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PROKOPSKÉ LISTY

ZÁŘÍ 2019

měsíčník nejen pro žižkovské farníky

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
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ZÁŘÍ 2019

1

ne

22. neděle v mezidobí

2

po

22. týden v mezidobí

3

út

sv. Řehoře Velikého, papeže a Učitele Církve

4

st

22. týden v mezidobí

5

čt

22. týden v mezidobí

6

pá

22. týden v mezidobí

památka

první pátek

7

so

22. týden v mezidobí (bl. Melichar Grodecký)

8

ne

23. neděle v mezidobí

9

po

23. týden v mezidobí (sv. Petr Klaver)

10

út

23. týden v mezidobí (bl. Karel Spinola)

11

st

23. týden v mezidobí

12

čt

23. týden v mezidobí ( Jméno Panny Marie)

13

pá

sv. Jana Zlatoústého, biskupa a Učitele Církve

památka

14

so

Povýšení svatého Kříže

svátek

15

ne

24. neděle v mezidobí

16

po

sv. Ludmily, mučednice, české patronky

17

út

24. týden v mezidobí (sv. Kornelius a Cyprián, sv. Robert Bellarmin)

18

st

24. týden v mezidobí

19

čt

24. týden v mezidobí (sv. Januarius)

20

pá

sv. Ondřeje Kim Tae-gon, kněze a druhů, mučedníků

památka

21

so

sv. apoštola a evangelisty Matouše

svátek

22

ne

25. neděle v mezidobí

23

po

sv. Pia z Pietrelciny, kněze

24

út

25. týden v mezidobí

25

st

25. týden v mezidobí

památka

památka

26

čt

25. týden v mezidobí (sv. Kosma a Damian)

27

pá

VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA

SLAVNOST

28

so

SV. VÁCLAVA, KNÍŽETE, MUČEDNÍKA, ČESKÉHO PATRONA

SLAVNOST

29

ne

26. neděle v mezidobí

30

po

sv. Jeronýma, kněze a Učitele Církve

památka

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: sv. Václav - vitráž v kostele sv. Cyrila a Metoděje – Olomouc.
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SLOVO NA ÚVOD
Milí farníci a přátelé,

skončila doba prázdnin a dovolených a s novým školním rokem se znovu vracíme
k pravidelným povinnostem a úkolům. Opět se rozeběhne maraton mnoha aktivit,
které již neodmyslitelně patří k našemu životnímu koloběhu. Je proto třeba
se co nejrychleji adaptovat na „nový režim“, který nám umožní „žít správně“
v určitém řádu, a tím smysluplně prožívat každý den svého života. Děti ve školách
dostávají nové rozvrhy hodin, studenti na vysokých školách si sestavují plán svých
přednášek, mění se vlakové, tramvajové i autobusové jízdní řády apod., a to vše
může být pro nás inspirací. Asi si pomyslíte, proč to vše připomínám, když to všichni moc dobře
známe a opakuje se to každý rok. Chtěl bych tím upozornit na duchovní stránku našeho života, která
se má též odehrávat v jistém řádu, a proto vyžaduje obnovenou péči a zájem. Ve své podstatě znovu
a znovu opakujeme určité úkony zbožnosti a jsme v pokušení ztratit jejich duchovní náplň a zůstat tím
pouze na úrovni rutinních postojů, které mohou duchovní podstatu zcela vyprázdnit.
Nový školní rok je příležitostí připomenout si některé duchovní zásady, které mají důležitý vliv,
na naši zbožnost, tzn. osobní vztah s Ježíšem. Základem je ranní a večerní modlitba, která by měla
být neodmyslitelnou samozřejmostí jako naše hygiena. Právě v našem tak uspěchaném a stresovém
světě, je více než důležité udělat si pro sebe nebo lépe řečeno pro našeho Pána čas, abychom vůbec
věděli, kam a jakým způsobem směřujeme nebo chceme směřovat. Rozmluva s tím, který je alfou
a omegou má vždy přednost, protože bez něho se ztrácíme a jsme dezorientovaní. Dále je absolutně
nutná a od našeho duchovního života neoddělitelná potřeba přijímání svátostí, zejména sv. zpovědi
a eucharistie. Na pravidelnosti a vroucnosti, s jakou tyto svátosti přijímáme, závisí náš růst ve víře
i celý duchovní život. Kolikrát jdeme do kostela pouze rutinně, protože je neděle a musíme, a to nemluvím
o slavnostech, které jsou v naší vlasti pouze doporučeným svátkem, a proto když nejdeme na mši sv.,
nemáme těžký hřích. Avšak nejde jen o to chodit „na mši“, ale jde o moje setkání s Ježíšem Kristem,
o podporu mojí víry a osobní růst ve svatosti. Jak často si postěžujeme nad bezbožností dnešního
světa a jeho různými zvrhlostmi, do kterých se propadá, a které jsou zvláště prezentovány během
doby prázdnin, ale přitom se zapomínáme zeptat sami sebe, co dělám já pro to, aby se situace mohla
zlepšit?
Veliká duchovní postava současné Církve kardinál Robert Sarah popsal ve své přednášce cestu
obnovy Církve v dnešní době při příležitosti návštěvy v požárem poničené katedrále v Paříži:
„Chceme-li rekonstruovat Církev, musíme pokleknout. Chceš zrekonstruovat tuto krásnou
katedrálu, kterou je katolická Církev? Poklekni! Katedrála je především místem, kde
lidé poklekají před Bohem přítomným v Nejsvětější svátosti. Nejnaléhavější úkol,
před kterým stojíme, je obnovení smyslu pro adoraci! Ztráta smyslu pro klanění se Bohu
je zdrojem veškerých požárů a krizí, jež otřásají světem i Církví. Je zapotřebí těch,
kdo se klanějí Bohu. Svět i Církev umírají, protože ubývají ti, kdo se klanějí Bohu.
Církev je vyprahlá, protože se nedostává těch, kteří tiší Její žízeň“ *)
Není to příležitost k zamyšlení i pro nás, abychom si udělali čas na adoraci, která Pánu poprávu
patří, ale je především nejlepším prostředkem pro osobní posílení víry? Snad by to mohlo být dobré
předsevzetí do nového školního roku: věnovat každý měsíc alespoň chvíli adoraci, klanění Bohu.
Možná, že budeme překvapeni nad proměnou, kterou nám tyto chvíle přinesou, a nakonec si je třeba
zamilujeme tak, že se stanou pevnou součástí našeho života.
Do nového školního roku Vám všem žehná

