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LITURGICKÝ KALENDÁŘ 2 
 

KVĚTEN 2019 
 

1  st 2. velikonoční týden  (sv. Josef - dělník)  

2  čt sv. Atanáše, biskupa a Učitele Církve památka 

3  pá sv. apoštolů Filipa a Jakuba 
svátek 

první pátek 

4  so 2. velikonoční týden    

5  ne III. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

6  po 3. velikonoční týden  (sv. Jan Sarkander)  

7  út 3. velikonoční týden    

8  st 3. velikonoční týden  (Panna Maria, Prostřednice všech milostí)  

9  čt 3. velikonoční týden    

10  pá 3. velikonoční týden    

11  so 3. velikonoční týden    

12  ne IV. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

13  po 4. velikonoční týden  (Panna Maria Fatimská)  

14  út sv. apoštola Matěje svátek 

15  st 4. velikonoční týden    

16  čt sv. Jana Nepomuckého, kněze, mučedníka, českého patrona svátek 

17  pá 4. velikonoční týden    

18  so 4. velikonoční týden  (sv. Jan I.)  

19  ne V. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

20  po 5. velikonoční týden  (sv. Klement M. Hofbauer,  sv. Bernardin)  

21  út 5. velikonoční týden  (sv. Kryštof Magallanese)  

22  st 5. velikonoční týden  (sv. Rita z Cascie)  

23  čt 5. velikonoční týden    

24  pá 5. velikonoční týden    

25  so 5. velikonoční týden  (sv.Beda, sv. Řehoř VII., sv. Mar.Magd. de Pazzi)  

26  ne VI. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

27  po 6. velikonoční týden  (sv. Augustin z Canterbury)  

28  út 6. velikonoční týden    

29  st 6. velikonoční týden    

30  čt NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ SLAVNOST 

31  pá Navštívení Panny Marie svátek 

 

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

První strana obálky:  Interiér kostela poutního místa Mariánská hora (farnost Dolní Čermná - UO).   

mailto:jezek.ant@centrum.cz


3 SLOVO NA ÚVOD 
 

Drazí farníci a milí čtenáři, 

    měsíc květen je již tradičně spojen se 

zvláštní úctou k naší nebeské Matce Panně Marii. Projevuje se zvláště pobož-

nostmi tzv. „májovými“, které vznikly v 18. st. Asi bych se již po několikáté 

opakoval, kdybych se rozepisoval o důležitosti a významu mariánské úcty pro náš 

osobní duchovní život i pro život celé Církve.  

 Přesto ale je dobré si připomenout, proč je pro nás tak užitečné obracet 

se k naší nebeské Matce a jaký to má dopad pro život s naším Pánem především 

v dnešní tak pohnuté a nejisté době. Brzy po začátku měsíce si připomínáme sice 

nezávaznou, ale přesto důležitou památku Panny Marie Prostřednice všech milostí, která mnohdy 

zůstává dosti stranou a zapomenuta. Její význam je ale mimořádný, neboť nás ujišťuje o mnoha 

milostech, které dostáváme skrze přímluvu Matky Boží, protože skrze ni přišel na svět Spasitel 

světa, který je plnost všech milostí. Na konci měsíce slavíme svátek Navštívení P. Marie, kdy máme 

před očima setkání Matky Boží s Alžbětou, matkou Jana Křtitele. Dvě ženy obdařené mimořádnou 

milostí Boží, z jejichž setkání je nám až do dnešního dne dochován chvalozpěv „Velebí má duše 

Hospodina“, který se modlí všechny zasvěcené osoby v breviáři při večerních chválách.  

 Během tohoto měsíce si též připomeneme sv. Klementa Maria Hofbauera, misionáře polské 

Varšavy i rakouské Vídně. Dále i sv. Atanáše a již neodmyslitelného světce tohoto měsíce sv. Jana 

Nepomuckého. Co tyto tři zdánlivě rozdílné svaté může spojovat? Věrnost a oddanost Církvi i za 

cenu velkých obětí a protivenství, a dokonce i oběti života. Právě proto bych je rád připomenul. 

Troufám si říci, že žijeme v dosti chaotické době.  

 Bohužel chaos vládne nejenom ve světě, ale určitým způsobem i v Církvi. Mnohdy se zpochyb-

ňují základní pravdy víry, zvláště morální zákony a způsobuje se tak znejistění v nauce a učení 

Církve, které vychází z Božího zjevení a nikdy nemůže být předmětem pouhých diskuzí a názorů 

podléhajících společenskému mainstreamu. Skoro vše se relativizuje a tím se i popírá hodnota a 

jistota jediné pravdy, kterou je sám Bůh. Doufám, že jsem nevykreslil vše jen velmi negativně, ale 

spíše realisticky. Kde hledat za takovéto situace útěchu, jistotu a pokoj?  

 Dovolím si zde ocitovat jednoho z největších mariánských ctitelů všech dob, který dostal čestný 

titul „doctor marianus“ sv. Bernarda, opata, který v úctě k naší nebeské Matce vidí možnost a sílu, 

jak zůstat přes všechny osobní i společenské nejistoty klidným a kráčet i nadále jistou cestou za 

naším Pánem: Každý, kdo víš, že ve vlnobití tohoto světa se spíše zmítáme uprostřed bouří a větrů, 

než kráčíme po pevné zemi, nespouštěj oči z této zářící hvězdy, nechceš-li, aby tě bouře pohltila. 

Opřou-li se do tebe vichry pokušení, narazíš-li na skaliska soužení, k hvězdě se dívej, Marii vzývej! 

Jsi-li zmítán vlnami pýchy nebo ctižádosti nebo nactiutrhačství nebo žárlivosti, k hvězdě se dívej, 

Marii vzývej! Otřásá-li loďkou tvé duše hněv, lakomství nebo svody těla, dívej se k Marii! Jsi-li 

poděšený velikostí svých hříchů, zmatený nečistým svědomím, přestrašený hrůzou před soudem a 

užuž tě pohlcuje hlubina zármutku a propast zoufalství, mysli na Marii! V nebezpečích, v úzkostech, 

v pochybnostech na Marii mysli, Marii vzývej! Stále ji měj na rtech, stále ji měj v srdci. Chceš-li, 

aby se za tebe přimlouvala, buď pamětliv příkladu, který dala svým životem. Následuješ-li ji, ne-

zbloudíš, prosíš-li ji, neupadneš do zoufalství, myslíš-li na ni, nechybíš, drží-li tě, neklesneš, chrání-

li tě, nemusíš se bát, vede-li tě, neunavíš se, je-li k tobě milostivá, dojdeš k cíli (z homilií sv. Bernar-

da).  

