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SRPEN 2019

1 čt sv. Alfonse Maria z Liguori, biskupa a Učitele Církve památka

2 pá 17. týden v mezidobí  (sv. Eusebius z Vercelli,  sv. Petr Jul. Eymard) první pátek

3 so 17. týden v mezidobí

4 ne 18. neděle v mezidobí

5 po 18. týden v mezidobí  (Panna Maria Sněžná)

6 út Proměnění Páně svátek

7 st 18. týden v mezidobí  (sv. Sixtus II.,  sv. Kajetán)

8 čt sv. Dominika, kněze památka

9 pá sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice svátek

10 so sv. Vavřince, jáhna a mučedníka svátek

11 ne 19. neděle v mezidobí

12 po 19. týden v mezidobí  (sv. Jana Františka de Chantal)

13 út 19. týden v mezidobí  (sv. Poncián a sv. Hyppolit)

14 st sv. Maxmiliána Marie Kolbe, kněze a mučedníka památka

15 čt NANEBEVZETÍ PANNY MARIE SLAVNOST

16 pá sv. Rocha, patrona fi liálního kostela svátek

17 so 19. týden v mezidobí

18 ne 20. neděle v mezidobí

19 po 20. týden v mezidobí  (sv. Jan Eudes)

20 út sv. Bernarda, opata a učitele Církve památka

21 st sv. Pia X. památka

22 čt Panny Marie Královny památka

23 pá 20. týden v mezidobí  (sv. Růžena z Limy)

24 so sv. apoštola Bartoloměje svátek

25 ne 21. neděle v mezidobí

26 po 21. týden v mezidobí  (sv. Ludvík,  sv. Josef  Kalasanský)

27 út sv. Moniky památka

28 st sv. Augustina, biskupa a Učitele Církve památka

29 čt Umučení sv. Jana Křtitele památka

30 pá 21. týden v mezidobí

31 so 21. týden v mezidobí

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 2

Poznámka: V rámci Malé liturgiky (viz str. 14) je jejím účastníkům 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: Panna Maria-Královna - fototapeta.



3 SLOVO NA ÚVOD

Milí farníci, drazí přátelé,

vstupujeme do druhé poloviny letních prázdnin, tedy do druhé poloviny času, který zvláště děti 
považují za ten nejkrásnější z celého roku – a to z jednoduchého důvodu, že se nemusí do školy. 
Ponechme teď stranou otázku vhodnosti tohoto důvodu; také jsme byli dětmi a také jsme měli rádi 
prázdniny. 

I většina dospělých je zasažena tou prázdninovou atmosférou; jde o dobu dovolených a tedy o čas, 
kdy se ve většině rodin mění zaběhlý rytmus života a kdy pracovní povinnosti vystřídá několik celkem 
bezstarostných týdnů. Zkrátka letní prázdninová pohoda.

Většina zvláště městských lidí také opouští o prázdninách své byty a odjíždí buď na venkov, aby byli 
blíž přírodě, nebo do ciziny za rekreací nebo novým poznáním. A ten stereotyp běžného života 
tvořený školu nebo prací a domácností velmi rádi na několik dnů nebo i týdnů nechají jakoby zavřený 
v pražském bytě. Nic proti tomu nelze namítat a doporučují to i lékaři i psychologové.

Ale co v tento čas s Pánem Bohem? Taky ho máme nechat „zavřeného“ doma? To jistě ne, ale i o dovolené
se může změnit jakési schéma našeho osobního duchovního života. Máme více času na sebe,
na rodinu, na sport nebo jiné věci, které máme nebo děláme rádi; věnujme tedy alespoň část té 
volnosti modlitbě - vždyť příroda svojí krásou, kterou se nám lidem přes veškeré úsilí zatím ještě 
nepodařilo zcela zničit, tedy svojí krásou přímo ukazuje na krásu Tvůrce. A i třeba jenom malý projev 
radosti nad vycházejícím sluncem, nad letním dnem, nad krásou letní večerní oblohy nebo nad poezií 
„lesů, vod a strání“, abych si vypůjčil slova básníka (byť ne zrovna katolického), a projev vděčnosti 
Bohu za to, že to všechno stvořil i pro mě, vleje do naší duše tak blahý pocit, že to nedokáže žádná 
městská civilizace se supermoderní technikou. A třeba jedna jediná náboženská píseň zazpívaná při 
kytaře u táboráku (a je úplně jedno, jestli to bude nějaký moderní náboženský song nebo třeba Máti 
Páně přesvatá) a klidně doprovázená i chroupáním opékaných špekáčků má u Boha svou neskonalou 
cenu a buďme ujištěni, že ji velmi rád přijme jako projev chvály a díků.

Poděkujme tedy Pánu za tento čas prázdnin a dovolených, za možnost rekreace těla i duše, poděkujme 
i za moudré střídání ročních období, za krásu přírody a především za to, že nás má rád.

Hezké prožití druhého prázdninového měsíce.

P. Ant. Ježek



AKTUALITY 4

Sbírka na splátku farního úvěru
neděle 7. 8. (všechny kostely)

Výstav Nejsvětější svátosti
čtvrtek 1. 8. po mši sv. do 20:00 – sv. Prokop,

úterý 27. 8. od 17:30 – sv. Anna

Úklid kostelů
sobota 10. 8. mše sv. v 8:00 – sv. Prokop,

po mši sv. úklid – všechny kostely

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
čtvrtek 15. 8. - mše sv. v 18:00 – sv. Prokop

Svátek sv. Rocha,
patrona fi liálního kostela

pátek 16. 8. – mše sv. v 18:00 sv. Prokop

sobota 24. 8.
ve 12:00 si při mši sv. u sv. Prokopa udělí svátost 

manželství naši farníci 
Romana Plchová a Marek Barteček

Během letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2019 nebudou mše sv. ve středu ráno v 6:00 v kostele sv. Rocha. 
První mše sv. po prázdninách bude 4. 9. 2019 v 6:00.

