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ČERVENEC 2020  

 

1  st 13. týden v mezidobí  

2  čt 13. týden v mezidobí  

3  pá SV. APOŠTOLA TOMÁŠE 
Svátek 

první pátek 

4  so SV. PROKOPA, PATRONA FARNÍHO KOSTELA SLAVNOST 

5  ne (14. ned. v mezidobí) – SV. CYRILA A METODĚJE, věrozvěstů, patronů Evropy SLAVNOST 

6  po 14. týden v mezidobí  (sv. Marie Goretti)  

7  út 14. týden v mezidobí    

8  st 14. týden v mezidobí  

9  čt 14. týden v mezidobí (sv. Augustin Rong)  

10  pá 14. týden v mezidobí  

11  so SV. BENEDIKTA, PATRONA EVROPY Svátek 

12  ne 15. neděle v mezidobí  

13  po 15. týden v mezidobí (sv. Jindřich)  

14  út 15. týden v mezidobí (1 bl. Hroznata;  2 sv. Kamil de Lellis)      

15  st sv. Rozálie, spolupatronky filiálního kostela sv. Rocha památka 

16  čt 15. týden v mezidobí (sv. Panna Maria Karmelská)  

17  pá 15. týden v mezidobí (bl. Česlav, sv. Hyacint)  

18  so 15. týden v mezidobí  

19  ne 16. neděle v mezidobí  

20  po 16. týden v mezidobí (sv.  Apolinář)  

21  út 16. týden v mezidobí (sv. Vavřinec z Brindisi)  

22  st SV. MARIE MAGDALENY Svátek 

23  čt SV. BRIGITY, PATRONKY EVROPY Svátek 

24  pá 16. týden v mezidobí (sv. Charbel Machluf)  

25  so SV. APOŠTOLA JAKUBA Svátek 

26  ne 17. neděle v mezidobí (svátek patronky filiálního kostela sv. Anny)  

27  po VÝROČÍ POSVĚCENÍ FILIÁLNÍHO KOSTELA SV. ROCHA Svátek 

28  út 17. týden v mezidobí  

29  st Sv. Marty památka 

30  čt 17. týden v mezidobí (sv. Petr Chrysolog)  

31  pá Sv. Ignáce z Loyoly památka 
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1  so Sv. Alfonse z Liguori památka 

2  ne 18. neděle v mezidobí  

3  po 18. týden v mezidobí  

4  út Sv. Jana Vianneye památka 

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

6  čt PROMĚNĚNÍ PÁNĚ Svátek 

7  pá 18. týden v mezidobí (1 sv. Sixtus II.;  2 sv. Kajetán) první pátek 

8  so Sv. Dominika památka 

9  ne 19. neděle v mezidobí  

10  po SV. VAVŘINCE Svátek 

11  út Sv. Kláry památka 

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

13  čt 19. týden v mezidobí (sv. Poncián, sv. Hyppolit)  

14  pá Sv. Maxmiliána Kolbe památka 

15  so NANEBEVZETÍ PANNY MARIE SLAVNOST 

16  ne 20. neděle v mezidobí (svátek patrona filiálního kostela sv. Rocha)  

17  po 20. týden v mezidobí  

18  út 20. týden v mezidobí  

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

20  čt Sv. Bernarda památka 

21  pá Sv. Pia X. památka 

22  so Panny Marie Královny památka 

23  ne 21. neděle v mezidobí  

24  po SV. APOŠTOLA BARTOLOMĚJE  Svátek 

25  út 21. týden v mezidobí (1 sv.Benedikt a dr.;  2 sv.Ludvík;  3 sv.Josef Kalasans.)              

26  st 21. týden v mezidobí  

27  čt Sv. Moniky památka 

28  pá Sv. Augustina památka 

29  so Umučení (Stětí) sv. Jana Křtitele památka 

30  ne 22. neděle v mezidobí  

31  po 22. týden v mezidobí  
 
 

Poznámka: V rámci Malé liturgiky je pravidelně elektronicky rozesílán podrobný liturgický kalendář na každý 
měsíc.  Noví zájemci mohou zaslat svůj e-mail na adresu:  jezek.ant@centrum.cz    
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Drazí farníci a čtenáři, 

vstoupili jsme do období prázdnin a dovolených a proto bude i toto číslo 

Prokopských listů vlastně dvojčíslo, neboť bude zahrnovat oba dva 

prázdninové měsíce, tedy červenec a srpen. Ti, kteří musejí každodenně 

dojíždět nebo docházet do práce jistě uvítají tyto měsíce, ve kterých si 

obvykle berou alespoň několik dní volna, aby mohli trochu vydechnout 

a zároveň se i nadechnout a mít pak více sil do dalšího každodenního 

nasazení. Je to období odpočinku, ale zároveň i období, ve kterém mů-

žeme načerpat trochu více duchovně než během roku. Nabízí se nám více 

možností jako výlet nebo pobyt na nějakém poutním místě nebo v blíz-

kosti kláštera nebo začtení se do duchovní literatury, na kterou je více času a samozřejmě i 

setkání s naším Pánem v tichu modlitby. Pro tělo je do určité míry odpočinek potřebný a do-

konce nutný, ale jak je to s naší duší? Potřebuje také odpočívat, a jestli ano, jakým způsobem? 

Každý člověk je darem Božím a proto Bohu díky originál a tedy jedinečné a geniální stvoření 

našeho Stvořitele. Proto i způsob odpočinku je pro každého trochu jiný a každý potřebuje trochu 

něco svého, tedy jiného. Někdo má rád větší aktivitu ve sportovním vyžití, jiný preferuje po-

klidnou procházku lesem v tichu, někdo zase návštěvu kulturních zajímavostí atd. Prostě se ří-

díme tím, co lépe vyhovuje naší přirozenosti. Avšak duše má trochu jiná měřítka než ta, která 

aplikujeme na tělo. Duše není svým způsobem unavená jako tělo, ale spíše může u ní dojít 

k vyprahlosti a dokonce až k vyprázdněnosti, která pak zapříčiňuje smutek, malomyslnost, pe-

simismus a především z náboženského pohledu nedostatek nadpřirozeného vnímání svého ži-

vota. Spadneme pak jen do rutiny a konání navyklých úkonů, které nám nedávají uspokojení a 

vůbec žádné potěšení a naplnění. Proto je dobře i tomto období a možná právě v tomto období 

více se věnovat právě naší duši a duchovnímu růstu. Není bezpodmínečně nutné odjíždět někam 

daleko na speciální místo, třeba i duchovní. Avšak můžeme se usebrat prožít chvíle ztišení a 

rozhovoru s naším Pánem, na které si vyhradíme čas a místo, které nám mnohdy chybějí. Říká 

se, že o dovolených a prázdninách hledá člověk rozptýlení, a proto se často jezdí na nějaké jiné 

místo mimo domov, abychom mohli „vypadnout“ ze všední rutiny. Avšak při péči o naši duši 

nehledáme rozptýlení, ale naopak soustředění a klidné místo, ve kterém nás okolí nebude rušit. 