 Nelze v této souvislosti zapomenout na tajemství, přísliby a doporučení dané Pannou Marií při 

svém zjevení ve Fatimě 13. května 1917. Fatimské děti viděly mnohé: nebeskou podobu Panny 

Marie, ale též nebe i peklo. Od té doby zdůrazňovaly nutnost modliteb za obrácení hříšníků a důleži-

tost osobního obrácení a opravdového života ze svátostí a osobní modlitby.  

 Nezapomínejme na to i my a s pomocí úcty k P. Marii si vyprošujme věrnost Bohu, Církvi i 

svému povolání, které nám Bůh svěřil.                                 Žehná P. Vít  

 
 



AKTUALITY 4 
 

 Výstav Nejsvětější svátosti:     sv. Prokop - 
                                                    sv. Anna -  

čtvrtek 2. května po mši sv. do 20:00 
úterý 28. května od 17:30 

 Májové pobožnosti:  každý den po mši sv. během celého května                                                                   

 Sbírka na farní úvěr:  neděle 5. května - všechny kostely 

 Pouť za duchovní povolání:  sobota 4. května - Svatá Hora 

 Úklid kostelů:  sobota 11. května po mši sv. (8:00 sv. Prokop) 

 Setkání ministrantů:  neděle 19. května 17:00 Farní centrum 

 Noc kostelů:  pátek 24. května - ve všech kostelích, konkrétní program viz str. 5   

 Autobusová pouť: kláštery Teplá a Plasy sobota 25. května - viz str. 8 
 

  Milí farníci,  
 během měsíce května budeme v koleji slavit několik významných událostí. Jednak je to    
svátek svatého Jana Nepomuckého, našeho hlavního patrona a jednak  90. výročí založení 
naší koleje. Květen je také měsícem mariánské úcty. Během společných nešpor  budeme 

mít jako bohoslovci možnost říct menší promluvu na stanovené mariánské téma. Já jsem si vyloso-
val Zvěstování Páně. Těším se na to. Je to také měsíc posledních chvil ve škole. Chození do školy zde 
považuji za společenskou událost. Jednak je kvůli velkému studijnímu obohacení a jednak být se 
spolužáky, pozdravit je, zajít a posedět u kafe. Tento semestr máme výjimečnou příležitost studia 
Morální teologie s výborným profesorem. Kolikrát si uvědomuji, že osobnost vyučujícího je velmi 
důležitá. Zásady a to, co nám předává má v sobě zpracované, zažité a promodlené... Probírali jsme 
historii vývoje svátosti smíření. Oslovilo mě zvláště období od prvního do třetího století, kdy hřích 
jednotlivce nebyl jenom jakousi soukromou záležitostí, ale záležitostí celé komunity. A i když se 
hříšník po dlouhou dobu svého pokání nemohl účastnit Eucharistie, a postupné přibližování se blíže 
k oltáři bylo součástí jeho pokání, přeci jenom neztrácel kontakt s místní komunitou, která jej pod-
porovala a povzbuzovala. Pan profesor Donato nám říkal, že hřích není jenom osobní záležitostí 
jednotlivce, ale má dosah na celé společenství. Pokud jsem něco spáchal, ovlivňuje to moje vztahy 
jak k Bohu, tak sobě, tak ke druhým. Všichni potřebujeme smíření a odpuštění, abychom mohli 
odpouštět. Prožíváme velikonoční období. Ať Vzkříšený Kristus nám pomáhá vycházet se sebe, ze 
strachů k důvěře a radosti. Modlím se za celou naši farnost.                                   S pozdravem Miro 
 

 

Milí a vážení farníci,  
chceme  Vám všem poděkovat za dobrý výsledek jarní humanitární sbírky, 
která se uskutečnila ve dnech 5. a 6. dubna. Celkový úspěch byl výrazně 
ovlivněn zveřejněním naší akce v Radničních novinách, a to jak v březnu  
tak i v dubnu, za což děkujeme paní ing. Anně Velkové, ředitelce farní 
Charity na Žižkově.   

Dobrý ohlas na naši charitní sbírku nás moc těší a již připravujeme další -  podzimní sbírku, a to ve 
dnech 18. a 19. října 2019, opět v prostorách skladu Diakonie Broumov a v časech – pátek 18. 
října od 13 do 18 hodin, v sobotu 19. října od 10 do 16 hodin. 
                                                                                                                      Těší se na Vás  Libuše Janovská  

a za Diakonii Broumov Marta Pešková  

  



 

5 NOC KOSTELŮ 
 
 

 

PRŮBĚH NOCI KOSTELŮ V ŽIŽKOVSKÉ FARNOSTI 
pátek 24. května 2019 

KOSTEL  SV. PROKOPA KOSTEL  SV. ANNY 

17:00 - 17:45 dětská prohlídka kostela 18:00 zahájení 

 biblický kvíz formou keškování 18:00 - 22:00 prohlídka kostela 

17:50 - 18:00 zvonění kostelních zvonů 18:30 - 19:00 přednáška o kostele sv. Anny 

18:00 - 18:45 mše svatá 19:30 - 20:30 koncert - varhany a violoncelo 

18:45 - 21:00 tvůrčí dílna pro velké i malé 22:00 ukončení 

19:00 - 19:45 chrámový sbor KOSTEL  SV. ROCHA 

20:00 - 20:45 tajemství architektury kostela 18:00 - 18:15 otevření kostela 

21:00 - 21:45 koncert klasické hudby 18:15 - 18:45 komentovaná prohlídka kostela 

22:00 - 22:30 svatý Prokop 19:00 - 20:00 koncert 

22:45 - 23:00 biblický výklad 20:30 - 21:30 přednáška o morové epidemii 

23:00 - 23:15 varhanní improvizace 21:30 - 21:45 varhanní improvizace 

23:15 - 24:00 meditace v tichu 21:45 - 22:30 meditace v tichu 

Akce Noc kostelů zve co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře nabízí možnost setkat se s 

křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku. Letošní, již desátý ročník, nabídne pestrý kulturně-

duchovní program, který organizují tisíce dobrovolníků z jednotlivých farností. Jen v Praze a Středočeském kraji 

se otevřou téměř tři stovky kostelů. Noc kostelů je určena i pro ty, kteří stojí mimo církev či na jejím okraji. 