Pořad nedělních i ostatních bohoslužeb se nemění. 

V červenci a v srpnu také nebudou úřední hodiny ve farní kanceláři v rozsahu uvedeném na poslední 
straně. Proto doporučujeme domluvit návštěvu předem s knězem - buď telefonicky nebo osobně v sakris-
tii po jakékoli bohoslužbě.

Řekl mu: “Pojď za mnou!”   Šimone, synu Janův,
On vstal a šel za ním.    miluješ mne?
Mk 2,14      J 21,16

S vděčností za dar života, víry a povolání
Vám oznamujeme, že skrze vkládání rukou a konsekrační modlitbu

biskupa Václava Malého přijmeme

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
v sobotu 7. září 2019 v 10 hodin.

Srdečně Vás zvou

Robert Benno Štěpánek    Miroslav Auxt

Ke skvostům světa srdce své nepřipjat,
k Bohu se stulit, za kámen chleba dát,

po trnech jít a zpívat Te Deum,
pro pravdu neuhnout lvicím ni medvědům,

pohledem dítka na svět se dívat,
namísto kleteb žehnat a zpívat,

vítězit skutky nad mdlými frázemi -
- ejhle, toť Boží království na Zemi.

sv. František z Assisi



5 NÁZORY

Kardinál Sarah: Ďábel rozsévá pochybnosti,
Bůh však Církev neopouští

Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Robert Sarah
vybízí k vyvození konkrétních závěrů z krize spojené se sexuálními 
skandály v Církvi. Postavme opět Boha do středu Církve. Ať naše liturgie
uznávají Boží primát, jeho skutečnou přítomnost, řekl kardinál na konferenci
v Římě. Vybídl k pozorné četbě analýzy sexuálního zneužívání, kterou předložil 
emeritní papež Benedikt XVI. (Zveřejněno v PL 318 - pozn. red.). 

Kardinál Sarah připomněl, že text byl připraven s myšlenkou na vatikánský summit o zneužívání
a byl publikován se schválením papeže Františka a vatikánského státního sekretáře. Za sebe zdůraznil,
že analýzu Benedikta XVI. plně potvrzuje. V posledku jde totiž o to, že základní příčinou krize je postavení 
Boha stranou a budování Církve podle vlastních představ a přání. Takto se vytvořila atmosféra, v níž 
mohlo dojít ke zneužíváním. Jako prefekt Kongregace pro liturgii přiznává, že se jej hluboce dotklo 
propojení krize zneužívání s krizí liturgie. Emeritní papež totiž popisuje, jak si v rozhovorech s oběťmi 
pedofi lie uvědomil nezbytnost obnovení víry v reálnost Ježíše Krista, který se nám dává v Nejsvětější 
svátosti. „Benedikt XVI. pochopil, že neúcta k  Pánovu eucharistickému tělu zpochybňuje úctu k čistému
a nevinnému tělu dětí. Spolu s emeritním papežem jsem hluboce přesvědčen, že pokud nebudeme 
uctívat eucharistické Tělo našeho Boha, pokud k Němu nebudeme přistupovat s radostnou bázní
a uctivostí, může se v nás projevit pokušení profanovat těla dětí,“ řekl kardinál Sarah.

S odvoláním na slova Benedikta XVI. kardinál zároveň zdůraznil, že “ve skutečnosti není dnes v krizi 
Církev, ale my. Ďábel do nás chce zasít pochybnosti, Bůh však svou církev neopouští. Její věrohodnost 
je založena v Bohu a nikolik v lidských názorech či statistikách”, dodal kardinál.

Radio Vaticana 20. 5. 2019

Romano Guardini:  Čas modlitby
Vedle řádu vnitřního (dispozice lidské duše hovořit s Bohem) má každá modlitba svůj řád vnější, jehož 
velmi důležitým prvkem je čas.

Čas se zakládá na rytmech světla, které jsou zároveň i rytmy lidské práce i odpočinku. Den se rodí 
jitrem a uzavírá večerem. Mezi tím je práce a boj, dílo a osud, růst i ohrožení. To všechno by mělo najít 
své vyjádření v ranní i večerní modlitbě. Chybí-li tato modlitba, náš den je pustý.

Z rytmu měsíce a zároveň z proměny biologických napětí, ze střídání práce a klidu vzniká týden. Šest 
jeho dnů je určeno k práci, sedmý k svobodnému životu. S tímto přirozeným zákonem sedmého 
dne spojil Bůh i duchovní přikázání slavit Den Páně. A za tímto dnem stojí i tajemství Božího klidu. 
O tento klid, nejen pouze o fyzický odpočinek, vlastně v neděli jde. A k tomuto tajemství Božího 
klidu přistupuje ještě další: tajemství Kristova zmrtvýchvstání. Vnáší do tohoto dne triumf  vítězného 
vykupitelského díla. 

Nejrozsáhlejším útvarem míjení času je rok. Skládá se z ročních období, vymezených změnami 
slunečního svitu i biologických přírodních rytmů. Jeho náboženským výrazem je liturgický rok Církve. 
Od adventu a vánoc, od postní doby přes velikonoce a přes následující období vyjadřující dlouhý čas 
dějin v očekávání druhého Kristova příchodu. Život s liturgií včetně místních obyčejů vázajících se
k jednotlivým obdobím tu mohou vykonat mnoho a dodat osobní modlitbě mnohotvárnost a stále 
nový obsah.