Neznamená to se uzavírat a chtít přebývat ve stavu nějaké „nirvány“ nebo být nějak jinak 

„mimo“, ale jen zcela a prostě vyhradit určitý prostor Bohu a být s ním. Máme krásný příklad 

z evangelia sv. Matouše: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte“ (Mt 

6,30). Zároveň nám Pán ježíš říká: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já 

vás občerstvím“ (Mt 11,28). Pán Ježíš volá apoštoly, aby byli s ním a s ním odpočívali. Co 

dělali v přítomnosti Pána Ježíše? Určitě neprobírali hluboké teologické nebo morální problémy, 

ale naopak asi spolu prostě byli a vypravovali něco zajímavého a odpočinkového a prostě a 

jednoduše se radovali, že jsou s Ním. A přesně to můžeme udělat i my letos v tomto období 

volna. Být trochu více s Pánem Ježíšem a mluvit s ním jednoduše a prostě o všem a projít si 

s ním trochu lépe svůj dosavadní život nebo i to, co nás čeká. To je již na každém z nás. Věřím, 

že pak i my, stejně jako apoštolové budeme odcházet povzbuzeni a posilněni na duši i na těle a 

budeme s větším nasazení a oddaností chtít konat jeho vůli ve svém každodenním životě. 

Přeji Vám hojnost odpočinku v přítomnosti Boží.  

P. Vít  
  



 

5 AKTUALITY  
 

 

Během letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2020 nebudou mše sv. ve středu ráno v kos-

tele sv. Rocha. První mše sv. po prázdninách bude 2. 9. 2020 v 6:00. 

Nedělní mše sv. zůstávají jako obvykle.  

 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní:  čtvrtek 2. 7. po mši sv. do 20:00 – sv. Prokop 

 Poutní slavnost sv. Prokopa:  sobota 4. 7. v 8.00 kostel sv. Prokopa 

 
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy: 

neděle 5. 7. -  mše sv. jako každou neděli 

 Sbírka na splátku farního úvěru:  neděle 5. 7. (všechny kostely) 

 Úklid kostelů:  sobota 11. 7. mše sv. v 8.00 - sv. Prokop 

 Svátek sv. Rozálie – pouť u sv. Rocha:  středa 15. 7. v 18:00 kostel sv. Rocha 

 Poutní slavnost sv. Anny:  neděle 26. 7. v 8:00 kostel sv. Anny 

 
Výročí posvěcení kostela sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie – posvícení:   

pondělí 27. 7. v 18:00 kostel sv. Rocha  

 Sbírka na splátku farního úvěru:  Neděle 2. 8. (všechny kostely) 

 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní:  čtvrtek 6. 8. po mši sv. do 20:00 – sv. Prokop 

 Úklid kostelů:  sobota 8. 8. mše sv. v 8.00 - sv. Prokop 

 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie:  sobota 15. 8. mše sv. v 8.00 - sv. Prokop 

 Svátek sv. Rocha – pouť:  neděle 16. 8. v mše sv. v 11:00 a v 17:00 v kostele sv. Rocha 
 

 

Ediční poznámka 
Toto prázdninové dvojčíslo Prokopských listů neobsahuje jinak pravidelné články a úvahy (histo-
rie papežství, čtení o Panně Marii Lasalletské atd.). Je pojato trochu odlehčeněji – tak, jak to na-
konec k prázdninám a dovoleným patří.  
Se všemi pravidelnými příspěvky se opět setkáme v dalším čísle v září 2020.                              -AJ-  
 

 

 

My lidé jsme chrámem Ducha svatého, 
nikoli ekonomika. 

 papež František (31. 5. 2020 

 

Dvě pravdy si nemohou nikdy odporovat. 
 

 Galileo Galilei *1564 Itálie 
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V uplynulých týdnech prožila naše farnost ve svén farním kostele tři neopakovatelné události 
s velkým duchovním významem nejen pro přímé účastníky, ale pro nás všechny. Šlo o křest 
katechumenů, kvůli koronaviru přeložený z původně plánované Bílé soboty, dále o první svaté 
přijímání dětí a nakonec o primiční mši svatou. Na této a dalších stránkách si můžeme tyto 
nevšední okamžiky připomenou ve fotogalerii. 
 
 

30. května - KŘEST KATECHUMENŮ 
 

Křest je nejkrásnějším a nejvelkolepějším z Božích darů, jak uvádí církevní Učitel sv. Řehoř 
Naziánský. Je darem, milostí, pomazáním, osvícením. Darem proto, že je dán těm, kdo nic 
nepřinášejí, milostí, protože je udělován i těm, kdo se provinili, pomazáním, protože je svatý a 
královský, osvícením, protože je oslnivým světlem, které člověka proniká. Při svěcení křestní vody 
prosí Církev Boha, aby na tuto vodu sestoupila skrze Syna moc Ducha svatého, aby se tak z vody a 
Ducha zrodili ti, kteřží budou pokřtěni. Bílý šat symbolizovaný bílou rouškou znamená, že se 
pokřtěný oblékl v Krista a stal se tak plnoprávným členem jeho Církve se všemi povinnostmi, ale 
hlavně právy, vycházejícími z života dětí Božích. 
 

  
novokřtěnci s udělovatelem křtu P. Vítem novokřtěnci s P. Vítem a se svými kmotry 

 

Dospělí novokřtěnci mohou být hned po udělení svátosti křtu biřmování a tak vlastně obdrží 
současně dary Ducha svatého, které tvoří nezbytnou duchovní výzbroj pro každého člověka. A při 
téže mši svaté přistupují i k prvnímu svatému přijímání a dotýkají se tak poprvé přímo tajemství 
Eucharistie. Těmito třemi svátostmi jsou novokřtěnci uvedeni do svátostného života Církve. Ovoce 
křtu neboli křestní milost je obohacující skutečnost, která zahrnuje odpuštění prvotního hříchu a 
všech hříchů osobních, zrozením k věčnému životu, jímž se člověk stává adoptivním dítětem 
Otcovým, Kristovým bratrem, chrámem Ducha svatého. Proto je začleněn do Církve – mystického 
Kristova těla a stává se tak účastným Kristova kněžství. 
Křest vtiskuje do duše nezrušitelné duchovní znamení a nemůže být tedy opakován.              (KKC) 
 