Návštěvníci mají možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovorů, hudby, umění, nebo třeba svého 

niterného zážitku. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru. 

Smyslem je oslovit a nabízet, v každém případě bez vnucování - a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům 

pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. Během této akce se v některých kostelích otevírají i prostory jinak 

veřejnosti nepřístupné. 
 



Z PAPEŽSKÝCH DOKUMENTŮ 6 
 

 
HLAS PETROVA NÁSTUPCE 

                                                          

PAPEŽ FRANTIŠEK 

ZPOVĚDNÍ TAJEMSTVÍ   

Projev na semináři O svátosti smíření (březen 2019): 
 

Oblast svědomí (forum internum) není nejasný výraz, týká se vnitřního prostoru a nesmí 
vycházet navenek. Říkám to proto, že některé skupiny v Církvi tyto dvě věci směšují a 
vynášejí věci spadající do této oblasti ven. Prosím vás, to je hřích! Je to hřích proti důstoj-
nosti člověka, který dává důvěru knězi a vyjevuje svou situaci, aby žádal o odpuštění Je to 
posvátná věc a chtěl jsem o tom mluvit, protože mne to zneklidňuje. 
Apoštolská penitenciárie, historicky nejstarší papežský tribunál, je tribunálem milosrden-
ství. Přestože mnozí mluví o krizi svátosti smíření v dnešní době, vaše početná účast je 
důkazem vůle pracovat společně na jejím překonání a je třeba položit důraz na zpověď 
jako cestu posvěcení pro penitenta i zpovědníka: 
Pro kajícníka je zřetelně cestou posvěcení, protože – jak bylo mnohokrát zdůrazněno 
během nedávného Svatého roku milosrdenství – svátostné rozhřešení, platně udělené 
navrací křestní nevinnost a plné společenství s Bohem; ono společenství, které Bůh smě-
rem k člověku nikdy nepřerušuje, jemuž se však člověk někdy vyhýbá, když špatně naklá-
dá s nádherným darem svobody. Pro nás kněze je čtvrtá svátost cestou posvěcení přede-
vším tehdy, když pokorně, jako všichni hříšníci, poklekneme před zpovědníkem a vzýváme 
Boží milosrdenství sami pro sebe. Pamatujme vždy na to, že jsme v první řadě hříšníci, 
kterým se dostalo odpuštění, a teprve potom služebníky odpuštění. Jako zpovědníci má-
me kromě toho privilegium být svědky zázraků obrácení, rozpoznávat mocné působení 
milosti, přetvářející srdce z kamene v srdce z masa (srov. Ez 11,19). Každá zpověď je totiž 
novým krokem k posvěcení, láskyplným objetím, přispívajícím k šíření Boží království 
lásky, pravdy a pokoje. 
Svátost smíření je hodnotou, kterou moudrost Církve prostřednictvím zpovědního ta-
jemství vždy chránila veškerou svou morální a právní silou. Přestože jej moderní menta-
lita ne vždy chápe, je nutné kvůli posvátnosti této svátosti a svobodě svědomí kajícníka, 
který si musí být naprosto jist, že za všech okolností zůstane svátostný rozhovor zpo-
vědním tajemstvím, pouze mezi vlastním svědomím, které se otevírá milosti, a Bohem, 
jehož nezbytným prostředníkem je kněz. Tato svátostná pečeť je nezbytná a žádná lid-
ská moc nad ní nemá pravomoc, ani si ji nemůže nárokovat.   
 

Kodex církevního práva: 



can. 983:     Svátostné zpovědní tajemství je neporušitelné; proto nesmí zpovědník nic vyzradit na 
kajícníka ani slovem, ani žádným jiným způsobem a z žádného důvodu. 
can. 1388:  Zpovědník, který přímo porušil svátostné tajemství, upadá do exkomunikace nastupu-
jící bez rozhodnutí představeného, vyhrazené Apoštolskému stolci. 
  



 

7 DĚJINY PAPEŽSTVÍ 
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BENEDIKT XII. 
20. prosinec 1334  -  24. duben 1342 

* 1280? Francie, vl. jm. Jacques Fournier  
 

 Narodil se ve francouzské rolnické rodině, stal se cisterciáckým mnichem, po teologických 

studiích v Paříži se stal opatem kláštera ve Fontfroide. Od roku 1317 byl biskupem v Pamiers, poz-

ději v Mirepoix; r. 1327 jej papež Jan XXII. jmenoval kardinálem. 20. prosince 1334 byl zvolen 

papežem. 

 Jeho velikou snahou bylo přenést papežský stolec z Avignonu zpět do Říma. V přípravě na 

očekávané stěhování dal ihned zahájit nezbytné úpravy basiliky svatého Petra a basiliky sv. Jana 

Lateránského v Římě. Většina kardinálů však se přemístěním Apoštolského stolce nesouhlasila - s 

ohledem na momentální nebezpečnou situaci jak v Římě, tak na celém území Apeninského polo-

ostrova. Nebyl úspšný ani kompromicní návrh Benedikta XII. přestěhovat Stolec do Bologni. 

 Ale ani v Avignonu neustal papež ve svých reformních snahách. Všechny nepotřebné kleriky 

odeslal z papežského dvora zpět do jejich diecézí, skoncoval s mnoha finančními zlořády a nekom-

promisně potíral jakoukoli protekci danou příbuzenskými vztahy. 

 Byl aktivně činnný i na teologickém poli, v boji proti herezím uplatňoval jak teorii mírného 

přesvědčování, tak v nezbytných případech i tvrdost ikvizice. 

 Pro odpor francouzského krále neuspěl se snahou vyhlásit křížovou výpravu do Palestiny, ale 

byl úspěšný s vyhlášením křížového tažení proti vlně muslimů, která dorazila ze severní Afriky do 

Španělska. 
 