Z knihy “O modlitbě”, česky s církevním schválením 1970

Romano Guardini (1885 - 1968) původem Ital, studoval v Německu, kde pak působil jako profesor 
dogmatické teologie na univerzitě v Bonnu. Autor mnoha spisů s fi losofi ckými a teologickými náměty.



Z PAPEŽSKÝCH DOKUMENTŮ 6

HLAS PETROVA NÁSTUPCE 

výňatek z encykliky papeže Pia IX.
„QUI PLURIBUS“

listopad 1846

Každý z Vás, ctihodní bratři, dobře ví, jak tvrdou a děsivou válku proti celému katolickému společenství 
rozpoutali v dnešní době lidé spojení hanebným svazkem, kteří, vedeni ja kýmsi politováníhodným 
slepým záchvatem bezbožnosti, zacházejí ve zmatečnosti názorů tak daleko, že ve své neslýchané 
opovážlivosti „otevřeli tlamu, aby se rouhali Bohu“ [Zjev 13, 6]. Nestydí se otevřeně hlásat,
že svatá tajemství našeho náboženství jsou lidskými vy nálezy, že se učení katolické církve příčí dobru 
a prospěchu lidské společnosti, a nebojí se popírat ani božství samého Krista.
Tváří v tvář tolika těžkostem, které sužují náboženství, zej ména v Pánu povzbuzujeme, ctihodní bratři, 
Vaši všeobecně známou zbožnost, ctnosti a moudrost, abyste s důvěrou v pomoc nebes spolu s Námi 
neustrašeně bránili Boží věc a Jeho Církev, jak to vyžaduje místo, kde působíte, a Vaše důstojnost, 
jíž jste byli zahrnuti. Chápete, s jakým zápalem musíte bojovat, neboť dobře víte, jaké hrozné rány 
utrpěla ne poskvrněná Nevěsta Páně a jak zkázonosný je útok jejích zuřivých nepřátel. A především
si uvědomujete, že k Vašim povinnostem náleží bránit s biskupským zápalem katolickou víru, chránit ji 
a s nejvyšší péčí dbát o to, aby Vám svěřené stádce vytrvalo pevně a ne ochvějně ve víře.
Proto s pastýřskou starostlivostí pilně pracujte na ochraně a zachování této víry a nikdy neustávejte 
o ní všechny poučovat, povzbuzovat, posilovat slabé ve víře, nikdy nepřehlížejíce, ani netrpíce nic, 
co by mohlo jakkoliv narušit čistotu této víry. Se stejnou silou ducha u všech pěstujte jednotu s kato-
lickou církví a poslušnost k Petrovu stolci, na kterém jako na pevném základě spočívá budova našeho 
nejsvětějšího náboženství. Se stejnou stálostí dbejte, aby byly dodržovány nejsvětější zákony Církve, 
neboť zejména díky nim se utužují a vzkvétají ctnosti, náboženství a zbožnost.
A vědouce, že jste vyslanci Krista, který o sobě pravil, že je tichý a pokorný srdcem, a který nepřišel 
povolat spravedlivé, nýbrž hříšníky, pak naj dete-li někoho, kdo se prohřešuje proti přikázáním
a vzdaluje od cesty pravdy a sprave dlnosti, nemeškejte ho v duchu otcovské mírnosti a shovívavosti
napomenout, přesvědčit, pokárat, a to se vší dobrotou a  trpělivostí, neboť často u těch, kteří vyžadují 
ná pravy, dosáhneme více laskavostí nežli přísností, více povzbuzením nežli hrozbou, více lás kou nežli 
silou.

Překlad: E. Kříž

Umíš-li naslouchat, přijdou k tobě mnozí, aby se vypovídali. Buď pozorný, tichý
a soustředěný; ten druhý možná nečekal radu, ale očekával někoho, komu by mohl 
předat své břímě.
Musíš-li odpovídat, nehledej slova, dokud ten druhý mluví: potřebuje nejprve pozornost 
a teprve potom slova. A spoléhej při tom na Ducha svatého: to, co vnitřně zapůsobí, 
není rozumování, ale milost.
V tvém bližním a skrze něho přichází k tobě Bůh a jedině víra tě může připravit k dialogu.

P. Michel Quoist: Mezi člověkem a Bohem, česky s církevním schválením Praha 1969



7 DĚJINY PAPEŽSTVÍ

203.
BONIFÁC IX.

2. listopad 1389 - 1. říjen 1404
* (1356) Itálie, vl. jm. Pietro Tomacelli  

Narodil se v chudé šlechtické rodině. Stal se biskupem a byl jmenován kardinálem. Po smrti Urbana 
VI. doufal vzdoropapež Klement VII., že konkláve nezvolí nového papeže a uzná jeho. Konkláve však 
zvolila jednoho ze svých členů. Za Bonifáce jako papeže Papežský stát posílil vojensky i fi nančně. 
Během jeho panování proběhly dva svaté roky, jeden v roce 1390, který vyhlásil jeho předchůdce
a druhý pak v roce 1400. Reagoval pozitivně na posly byzantského císaře Manuela II., který žádal
o pomoc proti vojskům tureckého sultána Bajezida I., když v letech 1398 a 1399 vydal listy, který 
vyzývaly k nové křížové výpravě na pomoc Konstantinopoli. Výzva se však s velkým ohlasem nesetkala. 
Vzhledem k velkému nedostatku peněz v papežské pokladně zavedl novou daň z tzv. prvních plodů. 
Zasáhl i do českých dějin - po dvouroční neutralitě potvrdil r. 1403 sesazení krále Václava IV., syna 
Karla IV.
V roce 1391 kanonizoval Brigitu Švédskou, založil univerzity ve Fermu, Ferraře a Erfurtu. Snažil se,
ale neúspěšně, navázat dialog se vzdoropapežem Benediktem XIII.; zemřel těsně po neúspěšném 
jednání s jeho posly.