*) Výtah z této přednášky kardinála R. Saraha je otištěn na str. 10.

AKTUALITY
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Veni Sancte (začátek školního roku)
neděle 1. 9. v 9:30 – kostel sv. Prokopa
Sbírka na splátku farního úvěru
neděle 1. 9. (všechny kostely)
Příprava na biřmování
od 1. září každou neděli od 18:30
ve Farním centru u sv. Prokopa
Mše sv. v Tridentském ritu
pondělí 2. 9. v 18:00 – kostel sv. Rocha
Zasedání pastorační rady farnosti
pondělí 2. 9. v 19:00 – Farní centrum
Výstav Nejsvětější Sv. Oltářní
čtvrtek 5. 9. mše sv. 18:00 v kostele sv. Prokopa a
následně tichá adorace do 20:00,
úterý 24. 9. od 17:30 v kostele sv. Anny
Pobožnost prvních devíti sobot v měsíci
od první soboty v září 7. 9. bude vždy první sobotu
v měsíci po mši sv. pobožnost k Panně Marii

Řekl mu: “Pojď za mnou!”
On vstal a šel za ním.
Mk 2,14

Hovory o víře pro katechumeny a hledající
od 8. září každou neděli od 17:00
ve Farním centru u sv. Prokopa
Úklid kostelů
vyjímečně sobota 21. 9. (!!!) mše sv. v 8.00
– sv. Prokop
Farní den
neděle 22. 9. – mše sv. v 9.30 u sv. Prokopa
s udílením svátosti biřmování
Celý program Farního dne je na následující
stránce a bude též vyvěšen na nástěnkách
ve všech kostelích.
Slavnost sv. Václava
sobota 28. 9. mše sv. v 8.00 – sv. Prokop
Sbírka na církevní školství
neděle 29. 9. (všechny kostely)
Setkání ministrantů
neděle 29. 9. v 17:00 – Farní centrum

Šimone, synu Janův,
miluješ mne?
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

27. září si připomeneme 116. výročí posvěcení našeho farního kostela.
Poděkujme v tento den Pánu za všechny milosti, které jsme zde obdrželi,
které zde obdrželi naši předkové a prosme za ty,
kteří zde budou chválit Pána v budoucnosti.
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FARNÍ DEN 2019

Z PAPEŽSKÝCH DOKUMENTŮ
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HLAS PETROVA NÁSTUPCE
Úvaha Svatého otce Františka
O TRESTU SMRTI
únor 2019
Na půdě Evropského parlamentu probíhal v únoru 2019 Světový kongres proti trestu smrti. Více než dva
tisíce účastníků kongresu pozdravil prostřednictvím videoposelství také papež František:
Lidský život je dar, který jsme obdrželi, a je to dar prvotní a nejdůležitější a jako takový zasluhuje
ochranu. Pro věřícího člověka byla lidská bytost stvořena k Božímu obrazu a podobě. Ovšem jak pro
věřící, tak pro nevěřící je každý život dobrem a je nutné dbát na jeho důstojnost bez výjimky.
Trest smrti tudíž závažně porušuje právo na život každého člověka. Je sice pravdou, že společnosti
a lidská společenství se často vyrovnávají s velice těžkými zločiny, které ohrožují obecné dobro
a bezpečnost jednotlivců, ovšem je též pravdou, že dnes existují jiné prostředky, jejichž prostřednictvím
lze odpykat napáchanou škodu, a že vykazují stále vyšší účinnost v ochraně společnosti před zlem,
které jí mohou způsobit někteří jedinci. Na druhé straně se nikdy nesmíme vzdát přesvědčení,
že také viníkovi je třeba poskytnout možnost k pokání. Právě z tohoto důvodu je pozitivní skutečností,
že stále více zemí sází na život, a nikoli na trest smrti, anebo že tento trest zcela odstranily ze svého
trestního zákonodárství.
Církev vždy hájila život a její pojímání trestu smrti postupně vyzrálo. Požadoval jsem proto, aby toto
téma prošlo změnou v Katechismu katolické církve. Trest smrti byl po dlouhý čas považován
za přiměřenou odpověď na závažnost některých trestných činů a k ochraně obecného dobra.
Důstojnost člověka se ovšem nevytrácí, i kdyby tento jedinec spáchal nejhorší zločin. Nikdo nesmí
být usmrcen, a tak připraven o příležitost nového zapojení do společenství, které zranil a způsobil
mu utrpení.
Cíl, který si kladete, tedy zrušení trestu smrti v celém světě, odvážně potvrzuje princip lidské
důstojnosti a přesvědčení, že lidstvo může se zločinem naložit – a to nejenom odmítnout zlo, nýbrž
odsouzenému poskytnou možnost a čas k napravení napáchané škody, k zamyšlení nad jeho skutkem,
čímž se uschopňuje ke změně života, přinejmenším té vnitřní.
Neseme odpovědnost za uznání důstojnosti každého člověka a svou prací máme přispívat k tomu,
aby již nebyly ukončovány další životy, nýbrž abychom je získali pro blaho společnosti jako celku.
zdroj: Radio Vaticana
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DĚJINY PAPEŽSTVÍ
205.
ŘEHOŘ XII.
30. listopad 1406 - 4. červenec 1415
* 1327 Itálie, vl. jm. Angelo Corrario

