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 LITURGICKÝ KALENDÁŘ 2 
 

ZÁŘÍ 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1  út 22. týden v mezidobí  

2  st 22. týden v mezidobí  

3  čt sv. Řehoře Velikého, papeže a Učitele Církve  památka 

4  pá 22. týden v mezidobí první pátek 

5  so 22. týden v mezidobí   

6  ne 23. neděle v mezidobí  

7  po 23. týden v mezidobí (sv. Melichar Grodecký)  

8  út NAROZENÍ PANNY MARIE     SVÁTEK 

9  st 23. týden v mezidobí (sv. Petr Klaver)  

10  čt 23. týden v mezidobí (bl. Karel Spinola)  

11  pá 23. týden v mezidobí  

12  so 23. týden v mezidobí (Jméno Panny Marie)  

13  ne 24. neděle v mezidobí   

14  po POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE SVÁTEK 

15  út Panny Marie Bolestné památka 

16  st sv. Ludmily, mučednice, české patronky památka 

17  čt 24. týden v mezidobí (sv. Kornélius, sv. Cyprián)  

18  pá 24. týden v mezidobí  

19  so 24. týden v mezidobí (sv. Januárius)  

20  ne 25. neděle v mezidobí  

21  po SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY SVÁTEK 

22  út 25. týden v mezidobí  

23  st sv. Pia z Pietrelciny, kněze památka 

24  čt 25. týden v mezidobí  

25  pá 25. týden v mezidobí   

26  so 25. týden v mezidobí (sv. Kosma, sv.Damián)  

27  ne 
26. neděle v mezidobí 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA 
SLAVNOST 

28  po SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, ČESKÉHO PATRONA SLAVNOST 

29  út SV. ARCHANDĚLŮ MICHAELA, GABRIELA, RAFAELA SVÁTEK 

30  st sv. Jeronýma, kněze a Učitele Církve památka 
 
 

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    
První strana obálky:  Pomník sv. Václava na Václavském náměstí – autor J. V. Myslbek (1848 – 1922). 
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3 ÚVODNÍ SLOVO  
 

Milí farníci a přátelé, 
období dovolených a prázdnin skončilo a opět se rozjíždí nový školní rok. 
Zcela jistě na nás čeká mnoho neznámých událostí, které budeme muset 
řešit. Současná pandemie koronaviru, která nás nechce opustit a stále hlou-
běji zasahuje do našeho každodenního života, nám ještě více připomíná jak 
křehkost našeho lidského bytí, tak i potřebu pozdvihnutých očí k nebi, které 
se chtějí na vše dívat nadpřirozeným, tedy Božím pohledem. Mnozí mají 
veliké obavy, jak z této nemoci, tak i jejích důsledků, tedy ze ztráty zaměst-
nání a tím ohrožení jejich celé existence. Dělají se prognózy možného roz-

šíření a působení této nemoci a zároveň se plánují opatření, která by mohla vše zmírnit na co 
nejméně bolestnou úroveň. Stále znovu a znovu se nám připomíná nutnost dodržování hygie-
nických opatření a ohleduplnosti vůči druhým, aby se nemoc nešířila a stav se nezhoršoval. 