204.
INNOCENC VII.

17. říjen 1404 - 6. listopad 1406
* 1336 Itálie, vl. jm. Cosimo di Migliorati

Pocházel z chudé rodiny, ale přesto vystudoval práva a nějakou dobu vyučoval na různých školách. 
Posléze byl vysvěcen na kněze a začal působit v papežské kurii. 10 let strávil jako papežský výběrčí
v Anglii a r. 1386 byl jmenován biskupem v Bologni (IT) a následujícího roku arcibiskupem v Ravenně. 
V roce 1389 byl jmenován kardinálem. 
I když se snažil o odstranění papežského rozkolu, musel se především zabývat sporem s neapolským 
králem Ladislavem - jehož marně žádal o potlačení různých vzpour v Římě i na jiných místech. Ladislav 
nakonec Inocencovi tuto pomoc přislíbil, ale stanovil si podmínku, že veškeré návrhy na odstranění 
papežského schizmatu mu před realizací budou předloženy ke schválení a že papež podpoří jeho 
návrh na udržení vlády v Neapoli. 
V roce 1405 vyvolal král Ladislav další revoluci, jako odvetu za zločin spáchaný papežovým synovcem, 
který unesl řadu významných občanů a zbavil je svobody. Inocenc musel z Říma uprchnout a Ladislav 
obsadil Anděšlský hrad. Po roce umožnili Římané papeži návrat, a on Ladislava exkomunikoval a tak 
dosáhl odvolání vojska. Zanedlouho po tom zemřel.  

zdroj: Ch. Coulombe: Náměstkové Kristovi, Wikipedie



PANNA MARIA 8

Mariánská zastavení v srpnu

 V měsíci srpnu obrací liturgie naši pozornost k Panně Marii celkem třikrát:

   5. srpna - Panny Marie Sněžné
 15. srpna - SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
 22. srpna - Panny Marie Královny

PANNA MARIA SNĚŽNÁ
Správný liturgický název této nezávazné památky je “Výročí posvěcení basiliky Panny Marie 
v Římě”. Tato basilika Santa Maria Maggiore je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších mar-
iánských kostelů na Západě. Lidový název “Panny Marie Sněžné” má původ v legendárním 
vyprávění o tom, že místo, kde měl být kostel postaven (IV. století) , se v srpnu pokrylo sněhem. 
V roce 867 zde papež Hadrián II. potvrdil možnost užívání slovanských bohoslužebných knih 
při liturgii.
V Praze je Panně Marii Sněžné zasvěcen chrám na Jungmannově náměstí založený Karlem IV.
v roce 1347. Je nejvyšší kostelní stavbou v Praze.

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Tato významná liturgická slavnost připomíná fakt, že Maria byla po skončení svého pozem-
ského života vzata s tělem i duší do nebeské slávy, kde se již podílí na slávě vzkříšení svého 
Syna a předjímá tak vzříšení všech údů jeho Těla a i nadále koná v nebi svou mateřskou službu 
pro Kristovy údy (Katechismus 974-975). Termín nanebevzetí používaný v souvislosti s Pan-
nou Marií je nutné rozlišovat od termínu nanebevstoupení užívaného ve spojení s Kristem. 
Odlišnost pramení z faktů, že Kristus vystoupil na nebesa vlastní mocí, Maria pak byla vzata
do nebes mocí svého Syna.
V Praze je kostelů s titulem Nabebevzetí Panny Marie více: Strahov, Karlov, Modřany, 
Třeboradice, Dolní Počernice, Klánovice.

PANNA MARIA – KRÁLOVNA
Panna Maria byla odedávna v lidové zbožnosti označována titulem Královny. V roce 1954,
po vyhlášení dogmatu o Nanebevzetí Panny Marie (1950), ustanovil papež Pius XII. liturgickou 
oslavu Panny Marie Královny, která se začala slavit od r.1955 v poslední květnový den. Při pok-
oncilní úpravě církevního kalendáře za papeže Pavla VI. došlo k přeložení oslavy na 22. srpen 
za účelem vyjádření návaznosti památky na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, která se slaví 
o týden dříve.
V Praze je zasvěcen Panně Marii - Královně míru (jeden z 13 titulů Panny Marie-Královny
z Loretánských litanií) kostel na Lhotce.

Konstituce II. Vatikánského koncilu Lumen gentium, čl. 61:
Blahoslavená Panna byla od věčnosti, spolu s vtělením Božího Slova, předurčena za matku Boží 
a byla zde na zemi vznešenou matkou božského Vykupitele, jedinečným způsobem nad jiné 
velkodušnou společnicí a pokornou služebnicí Pána. Tím zcela zvláštním způsobem spolupracovala 
na díle Spasitelově poslušností, vírou, nadějí a vroucí láskou pro obnovení nadpřirozeného života 
duší. Proto se stala naší matkou v řádu milosti.

Snažme se tyto tři srpnové dny prožít s Marií. Může nás to jedině duchovně obohatit. A nezapomeňme, 
že 15. srpen patří mezi dny, kdy bychom měli být na mši sv.  A výše uvedené pražské mariánské kostely 
nás vybízejí k návštěvě právě v srpnu. Byl by to hezký dárek Panně Marii.