Pocházel z urozené benátské rodiny, roku 1380 se stal biskupem a roku 1390 titulárním patriarchou konstantinopolským. 30. listopau 1406 byl zvolen papežem. V konkláve tehdy zasedalo jen 15
kardinálů. Zvolen byl pod podmínkou, že pokud avignonský vzdoropapež Benedikt XIII. zruší všechny
požadavky na papežský stolec, on se zachová stejně, aby mohla být uskutečně nová volba, a tak by
bylo ukončeno papežské schizma. Ani jeden papež však nechtěl ustoupit a oba se považovali za platně
zvolené.
Navíc svolala část kardinálů v roce 1409 koncil v Pise. Kardinálové zde vyzvali oba papeže, aby
odstoupili a zvolili nového papeže Alexandra V. Oba dosavadní papežové Řehoř a Benedikt ale odmítli abdikovat, čímž v Evropě existovali již tři papežové a situace se ještě více zkomplikovala. Alexandr
V. brzy zemřel, nahradil ho kardinál Baldassare Cossa pod jménem Jan XXIII. sídlící v Pise. Situace se
vyřešila až na Kostnickém koncilu. Řehoř nominoval Karla z Malatesty a kardinála Dominici di Ragusa
za své legáty. Kardinálové vyzvali všechny tři papeže, aby opustili papežský stolec. Řehoř tak nakonec
4. července 1415 učinil a byl jmenován jej papežským legátem v Anconě. Koncil pak sesadil také
vzdoropapeže Jana XXIII., který odmítnul odstoupit, z Kostnice uprchnul, byl však dopaden a zavřen.
Západní schizma skončilo jmenováním nového papeže Martina V. Řehoř dožil svůj život v klidu v
Anconě, kde 18. října 1417 zemřel.

206.
MARTIN V.
11. listopad 1417 - 20. únor 1431
* 1368 Itálie, vl. jm. Odo Collone

Pocházel ze staré a urozené římské rodiny Colonnů, studoval v Bologni. V roce 1405 byl jmenován
kardinálem. Za pontiﬁkátu Řehoře XII. byl jedním ze 7 kardinálů, kteří vedli nespokojence proti němu,
kteří se odvolali proti papeži k Bohu a kteří svolali pisánský koncil (1409).
Když byl na kostnickém koncilu Odo z Colonny zvolen papežem Martinem V., zakázal odvolání proti
papeži. Také musel získat Řím, který byl tou dobou obsazen Neapolci. To se mu podařilo vyjednáváním i silou zbraní 28. září 1419, kdy slavnostně vjel do města.
Martin V. předsedal kostnickému koncilu, který jej zvolil. Koncil schválil velký počet reformních
opatření. Jeho účastníci též řešili otázku českého kněze Jana Husa, čehož se aktivně Maartin V. zúčastnil
ještě jako kardinál, když byl jmenován jedním z komisařů Husova procesu. Koncil jeho učení odsoudil,
ale Hus odmítal své názory odvolat, takže jej koncil odevzdal světské moci k potrestání. Martin V. se i
později stavěl proti Husovám následovníkům a vyhlásil 5 křížových výprav proti českým husitům.
Roku 1425 vydal dekret na reformu církve, 1426 se mu podařilo dojednat úmluvu s anglickým krále
o navrácení některých práv a s francouizským králem sjednal příznivý konkordát vyvoůaů jednání s
řeckou církví o sjednocení. 1431 svolal basilejský koncil, ale jeho zahájení se také nedožil. Zemřel
raněn mrtvicí v únoru 1431.
zdroj: Ch. Coulombe: Náměstkové Kristovi, Wikipedie

SVATÍ MĚSÍCVE ZÁŘÍ
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Galerii světců v září nesporně vévodí Slavnost svatého Václava. Ale neměli bychom pomíjet
ani ostatní světce se vztahem k naší zemi, jejichž liturgická oslava na tento měsíc připadá.
7. září – nezávazná památka
sv. Melichar Grodecký, kněz, mučedník
Narodil se kolem r. 1580 v Těšíně, studoval i v Praze, kde se později stal ředitelem Klementinské
koleje. Později působil v Košicích, kde byl po odmítnutí odpadu od katolické víry 7. září 1619
umučen.