 

 

Přivítejme naše nově pokřtěné v církevním společenství s radostí, 
s úctou, s láskou. Pomáhejme jim zapojit se do života Církve, utužujme 
v nich vědomí, že je máme rádi, že jsou skutečně našimi sestrami a bratry.  
Prosme našeho Otce, aby je chránil před tím, co by jim jakýmkoli 
způsobem mohlo překážet v cestě za Ním. 
A pomáhejme jim také překonávat jejich případnou nesmělost, ostych a 
třeba někdy i nevědomost při prvotních krocích v domě Církve. Tento 
dům je jak naším, tak nyní už i jejich domovem. Modleme se za ně, aby 
jim bylo dobře s námi, modleme se za sebe, aby nám bylo dobře s nimi. 
Tyto modlitby jistě Pán vyslyší. 
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14. června - PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 

 

První svaté přijímání, první reálné setkání s eucharistickým Ježíšem není významnou událostí pouze 
v životě dítěte (popř. i dospělého) a jeho nejbližších, ale má svůj hluboký duchovní i teologický vý-
znam pro celou farnost. Lidé dnešní doby totiž mnohdy více dbají na vnější efekty, na kvantitativní 
a ekonomická hlediska a rozměry - a to i v životě Církve. Ale „efektivita“ mše svaté neroste automa-
ticky s počtem účastníků ani s finanční výší sbírky, ale s počtem svatých přijímání, neboť v tom je 
ona smysly nepostřehnutelná dimenze převyšující všechna smyslová hlediska. Chléb andělský pře-
tajemně stal se chlebem dětí země, které zdvihá k božské cti (sv. Tomáš Aquinský, sekvence Lauda Sion). 
A v tu neděli nás zdvihly k božské cti další 4 děti, které rozšířily a i nadále budou rozšiřovat řady 
komunikantů. A v tom je síla Božího lidu, v tom je síla Církve.  Deo gratias! 
 

 

 

 

bílé květy – symbol čistoty duše  chleba a víno darem tobě nesem… 

 

 

 

radost z Eucharistie nepřevýší nic…  … a tato radost se rozlila i do duší blízkých 

 

 

 

díky i Tobě, Panno Maria!  symbol Božího přátelství pro celý život 
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28. června – PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ P. Miroslava Auxta 

 

V předchozích stránkách byly popsány významné, ale pravidelně se většinou každoročně opa-
kující události. Ovšem primiční mše sv. novokněze je dar, který ve farnosti nepřijímáme každý 
rok, někdy  ten interval trvá i desetiletí. Proto buďme Bohu vděčni, že nám letos dopřál primi-
ční svátostnou oběť novokněze v našem farním kostele. 
Pod pojmem primice většinou chápeme první mši sv. nově vysvěceného kněze. Ale to není 
zcela přesné. První mši sv. slouží (koncelebruje) každý kněz spolu s biskupem při svém svěcení. 
Jelikož liturgický obřad svěcení probíhá ještě před eucharistckou částí bohoslužby, novokněz 
již platně při mši sv. se svěcením proměňuje a tedy slouží mši svatou. Ale při té primiční je 
hlavním celebrantem on a z tohoto pohledu je primice opravdu první mší svatou. 
Příprava primice je náročná nejen po stránce liturgické, ale i organizační. A jelikož po mši sv. 
se většinou novokněz schází se sobě blízkými lidmi k přátelskému posezení spojenému i s po-
hoštěním, i to je třeba předem připravit. To vše proběhlo v naší farnosti bez větších problémů 
a náleží za to dík všem, kdo se na tom jakýmkoli (i finančním) způsobem podíleli. 
Každé primiční mši svaté nutně předchází nejvýznamnější okamžk v životě kněze – kněžské 
svěcení. K němu došlo v sobotu 20. června ve svatovítské katedrále. Světitelem byl pražský ar-
cibiskup kardinál Dominik Duka. Z tohoto liturgického aktu jsou následující forografie. 
 

   

   

   
 

Slovem Božím zachvívá se požehnaný kněžský ret, 
kdy však ke své vlastní spáse naslouchat mu bude svět? 

Dej, Pane, ať kněži tvoji přemohou vždy bludy zla 
věrni Petru, který stojí u svatého kormidla. 

Věřím v tebe, Trojjediný, nadšený již pěje hlas, 
Boží lásko, chraň své syny, které světu zrodilas. 
Důvěru v tvé Srdce máme, rozjasni své Církve tvář; 
dej nám kněze – k tobě lkáme, kněžím pak dej svatozář! 

Text mešní písně O kněžství, P. Č. Tomíško 1942 

 
                                                                



9 PANNA MARIA  
 
 

Papež František připojil tři nové invokace k Loretánským litaniím 
Loretánské litanie budou rozšířeny o tři nové invokace. Z rozhodnutí papeže Františka v nich bude 
Maria vzývána také jako “Mater misericordiae” - Matka milosrdenství, “Mater spei” - Matka na-
děje a “Solacium migrantium” - Útěcha migrantů“. 
Datem 20. června 2020 - památkou Neposkvrněného srdce Panny Marie je datován list Kongregace 
pro bohoslužbu a svátosti adresovaný předsedům biskupských konferencí, v němž se oznamuje roz-
šíření Loretánských litanií. První invokace „Matko milosrdenství”, bude následovat po invokaci  
„Matko Církve”, druhá „Matko naděje” po invokaci „Matko božské milosti” a třetí: „Útěcho mi-
grantů” po „Útočiště hříšníků”. 

Radio Vaticana 
 

 

Mariánský sloup 
 

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze byl postaven podle původního pískovcového raně 

barokního mariánského sloupu strženého brzy po vzniku Československa. Na vrcholu je umístěna so-

cha Neposkvrněné Panny Marie (latinsky Immaculaty), vytvořená sochařem Petrem Váňou dle poško-

zeného originálu. V poledne stín sloupu ukazuje pražský poledník, který dříve sloužil k určení sluneč-

ního času. 

Původní sloup nechal na Staroměstské náměstí postavit v r. 1650 císař Ferdinand III. jako poděko-

vání Panně Marii za obhájení Prahy před švédskými vojsky v roce 1648. Hlavním tvůrcem sochař-

ské výzdoby byl Jan Jiří Bendl. Gotický obraz Panny Marie Rynecké umístěný ve střední části pod-

stavce se v barokní době těšil velké úctě a až do 19. století se zde konávaly pobožnosti a procesí.  

Za přihlížení davu byl sloup 3. listopadu 1918 stržen skupinou žižkovských hasičů, kterým pražský 

bohém Franta Sauer namluvil, že odstranění požaduje Národní výbor československý.  