-AJ-
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Dokument o neporušitelnosti zpovědního tajemství
Vatikán: Apoštolská penitenciárie vydala 29. června 2019 dokument o významu vnitřního oboru svědomí (forum 
internum) a svátostného zpovědního tajemství. Představitel zmíněného vatikánského úřadu, kardinál Mauro Piacenza, 
představil důvody vydání tohoto dokumentu, k jehož publikaci dal přímý pokyn Svatý otec.
V nynější silně medializované společnosti technologickému rozvoji a užívání komunikačních prostředků 
neodpovídá podobné úsilí o hledání pravdy, nýbrž spíše patologická tendence nechat kolovat zprávy,
jež jsou bez ohledu na pravdivost či nepravdivost podle různých zájmů zveličovány nebo mini-
malizovány. Všechno se dnes vystavuje, vše se musí dávat na známost. Poněvadž je veřejné mínění 
považováno za poslední instanci, jsou  často zveřejňovány informace týkající se také soukromé
a důvěrné sféry, což nevyhnutelně podporuje ledabylé úsudky, neoprávněně a neodčinitelně 
poškozující dobrou pověst druhých. Tento postoj se vyskytuje také v Církvi, jejíž právní řád by prý 
měl být ve jménu domnělé korektnosti přizpůsoben zákonům států, v nichž Církev působí.
V tomto kontextu Apoštolská penitenciárie považuje za nezbytné připomenout především absolutní 
neporušitelnost svátostného zpovědního tajemství, které se zakládá na božském právu a nepřipouští 
žádnou výjimku. Zpovědník se dozvídá o hříších kajícníka „ne jako člověk, ale jako Bůh“, jak říká
sv. Tomáš Akvinský. Z tohoto důvodu je povolán tajit obsah zpovědi nikoli z jakési „oddanosti“
kajícníkovi, nýbrž zejména z úcty k posvátnosti této svátosti. V této souvislosti je třeba zdůraznit 
nesrovnatelnost zpovědního a různých profesních tajemství (lékařů, právníků apod.). Státní legislativa 
nemůže rozvazovat svátostné zpovědní tajemství, jak to někdy činí v případě profesních tajemství. 
Svátostné zpovědní tajemství totiž není závazek uložený zvnějšku, nýbrž vnitřní požadavek svátosti 
samotné, a nemůže být tudíž rozvázáno ani samotným kajícníkem, připomíná představený tribunálu 
Apoštolské penitenciárie, kardinál Mauro Piacenza.
Moc chci poděkovat dobrovolníkům, kteří pomohli uskutečnit plánovaný záměr a strávit krásné 
odpoledne v pohodě a projevit dobrou vůli s pocitem blízkosti, soudržnosti a lásky k bližnímu.

Radio Vaticana

Apoštolská penitenciárie  je tribunálem, který rozhoduje otázky týkající se odpuštění hříchů. 
Její kompetence se vztahuje na to, co se týká vnitřního oboru a odpustků. Pro vnitřní obor, ať již 
svátostný nebo nesvátostný, poskytuje absoluce, dispense, přeměny, sanace, odpuštění a jiné milosti
při zachování práva Kongregace pro nauku víry sledovat vše, co se týká dogmatické nauky o nich.

II. Vatikánský koncil o úloze laiků v Církvi - I.
Posvátný sněm nyní, když pojednal o hierarchických úřadech, rád věnuje pozornost stavu věřících 
křesťanů, kteří se nazývají laiky. Ačkoli všechno, co bylo řečeno o Božím lidu, se vztahuje stejně
na laiky, řeholníky i kleriky, přece jen laiků – mužů i žen – vzhledem k jejich postavení a poslání
se týkají zvláštním způsobem někteří věci, jejichž základní rysy je třeba důkladněji objasnit se zřetelem 
na zvláštní okolnosti naší doby. Posvěcení pastýři si dobře uvědomují, jak velice laici pracují pro dobro 
celé Církve. Pastýři vědí, že je Kristus neustanovil k tomu, aby pouze oni na sebe vzali pastýřské 
poslání vůči světu, nýbrž že mají významný úkol tak vést věřící a uznávat jejich služby a charizmata, 
aby všichni svým způsobem svorně spolupracovali na společném díle. Je přece třeba, abychom všichni 
„žili podle pravdy a v lásce, a tak rostli po všech stránkách v něho, v Krista, který je naše hlava.
Z něho celé tělo, tvořící pevnou jednotu, dostává přes jednotlivé klouby výživu, odměřenou každé 
části zvlášť podle práce, kterou koná. Tak tedy ono tělo roste a dělá pokroky v lásce“ (Ef  4,15-16). 

Konstituce Lumen gentium, kapitola IV., čl. 30

Celá IV. kapitola této Konstituce bude postupně otištěna v dalších číslech Prokopských listů.
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Dominik Ivanys (45) pochází z Vinohrad. Po různých životních zkušenostech 
se ocitl v obchodě s da rovaným zbožím na podporu resocializace uživatelů drog. 
Charity shop Comeback, kde si lze opatřit oblečení, knihy, hračky, vybavení
domova a další věci za minimální ceny, najdeme v Rokycanově ulici na Žižkově.
Prozradíš hned na úvod něco o své rodině? Z jakého prostředí pocházíš?
Rodiče byli právníci, tatínek věřící, maminka nikoliv. Mám dvě sestry. Nela, která 
přijala křest od kardinála To máška, do kostela se svými čtyřmi dětmi pravidelně 
chodí. Druhá sestra Adéla má syna Leonarda, s oběma mám dobré vztahy. Já byl 
pokřtěn i biřmován od P. Reinsberga v pražském kostele Matky Boží před Týnem, 