10. září – nezávazná památka
bl. Karel Spinola, kněz, mučedník
Narodil se kolem r. 1560 v Praze, byl synovcem italského biskupa v Nole, kde absolvoval
studium a odejel na misijní působení do Japonska, kde 10. září 1622 podstoupil v Nagasaki
mučednickou smrt.

16. září – památka
sv. Ludmila, mučednice
Narodila se kolem r. 860, vdala se za knížete Bořivoje a oba přijali křest od velehradského
biskupa Metoděje. Ve víře vychovala své 2 syny i vnuka Václava. Byla známa horlivostí ve víře
a v dobročinnosti. Pohanští velmoži se snažili její činnost překazit a nakonec ji nechali na hradě
Tetín usmrtit. Její vnuk Václav se stal českým knížetem a po mučednické smrti národním patronem.
26. září – nezávazná památka
sv. Kosma a Daminán, mučedníci
Pocházeli z jižního Turecka, žili ve 3. století, povoláním lékaři. V době pronásledování položili
za víru životy. Začátkem 10. století jim byl zasvěcen kostel ve Staré Boleslavi.
Úplný přehled světců s liturgickou oslavou v září - viz str. 2.

-AJ-

II. Vatikánský koncil o úloze laiků v Církvi - 2.
OBSAH POJMU LAIK: Slovem laik se zde označují všichni věřící křesťané mimo členy stavu
duchovenského a stavu řeholního, právně uznaného v církvi; tedy věřící křesťané, kteří, když byli
křtem přivtěleni ke Kristu a učiněni Božím lidem a tak se stali svým způsobem účastnými Kristova úřadu kněžského, prorockého a královského – vykonávají svým podílem poslání celého
křesťanského lidu v Církvi a ve světě.
Vlastní a zvláštní vlastnost laiků je jejich světský ráz. Členové duchovního stavu se sice někdy mohou
zabývat světskými záležitostmi a vykonávat též světské zaměstnání, ale z důvodu svého zvláštního
povolání jsou určeni v první řadě a vlastním zaměřením k posvátné službě. Řeholníci vydávají
svým stavem jasné a skvělé svědectví, že svět nemůže být přetvořen a Bohu zasvěcen bez ducha
blahoslavenství. Z vlastního povolání laiků vyplývá úkol hledat Boží království tím, že se zabývají
časnými věcmi a upravují je podle Boha. Žijí ve světě, to znamená ve všech světských povoláních
a činnostech a v běžných podmínkách rodinného a společenského života, z nichž je jejich existence takřka utkána. Tam je volá Bůh k tomu, aby plnili sobě vlastní úkoly v duchu evangelia a jako
kvas přispívali k posvěcení světa jaksi z nitra, a tak především příkladem svého života, vírou, nadějí
a láskou hlásali Krista druhým lidem. Jim tedy zvlášť připadá úloha tak prozařovat a pořádat všechny
časné záležitosti, s nimiž jsou v těsném styku, aby se vždycky dály a rozvíjely podle Krista a sloužily
ke chvále Stvořitele a Vykupitele.
Konstituce Lumen gentium, kapitiola IV., čl. 31
Celá IV. kapitola Konstituce (čl. 30 - 38) bude postupně otištěna v dalších číslech Prokopských listů.
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K ZAMYŠLENÍ