Snahy o obnovení mariánského sloupu započaly bezprostředně po jeho zničení, ale až po sametové 

revoluci se díky finančním darům a práci dobrovolníků podařilo zhotovit rekonstrukci původního 

sloupu a vrcholové sochy. Historická symbolika památky a její návrat na Staroměstské náměstí od 

počátku vyvolávala kontroverze, obnova má své zastánce i odpůrce mezi odbornou a laickou veřej-

ností i u zástupců vedení města. Zastánci argumentují uměleckou, historickou, náboženskou a urba-

nistickou hodnotou sloupu, zatímco odpůrci ho vnímají jako symbol pobělohorského habsburského 

útlaku a poukazují na nemožnost sloup přesně obnovit, jelikož se nedochovala dostatečná doku-

mentace některých částí. Rekonstrukce sloupu byla několikrát zamítnuta. V lednu 2020 však byla 

zastupitelstvem Hlavního města Prahy schválena a brzy poté na místě začaly stavební práce. Nový 

sloup byl v zásadě dokončen 4. června 2020 osazením vrcholové sochy.  

Na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 2020 pak obnovený mariánský sloup slav-

nostně posvětí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

z internetových podkladů zpracoval -AJ- 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%A1nsk%C3%BD_sloup
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Immaculata
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_V%C3%A1%C5%88a
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_poledn%C3%ADk
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8Das
https://cs.wikipedia.org/wiki/1650
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova)
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https://cs.wikipedia.org/wiki/3._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDi%C5%BEkov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franta_Sauer
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_v%C3%BDbor_%C4%8Deskoslovensk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce_(stavebnictv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Urbanismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Urbanismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doba_pob%C4%9Blohorsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doba_pob%C4%9Blohorsk%C3%A1
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Papež kondoloval Benediktovi XVI. k úmrtí jeho bratra 
Ve Vatkánu byl zveřejněn soustrastný list, který Petrův nástupce  v souvislosti s úmrtím mons. Ge-

orga Ratzingera adresoval „Jeho Svatosti, emeritnímu papeži, Benediktu XVI.“ Nese dnešní datum 

a přinášíme jej v plném znění: 

„Citlivě jste mne jako prvního informoval o úmrtí svého milovaného bratra mons. Georga. Rád 

bych Vám v této bolestné chvíli znovu vyjádřil svoji nejhlubší soustrast a duchovní blízkost. Ujišťuji 

Vás, že se modlím za duši drahého zesnulého, aby jej Pán života ve své milosrdné dobrotivosti 

uvedl do nebeské vlasti a udělil mu odměnu připravenou pro věrné služebníky evangelia. 

Modlím se rovněž za Vás, Svatosti, a vyprošuji od Otce na přímluvu Blahoslavené Panny Marie 

podporu křesťanské naděje a něhu božské útěchy. 

Neustále sjednoceni v přilnutí ke Vzkříšenému Kristu, zdroji naděje a pokoje. 

Synovsky a bratrsky 

František.“ 
 

Kardinál Sarah: Nelze přistoupit na eucharistii za cenu profanace 
„Eucharistie je darem, který dostáváme nezištně od Boha a který musíme přijímat s úctou a láskou,” 

říká prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Robert Sarah. Návrat eucharistie za cenu 

profanace je nepřijatelný. S Nejsvětější Svátostí je třeba zacházet způsobem hodným Boha. Nemů-

žeme zacházet s eucharistií jako s banálním předmětem. Nejsme v supermarketu. Připomněl také, že 

v Církvi nadále platí pravidlo, že věřící má možnost volby, zda bude přijímat hostii na ruku nebo do 

úst. Toto pravidlo musí být ctěno. 
 

Svatý otec: Potřebujeme proroctví, nikoli mluvky, kteří slibují nemožné 
Na slavnost sv. Petra a Pavla dopoledne sloužil Petrův nástupce liturgii ve vatikánské bazilice u ol-

táře Katedry sv. Petra. V promluvě mj. řekl: „Dnes potřebujeme proroctví, opravdové proroctví: 

nikoli mluvky, kteří slibují nemožné, nýbrž svědectví, že evangelium je možné. Ne slova, nýbrž mod-

litba. Začni sloužit a buď zticha. A to je proroctví, které mění dějiny.“ 
 

 

Nemocnice umožňující eutanazii není katolická 
Kongregace pro nauku víry definitivně zasáhla po tříleté konfrontaci s belgickou kongregací Bratří 

milosrdné lásky z Gentu. Jejich nemocnice, specializované na léčbu psychiatrických pacientů, se od 

nynějška nemohou nazývat “katolické”. Převážně laické sdružení, které tyto ústavy jménem řehol-

níků spravuje, v nich totiž praktikuje eutanazii.  
 

Papež rozhodl o zapsání sv. Faustýny Kowalské do kalendáře římské církve  
 

Papež František se rozhodl, že vyhoví žádostem a přání pastýřů, věřících laiků, ja-

kož i sdružení věřících a po zvážení vlivu spirituality sv. Faustýny v různých čás-

tech světa, ustanovil, že jméno sv. Marie Faustyny (Helena ) Kowalské bude 

vepsáno do obecného římského kalendáře a jako nezávazná památka se bude při-

pomínat 5. října,” čteme v dekretu vydaném Kongregací pro bohoslužbu a svátosti. 

Svatá Faustýna Kowalská  se narodila ve vsi Glogowiec nedaleko Lódzi kv roce 1905 a zemřela v 

Krakově roku 1938. Svůj krátký život prožila mezi sestrami Naší paní milosrdenství, velkoryse ná-

sledovala povolání, které dostala od Boha, a rozvíjela intenzívní duchovní život, bohatý duchovními 

dary a prožívaný ve věrném souladu s nimi. V Deníku své duše, který je svatyní jejích setkání s 

Ježíšem, sama vypočítává, co v ní Pán učinil ku prospěchu všech. V naslouchání Jemu, který je Lás-

kou a Milosrdenstvím, pochopila, že žádná lidská ubohost se nemůže měřit se slitováním, jež bez 

ustání proudí z Kristova srdce. Tak se stala inspirací pro hnutí vzývající Boží milosrdenství na celém 

světa. Sestra Faustýna byla svatořečena Janem Pavlem II. v roce 2000. 
 

z internetu Radio Vaticana zpracoval -AJ- 
  



  

11 MARIÁNSKÁ ZASTAVENÍ V SRPNU  
 

V srpnu obrací liturgie celkem třkrát naši pozornost k Matce Boží. Poprvé, když liturgicky slavíme 
nezávaznou památku výročí posvěcení římské basiliky Panny Marie. Vrcholem mariánské stránky 
srpna je pak Slavnost Nanebevzetí Panny Marie a týden nato památka Panny Marie Královny. 
 