kde jsme byli i oddáni. Manželka Jana se na křest momentálně připravuje. Jezdíme rádi do Blatné
za P. Rudou Huškem, jeho lidský přístup je nám blízký. Syn Dorian (inspiroval nás ve volbě jména 
Oscar Wilde a jeho Obraz Doriana Graye) letos maturoval a hlásí se na VŠ. Velice pozoruhodnými 
osobnostmi byli rozhodně moji dědové…
Povídej. To mě zajímá. 
Můj děda z tatínkovy strany, MUDr. Eugen Ivanys, CSc., byl vedoucím epidemiologického oddělení, 
které bylo jediným pracovištěm v Československu. Zpracovával rozsáhlý statistický materiál z celé 
republiky o demografi i hospitalizovaných psychiatrických nemocných. Otec tohoto dědečka, tedy 
můj praděda, byl dokonce poslední volený prezident malé republiky na Kubáni, kterou zlikvidovala 
Rudá armáda. On utekl přes Prahu do Kanady (v Praze nechal manželku a syna) a tím se zachránil. 
Patřil mezi kozácké atamany, v jejichž rukou se soustřeďovala nejvyšší politická i vojenská moc, a kteří 
sloužili původně carovi kvůli ochraně hranic. Pradědeček napsal traktát s názvem Svobodná Ukrajina, 
který bych chtěl vydat v češtině. 
Kde se pracovně realizuješ? 
Jsem zaměstnaný u obecně prospěšné společnosti s názvem Progressive, jejímž posláním je posky-
tovat kvalitní a odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek. V rámci péče o děti
a mladistvé jde o odborné služby v oblasti diagnostiky, metodické podpory a poradenství. Progres-
sive nabízí několik programů např. STAGE 5, NO BIOHAZARD, FIXPOINT, NON STOP 24, PARTY 
HARM aj. Všechny služby jsou poskytová ny anonymně a pro vstup není potřeba žádné doporučení. 
Jako dlouholetý bývalý uživatel drog jsem v podstatě takový představitel lepších tváří a maskot 
obchůdku Comeback, který funguje na Žižkově už druhým rokem.
Předpokládám, že už máš tedy za sebou v této oblasti dlouhou cestu? 
Sametovou revoluci jsem zažil v prváku na gymplu, v druháku odjel do Amsterdamu, kde jsem objevil 
„kouzla“ marihuany. Po návratu domů český pervitin, kterému jsem propadnul, protože mě imponova-
ly české alchymis tické kruhy. Pak přišel do Prahy heroin jako důsledek válek v Afganistánu a na Balkáně. 
Prostě divoká devadesá tá léta…
Co bylo vysvobozením z tohoto náročného období? 
Rozhodně rodina. Narození syna a s tím spojené nastoupení na substituci. Naučil jsem se mít rád 
nejdříve svoje blízké a pak hlavně sám sebe.
Také jsi sám zakladatel pomáhající organizace? Můžeš ji představit? 
Spolek Lidí Ohrožených Narkomanií s názvem SLON jsme založili spolu s kolegy Alexandrem a Hele-
nou teprve nedávno. Je nápomocný všem, kteří se s problémem narkomanie setkali, tedy i příbuzným 
závislého člověka. Dobrovolníky k nám stále hledáme!

Máš oblíbenou knihu? (Předpokládám, že Memento to nebude.) 
I vzhledem k tomuto ročnímu období se rád vracím k humoristické novele
Rozmarné léto. Vladislav Vančura vy kresluje ve svém pozoruhodném díle pitoreskní vztah
majitele plovárny, kněze, vojáka a kočovného kouzelníka a jejich postoj k přátelství,
Bohu, ženám a vůbec všem radostem života... 
Jako katolík vřele doporučuji všem lidem dobrého 

Rozhovor připravila Iva Mervartová.
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Svatý otec: Sport a zábava jsou možné jen v rámci určitých pravidel

Svatý otec přijal 11. května 2019 v Klementiském sále Apoštolského paláce delegaci Italského spor-
tovního svazu u příležitosti 75. výročí založení této organizace.
Velká lekce, kterou dává sport, řekl papež v projevu účastníkům přijetí, nám pomáhá vyrovnávat se 
s každodenní námahou ve studiu, práci i mezilidských vztazích, a spočívá v tom, že zábava je možná 
jen v rámci velmi přesných pravidel. Pokud se např. v kopané nerespektuje postavení mimo hru 
anebo se ve slalomu vynechá jedna branka, neexistuje soupeření, ale jen individuální a chaotická 
činnost. Soupeřením se učíte, že pravidla jsou pro soužití podstatná; štěstí nespočívá v nevázanosti, 
nýbrž ve věrném sledování cílů; a učíte se také, že není možné cítit se svobodným tehdy, když ne-
existují meze, nýbrž tehdy, když v rámci daných mezí vydáváte ze sebe maximum. Musíme být pány 
svých mezí a nikoli jejich otroky.
Boj se soupeři ve sportovních zápasech je vždycky »setkáním« a nikoli »střetem«. Ačkoli je totiž lepší 
vyhrát, v jistém smyslu vyhrávají obě strany, a takový svět si přejeme a chceme vytvářet, aby na základě 
zdravé soutěživosti byl v soupeři vždycky spatřován přítel a bratr.
Toto je jádro křesťanského pojetí člověka, které je základem vaší sportovní činnosti. Pouze na tomto 
základě budeme moci dosáhnout krásných a vznešených ideálů. Sport činí lidi lepšími a usnadňuje 
kulturu dialogu a setkání v úctě., řekl mimo jiné papež František na setkání s delegací členů Italského 
sportovního svazu, které v závěru své promluvy neopomněl pobídnout , aby se za něho modlili. 