Všechno toto jste již slyšeli mnohokrát a omlouvám se, že to připomínám zase znovu, ale 
dělám to z jednoho prostého důvodu. Není možné se z této situace a všech těchto okolností 
poučit v duchovním životě? Co je v tom možné nalézt dobrého, a především jaké poučení nebo 
pomoc? Stojíme na začátku školního roku, kdy se dělají školní rozvrhy, plány všech možných 
zájmových kroužků, a mnoho dalších pravidelných aktivit probíhajících během roku. Neměli 
bychom i my, jako katoličtí křesťané na počátku školního roku lépe promyslet a naplánovat 
„aktivity“, které nám pomohou být v dobré duchovní kondici a vyhnout se různým nechtěným 
nákazám (pokušením – hříchům) se kterými se pereme a válčíme během celého roku? Jaké 
prostředky a opatření nasadíme abychom nespadli do stavu nemocných? Jak můžeme zlepšit 
svoji duchovní „imunitu“ abychom byli připraveni na různé útoky (pokušení), které zcela jistě 
a v nemalé míře přijdou? Jak tedy zareaguji já? Vybavení, které nám náš Pán a Církev poskytuje 
velmi dobře známe. Pravidelná modlitba, pravidelná sv. zpověď, hojná účast na mši sv., adorace 
Nejsvětější svátosti, četba Písma sv., každodenní večerní zpytování svědomí a následné před-
sevzetí nebo sebezápor na další den. Stejně tak jako hygienické návyky, které stále opakujeme 
a sami na sobě z nich žádné ulehčení nepociťujeme, přesto víme, že nás chrání a velice pomáhají 
a jsou zcela nezbytné. Nepodceňujeme však z tohoto pohledu naše již vyjmenované duchovní 
prostředky, ze kterých zdánlivě též nic nepociťujeme a nemáme, ale jsou bezpodmínečně nutné 
pro udržení víry, naděje a lásky k našemu Pánu a vytrvání ve spojení s ním. Nepodléháme 
mnohdy rutině anebo pohodlnosti při prožívání blízkosti Boží a nedáváme přednost jiným „dů-
ležitým“ věcem? Sv. Pavel nás vybízí: „Hle teď je ta doba příhodná, dle teď je ten den spásy“ 
(2Kor 6,2). Stojíme na počátku a dostáváme novou šanci a k tomu i nové milosti. Bůh se neomrzí, 
ale neustále čeká na náš příchod, na naši větší touhu, na naši větší lásku, prostě čeká až jako 
Boží děti přiběhneme se stejným nadšením, rozechvěním, obavami, ale přesto s radostí jako 
když děti přichází do 1. třídy. Milost, že můžeme pokaždé začínat znova je nezasloužená a je 
projevem nepochopitelného milosrdenství Božího.  

S jakým elánem vykročíme tedy letos my, každý z nás? Máme ještě elán, touhu, nadšení a 
především lásku? Nebo jsme unaveni životem a řekněme trochu zdrceni a pod vlivem zkuše-
ností z naší slabosti trochu rezignovaní a pesimističtí? Dovolím si znovu připomenout urputný 
a neustálý boj se současnou nemocí koronaviru. Pokud bychom vše vzdali, asi by to mělo kata-
strofální důsledky. A co se vzdát věčnosti? To by nebyla katastrofa? Pokud jsme bez elánu je 
nejvyšší čas k pravidelnému používání všech zmíněných prostředků pro obnovu naší víry. Je-
dině tak jsme schopni duchovní únavu a rezignaci překonat a jako děti začít s novým zápalem. 
Panna Maria - naše Matka miluje každé dítě, které se rozhodne chtít být blíže jejímu synu Ježíší 
Kristu. Vykročme s ní a s našimi svatými neohroženě a důvěrou na cestu do věčnosti. 

K tomu vám žehná P. Vít  
 

  



 

 AKTUALITY 4 
 
 

 30. 8. 9:30 Veni Sancte – začátek školního roku 

 2. 9. 19:00 Pastorační rada farnosti – zasedání ve Farním centru 

 3. 9. 18:00 Výstav Nejsvětější svátosti – po mši sv. tichá adorace do 20:00 

 5. 9. 8:00 Pobožnost prvních 9 sobot v měsíci – po mši sv. mariánská pobožnost 

 6. 9. 
 Sbírka na splátku farního úvěru – všechny kostely 

17:00 Hovory o víře pro katechumeny a hledající – každou neděli ve Farním centru 

 7. 9. 18:00 Mše sv. v „tridentském“ ritu – kostel sv. Rocha 

 12. 9. 8:00 Úklid kostelů – po mši sv. u sv. Prokopa 

 13. 9.  Sbírka na Svatou zemi  - všechny kostely 

 20. 9. 17:00 Setkání ministrantů – Farní centrum 

 27. 9. 
9:30 

Výročí posvěcení farního kostela sv. Prokopa – mši sv. ve farním kostele 

bude sloužit Mons. Karel Herbst, emeritní pomocný biskup pražský 

 Sbírka na církevní školství – všechny kostely 

 28. 9. 18:00 Slavnost sv. Václava – mše sv. u sv. Prokopa 

   Příprava na biřmování – termíny budou upřesněny během září 
 

Slavnost výročí posvěcení farního kostela 27. 9. 2020 a farní den 
Milí farníci, stejně jako v minulých letech oslavíme i letos výročí posvěcení našeho farního 
kostela sv Prokopa při mši sv. v neděli 27. 9. v 9.30, kterou bude sloužit Mons. Karel Hebst, 
emeritní pomocný biskup pražský. Avšak kvůli koronavirové pandemii nebude tentokrát od-
polední program farního dne.  
Po mši sv. se bude konat tradiční jarmark, kde bude možné zakoupit výrobky žen za našeho 
poledního ateliéru a některé další zajímavosti. Omlouvám se tímto za zrušení odpoledního 
programu, protože současná situace je velice nejistá a opatření a nařízení vlády se mění 
skoro každým dnem a není proto vůbec jisté jaká bude situace na konci září, kdy budeme 
výročí kostela slavit, Doufám, že pochopíte toto opatření a společně s vámi se budu těšit, 
že vše budeme moci oslavit příští rok. 
Ještě jednou děkuji za pochopení a všem vám přeji hojnost Boží přízně a požehnání. 