 

 

198 

KLEMENT VI. 
7. květen 1342  -  6. prosinec 1352 

* 1291 Francie, vl. jm. Pierre Roger  

 

 

 Pocházel z francouzské šlechtické rodiny, vstoupil do kláštera a po teologických studiích se 

stal profesorem pařížské univerzity. V roce 1328 se stal biskupem v Arrasu, r. 1329 arcibiskupem v 

Sens, r. 1330 arcibiskupem v Rouen, r. 1338 jej papež Benedikt XII. jmenoval kardinálem.  

 Po zvolení papežem r. 1342 nepřestal být velkým mecenášem umění a literatury, ale mnohdy 

až nekriticky zdůrazňoval svůj francouzský původ a preferovat osoby fransouzské národnosti. Tím 

se stal politicky neschponým vykonávat úlohu nezávislého a nestranného prostředníka ve válce mezi 

Francií a Anglií.  

 V Avignonu si vydržoval velkolepý dvůr a kvůli jeho financování zrušil úsporná finanční 

opatření svého předchůdce a začal vyžadovat finanční úplaty při jmenování hodnostářů papežského 

dvora, které se časem rozrostly do nevídaných rozměrů. 

 Je ale třeba také zmínit jeho obětavou práci ve prospěch chudých, jako např. uvolnění znač-

ných finančních částek na potírání morové epidemie a i vydání několika reskriptů ve prospěch Židů, 

které pověrčiví lidé označovali za původce morových epidemií. 

 Zemřel po krátké nemoci r. 1352 a jeho tělo bylo uloženo v klášteře v Chaise-Dieu, kam v 10 

letech vstoupil. Když byl po dvou stech letech za náboženských válek klášter dobyt hugenoty, byl 

jeho hrob znesvěcen, tělo spáleno a popel rozptýlen.    
                                          zdroj: Ch. Coulombe: Náměstkové Kristovi
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AUTOBUSOVÁ POUŤ DO TEPLÉ A PLAS 

Milí farníci a přátelé,  
srdečné vás zvu na společnou farní pouť do premonstrátského kláštera Teplá a cisterci-
áckého kláštera Plasy, která se uskuteční v sobotu 25. 5. 2019.  
Odjezd bude v 7:30 od kostela sv. Prokopa. Setkáme se v 7:25 u kostela sv. Prokopa, 
odkud pojedeme autobusem. Cesta bude trvat cca 2 hodiny a autobus bude mít toaletu.  
Mši svatou a mariánskou pobožnost budeme mít v klášterním kostele v Teplé od 10:20. 
Potom bude od 11:20 prohlídka poutního areálu s výkladem. Pak bude čas na oběd, který 
si vezměte s sebou. Je ale též možné zakoupení občerstvení v místní hotelové restauraci. 
Následně bychom ve 13:30 odjížděli do kláštera Plasy. Cesta bude trvat asi 1 hodinu a od 
15:00 máme domluvenou prohlídku konventu, která bude trvat 50 min. Pak se již budeme 
vracet do Prahy, kam bychom měli dorazit cca 18:15 ke kostelu sv. Prokopa.  
Termín:  sobota 25. 5. 2019  
Je nutné se přihlásit do 28. 4. u P. Víta Uhra a při přihlášení složit zálohu 300,- Kč. 
Celková cena:  500,- Kč.   

Srdečně všechny zve P. Vít Uher, farář 
 

 

Loretánské litanie 
Litanie ke cti Nejsvětější Panny Marie, které se modlíme zvláště v květnu při 
májovýcvh pobožnostech, známe již od středověku jako Litanie Loretánské, 
dle italské svatyně v Loreto (viz obrázek). Oficiálně byly potvrzeny papežem 
Sixtem V. v roce 1587. Tyto litanie se skládají z titulů-výzev, které směřují 
k Panně Marii. Všechny ukazují Marii jako tu, která byla přítomna v dějinách 
spásy, která je Královnou andělů a všech svatých; později byly přidány invo-
kace připomínající, že je také Královna našich rodin a Královna míru. Díky 

těmto litaniím můžeme lépe rozjímat spolu s Marií a učit se od ní, jak být křesťanem. 
Svatyně v Loretu je svatyní Vtěleného Slova, protože právě v nazaretském domku došlo ke Zvěsto-
vání a k souhlasu Marie: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova." Vevnitř domku 
nad oltářem byla umístěna socha Panny Marie Loretánské, která představuje Marii s dítětem na 
levé ruce.                                                                                          Z internetových stránek Řádu minoritů.  



 

9 NAVALIS 
 

Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou oslavou 
nejznámějšího českého světce sv. Jana Ne-
pomuckého, patrona všech "lidí od vody". 
Přiblížením duchovního poselství sv. Jana 
Nepomuckého široké veřejnosti jsou Svatoján-
ské slavnosti NAVALIS jedinečnou příležitostí 
připomenout nejen obyvatelům Prahy, ale 
i návštěvníkům města slávu reprezentativního 
sídla České republiky. Konají se vždy 15. květ-
na. 
Barokní slavnosti na Vltavě mají každoročně 
pevný scénář 

 slavnostní mše sv. v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha  (17:30) 

 procesí od katedrály přes Karlův most na 
Křižovnické náměstí  (18:45) 

 barokní koncert na vodní hladině zakončený 
ohňostrojem  (21:00) 
V barokní době patřila tato slavnost 
k největším a nejvelkolepějším oslavám. Sjíž-
děli se na ni poutníci ze všech koutů země, aby 
uctili památku sv. Jana Nepomuckého, ale také 
aby vyslechli hudbu provozovanou z vodní 
hladiny Vltavy a zhlédli ohňové show. K vidění 
bylo velké množství atrakcí.  
Nedílnou součástí oslav vždy byly a jsou ale-
goricky ozdobené lodě. Městem, které je 
vzorem nádherných výpravných vodních oslav, 
jsou italské Benátky. Proto jsou každý rok zváni 
do Prahy benátští, vídeňští a bavorští gondolié-
ři, kteří se stávají neodmyslitelnou složkou 
těchto velkolepých slavností. Toto propojení 
není ovšem náhodné nebo samoúčelné. Svatý 
Jan Nepomucký je jedním z patronů města 
Benátek a především služebníků vodních – 

gondoliérů.   
 