Radio Vaticana 11. 5. 2019

Breviářový hymnus pro časnou ranní modlitbu

hymnus Galli cantu mediante

Ještě trochu latiny

Po několika kladných ohlasech na latinský text české písničky v minulých PL přinášíme tedy ještě jednu
(a už zřejmě poslední) “písničkovou” hádanku:

Sub nostras fenestras vides rivulum, 
equo fer, puella, aquae paululum. 
Et non agam ita, metu sollicita, 
metu sollicita, quia parva sum.

Český název této známé písničky - viz str. 13            -AJ-

Když kohout svým kuropěním 
temno noci půlí již 
a nám z nitra vypuzuje 
ponuré tmy chmurnou tíž, 
pokorné a naše vroucí 
prosby, vlídný Bože, slyš. 

Přišels jako světlo, mocný, 
bdělý strážce lidí všech, 
právě, když se všude ztajil 
půlnočního ticha dech, 
a jakoby závoj smrti 
ležel na všech předmětech. 

Přišels, Kriste, vytrhnout nás 
ze zlého snu zajetí, 
zadarmo nás vysvobodit 
ze žaláře temnoty, 
přinést světlo, s kterým máme 
k tobě žitím kráčeti. 
   
Sláva Otci a též tobě, 
rovněž Duchu Svatému, 
životu všech, světlu, míru, 
Bohu trojjedinému, 
vznešenému navždy Božstvu, 
jménu nad vše sladkému. Amen.
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Pokušení není hřích,
vzkázal kardinál katechumenům

Sobota před Slavností Seslání Ducha svatého tradičně patří katechumenům, kteří se sešli
v katedrá le sv. Víta, aby zde přijali požehnání z rukou kardinála Dominika Duky.
Na začátku obřadu vytvořili žadatelé o křest půlkruh, spíše půl-elipsu, u vstupu 
do ka tedrály. Po krátkém pozdravu se otec kardinál obrátil na desítky, možná
stovku budoucích katechu menů s dotazem: „Co žádáte od církve Boží?“ 
– „Poznání Krista.“ Odpověděli mu. „Proč chcete poznat Krista?“ – „Chceme 
patřit mezi jeho učedníky.“ 

Když dočetl arcibiskup všechny otázky, které předepisuje liturgie, udělil každému z těchto zájemců
o křest požehnání na čelo: „Označuji vás znamením Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Učte se 
ho znát a násle dovat a On se stane Vaší silou.“ Potom podáním ruky přivítal mnohdy dojaté hledače 
a uvedl je tak do krásného období intenzivního poznávání Krista, které snad u většiny z nich vyvrcholí 
křtem, ale ani po něm nekončí. Naopak se po této iniciační svátosti otevírají všechna duchovní bohat-
ství Církve, kdy se život stává plnohodnotnějším a poznání Ježíše dostává dynamičtější rozměr. 
O množství zájemců, kteří se v katedrále shromáždili, svědčí rovněž to, že pouze tento úvodní obřad 
trval více jak půl hodiny. Když takto kardinál označil křížem i posledního člověka a udělil hromadné 
požehnání, pozvedl ceremonář kříž a vedl procesí, v jehož čele kráčel primas čes ký, do přední části 
této monumentální stavby, kde pokračovala bohoslužba slova. 
V prvním čtení se posluchači seznámili s Božími zaslíbeními Abrahámovi: „Udělám z tebe veliký 
národ… Požehnám ty, kdo ti budou žehnat… V tobě budou požehnána všechna pokolení země.“ 
Mnozí z nich zajisté ještě nechápou, že jsou součástí těchto zaslíbení. Při tomto čtení si teprve člověk 
uvědomuje, že Bůh své Církvi přivádí neustále nové a nové členy, že plní své slovo.
V evangeliu svatého Jana se přítomní přenášejí do Palestiny, když se dva učedníci vydávají za Ježíšem. 
Jedním z nich je Ondřej, bratr Šimona Petra, který šel pro svého příbuzného, aby mu sdělil, že našel 
Mesiáše. Slyšíme, jak učedník bratra přivádí k Ježíšovi, který k němu pronáší: „Budeš se jmenovat 
Kéfas”, to je v překladu Petr, Skála. Této události se přidržel kardinál v kázání: „Když Pán Ježíš mění 
jméno člověka, znamená to v semitském světě totální změnu existence. Po křtu nena stane změna 
podoby člověka, ale ta změna se má odehrát uvnitř, v našem nitru.“
Kardinál Duka se ve své homilii vyjádřil rovněž k tématu, které obzvlášť poslední dobou rezonuje v 
některých médiích: „Máme zde diskuzi, jestli máme říkat ‚neuveď nás v pokušení.‘ Řekl bych, že tato 
diskuze je složitější. Pokušení totiž není hřích, pokušení je zkouška. Ostatně i matky občas musí ne-
chat své dítě projít zkouškou. Cítíme, že by se mělo říct: ‚Nedopusť, abychom zkoušku nepřekonali‘, 
nikoliv, aby žádná nepřišla. Tak to Bůh nedělá.“ Zdůraznil pohled na věc, jež je obzvlášť v dominikán-
ském prostředí tolik rozšířený. 
Po homilii utvořili budoucí katolíci řadu před oltářem, aby od kardinála jeden po druhém převzali 
výtisk Nového zákona. Bohoslužbu završily přímluvy, v nichž byly předneseny prosby nejen za kate-
chumeny, ale také za stávající křesťany, aby svým mladším bratrům byli oporou ve víře.
Ještě otec kardinál udělil závěrečné požehnání a tímto okamžikem podle prastarých tra dic, kdy 
žadatelé o křest odešli z obřadu před slavením eucharistie, bohoslužba skončila. Katechu meni
se nicméně nevytratili do všech stran jako by nic. V zahradě arcibiskupského paláce na ně če kaly 
nealkoholické nápoje a koláče, mohli si od kardinála Duky nechat podepsat Bibli, vyfotografovat se
s ním a nechat v sobě působit ten silný okamžik, jemuž byli ještě před chvílí přítomni.