5. srpna: Výročí posvěcení římské basiliky Panny Marie 
Tento největší mariánský chrám v Římě je prvním chrámem zasvěceným Matce 
Boží uvnitř římských hradeb. Nachází se na historickém Eskvilinu, pahorku pod 
čtyřmi jmény: "Santa Maria della Neve" - Panna Maria Sněžná, "Bazilika Liberi-
ana" - podle papeže, který v r. 352 začal s její stavbou, "S. Maria ad presepem" - 
Maria s jesličkami (pro fragment Ježíškovy kolébky z Betléma pod hl. oltářem)- 
název od VII. Století, a "Santa Maria Maggiore" - Panny Marie Větší, což je název 
nejužívanější. 

V blízkosti těchto míst, za letní noci ze 4. na 5. srpna roku 358, napadl na římském Eskvilinu sníh, jak 
o něm, coby prostředku označujícím místo pro stavbu chrámu, mluvila Matka Boží ke dvěma mužům 
ve snu. Jedním byl patricius Jan, bohatý senátor s manželkou a druhým papež Liberius. Oba muži se 
ráno sešli na vrcholu pahorku a podle tradovaného podání papež vyznačil půdorys chrámu na sněhu.  
 

15. srpna: Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
Tento den se začal slavit v Jeruzalémě už v V. století. V dalším století ho začal 
slavit celý křesťanský Východ a od VII. stol. byl slaven v Římě. Během pozdějších 
dob se Nanebevzetí Panny Marie stávalo nejčastějším titulem mariánských 
kostelů. Z velkých teologů byli výraznými představiteli této pravdy v první po-
lovině VIII. stol. sv. German a sv. Jan Damašský. 
Dogmatické vyjádření pochází od papeže Pia XII. z 1. 11. 1950 a je obsahem 
enncykliky Munificentissimus Deus, která vyhlašuje Nanebevzetí Panny Marie 
jako závazný článek víry pro celou Církev. Encyklika uvádí, že Panna Maria ob-
držela hned po odchodu z tohoto světa celou slávu, protože byla vzata do nebe 
s tělem i duší a nemusí čekat jako ostatní zemřelí na oslavení až na konci věků. 
Tímto byla potvrzena staletá víra křesťanů. Tento den náleží mezi tzv. doporu-
čené svátky, kdy by každý, komu v tom nebrání důvodná překážka, měl být pří-
tomen na mši sv. 

 

22. srpna: Památka Panny Marie Královny 
Panna Maria byla odedávna v lidové zbožnosti označována titulem Královny. Již z prv-
ních staletí pochází ikony Krista Krále, po jehož boku je Matka Krále -Theotókos. Stře-
dověk přispěl mnoha hymny, označující P. Marii za Královnu. Patří k nim Salve Regina 
(Zdrávas, Královno 11. stol.), Regina Coeli (Vesel se, nebes Královno, 12.-13. stol.), 
později pak i litanie s invokacemi oslovujícími Matku Boží titulem Královno. Papežové 
časem přidávali různé prosby. Invokace Královno míru byla dodaná za první světové 
války. V roce 1933 byla v Port Said P. Marii, Královně světa, zasvěcená katedrála. 

Zvláštní svátek Královny v první polovině XX. století požadovaly Mariánské kongresy. Z jejich pod-
nětu, po vyhlášení dogmatu o neposkvrněném početí P.M., v r. 1954 papež Pius XII. na závěr Mari-
ánského roku ustanovil liturgickou oslavu Panny Marie Královny, která se začala slavit od r. 1955 v 
poslední květnový den. Při úpravě církevního kalendáře za papeže Pavla VI. došlo k přeložení oslavy 
na 22. srpen za účelem vyjádření návaznosti památky na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. 
 

Když těžkou rukou svojí tě život vede vpřed 
a kříž za křížem stojí v té cestě plné běd. 

Neztrácej mysli, nezoufej si, 
žije Maria, žije Maria, žije Maria – důvěřuj v ní! 

tradiční mariánská píseň 
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Shodou okolností a uspořádáním kalendáře připadá oslava patronů všech našich 3 kostelů na 
letní prázdninové měsíce. Nezapomeňme tedy ani v čase dovolených na naše „žižkovské“ 
světce, kteří svou přímluvou a ochranou provázeli generace před námi, provázejí také nás a 
budou provázet i ty, kteří přijdou po nás. Jejich podrobné životopisy jsou k dispozici na inter-
netu – a tak si pro změnu všimněme toho, jak je oslavovali básníci.  
 

4. července:  SV. PROKOPA, patrona farního kostela 
(985) - 1053, pocházel z českého zemanského rodu, stal se beneditktinem a poustevníkem v sázavských lesích, 
kde založil s několika následovateli klášter, ve kterém udržoval slovanskou liturgii. Úspěšně bojoval proti zlu a 
ďáblovým pokušením. Jeho heslem bylo „Vše pro Boha“.  

 

Ochránce vlasti, její vzácný drahokam,  
Prokopa, jemuž otevřely nebes chrám  
víra i zbožnost s mravní bezúhonností,  

způsobem slavným ctíme plní vděčnosti. 
 

Věru, je šťastný, že ho zlý svět neláká,  
ani že život v pustině ho neleká.  

Tam zasvětil se Bohu v oběť líbeznou  
a myslí vzlétá z jeskyně v říš nadhvězdnou. 

On, Kristův kněz, je mnichům otcem laskavým,  
je vede ke spáse slovy i přikladem svým.  

Nyní, když svou vlast z nebe ochraňuje již,  
nám vyprošuje mír a k Bohu vede blíž. 

 

Kriste, tys přijal svého sluhu do nebe,  
slyš vlídně jej, když za nás prosí u tebe.  
Kéž za zpěv tobě, Otci, Duchu Svatému  

nás všechny pozveš k chvalozpěvu věčnému. 
 

Breviarium Romanum – hymnus na den 4. VII. 

26. července:  SV. ANNY, patronky filiálního kostela 
Matka Panny Marie, manželka Jáchyma. Jména Mariinných rodičů známe z apokryfních evangelií a z tradice. 

 

Jak červánky ohlašují ráno, 
než ozáří slunce Boží svět, 
zrozena jsi lidu, svatá Anno, 
aby směl den spásy uvidět. 

Nad námi se nakloň, strome palmový: 
požehnaná matko Matky Kristovy! 

 

Po řadu let vzývala jsi Pána, 
by život tvůj plodem požehnal, 
v pravý čas ti jeho milost dána: 
zrodit Růži, z níž se zrodil Král. 