P. Vít Uher, farář 
 
 
 
 

 

 

 

Každá neděle jsou nové Velikonoce. 
 

 P. Josef Poul (1910 – 1990) 

S dětmi, se kterými nemají starost rodiče, 
mají starost dějiny. 

 Henryk Szienkiewicz * 1846 Polsko 
 

  



 

5 SV. JOSEMARÍA ESCRIVÁ  
 

Důležitost všedního života - promluva  ze dne 11. 3. 1960 -1. část          uspořádal P. Vít Uher 
Před několika lety jsme projížděli Kastilií a v dálce jsme uviděli něco, co mě velice zaujalo a co jsem mnohokrát 

využil pro svá kázání: několik lidí zatloukalo do země kolíky, na které napínali síť a dělali ohradu. Pak přišli pastýři 
s ovcemi a jehňaty. Pastýři volali ovce jménem a ty vcházely jedna za druhou ohrady do bezpečí. A já, Pane můj, 
si zvláště dnes vzpomínám na ty pastýře i na tu ohradu, protože všichni, kdo jsme se tu dnes sešli i mnoho dalších 
po celém světě, abychom s tebou hovořili, si uvědomujeme, že patříme do tvého ovčince. Ty sám jsi to řekl: Já 
jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Ty nás dobře znáš, víš, že chceme pozorně naslouchat 
volání dobrého pastýře, tebe, a připojit se k němu, protože věčný život spočívá v poznání tebe, jediného, pravého 
Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Mám velmi rád obraz Krista obklopeného jeho ovcemi, dal jsem si 
jeden takový do kaple, kde sloužím mši sv., jinde jsem si zase nechal vyrýt jako připomínku Boží přítomnosti Ježí-
šova slova: cognosco oves meas et cognoscunt me meae , abychom si neustále uvědomovali, že je to On, kdo nás 
kárá, vychovává a poučuje jako pastýř své stádo. Vzpomínka na Kastilii je velmi příhodná. 

Všichni, vy i já, jsme součástí Kristovy rodiny, protože nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí 
a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše 
Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti. Toto vyvolení, kterého se nám dostalo zdarma od Boha, nás vede 
k přesně určenému cíli: osobní svatosti, jak nám neustále opakuje sv. Pavel: haec est enim voluntas Dei: sanctifi-
catio vestra - to je vůle Boží: vaše posvěcení. Abychom tohoto cíle dosáhli, jsme všichni v ohradě svého Mistra. 
Stále mi přichází na mysl, jak jsem se před mnoha lety šel pomodlit do katedrály ve Valencii a stavil jsem se u 
náhrobku ctihodného Ridaury. Vyprávěli mi tehdy, že když se tohoto kněze, když už byl velmi starý, ptali: Kolik 
máte roků?, velmi přesvědčivě odpovídal: Těch, co sloužím Bohu, hodně málo. Mnozí z vás si jistě mohou spočítat 
na prstech jedné ruky, kolik je to let, co jste se rozhodli žít s naším Pánem, sloužit mu ve světě, ve svém prostředí, 
svou prací nebo ve svém povolání. Nijak zvlášť na tom nezáleží, ale naopak záleží na tom, abychom měli ve svém 
srdci pevnou jistotu, že výzva ke svatosti, určená Ježíšem Kristem všem lidem bez rozdílu, vyžaduje od každého 
člověka, aby se zdokonaloval v duchovním životě, aby se denně cvičil v křesťanských ctnostech, a to nejen tak 
ledajak, povrchně, musíme se o to snažit opravdově, až hrdinsky, v nejsilnějším a kategorickém smyslu toho slova. 