 

Z dědictví otců:           Píseň k sv. Janu Nepomuckému    Jan Nepomuk Soukup 1855 

 Probudily se již zpěvné háje.   V české vlasti kolébka tvá stála, 
 jarní nastal všeho tvoru ples,   ozářená nebes jasnotou, 
 z něžných květů milostného máje  duše tvoje láskou Boží vzplála, 
 nejvonnější rozvíjí se dnes.   andělskou se skvěla čistotou. 
 Tys to, svatý Jene z Nepomuku,  A Pán spatřiv spanilé tvé ctnosti, 
 vroucích nezamítej chvalozvuků,  povolal tě k velké důstojnosti: 
 jež ti pějí zbožní křesťané,   budeš knězem Boha živého, 
 čechoslovanští tví krajané.   nepromluvíš slova křivého   
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Navracet moderním velkoměstům duši 
skrze živou vodu modlitby část 

7 Tyto myšlenky nemají jiný cíl, než vést nás všechny společně ke svatosti. 
(z Knihy života Mnišského bratrstva Jeruzalém, bratr Pierre-Marie Delfleux) 

uspořádala Mgr. Tereza Pýchová 

Mlčení 
 Mlčení rtů: Budeš-li se vyhýbat přílišnému mluvení, vyhneš se povrchnosti, pomluvám, lehko-
myslnosti, a tím i hříchu. Kdo bdí nad svým jazykem, zachová si život, a kdo příliš mnoho mluví, 
zahubí se. Neboť mnoho řečí není nikdy bez chyb. Pros Boha, aby postavil stráž k tvým ústům a aby 
bděl u brány tvých rtů. Když slyšíš reptání, klepy, posměšky, neustále vzdoruj jejich zlomyslnosti 
svou modlitbou. Střez svou cestu, nenechávej svůj jazyk, aby se potuloval, a zacpi si ústa, když před 
tebou mluví bezbožník. 
 Mlčení srdce: vůči posuzování, žárlivostem, nezřízeným citům, steskům nebo vzpomínkám, 
které překážejí nebo přepadají. Mlčením se pokoř před Pánem a on tě pozvedne. Vzdoruj také 
ďáblu a uteče daleko od tebe. Přibliž se k Bohu a Bůh se přiblíží k tobě. „Nauč se tomuto: Žádná 
myšlenka, ve které nevládne klid a pokora, není od Boha, ale je to takzvané dobré vnuknutí, pochá-
zející od zlých duchů. Neboť náš Pán přichází pokojně, kdežto všechno, co je od nepřítele, je dopro-
vázeno zmatkem a rozruchem.“ 

 Mlčení celé tvé bytosti: Vyhýbej se hluku kolem sebe a střez si klid v sobě. Víš, že dobro nedělá 
hluk a že hluk neplodí dobro. Z lásky tedy bdi nad tím, jak chodíš, pracuješ, přijímáš hosty, mluvíš. 
Mlčení je také láska.  
 A ještě víc: Mlčením se naučíš milovat. Je to plod společenství a současně cesta k němu. 
Abychom si otevřeli přístup k opravdovému mlčení lásky, je někdy vhodné začít mluvením: 
Promluv s přítelem, možná nic neudělal. A jestliže to udělal, řekni mu, aby to už nedělal. 
Promluv se sousedem, zda to snad neřekl, a řekl-li, aby to už neopakoval. 
Promluv s bratrem. Často to bývá pomluva, nevěř všemu, co se říká. Leckdo chybuje slovy, ale bez 
špatného úmyslu. A kdo nikdy slovy nehřešil? 

Žij mlčení v důvěře, bez vnitřního reptání a bez podezírání. Mlčení tě naučí, jak v sobě vytvořit 
vnitřního člověka, který se má denně obnovovat podle obrazu svého Stvořitele. 

Mlčení v tobě znovu udělá pořádek, když budeš neklidný, když budeš v pokušení nebo unavený. 
Naučí tě sebeovládání a přemáhání, abys byl svým pánem. Vždyť je řečeno, že nechybuješ-li mluve-
ním, jsi člověk dokonalý. Jsi schopen krotit celé své tělo. 

Mlčení tě naučí zapomínat na špatné zvyky, očišťovat se z vnitřního povídání, nalézat správné 
přístupy a pravá slova. Tón hlasu, zdrženlivost v řeči, vhodný okamžik pro ni, přiměřenost výrazů, to 
vše jsou běžné vlastnosti těch, kdo žijí v modlitbě, naprosto je nemůže znát nikdo, kdo se neodnau-
čil zvykům a řečem světa. A tak nám mlčení umožňuje zapomenout na dřívější návyky, protože už je 
nepěstujeme, a poskytuje čas, abychom se naučili návykům dobrým.  

V zatěžkávací zkoušce mlčení se naučíš svatosti. Neboť ono ti otevře dveře pokory, kontem-
place a milosrdenství. Mlčení tě povede k zapomínání na sebe a dá ti nalézt Boha. A v Božím srdci, 
v Božím světle znovu nalezneš svět. 

 
„Potřebujeme dva roky, abychom se naučili mluvit,  

a potřebujeme padesát let, abychom se naučili mlčet.“ 
Ernest Hemingway  
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2. část                                                                   Mše svatá  -  Úvodní obřady (1.)                                                                                    
  Úvodem bohoslužby se kněz i všichni ostatní znamenají tzv. „velkým“ křížem – dávají tím 
najevo, že od tohoto kříže očekávají spásu. Na slova kněze „Ve jménu Otce...“ celé shromáždění 
odpovídá hlasitým „Amen“.  Znamení "velkého" kříže se dělá pravou rukou s napjatými nebo velmi 
mírně pokročilými prsty (jsou všechny u sebe) tak, že se postupně dotkneme čela, středu horní části 
hrudi, levého ramene, pravého ramene (v tomto pořadí). Levá ruka se dotýká hrudi mírně nad 
pasem, není vhodné ji mít volně svěšenou podél těla. 

Po znamení kříže zdraví kněz shromáždění jednou z několika pozdravných formulí uvedených 
v Misálu. Tyto formule úvodního pozdravu mají připomenout zpřítomnění tajemství Církve ve slavící 
obci. Jako odpověď na pozdrav kněze odpovídá celé shromáždění hlasitým „I s tebou“. [V latinském 
originále zní tato odpověď Et cum spiritu tuo (I s duchem tvým). Termín "s duchem" má vyjádřit to, 
že tohoto pozdravu mohou v liturgii užívat pouze osoby se svátostným svěcením (biskup, kněz, 
jáhen) a tak ono "s duchem" vyjadřuje právě tento fakt. Současný český překlad však toto nere-
spektuje a tak působí příliš "civilně".] 