Důvěřovat v Pána kéž jsme hotovi: 
to nám vypros, matko Matky Kristovy! 

 

Jak Maria, slunce tvého stáří, 
se moudrou tvou rukou dala vést, 

i nám pokoj srdce tvého září 
do bludiště našich lidských cest. 
Ochraň naše děti, naše domovy: 
oslavená matko Matky Kristovy! 

 

Ty laskavá služebnice Boží, 
jež ve strastech nám jsi posilou, 

v tobě staří, opuštění, choří, 
mocnou mají přítelkyni svou. 

Až den smrti přijde  z vůle Otcovy: 
veď nás k Bohu, matko Matky Kristovy! 

 

Václav Renč (Kancionál 825) 
 

16. srpna:  SV. ROCHA, patrona filiáIního kostela 
1295 – 1315 Francie, pocházel ze záméžné rodiny, majetek rozdal chudým a v době morové epidemie pomáhal 
nemocným. Sám se morem nakazil a uchýlil se do samoty. Patří mezi tzv. „morové“ světce vzývané  v osobě 
epidemií. Spolu s ním jsou spolupatrony kostela sv. Šebestián (20. 1.) a sv. Rozálie (15. 7.)   

 

 
Svatý Rochu, patrone nemocných, 

smiluj se nad těmi, kteří trpí. 
Tvá moc je tak velká, 

že když jsi byl na tomto světě, 
mnohé jsi uzdravil znamením kříže. 

 
 

 
Nyní, v nebi, je tvá moc ještě větší. 

Přednes Bohu naše vzdechy 
a ukaž mu naše slzy; 

vypros nám zdraví, o které prosíme, 
skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

 
 

z Modlitby ke sv. Rochu 
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ARCIDIECÉZE PRAŽSKÁ 
Roku 1344 povýšil papež Klement VI. pražské biskupství (zal. 973) na arcibiskup-
ství, tento stav trvá dodnes. Katedrála je zasvěcena sv. Vítu, Václavu a Vojtěchu.  
Sídelní biskup: arcibiskup kardinál Dominik Duka (*1943), primas český.  

diecéze českobudějovická 
Biskupství založil r. 1785 papež Pius VI. Katedrála je zasvěcena sv. Mikuláši. 
Sídelní biskup: Vlastimil Kročil (*1961).  

diecéze plzeňská 
Biskupství založil r. 1993 papež Jan Pavel II. Katedrála je zasvěcena sv. Bartoloměji. 

Sídelní biskup: Tomáš Holub (*1967).  

diecéze litoměřická 
Biskupství založil r. 1655 papež Alexandr VII. Katedrála je zasvěcena sv. Ště-
pánu. 
Sídelní biskup: Jan Baxant (*1948).  

diecéze královéhradecká 
Biskupství založil r. 1664 papež Alexandr VII. Katedrála je zasvěcena Duchu sva-
tému.  Sídelní biskup: Jan Vokál (*1958).  
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ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÁ 
Roku 1063 došlo k znovuobsazení Metodějova biskupského stolce z r. 869. 
V roce 1777 povýšil papež Pius VI. biskupství na arcibiskupství. Katedrála je za-
svěcena sv. Václavu.  
Sídelní biskup: arcibiskup Jan Graubner (*1948), metropolita moravský.  

diecéze brněnská 
Biskupství založil r. 1777 papež Pius VI. Katedrála je zasvěcena sv. Petru a Pavlu. 
Sídelní biskup: Vojtěch Cikrle (*1946).  

diecéze ostravsko-opavská 
Biskupství založil r. 1996 papež Jan Pavel II. Katedrála v Ostravě je zasvěcena 
Božskému Spasiteli, kon(spolu)katedrála v Opavě Nanebevzetí Panny Marie. 
Sídelní biskup: František Lobkowicz (*1948); v květnu 2020 ustanovil papež bis-
kupa Martina Davida (*1970) administrátorem diecéze. 

 

 

Dalším subjektem je Apoštolský exarchát, organizačně a právně církevní útvar pro katolíky 
byzantsko-slovanského obřadu (řeckokatolíky), kteří žijí na území České republiky. 
Sídlo exarchátu: Praha.   Apoštolský exarcha: Ladislav Hučko (*1948) 

  

https://www.exarchat.cz/
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MARIE MAGDALENA 
APOSTOLA APOSTOLORUM 

Tímto titulem (česky: Apoštolka apoštolů) 
pocházejícím již od sv. Tomáše Akvin-
ského zdůraznil Svatý otec v r. 2016 fakt, 
že byla očitou svědkyní vzkříšeného 
Krista, a byla také první, kdo o něm měl 
vydat svědectví před apoštoly. Marie 
Magdalská šla a zvěstovala učedníkům: 
‚Viděla jsem Pána!‘ Tak se stala »evange-
listkou« — tedy tou, která zvěstuje dobrou 
zvěst.  

 

Proto je správné, že liturgická oslava této 
ženy má tentýž stupeň »svátek«, který je 
ve všeobecném římském kalendáři dán 
oslavám apoštolů, a že se zdůrazňuje 
zvláštní poslání té, která byla nositelkou 
nejradostnější zprávy v lidských dějinách. 
Liturgický svátek Marie Magdaleny se 
slaví 22. července. 

 

reprodukce obrazu Marie Magdalena od belgického malíře A.Stevense (1823-1906) 

I řekl Ježíš apoštolům, 
když scházeli se na večeři 
a usedali k různým stolům, 
vida, jak přísně si ji měří: 
Neubližujte této dceři. 
Byl by to od vás černý vděk. 
Věřte tak, jako ona věří, 
a milujte se vespolek!

Podobni přetíženým stvolům, 
podobni hořícímu keři, 
nechtějte vyhýbat se bolům, 
jež Pán vám do ochrany svěří. 
Když ptáci rvou si z těla peří, 
tu ovládá je lítý vztek. 
Nebuďte podobni té zvěři 
a milujte se vespolek!

Pán, který vládne karneolům,  
mořím a vodám, jež se čeří, 
propastem, výšce, horám, dolům  
i sopkám, nad nimiž se šeří, 
ten Pán vás vykoupil, vás, kteří  
jste přišli na svět v lidský věk. 
Zahoďte klíče od svých dveří 
a milujte se vespolek!

 

Autor těchto veršů básník Vítězslav Nezval (1900-1958) je starší generaci znám 
většinou jako autor básně „Zpěv míru“ z r. 1950, oslavující především tehdejší 
poměr k Sovětskému svazu. Ale ukázka z jeho divadelní hry „Manon Lescaut“ 
(1939) dosvědčuje, že uměl zpracovat i biblické téma, konkrétně setkání Ježíše 
s ženou, kterou mnozí biblisté ztotožňují s Marií Magdalenou.

