00 
Po mši sv. v kostele sv. Prokopa se přítomní rozdělí do skupin a podle stanoveného harmonogramu počne úklid všech tří 
kostelů naší farnosti. Díky ochotě farníků se daří každý měsíc naše kostely uklidit. Rádi uvítáme každého, kdo se této 

akce zúčastní. 
 

Chrámový farní sbor                                                                                 úterý 19:00 - 20:00 
Na zkoušky chrámového sboru jsou srdečně zváni všichni, kdo mají chuť si přijít zazpívat a svým zpěvem podpořit a 
zkrášlit průběh liturgie. Noví zpěváci a zpěvačky i hudebníci jsou vítáni v každé době. Kromě zdravého „zapřáhnutí“ 

hlasivek by mělo jít také o odpočinek a odreagování se od různých úkolů, kterými jsou jinak vyplněné naše dny , v pří-
jemném prostředí a srdečném společenství.  
  

mailto:MiladaProvinska@seznam.cz


 

15 DUCHOVNÍ SLUŽBA 
 

Chcete se nechat pokřtít? Uvažujete o tom, zda je křest nutný? 
Přijďte za knězem a domluvte si s ním osobní setkání. Pak následuje příprava ke křtu formou společných 
setkání (katechumenát). Ve Farním centru probíhá příprava každou středu od 19:00, která vyústí v možnost 
přijetí svátosti křtu o Velikonocích. 
 

Chcete se nechat pokřtít své dítě? 
Dítě do 6 let: Kontaktujte P. Víta Uhra  a po osobním rozhovoru bude dohodnuta příprava na křest 
dítěte. 
Dítě 7 - 14 let: U tohoto dítěte jsou již nutné základní znalosti o víře, které získá v přípravě na křest. 
Kontaktujte P. Víta Uhra, s nímž tuto přípravu domluvíte. Výuka náboženství dětí probíhá ve školním roce 
dle stanoveného rozpisu, se kterým budete seznámeni. 
 

Potřebujete se smířit s Bohem a najít tak klid v duši? 
Svátost smíření (sv. zpověď) lze v kostelích naší farnosti přijmout: 
kostel sv. Prokopa: pondělí, středa, pátek 17:30 - 17:50 
kostel sv. Rocha:  středa 6:30 (kromě letních prázdnin), neděle 16:30 - 16:50 
kostel sv. Anny:  neděle 7:30 - 7:50, úterý 17:30 - 17:50 
S knězem lze předem domluvit i jiný termín. 
 

Nebyli jste u biřmování? 
Svátost biřmování, která biřmovancům dává dary Ducha svatého a celkovou posilu ve víře, se v  naší far-
nosti uděluje dospělým křesťanům - po nezbytné přípravě - každoročně na podzim. Zájemci se mohou 
přihlásit u P. Víta Uhra. 
 

Uvažujete o svatbě v kostele? 
Svatba v kostele není pouhým právním aktem, ale svátostí, skrze kterou Bůh vstupuje mezi dva lidi, aby je 
posvětil a pomáhal jin ve společném životě. Proto je nutná určitá příprava ke sňatku. Tu domluvíte (mini-
málně 3 měsíce předem) s P. Vítem Uhrem. 
 

Jste nemocní? Potřebujete duchovní pomoc? 
V případě takové potřeby se kdykoliv obraťte na P. Víta Uhra, se kterým domluvíte udělení svátosti nemoc-
ných buď u Vás doma nebo na jiném místě (nemocnice, domov důchodců apod.). 
Jednou za dva roky (v postní době) je možno přijmout tuto svátost při jejím společném udílení. 
 

Jste pokřtěni, ale nebyli jste dlouho nebo vůbec u sv. zpovědi a sv. přijímání? 
Nebojte se kontaktovat kněze, lidí jako Vy je mnohem více. Příprava na přijetí těchto svátostí probíhá 
společně s dospělými, kteří se připravují na křest. Kněz Vás bude rád informovat o termínech a dalších 
podrobnostech této přípravy. 
 

Zemřel Vám někdo blízký a chcete se s ním rozloučit při církevním obřadu na hřbitově 
nebo v krematoriu?  -  Chcete uložit jeho urnu na hřbitově? 
Kontaktujte kněze co nejdříve po úmrtí; je však nutné dohodnout čas rozloučení dříve s knězem než 
s pohřební službou. 
Tradici ani současnosti katolické církevní praxe však neodpovídá tzv. „společný rozptyl“, z toho důvodu 
není přítomnost kněze u této akce možná. 
 

Chcete nechat sloužit mši svatou za svoje blízké (živé nebo zemřelé) nebo na jiný dobrý 
úmysl? 
Toto je třeba domluvit předem v sakristii kostela, ve kterém by měla být tato mše sv. sloužena. 
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  PPOOŘŘ AADD   BBOO HHOOSS LLUU ŽŽEEBB   

 sv. Prokop: 
sv. Roch: 
sv. Anna: 

farní kostel   - Sladkovského náměstí  
filiální kostel - Olšanské náměstí  
filiální kostel - ul. Tovačovského 

PŘÍPADNÉ ZMĚNY 
JSOU VČAS 
OZNÁMENY 

  DEN KOSTEL ČAS poznámka 

  

NEDĚLE 

sv. Anna 8:00  

  sv. Prokop 9:30  

  sv. Roch 11:00 17:00  

  
pondělí sv. Prokop 18:00 

- s latinským ordináriem; 
- 4x ročně v Tridentském ritu 
v kostele sv. Rocha 

  úterý sv. Anna 18:00 
každé poslední úterý v měsíci od 

17:30 eucharistická adorace 

  

středa 
sv. Roch 6:00 

mimo červenec a srpen 
 - v adventě roráty 

  sv. Prokop 18:00  

  čtvrtek sv. Prokop 18:00 
první čtvrtek v měsíci eucharistic-
ká adorace do 20:00 

  pátek sv. Prokop 18:00 
první pátek v měsíci po mši sv. 
pobožnost k Srdci Ježíšovu 

  sobota sv. Prokop 8:00 
druhou sobotu v měsíci po mši sv. 
úklid kostelů 
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 Úřední hodiny ve farní kanceláři    Čajkovského 36, 130 00 Praha 3-Žižkov 

  úterý 15:00 - 17:00 výpomocný duchovní P. Ant. Ježek 

  středa 8:30 - 11:30 farář P. Vít Uher 

  čtvrtek 8:30 - 11:30 farář P. Vít Uher 

  
 

Kontakty 
  farář: P. ThLic Vít Uher ThD e-mail: zizkov@efara.cz 

  mobil: (00420) 731 625 910 web: www.farnost-zizkov.cz 

  
 

Ekonomické okénko                                                  k 31. 12. 2018 

  výše dluhu (úvěr): Kč  3 413 061,21 

  povinná měsíční splátka: Kč  29 324,- 

  sbírka na splácení úvěru (září 2018) Kč  13 730,- 

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

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

 

312 PROKOPSKÉ LISTY 
                    měsíčník nejen pro žižkovské farníky 

       
 