Po úvodním pozdravu může (ale nemusí) kněz, popř. jeden z přisluhujících krátkými slovy („bre-
vissimis verbis“) uvést přítomné do smyslu slavené bohoslužby a sdělit k ní nějaké podrobnosti. 
Navazující úkon kajícnosti má přítomné uvést do kajícího stavu vyznačujícího se lítostí nad spácha-
nými hříchy nebo nad opomenutím dobra – je totiž třeba očistit nitro od nedokonalostí, aby tak 
bylo dobře disponováno pro slyšení Božího slova a slavení Eucharistie.  

Osobní pokání dávají přítomní najevo veřejným vyznáním provedeným jedním ze způsobů uve-
dených v Misálu. Toto hlasitě pronášené vyznání symbolizuje vnitřní pokání, ochotu k nápravě 
života s prosbou o odpuštění Boží i lidské.Po společném vyznání pronáší kněz modlitbu („Smiluj se nad 
námi, všemohoucí Bože...“) jako prosbu o odpuštění vyznaných hříchů.  Začíná-li mše sv. jiným liturgickým 
úkonem (svěcení ratolestí na Květnou neděli, pokropení věřících vodou na připomínku jejich křtu apod.), 
je úkon kajícnosti již obsažen v tomto úkonu a lze jej v této formě vynechat. 

Úkon kajícnosti za začátku mše sv. nelze ale v žádném případě spojovat s tzv. hromadnou zpovědí. Ne-
jde o svátostné vyznání hříchů a tak lze tímto způsobem získat odpuštění pouze tzv. „lehkých“ hříchů, 
byla li projevena upřímná vnitřní lítost. Závažná provinění je však třeba jmenovitě vyznat a dosáhnout tak 
jejich odpuštění pouze ve svátosti smíření. 
 

Májové zamyšlení 
Je to právě Maria, která jde v čele nesčetného zástupu lidí a vede je k Bohu, 
kterého ztratili. Právě v ní je místo setkání přirozeného s nadpřirozeným, 
časného s věčným, člověka s Bohem. Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk, 
je také synem ženy, která byla člověkem - jako my. Maria je Matkou Boží. Je 
také naší matkou. Máme stejnou Matku – nebo proč nepoužít toho hezčího 
slova – máme tedy stejnou maminku jako Bůh. Hledejme tedy nejprve tu 
„malou“ Pannu Marii, matku Ježíše – věrnou, tichou i bolestnou. Milujme ji 
a modleme se k ní. A osvíceni jejím tichým mateřstvím, hledejme také „ve l-
kou“ Pannu Marii, která je dnes Královnou nebes a Matkou Církve. 

Maria tedy pokračuje ve svém díle i v našem světě. Maria tak musí být naší průvodkyní v díle 
spásy, protože všude, kde se tyčí kříž, bez něhož není spása možná, stojí připravena k  oběti 
tak, jako stála na Kalvárii. 
Někdy se nám zdá, že mlčí. Mlčí, ale je tady, a to bohatě stačí k  tomu, aby nám jako neomylný 
ukazatel ukázala ten správný směr na cestě ke Kristu.            P. Michel Quoist - Mezi člověkem a Bohem  
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Kardinál Sarah: Problémy dnešní Církve 

 

Robert Sarah (* 15. června 1945) je guinejský biskup a kardinál, prefekt Kongregace pro 
bohoslužbu a svátosti. Kněžské svěcení přijal 20. července 1969. Studoval na Papežské 
univerzitě Gregoriana a Biblickém institutu v Jeruzalémě. V srpnu 1979 ho Jan Pavel II. 
jmenoval arcibiskupem arcidiecéze Conakry. Biskupské svěcení přijal 8. prosince 1979. V 
tento den byl nejmladším biskupem na světě. V r. 2001 se stal sekretářem Kongregace 
pro evangelizaci národů, v r. 2010 byl jmenován kardinálem. V roce 2014 jej papež 
František jmenoval prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.  

 

 Církev není majetkem pseudoreformátorů. 
Nemohou ji tedy měnit, protože jim nepatří – 
řekl kardinál Robert Sarah v rozhovoru pro 
francouzskou agenturu I.Media.  
  Kardinál Sarah připomíná, že již kardinál Jose-
ph Ratzinger před svým zvolením na Petrův 
stolec tvrdil, že církev prochází nejvážnější krizí 
ve svých dějiných. Dnešní situace je ještě horší. 
Na adresu kardinálů, biskupů a kněží se snášejí 
obvinění, o nichž jsme dříve neslýchali. Někteří 
se dokonce dostali do vězení. K tomu přistupuje 
krize křesťanské civilizace. V odpovědích na 
dotazy francouzské agentury se kardinál Sarah 
vyjadřuje také konkrétně k situaci ve Francii, 
která se podle jeho mínění zřekla svých křesťan-
ských kořenů, schvaluje zákony v rozporu 
s Božím právem i s přírozeností. Poukazuje také 
na nepochopitelné paradoxy: všichni usilují o 
zrušení trestu smrti a přitom zabíjení nenaroze-
ných je legální; bojuje se proti mrzačení genitálií 
a přitom se legalizuje mrzačení lidí, kteří chtějí 
změnit pohlaví. Jsou to ďábelské rozpory – 
dodává africký kardinál. 
      