Když se dva lidé zpronevěří,  
neuzdraví je žádný lék 
a víckrát už si neuvěří. 
Tak milujte se vespolek!

MARTA Z BETÁNIE  
PEČLIVOST A VÍRA

Svatá Marta, Marta z Betánie je sestrou Lazara a Marie, všichni jsou zmiňováni v evangeliu. 
Žili v vesnici Betánie nedaleko Jeruzaléma a přátelili se s Ježíšem, který je navštěvoval. 
Dle Římského martyrologia připadá památka svaté Marty na 29. červenec.  

Během Ježíšovy návštěvy v Betanii se Marie posadila u jeho nohou a naslouchala jeho slovům, 
zatímco Marta měla plné ruce práce s přípravou pohoštění pro hosty. Proto šla za Ježíšem a 
žádala ho, ať řekne Marii, aby jí šla pomoci. Ježíš jí ale nevyhověl, odpověděl: „Marto, Marto, 
děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala 
si to, oč nepřijde."  

Podruhé se o Martě píše v souvislosti se vzkříšením Lazara, kdy vyznává svou víru v Ježíše Krista. Když Lazar 
onemocněl, poslali o tom Ježíšovi zprávu, ale ten dorazil do Betánie až čtyři dny po jeho pohřbu. Sestry se o 
Ježíšově příchodu dozvěděly, když byl ještě před vesnicí, Marie, zdrcená žalem, zůstala doma, avšak Marta mu 
běžela naproti: 
 

Práce pro bližní je životní náplní mnoha žen. Nezapomeňme ale při tom právě na ta uvedená Ježíšova slova: 
Jen jednoho je třeba. Měli bychom si své denní práce uspořádat tak, aby služba Bohu nebyla v protikladu 
službě časným věcem. A když se někdy dostanou do časového souběhu, tak musí mít přednost ta první. Jinak 
to prostě nejde. 
 

s využitím internetových zdrojů zpracoval -AJ- 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lazar_z_Bet%C3%A1nie
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Marie_z_Bet%C3%A1nie&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bet%C3%A1nie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%A9_martyrologium


 

15 PRO CHVÍLE LETNÍHO ODPOČINKU  
 

V následujících větách jsou ukryta jména některých biblických postav. 
Najdete je? 
1. Moje žena Vilma rekonstrukci domku odmítla. 
2. Habr a hamr jsou podobná slova, ale významově úplně jiná. 
3. Pomaleji, Dášo, ostatní ti nestačí! 
4. Řeka Úpa velikostí nevyniká, ale její okolí je malebné. 
5. Právníci nabádali lidi, aby dodržovali zákony. 

6. Vůbec se jí nelíbilo, že měla zaražené vycházky, ale jako trest to přijala. 
7. Postavil se na sud a viděl odtud celý dvůr. 
8. Roman návrh podpořil, Vilém a Ivan na to žádný názor neměli. 

9. Jarmila a Věra držely dietu a jedly velmi málo. 
10. Tento nový lepicí prostředek ucpe trvale každou trhlinu.   
 

 

Uvedené věty nejsou úplně pravdivé. Přijdete na to, proč? 
1. Vloni zazpíval varhaník o 3. adventní neděli Sláva na výsostech Bohu falešně 
a pokazil tak dojem z hudební složky liturgie. 
2. Kněz nepožádal o povolení sloužit mši sv. latinsky a tak nemohl tento litur-
gický jazyk použít. 
3. Jirka dostal z náboženství špatnou známku, protože nevěděl, proč Abel zabil 
Kaina. 

4. Při nedělní promluvě rozebral pan farář nádherným způsobem 18. kapitolu 

evangelia sv. Marka. 
5. Minulou neděli jsem čekal u Národního divadla na tramvaj linky 5 a když 
přijela, potkal jsem v ní známého kněze a srdečně jsem se s ním pozdravil. 
6. Před 30 lety byl v žižkovském filiálním kostele sv. Rocha úplně jiný pořad 
bohoslužeb než je dnes. 

7. Rodiče mně doma často četli z Písma svatého o životě rodičů Panny Marie a 
od té doby chodím rád do žižkovského kostela sv. Anny. 
8. V roce 982 se stal pražským arcibiskupem Vojtěch z českého rodu Slavní-
kovců, pozdější svatořečený český patron. 
9. Kapucínský kostel sv. Judy Tadeáše na náměstí Republiky navštěvuje mnoho 

pražanů i turistů. 
10. V roce 1937 vydal papež Pius XII. encykliku Mediator Dei, ve které stanovil 

zásady liturgického života Církve. 
 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI  - str. 17 
 

 
  



 

 

 PÉČE O KRÁSU 16 
 

Jakou barvu rtěnky užíváš?  
Jaký šampon na vlasy?  
Přibrala jsi na váze?  
Lepší se tvá linie?  
Která barva ti nejlíp sluší?  

Máš právo si klást takové otázky, aniž bys byl ovšem jimi posedlý; ale chceš-li být opravdu krásný, 
musíš účinné prostředky hledat jinde. 
Dal-li ti Bůh ladné a souměrné tělo, hezký obličej – poděkuj Mu.  Ale k čemu je tvé tělo, když v něm 
nežije duch… 
Krása těla je cesta, která má vést ke kráse duše a krása duše je cesta, která vede k Bohu. Nezůstávej 
stát na cestě – to hlavní bys propásl. 
Krása se totiž měří intenzitou ducha, který proniká hmotou. Čím více je jím hmota prostoupena, tím 
více sama září.  
Svěžest dítěte nás poutá, ať je oblečeno do čehokoli, ale je to snadná krása, bezpracná krása neo-
potřebované duše. 
Krása starce nás dojímá a uklidňuje, neboť je to skutečná krása duše, která prozařuje povadlou tvář. 
Pěstuješ-li jen tělesnou krásu, bude omezená a žalostně zranitelná. Snažíš-li se o zkrášlení duše, 
může se tvá krása jako člověka rozvinout do nekonečna. 
Nejvyšší krása vykvete tehdy, když milost – bez překážek – proniká lidskou přirozeností. 
Žiješ-li z Krista, stane se: 
  tvůj pohled pohledem Kristovým 
  tvůj úsměv úsměvem Kristovým 
  tvůj obličej tváří Kristovou. 