Hlas svatého Václava do našich dnů
Mons. prof. PhDr Petr Piťha, CSc., dr. h. c. (81) je český katolický kněz, bohemista, lingvista a pedagog. V
letech 1992–1994 byl ministrem školství. Je autorem řady odborných a populárně naučných knih a mimo to sepsal
řadu životopisů významných osobností katolické církve.
Před několika lety pronesl v pražské katedrále při mši sv. o Slavnosti sv. Václava promluvu koncipovanou jako pomyslnou řeč svatého Václava k lidem dnešní generace.
Z této jeho promluvy je následující výňatek:
Tak mluví Václav, náš svatý kníže:
“Žádný nepřítel vás nesvírá, máte svobodu? Odpovíte - ano. Jste spokojeni? Řeknete - ne. Jste
v bezpečí? Řeknete - ne. Je moje a vaše země ohrožena? Přiznáte, že ano. Zeptám-li se kým, budete
mi vykládat, čím je ohrožena. To vím. Ptám se vás: Kým? A vaše řeč je výmluva a zbabělá lež. Moje
země je ohrožena, pustošena a zbědována vámi.
Mou zem, úrodnou, bohatou, jste zadlužili tak, že by ji věřitel mohl i s vámi prodat do otroctví. Jste
poživační, nestřídmí a líní. Nevymlouvejte se, že jste uhonění, honíte se za nepravými věcmi. Moje
zem byla útočištěm pronásledovaných a ostrovem spravedlnosti. Dnes se tu poctivý spravedlnosti
těžko dovolává a často se jí nedožije. Mou zem, proslulou svou kulturností, jste naplnili nevkusem,
přilákali jste do ní hazardní hráče a podvodníky všeho druhu. Je těžko najít místo nebo domov,
kde se nehádají. Moji mladí muži, kteří by dříve ztrestali i jen křivý pohled na ženu, dnes prodávají
děvčata u cest, jako se dřív prodávaly kusy slaniny a džbánky medu. Po mé zemi se potloukají zvlčilé
děti: nikdo je neokřikne, nikdo je nevychovává, nikdo je nemiluje - jsou na obtíž. V jakýchsi domech
podobných čekárně před márnicí se krčí opuštění, zanedbaní rodiče.
To je ta krásná země, země česká, domov váš. Co jste udělali s mou krásnou, zvučnou řečí? Mluvíte
a nerozumíte si, protože nevíte ani to, že my je něco jiného než já a já a já, protože znamená já
a ty, já a vy, já s vámi a vy se mnou. Kolik bídy a bolesti si musíte přivodit, abyste trochu pochopili,
kdo jsem.
Proč se chvějete, proč se kácíte? Bojíte se mne? Jsem váš kníže, ale jsem jiný, než ostatní vaši vladaři.
Nejdu dějinami oblečen v železo, ale v lásku Kristovu. Byl jsem s vámi tak jako s vašimi předky vždy
a za všech okolností. Byl jsem tu, když na hradčanských nádvořích dupaly podpatky Heydrichových
vojáků; když z hradu českých králů zněly naduté lži komunistů. Byl jsem s řeholníky a řeholnicemi
v ono chladné ráno, kdy je vyhnali i z jejich klášterů od modlitby, studia, péče o druhé a odvedli je
k otrockým pracem. Byl jsem s každým, kdo hájil tuto zem a dobro, důstojnost a život lidí.
Jdu dějinami vítězně, protože nechci nikoho porazit a protože mou zbraní je Pravda. Mým štítem je
Pravda, mou korouhví je Pravda.
Přestaňte se třást, vymlouvat a hádat. Vezměte do ruky nástroje práce, ne války, a začněte mou zemi
zvelebovat. Rádlem i perem, cepem i štětcem, slovem i skutkem. Stačí tak málo - přestaňte si lhát
a postavte se kolem mé korouhve, kterou je neporazitelná pravda. Odstraňte lež ze svých životů,
jednání a slov - a moje i vaše česká země bude zemský ráj - ne na pohled, ale skutečně.
Nebojte se, nedám zahynouti ani vám ani budoucím.”
Přemýšlejme nad tím, dotýká se to totiž každého z nás. A prosme svého patrona, aby nám vyprosil
dar moudrosti, se kterou bychom uměli zlo poznat, i dar síly, které je zapotřebí k prosazování dobra.
Teprve potom bude česká zem naším krásným domovem.
zpracoval -AJ-

AKTUÁLNÍ TÉMA
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Kardinál Sarah:
Svět i církev umírá, protože ubývaji ti,
kdo se klanějí Bohu

Paříž: „Západní svět skomírá, protože se zdráhá přijmout Boží milosrdenství”, konstatoval kardinál
Robert Sarah na konferenci v pařížském kostele sv. Františka Xaverského těsně poté, co navštívil
požárem zpustošenou katedrálu Notre Dame.
„Západ spásu nechce, protože si ji chce vykonstruovat. Hodnoty, které prosazuje OSN jako základní, jsou postaveny na odmítání Boha. Zde spatřuji paralelu s bohatým mládencem z evangelia“
– řekl dále prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. „Bůh hleděl na Západ s láskou, protože
konal divy. Pozval jej dál, ale Západ se vrátil zpět. Upřednostňuje bohatství, za které by mohl být
vděčný pouze sobě. Velké západní katedrály byly postaveny lidmi, kteří měli velkou víru i pokoru
a byli šťastní, že jsou Božími dětmi. Proto jsou katedrály písněmi radosti, hymny Boží slávy, vytesané
do kamene a vtištěné do vitráží. Vytvořily je děti, které se klanějí nebeskému Otci! Všichni s nadšením
tesali do kamene výraz svojí víry a lásky k Bohu, a nikoli pro slávu vlastního jména. Účelem jejich
umělecké tvorby bylo oslavit a chválit Boha. Moderní západní člověk je příliš smutný, než aby mohl
realizovat podobná umělecká díla,“ řekl vatikánský kardinál s narážkou na hlasy, které po požáru
pařížské katedrály volaly po vybudování zcela nového chrámu.
„Mnozí tak mluvili ještě před vypuknutím požáru – pokračoval kardinál Sarah. Nynější stavba prý už splnila
svůj účel, vybudujme něco nového. A podobně mluví o katolické církvi. Říkají, že církev už není
věrohodná, není o ní slyšet v médiích. Je otřesená skandály pedoﬁlie a homosexuality v duchovenstvu. Je potřeba ji nahradit, vytvořit znovu. Evangelní morálka je prý příliš náročná, usnadněme ji!
Rozřeďme ji relativismem a laxismem. Zajímejme se především o sociální otázky. Katolické učení
se do médií nehodí, pozměňme ho a přijměme globalistickou etiku OSN a genderovou ideologii.
Učiňme tedy z církve lidskou a horizontální společnost, která bude mediálnější a lidovější!
Drazí přátelé – řekl guinejský kardinál – taková církev nikoho nezajímá. Světu je k ničemu církev, která
nenabízí nic jiného než odlesk svého vlastního image! Církev je totiž zajímavá pouze proto, že nám
zprostředkovává setkání s Ježíšem. Je legitimní pouze tím, že vyjevuje Boha. Bude-li církev zavalena
lidskými strukturami, zatemní Boží světlo, které z ní vyzařuje. Církev by měla být jako katedrála a
neustále směrovat náš pohled k Bohu, jako věžička ukazující k nebi.
Kardinál Sarah vybídl k rekonstrukci katedrály Notre Dame. „Musíme ji však obnovit přesně tak, jak
byla. Není třeba vynalézat novou církev. Potřebujeme obrácení, aby církev mohla opět zazářit a být
znovu katedrálou, která pěje Boží slávu a přivádí lidi k Bohu. Co je tedy prvním krokem? Řeknu to
bez okolků. Chceme-li rekonstruovat církev, musíme pokleknout. Chceš zrekonstruovat tuto krásnou katedrálu, kterou je katolická církev? Poklekni! Katedrála je především místem, kde lidé poklekají
před Bohem přítomným v Nejsvětější svátosti. Nejnaléhavější úkol, před kterým stojíme, je obnovení smyslu pro adoraci! Ztráta smyslu pro klanění se Bohu je zdrojem veškerých požárů a krizí, jež
otřásají světem i církví. Je zapotřebí těch, kdo se klaněji Bohu. Svět i církev umírají, protože ubývaji ti,
kdo se klanějí Bohu. Církev je vyprahlá, protože se nedostává těch, kteří tiší její žízeň,“
Radio Vaticana - přednáška J. Em. kardinála Roberta Saraha - Paříž květen 2019.
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DUCHOVNÍ ZDROJE
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, část 8.