Tragické jsou podle jeho slov také vnitřní rozdě-
lení v církvi, plynoucí ze situace, kde si každý 
myslí po svém. Zdůrazňuje, že v současné situaci 
si katolíci musejí brát příklad z apoštolů, když je 
potkala bouře na jezeře. Na jedné straně musejí 
udržovat kurz, trvat na nezměněném učení 
církve a zároveň volat k Ježíši o záchranu. Věr-
nost učení a horlivá modlitba jsou způsobem, 
jak vyjít z aktuálních bouří. 
    Kardinál Sarah přiznává, že dnešní situace do 
značné míry vyplývá z krize identity biskupů 
samých. Kdo ochrání ovce, pokud se pastýřů 
zmocňuje strach a prchají před vlky? – ptá se šéf 
vatikánské kongregace. Právě strach je podle 
jeho mínění hlavní slabostí současné církve. 
Někteří biskpové se bojí kritiky, protože se příliš 
soustředí na sebe, stali se velmi opatrní, vyhý-
bají se jasným formulacím, aby se nemuseli 
vypořádávat s oponenty nebo s mučednictvím. 
Přitom je zapotřebí znovu objevit Boha, sou-
středit se na Něj a svěřit se Jeho milosti. Když 
totiž jsme s Ním, ničeho se bát nemusíme – 
ujišťuje kardinál Sarah.                               Radio 

Vaticana 

Vyjádření kardinála Saraha k otázce migrace: 
Nynější touha po globalizaci světa potlačením národů a jejich specifik je čiré bláznovství. Izraelský 
lid šel do exilu z donucení, ale Bůh jej do jeho země vrátil. Kristus musel utéci do Egypta před Hero-
dem, ale po jeho smrti se vrátil zpět do svojí domoviny. Všichni mají žít ve svojí vlasti. Jako strom 
má každý svoji půdu a svoje prostředí, kde opravdu vzkvétá. Lépe je pomáhat lidem k prosperitě v 
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jejich kultuře, nežli je pobízet k tomu, aby odešli do Evropy, která je v rozkladu.  Užívání Božího 
Slova ve snaze o pozitivní hodnocení migrace je falešná exegeze. Bůh nechce žádné vykořeňování. 

 Vyjádření pro francouzský časopis Valeurs actuelles - březen 2019 
 

 
Migrací (z lat. migratio = stěhování) je označován proces prostorového přemisťování osob přes hranice spojený 
se změnou místa bydliště. Podle směru migrace se rozeznává emigrace (vystěhování) a imigrace (přistěhování).  
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Panna Maria Lasalettská - 

- zjevení plačící Panny Marie, Francie 1846 

část 

14 

uspořádala Mgr. Romana Plchová 
zdroj: Press F., Děvečky Boží 

 Mariánské nakladatelství Brno 1992 

Jednoho dne jsem šla pást krávy poněkud dále, 
když odpoledne se rozpoutala veliká bouře: blýskalo se 
nepřetržitě na všech stranách, lilo jako z konve; dala 
jsem se se svými kravami na cestu k vesnici; ráda bych 
byla pro mého drahého Ježíše učinila tolik milionů 
skutků chvály a lásky, kolik kapek deště padalo. Jakmi-
le krávy došly k určitému místu, zastavily se a chtěly se 
vrátit zpět: potok, tekoucí mezi dvěma horami, které 
mu dávaly svoje vody, byl nesmírně rozvodněn. 
V dobách s obvyklým deštěm mohli lidé do proudu 
přivalit větší kameny a přejít na druhou stranu 
s jednoho kamene na druhý; krávy také mohly přejít 
bez velkého nebezpečí, že by se utopily; ale toho dne 
to lidsky bylo nemožné: voda byla velmi vysoká a 
hrnula se s velkým hřmotem, berouc s sebou kameny, 
úlomky skal a stromy a voda sama byla blátivá.  

Byla jsem ve svízelné situaci: viděla jsem, že má 
zvířata trpí a jsou poděšena. Obracím se na svou 
Maminku, sděluji jí své obavy: krávy mi nepatří a 
přihodí-li se jim neštěstí, budu za ně před svým dob-
rým Bohem odpovědna já. V tu chvíli jsem před sebou 
spatřila svého drahého Bratra, který mi řekl: „Má 
sestro, nemějte strach, pojďte.“. Ihned obracím své 
krávy k zuřícímu přívalu, pak jdu k vodě a můj malý 
Bratr zvedá nad přívalem svou pravou paži. Činí na 
něm jakoby velké znamení kříže a vzápětí je příval 
přerušen. Můj Bratr mi řekl: „Přejděte, má sestro.“. 
Řekla jsem mu: „Počkejte, Bratře, ať mohou rychle 
přejít mé krávy, a vy, můj Bratře, přejděte také, pře-
jděme společně.“ A podali jsme si ruce; všichni jsme 
přešli, a když jsem dospěla na druhý břeh, svého 
drahého Bratra jsem už nespatřila. Jakmile byl příval 
přerušen, hluk a hřmot, který způsoboval, na chvíli 
ustal, jakmile jsme přešli, opět začal. Potom po několi-
ka dnech mě zavedli k mým rodičům a dohodli se, že 
následujícího roku se vrátím do služby ke stejnému 
pánovi. 

Moje matka se domnívala, že jsem se obrátila 
v její prospěch; měla jsem tehdy asi dvanáct let, 
myslela si, že mi udělá radost, koupí-li mi pár hezkých 
modrých lakovaných střevíců; jednoho večera mi 
řekla, že mě vezme na zábavu, která se pořádala při 
příležitosti nějaké svatby. Jakmile jsem večer viděla, že 
jsou činěny přípravy k odchodu, a protože jsem (podle 

svého) nechtěla matku zarmoutit, odešla jsem z domu, 
aby mě nemohla najít. Šla jsem strávit noc ke dveřím 
kapličky svatého Rocha, několik minut od Corpsu. 
Využívala jsem toho klidného času k učení. Pokud mi 
to bylo možné, chodila jsem během těchto několika 
měsíců vyslechnout svatou mši a se svými dvěma 
bratry jsem chodila také na katechismus; ale nebyla 
jsem zapsána, a proto jsem se schovávala za sloupem. 
Velice jsem toužila jít jako jiné děti k prvnímu přijímá-
ní; rodiče mi řekli, že mí bratři k němu půjdou před 
mnou. Dosud jsem se Božímu ministru nezpovídala a 
nevěděla jsem, co mu mám říci. Den zpovědi pro děti 
prvního přijímání nastal a já se chtěla také vyzpovídat. 
Jakmile mě pan farář uviděl, řekl mi, abych vyřídila 
rodičům, že by s nimi chtěl mluvit. Večer otec řekl mé 
matce, že pan farář mu řekl, že děti rodičů, neplnících 
svoje posvátné povinnosti, nebudou připuštěny 
k prvnímu přijímání. Bohu díky, oba se vyzpovídali a 
všechna následující léta v tom pokračovali. 