Z knihy P. M. Quoista „Mezi člověkem a Bohem“ – s církevním schválením česky vydáno 1969 

 

 
Hory a vrchy, velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána!   Dan 3, 75-76 

  



 

17 PÍSNIČKY K TÁBORÁKU  
 

Letní čas nás každoročně zve k posezení u táboráku, k němuž téměř nerozlučně patří písnička. 
Připomeňme si tedy texty několika dnes již asi téměř zapomenutých písniček, jak se kdysi (před 50 lety – především 
zásluhou tehdejšího bohoslovce Karla Cikrle) objevily v „kytarovém“ zpěvníku Hlaholík. Nápěvy ať už jen pro zpěv 
nebo pro kytarový, popř. jiný doprovod se třeba také někde objeví anebo si je mohou vytvořit zpěváci sami. 

Díky za každé krásné ráno,     
díky za každý nový den,      
díky za to, už je za mnou      
jako smutný sen.      

Díky za to, co zarmoutilo,      
díky za to, co potěší,        
díky, že vedeš mne, má sílo,     
cestou nejlepší.          

Díky za moje pracoviště,      
díky za každý drobný zdar,     
díky za všechno krásné, čisté,    
dík za hudby dar.         
Díky za všechny věrné druhy,     
díky, můj Pane, za tvůj lid,    
díky, že všechny křivdy, dluhy    
mohu odpustit.         
Díky, že smím tvé jméno chválit,   
díky, že Ducha dáš mi též, 
díky, že nablízku i vdáli 
lidi miluješ. 
Díky, žes lidem přines spásu, 
díky, toho se přidržím, 
díky, že věřím tvému hlasu, 
že ti patřit smím! 

Písničku ti zazpívám, aleluja,  
řeknu ti, jak rád tě mám, aleluja. 
I když bývám sám a sám, aleluja, 
v Tobě vždycky druha mám, aleluja. 
Ze všech lidí nejbližší, aleluja, 
jsi mně Ty, můj Ježíši, aleluja. 
Chtěl bych, aby měl Tě rád, aleluja, 
každičký můj kamarád, aleluja. 
 
Děkujem Ti, Pane, za tvé slovo vřelé, 
děkujem Ti, Pane, žes nás přijal zas, 
děkujem Ti, Pane, za věrné přátele, 
za to vše voláme:  Deo gratias! 
Děkujem Ti, Pane, za milosti tvoje, 
děkujem Ti, Pane, že ses rozdal zas, 
děkujem Ti, Pane, že rovnáš rozbroje, 
za to vše voláme:  Deo gratias!  
 

 

Správné odpovědi ke str. 15 
Skrývačky: 
1. Moje žena Vilma rekonstrukci domku odmítla. 
2. Habr a hamr jsou podobná slova, ale významově úplně jiná. 
3. Pomaleji, Dášo, ostatní ti nestačí! 
4. Řeka Úpa velikostí nevyniká, ale její okolí je malebné. 
5. Právníci nabádali lidi, aby dodržovali zákony. 
6. Vůbec se jí nelíbilo, že měla zaražené vycházky, ale jako trest to přijala. 
7. Postavil se na sud a viděl odtud celý dvůr. 
8. Ivan podaný návrh podpořil, Vilém a Eman na to žádný názor neměli. 
9. Jarmila a Věra držely dietu a jedly velmi málo (Lydie–prodavačka nachu, Sk.ap.16). 
10. Tento nový lepicí prostředek ucpe trvale každou trhlinu. 

Chyby ve větách: 
1.  O 3. adventní neděli se Sláva na výsostech Bohu nezpívá. 
2.  Ke sloužení mše sv. v latinském jazyce není třeba žádné povolení.                                                                                                      
3.  Kain zabil Abela, nikoli Abel Kaina. 
4.  Evangelium sv. Marka má pouze 16 kapitol. 
5.  Tramvaj linky 5 kolem Národního divadla nejezdí. 
6.  Před 30 lety byl kostel sv. Rocha farním kostelem samostatné farnosti. 
7.  V Písmu sv. není o rodičích Panny Marie žádná zmínka. 
8.  Sv. Vojtěch byl pražským biskupem, arcibiskupství bylo zřízeno až v r. 1344. 
9.  Kostel je zasvěcen sv. Josefu, socha sv. Judy Tadeáše je před kostelem. 
10. Pius XII. byl papežem od r. 1939, uvedenou liturgickou encykliku vydal v r. 1947. 
 
  



 
 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY VE FARNOSTI 18 
 

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. 

Postupné obnovování přerušených aktivit  -  viz jednotlivé poznámky. 
 

 Náboženství dětí pondělí - čtvrtek odpoledne 
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, 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 17:00 (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 - bude obnovena od září 2020 čtrtek 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 – od 3. 5. do 28. 6. neděle 17:00 - 18:00 

Každoročně po velikonocích začíná P. Vít 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 přijetí svátostí. 
 Příprava na biřmování                                                                                           

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.  
 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 – pokračuje od 7. 5.  

kostel sv. Prokopa:  první čtvrtek v měsíci po mši sv. do 20:00 
 Modlitba růžence neděle, 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 v neděli od 7:25, 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 pamě-
ťových 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 harmono-
gramu 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 – pokračuje od 11. 5. pondělí 18:30 

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 „zapřáh-
nutí“ 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.  
  

mailto:MiladaProvinska@seznam.cz


                                                                                                                                                                                              

19 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 spo-
lečných setkání (katechumenát). Ve Farním centru probíhá příprava každou neděli od 17:00, 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, čtvrtek, pátek 17:25 - 17:50 
kostel sv. Rocha:   středa 6:30 (kromě letních prázdnin), neděle 16:30 - 16:50 
kostel sv. Anny:    neděle 7:30 - 7:50 
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 pří-
prava 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 pro-
bíhá 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 dů-
vodu 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 

Aktuální informace pro současnou dobu jsou na webových stránkách farnosti – www.farnost-zizkov.cz 

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. Roch 17:00  

středa 
sv. Roch 

sv. Prokop 
6:00 
18:00 

od září 2020; 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: první čtvrtek v měsíci po mši sv. - eucharistická adorace do 20:00 
 

Úřední hodiny ve farní kanceláři: 
Čajkovského 36/669, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Kontakty: 

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  31. 7. 2020: 

výše dluhu (úvěr): Kč 3 042 525,81 
sbírka na splácení úvěru - červenec 2020: 
č. účtu farnosti: 4200172251/6800 (Sberbank) 

povinná měsíční splátka:  Kč 29 324,- 
Kč 10 197,- 
VS na opravu kostela sv. Anny: 26072013 

Děkujeme za Vaše dary – jen díky jim můžeme i my dále pomáhat. 
 

PROKOPSKÉ LISTY 329 – ČERVENEC - SRPEN 2020 

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.   NEPRODEJNÉ. 
 

 