Pohostinnost
Buď otevřený těm, kteří přicházejí.
Bůh se stal člověkem, abys v člověku objevil Boha. Když přijímáš lidi, setkáváš se s Bohem.
A tak nás přijímání druhých a sdílení s nimi překvapivě otvírají pro kontemplaci Boha.
Buď otevřený vůči Bohu.
Budeš umět dávat a dělit se, jen když budeš naplněn Bohem. Budeš umět doopravdy přijímat, jenom
když on bude v tobě přebývat. Svou modlitbou a svou láskou přijímej v sobě Boží přítomnost, a ta
bude z tebe vyzařovat.
Buď otevřený k druhým.
Nezapomínej na pohostinnost, protože tak přijali někteří ve svém domě anděly, aniž to tušili.“
Přijímej město. Když si umiňuješ, že v něm chceš bydlet, přijímáš jeho rytmus, jeho zákony, jeho otázky, jeho dramata, jeho nesnáze, jeho svatost. Ať tato solidarita dodává v očích města věrohodnosti
tomu, co v něm prožíváš a v co věříš. „Jako se taví stříbro v peci, tak vy budete taveni uprostřed
města“ jako Kristus v Jeruzalémě.
Přijímej obyvatele města. Lidi, kteří tě obklopují, které máš těsně vedle sebe a s kterými se stýkáš,
kteří se s tebou modlí, žízní po živé vodě, jsou znavení, neklidní, osamělí, trpí bezejmenností, hlukem.
Pokus se sdílet s nimi oázu modlitby a pokoje.
Buď otevřený vůči své čtvrti.
Přijímej ji takovou, jaká je, žij v ní jako dobrý soused a jako svědek. Nebuď pro své spoluobčany ani
„pohoršením“, ani nebuď „všem v okolí k hanbě a smíchu“.
Zvláště buď pozorný k těm, které moderní společnost vyhošťuje na okraj nebo vylučuje a které Ježíš
nazývá „nemocnými, vězni, cizinci…“ Jsou pro tebe zvláštními nositeli Krista. Děl se s nimi o svůj stůl,
o svou naději a o svou víru.
Přijmi každého bez posuzování, bez nevrlosti. Vzpomeň si na Krista, jak přijímal hříšníky a jídal s nimi.
Náš poctivý život s Kristem uprostřed velkoměst může být pro mnohé pokornou a hlubokou výzvou
k obrácení.

Breviářový hymnus pro časnou ranní modlitbu
Tvář nebe rdí se purpurem,
do kraje proudí nový den,
světelné šípy letí výš,
vše nečisté ať zmizí již!

Kéž ono ráno poslední,
- čekáme na ně zkroušeni tak zaskvěje se nad námi,
jak dnešní den zní chválami.

Ať přízrak tmy se odplíží,
ať hříchy mysl netíží,
ať vina, kterou na práh dne
tmy vynesly, se rozpadne.

Ať sláva Bohu Otci zní,
i tobě, Synu jediný,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky, v každý čas. Amen.