Ladislav Klíma
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Letní sídlo papežů - Castel Gandolfo

Castel Gandolfo je malé italské město ležící asi 30 km jihovýchodně od Říma na břehu jezera Albani.  
Město je světově proslulé tím, že se v něm nachází papežovo letní sídlo. Papežové si kraj Castelli 
Romani oblíbili už od prvních dob renesance.
Z papežů našeho věku zde s oblibou trávil letní čas Pius XII. Zemřel právě zde v říjnu 1958. Také 
Pavel VI. zemřel v Castel Gandolfu v srpnu 1978. S Janem Pavlem II. se papežský komplex v Castel 
Gandolfu rozrostl o bazén, který Svatý otec využíval pro léčebně fyziologické terapie.
V areálu nechybějí ani portréty všech papežů: vyniká obraz Františka — je zachycen ve velmi pros-
tém bílém hávu s jednoduchou černou obuví. Návštěvníci mohou navštívit i přilehlý park a pěstěnou 
zahradu s fontánami, odkud je nádherný výhled na jezero Albano. To měří 55 hektarů. Uvidí i malou 
farmu, z níž každé ráno vyjíždí dodávka s čerstvou zeleninou, vejci i sýry do kuchyně Domu svaté 
Marty ve Vatikánu. Papež Jan Pavel II. tu nechal zřídit i úly a malou vinici.    

I emeritní papež Benedikt XVI. si toto místo oblíbil. Snad i proto, že zde měl 
více času na své “soukromé” zájmy a aktivity. Je známo, že má v oblibě hru 
na klavír, rád se procházel a modlil v zahradách přiléhajících k letnímu sídlu. 
Jeho dalším velkým zájmem jsou kočky. Po svém zvolení papežem si s sebou 
do Apoštolského paláce vzal dvě, které měl jako kardinál. Kočky měl rád
i jeho předchůdce Pius XII., který choval dvě perské kočky a jsou známa
i jejich jména - Peter a Mitzi. Jména koček Benedikta se zjisit nepodařilo...

Odpověď na otázku ze str. 11:   Jde o latinský překlad české písničky Pod našima okny.

V prázdninových číslech Prokopských listů snad někteří z vás postrádali pravidelné 
příspěvky. Od září se vše vrátí do normálního stavu a opět budou uváděny příspěvky 
o duchovním životě, Panně Marii i náhled do archivu Malé liturgiky. Obě prázdninová 
čísla byla pojata odlehčeněji, abychom se i touto formou trochu vzdálili od zaběhnutých 
stylů a forem a rádi se k nim opět vrátili.

-AJ-
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Náboženství dětí
pondělí - čtvrtek odpoledne, místnost A

Náboženství je důležitou součástí lidského 
formování dětí i mládeže.
Ve školním roce 2019 - 2020 se vyučuje od září.
• předškoláci + 1. ročník ZDŠ – úterý 15:45
   (M. Provinská)
• 2. ročník ZŠ – úterý 16:45 (M. Provinská)
• 3. ročník ZŠ a příprava k prvnímu sv. přijímání
   – čtvrtek 15:30 (P. Vít Uher)
• 4. - 8. ročník ZŠ – středa 16:50 (Jakub Kroneisl)
• 9. ročník ZŠ + středoškoláci – neděle 18:30  
  přiírava na biřmování (P. Vít Uher)
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
neděle 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 liturgika
pondělí 18:45 - 19:45 (říjen - duben)

Hovory o liturgice se týkají aktuálního litur-
gického 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 Krista 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 har-
monogramu 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 - 20:00

Na zkoušky chrámového sboru jsou srdečně 
zváni všichni, kdo mají chuť si přijít za-
zpívat 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 příjemném prostředí a srdečném 
společenství.

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.
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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 
společných 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 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 nemocní? 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 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.



PROKOPSKÉ LISTY
měsíčník nejen pro žižkovské farníky
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Ekonomické okénko
stav ke dni 31. 7. 2019
výše dluhu (úvěr): 3 298 014,79 Kč
povinná měsíční splátka: 29 324 Kč
sbírka na splácení úvěru (červenec 2019): 10 430 Kč

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

DĚKUJEME ZA VAŠE DARY – jen díky nim můžeme i my dále pomáhat.
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Pořad bohoslužeb

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

den kostel čas poznámka

Neděle
sv. Anna 8:00

sv. Prokop 9:30
 sv. Roch 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 6:00 Mimo červenec a srpen. V adventě roráty.

sv. Prokop 18:00
Čtvrtek sv. Prokop 18:00

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

Sobota sv. Prokop 8:00 Každou druhou sobotu v měsíci úklid kostelů.

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.
Mobil: (00420) 731 625 910
e-mail: zizkov@efara.cz
web: www.farnost-zizkov.cz
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sv. Prokop: farní kostel – Sladkovského náměstí
sv. Roch: fi liální kostel – Olšanské náměstí
sv. Anna: fi liální kostel – ul. Tovačovského

Případné změny jsou včas oznámeny.
Výstav Nejsvětější svátosti:
sv. Prokop: první čtvrtek v měsíci po mši sv. - eucharistická adorace do 20:00.
sv. Anna: poslední úterý v měsíci od 17:30 – se svátostným požehnáním.