Nastaly hezké dny, má paní ze Sainte-Luce si pro 
mě přišla; hlídala jsem ovce a přišlo mi na mysl, zda 
můj milovaný Spasitel trpěl zimou. Na tuto otázku mi 
ve své dobrotě rozumově odpověděl ten, kdo zná i 
nejskrytější myšlenky: „Syn Boží z lásky k lidstvu chtěl 
trpět zimou, horkem, hladem, žízní, ospalostí, únavou, 
slabostí a všemi opovrženími a obviněními svých tvorů, 
jak jsem vás už s tím obeznámil. U mne, Člověka-Boha, 
měla každá strast nekonečné zásluhy v tom, že zhod-
notila utrpení lidí trpících ve spojení se s mými záslu-
hami.“ Řekla jsem mu tedy: „Pane, prosím vás o to, 
dejte se poznat všemi lidmi, aby vás milovali, podobně 
jako jste se dal poznat mně.“ 

 

ikona Matky Boží s rodiči  
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Pokud není stanoveno jinak, konají se uvedené aktivity ve Farním centru - Čajkovského 36, Praha 3. 
Některé aktivity jsou o školních prázdninách přerušeny nebo 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) 

 9. ročník + středoškoláci - příprava na biřmování - (P. Vít Uher, místnost A, neděle 18:30) 
Další informace:  www.farnost-zizkov@efara.cz; MiladaProvinska@seznam.cz; kroneisljakub@seznam.cz 
 Biblická hodina čtvrtek 19:00 - 20:30 (kromě  prvního 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 - 20:00 (říjen - duben) 

Hovory o liturgii se týkají aktuálního liturgického dění i všeobecných otázek (průběh liturgických úkonů, skladba 
liturgického roku, podrobnější rozbor jeho částí, liturgický prostor) i dalších souvisejících okolností. 
 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 

 Modlitba růžence neděle, úterý, středa 

Modlitbou růžence oslovujeme Pannu Marii a rozjímáme o různých událostech ze života Ježíše Krista i Panny 
Marie ve vztahu k naší současnosti. Růženec se společně modlíme v kostele sv. Anny (neděle 7:25, úterý 17:30), 
ve středu od 17:20 v kostele sv. Prokopa. 
 Polední ateliér pátek 9:00 - 12:00 (říjen - květen) 

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 paměťo-
vých buněk. 
 Úklid kostelů druhá sobota v měsíci 9:00 - 11:00 

Po mši sv. v kostele sv. Prokopa (začátek 8:00) se přítomní rozdělí do skupin a podle stanoveného harmonogra-
mu 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 pondělí 18:30 

Na zkoušky chrámového sboru jsou srdečně zváni všichni, kdo mají chuť si přijít zazpívat a svým zpěvem podpo-
řit 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 vypl-
něné naše dny, v příjemném prostředí a srdečném společenství.  

 

  

mailto:MiladaProvinska@seznam.cz
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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 spo-
lečných setkání (katechumenát). Ve Farním centru probíhá příprava každou středu od 19:00, která 
vyústí v možnost přijetí svátosti křtu o Velikonocích. 

Chcete 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 
farnosti 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 nebo společenským 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 (minimálně 3 měsíce předem) s P. Vítem Uhrem. 

Jste nemocný? Potřebujete duchovní pomoc? 

V případě takové potřeby se kdykoliv obraťte na P. Víta Uhra, se kterým domluvíte udělení svátosti 
nemocných 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 pokřtění, ale nebyli jste dlouho nebo vůbec u sv. zpovědi a u sv. přijímání? 

Nebojte se kontaktovat kněze, lidí jako Vy je mnohem více. Příprava na přijetí těchto svátostí probí-
há 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 sv. za svoje blízké nebo na jiný dobrý úmysl? 

Toto je třeba domluvit předem v sakristii kostela, ve kterém by měla být tato mše sv. sloužena.  



 

KOSTELY VE FARNOSTI PRAHA 3 - ŽIŽKOV 

farní kostel sv. Prokopa 

Praha 3, Sladkovského nám. 
filiální kostel sv. Anny 

Praha 3, ul. Tovačovského 

filiální kostel sv. Rocha 

Praha 3, Olšanské náměstí 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

den kostel čas poznámka 

 

NEDĚLE 

sv. Anna 

sv. Prokop 

sv. Roch 

8:00 

9:30 

11:00   17:00 

 

pondělí sv. Prokop 18:00 
v latinském jazyce 
4x ročně v tridentském ritu u sv. Rocha 

úterý sv. Anna 18:00  

středa 
sv. Roch 

sv. Prokop 

6:00 

18:00 

mimo červenec a srpen; v adventě Roráty 
 

čtvrtek sv. Prokop 18:00  

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

sobota sv. Prokop 8:00 každou druhou sobotu v měsíci úklid kostelů 

Výstav Nejsvětější svátosti:  PŘÍPADNÉ ZMĚNY JSOU VČAS OZNÁMENY 

sv. Prokop: 
sv. Anna: 

první čtvrtek v měsíci po mši sv. - eucharistická adorace do 20:00 
poslední úterý v měsíci od 17:30 – se svátostným požehnáním 

 

Úřední hodiny ve farní kanceláři: Kontakty: 

úterý:   15:00 – 17:00     P. Antonín Ježek 
středa:   8:30 – 11:30     farář P. Vít Uher 
čtvrtek:  8:30 – 11:30     farář P. Vít Uher 

farář P. ThLic Vít Uher, ThD: 
tel. 731625910     e-mail: zizkov@efara.cz 
                                web:  www.farnost-zizkov.cz 

Ekonomické okénko: stav ke dni  30. 4. 2019 

výše dluhu (úvěr): Kč 3 335 877,77 
sbírka na splácení úvěru - duben 2019: 
č. účtu farnosti: 4200172251/6800 (Sberbank) 

povinná měsíční splátka:  Kč 29 324,- 
Kč 11 630,- 
VS na opravu kostela sv. Anny: 26072013 

Děkujeme za Vše dary - jen díky  jim můžeme i my dále pomáhat. 

PROKOPSKÉ LISTY 316 - KVĚTEN 2019 
Vydává Římskokatolická farnost u sv. Prokopa Praha 3 - Žižkov, farář P. ThLic Vít Uher, ThD. 

Příspěvky mohou být redakčně upravovány. 
Náklad 250 ks.   Výrobní cena 18 Kč.   Děkujeme za Váš příspěvek.   NEPRODEJNÉ. 

Tisk: Petr Beran, www.pb-tisk.cz 
 

 

 

 