Hymnus Aurora iam spargit

ROZHOVOR
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Viktor Kuča (35) pochází z Hradce Králové. Po studiích práv v Brně, Praze
a v Cambridgi se usadil s rodinou na Žižkově, kde ministruje u sv. Rocha.
Jak vzpomínáte na své dětství v tzv. salonu republiky? Nestýská se Vám
po soutoku Labe a Orlice?
Vyrůstal jsem v Hradci Králové, kde stále žijí moji rodiče. Jsem nejstarší
ze 4 sourozenců, jediný syn. Tatínek je také právník a maminka farmaceutka,
nyní se věnuje překladatelství. Spadali jsme pod katedrální farnost, kde jsem
u sv. Ducha také ministroval. Na dětství v Hradci Králové vzpomínám rád
a velmi si vážím toho, že jsem mohl vyrůstat v úplné rodině. Rodiče pravidelně navštěvujeme, naštěstí
to není daleko.
Kdo Vás v Hradci Králové duchovně ovlivnil?
Velice dobře vzpomínám na několik osob, které jsou s královehradeckou diecézí spojeny. Křtil mě
a k biřmování připravoval pan děkan František Hladký, jenž působí v katedrální farnosti dlouhá léta.
Náboženství nás učily Školské sestry de Notre Dame, ty v Hradci rovněž působí, například sestra Miriam. Mým kamarádem je ceremonář Vojtěch Mátl, se kterým jsme prožili mnoho krásných mší a dalších
zajímavých akcí. A v neposlední řadě musím zmínit našeho současného pana arcibiskupa Duku, který
mě ještě jako královéhradecký biskup biřmoval a letos jsem „s ním oslavil“ již dvacáté první Velikonoce
v řadě.
Jak se Vám to povedlo?
V letech 1999 - 2010 jsem ministroval v katedrále v Hradci Králové, kde on jako biskup slavil Velikonoce.
A pak se stalo, že jsme v průběhu jednoho roku oba odešli do Prahy. On nastoupil na místo pražského
arcibiskupa po kardinálu Vlkovi v dubnu 2010 po Velikonocích, já do těch dalších byl už v Praze také.
Do Prahy jsem odešel z profesních důvodů, „za prací“.
V Praze jste tedy zakořenil?
Ano, nejprve jsem bydlel v Nuslích a ve Strašnicích, na Žižkově bydlíme od roku 2015. Manželka Iveta
je japanoložka, nyní se stará o syna Karlíčka, kterému budou dva roky. Brzy se opět rozrosteme, rád
bych tady nadále zůstal.
Tatínek je právník, nejmladší sestra by chtěla jít také touto cestou. Vybral jste si dobře?
Chtěl jsem původně studovat i jazyky, ale ačkoliv jsem byl přijat ke studiu angličtiny na pražskou Filozoﬁckou fakultu, dal jsem přednost studiu práv v Brně. Jsem za to rozhodnutí rád, i když je moje práce
někdy náročná. Zajímám se především o právo hospodářské soutěže, a tak jsem s angličtinou v kontaktu v podstatě pořád. Díky tomu jsem také dostal možnost vystudovat roční postgraduální program
na Univerzitě v Cambridgi, na což rád vzpomínám.
Co Vás v Cambridgi zaujalo?
Poznal jsem mnoho zajímavých a chytrých lidí, kteří se zabývají nejrůznějšími vědními obory, a bylo zajímavé s nimi hovořit – např. při slavnostních večeřích, při nichž jsme všichni museli nosit černé akademické hábity. Mimochodem, tyto večeře se na naší koleji vždy zahajovaly modlitbou. Hrál jsem také tenis
za jeden z univerzitních týmů. Zbyl mi čas i na kratší výlety po Británii, navštívil jsem nejedno malebné
anglické městečko, líbila se mi také skotská krajina.
Jak odpočíváte? Máte nějaké netradiční koníčky?
Chodím rád cvičit nebo hrát tenis, kterému se věnuji od dětství. Také rád čtu knihy, beletrii nebo různé
méně náročné odborné knihy o teologii, ekonomii, historii a dalších oborech.
Jistě i doporučená kniha bude z některé z těchto oblastí?
Zaujala mě kniha Modern times (Dějiny 20. století) od Paula Johnsona. Při jejím čtení
jsem si uvědomil, že mnohé aktuální jevy ve společnosti, kterými jsme zaskočeni, nejsou
vůbec nové a již se v různých obměnách odehrály ve 20. století. Jak se říká, „nové bývá
často jen dobře zapomenuté staré“.
Rozhovor připravila Iva Mervartová.
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Z ARCHIVU MALÉ LITURGIKY

Mše svatá má kromě své nevyčíslitelné duchovní ceny také praktickou stránku:
soubor pravidel a norem závazných nejen pro biskupy, kněze a jáhny, ale i pro všechny
ostatní, kteří se na jejím slavení podílejí. V tomto několikadílném cyklu se s těmito
– alespoň základními – normami budeme postupně seznamovat.
(Podklady jsou zčásti přejaty z farního cyklu „Malá liturgika“ 2013.) část 3.

Bohoslužba Slova
Bohoslužba Slova tvoří další část mešní liturgie. Tvoří ji tyto prvky:
1. 1. čtení
4. sekvence
7. promluva
2. responsoriální žalm
5. zpěv před evangeliem 8. vyznání víry
3. 2. čtení (o slavnostech, o nedělích) 6. Evangelium
9. modlitba věřících
Při přednesu 1. čtení, responsoriálního žalmu i 2. čtení všichni přítomní (kromě lektora) sedí. Liturgická čtení jsou přednášena od ambonu – „stolu Božího slova“. Před začátek čtení se vkládá úvodní
oslovení, zvl. při čtení z apoštolských listů, nebo jiný ilustrační text, aby byli věřící krátce uvedeni
do souvislosti. 1. i 2. čtení je zakončeno nebiblickými slovy „Verbum Domini - Slyšeli jsme slovo Boží”
– s odpovědí „Deo gratias - Bohu díky“. 2. čtení se přednáší pouze o slavnostech a o nedělích.
Lektoři předčítají hlasitě, zřetelně i pozorně. Takovýto způsob přednesu napomáhá k správnému
sdělení Božího slova. Čtení, převzatá ze schválených vydání, se mohou podle svérázu různých jazyků
i zpívat, ovšem tak, aby zpěv nezatlačil do pozadí slova, ale aby je spíše vyzvedl. Zakončení jednotlivých čtení Slyšeli jsme slovo Boží může zpívat také někdo jiný než lektor, který pronášel čtení, a všichni
odpovídají. Shromážděný lid tak prokazuje úctu Božímu slovu, které přijal s vírou a vděčností.
První i druhé čtení i responsoriální žalm může přednášet kterýkoli věřící katolík (muž i žena), při jejich
výběru má být brán zřetel na schopnost srozumitelného přednesu, správné dikce a při přednesu
(zpěvu) žalmu i na hudební schopnosti. Je také nezbytně nutné brát zřetel na správnou výslovnost
všech slov, což není bohužel dost často dodržováno (svatéo místo svatého, slyšeli sme místo slyšeli
jsme apod.). Závěrečná slova Slyšeli jsme slovo Boží je nutné pronášet stejně jako text čtení; často
po důstojném přednesu biblického textu lektor ta slova potichu a témeř nesrozumitelně “zamumlá”).
První čtení je vzato buď ze Starého zákona nebo z neevangelních knih Nového zákona. Nikdy
nemůže být nahrazeno žádnou jinou, nebiblickou knihou. První čtení také jistým způsobem připravuje
posluchače právě na slova radostné zvěsti, která zazní v evangeliu.
O nedělích (mimo dobu velikonoční) je 1. čtení vybráno ze Starého zákona a tvoří myšlenkovou
jednotu s předčítaným evangeliem – kromě velikonoční doby, kdy jsou předčítány úryvky ze Skutků
apoštolů. 2. čtení je vybráno z neevangelních knih Nového zákona.
Ve všední dny je kromě doby vánoční a velikonoční 1. čtení ze Starého zákona. V době „během roku“ jsou
1. čtení střídavě brána ze Starého zákona nebo z listů apoštolů - jde o čtení tzv. polosouvislá, tzn. že se
z jedné biblické knihy čte vždy několik týdnů.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY VE FARNOSTI
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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, místnost A

Modlitba růžence
neděle, úterý, středa

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 – termín bude upřesněn
(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

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.

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.

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.

Příprava na biřmování
neděle 18:30 - 20:00 (do prosince 2019)

Úklid kostelů
druhá sobota v měsíci 8:00 - 11:00

Přijmout svátost biřmování znamená “mít povinnost bránit a šířit víru slovem i životem”(II.
Vat. koncil). Proto, aby člověk mohl dobře obhajovat i žít svoji víru, potřebuje ji dobře znát
a vědět, jak ve svém životě uskutečňovat povolání svěřené nám od Ježíše Krista. K tomu
slouží příprava, která se odehrává ve Farním
centru pod vedením P. Víta Uhra. Zároveň
je možné klást dotazy, na které mnohdy není
čas anebo ani příležitost.

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.

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.

Chrámový farní sbor
pondělí 18:30 - 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 příjemném prostředí a srdečném
společenství.
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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 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.

farář: P. Vít Uher
Náklad: 250 ks
Výrobní cena: 18 Kč
NEPRODEJNÉ
Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha 3-Žižkov
Příspěvky mohou být redakčně upravovány.
Tisk: Petr Beran, www.pb-tisk.cz
Děkujeme za váš příspěvek.

ZÁŘÍ 2019

Pořad bohoslužeb
den

kostel
sv. Anna
sv. Prokop
sv. Roch

čas
8:00
9:30
11:00 17:00

Pondělí

sv. Prokop

18:00

Úterý

Čtvrtek

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

18:00
6:00
18:00
18:00

Pátek

sv. Prokop

18:00

Sobota

sv. Prokop

8:00

Neděle

Středa

poznámka

- v latinském jazyce,
- 4x ročně v Tridentském ritu u sv. Rocha.
Mimo červenec a srpen. V adventě roráty.

Každý první pátek v měsíci po mši sv.
pobožnost k Srdci Ježíšovu.
Každou druhou sobotu v měsíci úklid kostelů.

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.
sv. Prokop: farní kostel – Sladkovského náměstí
sv. Roch: ﬁliální kostel – Olšanské náměstí
sv. Anna: ﬁliální kostel – ul. Tovačovského

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

15:00 - 17:00

Středa

8:30 - 11:30

výpomocný duchovní P. Ant. Ježek
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
Ekonomické okénko
stav ke dni 31. 8. 2019
výše dluhu (úvěr):
povinná měsíční splátka:
sbírka na splácení úvěru (srpen 2019):
č. účtu farnosti: Sberbank: 4200172251/6800
VS na opravu kostela sv. Anny: 26072013

3 259 478,19 Kč
29 324 Kč
11 315 Kč

DĚKUJEME ZA VAŠE DARY – jen díky nim můžeme i my dále pomáhat.
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PROKOPSKÉ LISTY
měsíčník nejen pro žižkovské farníky