Cíl, který se snažím ukázat, lépe řečeno cíl, který Bůh ukazuje všem lidem, není jen nějakým přeludem nebo 
nedosažitelným ideálem, mohl bych vám vyprávět o mnoha příkladech obyčejných žen a mužů, jako jste vy, kteří 
se setkali s Ježíšem, který je mezi námi quasi in oculto vskrytu, na zdánlivě nejobyčejnějších místech, a rozhodli 
se ho následovat; s láskou na sebe vzali každodenní kříž. V dnešní době všeobecného úpadku, ochabnutí a ma-
lomyslnosti, nevěrectví a zmatků mi připadá stále aktuálnější ono prosté a hluboké přesvědčení, které se od po-
čátků svého kněžského působení snažím sdělit celému lidstvu, a sice to, že tyto světové krize jsou krizemi svatých. 

Co se týče duchovního života, je to požadavek povolání, které vložil Mistr do srdcí všech lidí. Máme být svatí, 
bez jakékoliv vady, skuteční, opravdoví křesťané, hodní svatořečení. Nebudemeli jimi, pak nemůžeme být učedníky 
našeho jedinečného Mistra. Kromě toho, Bůh, když si nás volí, když nám dává svou milost, abychom bojovali a 
mohli tak dosáhnout svatosti, nám také přikazuje povinnost apoštolátu. Pochopte, že i z lidského hlediska, jak uvádí 
jeden z církevních otců, je péče o duše logickým důsledkem tohoto vyvolení: když zjistíte, že je pro vás něco pro-
spěšné, snažíte se to získat i pro ostatní. Tak byste měli toužit, aby i ostatní lidé šli po Božích cestách s vámi. Když 
jdete na fórum nebo do lázní a potkáte někoho, kdo nemá co dělat, pozvete ho, aby šel s vámi. Používejte tento 
pozemský zvyk i v duchovní oblasti, a až půjdete k Bohu, nechoďte k němu sami. Jestliže nechceme neužitečně 
ztrácet čas —falešnými výmluvami na obtížné vnější podmínky, které ostatně od samých počátků církve nikdy 
nebyly lehké— musíme si být vědomi toho, že je to Ježíš Kristus, kdo ovlivňuje náš duchovní život a tím i naše 
skutky tak, abychom byli schopni táhnout za sebou i své bližní. Kristus dává jako podmínku apoštolského působení 
svatost, musíme se opravit, snahu o naši věrnost, protože svatí na této zemi nebudeme nikdy. Zdá se to neuvěři-
telné, ale Bůh i lidé od nás potřebují opravdovou, naprosto bezvýhradnou, naprosto nekompromisní oddanost, bez 
polovičatostí, plně a svědomitě praktikované křesťanství.  

Možná že si někdo z vás pomyslí, že mluvím jen o nějakém vybraném okruhu vyvolených osob. Nenechte se 
oklamat vlastní zbabělostí nebo pohodlím. Snažte se naopak vycítit Boží naléhání, aby se každý z nás stal druhým 
Kristem, ipse Christus, samotným Kristem, krátce řečeno naléhání, aby naše jednání bylo v souladu s naší vírou, 
a svatost, o kterou bychom měli usilovat, aby nebyla jen nějakou druhořadou svatostí, protože něco takového 
prostě neexistuje. A hlavně musíme, v souladu s naší přirozeností, milovat, láska je přece svorník dokonalosti, 
musíme milovat podle jasně vyslovených přikázání, které nám dává sám Pán: Miluj Pána, svého Boha, celým svým 
srdcem, celou svou duší a celou svou myslí, aniž bychom si něco chtěli nechávat pro sebe. V tom spočívá svatost. 
Je to jistě vysoký a strmý cíl. Ale musíte vědět, že svatým se nikdo nerodí: formuje se v neustálé spolupráci s Boží 
milostí a ochoty člověka. Vše, co se vyvíjí —upozorňuje jeden z křesťanských spisovatelů prvních století— začíná 
tím, že je to malé, teprve když to přijímá potravu, dělá to pokroky, až je to velké. Proto ti říkám, že jestliže chceš 
jednat jako důsledný křesťan —vím, že jsi ochoten, i když tě to často stojí velkou námahu zvítězit a jít vzhůru se 
svým ubohým tělem -  musíš dát zvláštní pozor právě na ty nejnepatrnější maličkosti, protože svatosti, kterou od 
tebe Bůh vyžaduje, dosáhneš tím, že budeš dělat s Boží láskou svou práci, že budeš plnit každodenní povinnosti, 
které skoro vždy spočívají v maličkostech.  
  



 

 HLAS PETROVA NÁSTUPCE 6 
 

Výňatek z encykliky papeže Pia XI. 

DIVINI REDEMPTORIS  
o mylných názorech na uspořádání lidské společnosti  

(1937)  
Zapřísáhlí nepřátelé Církve sice uznávají, že její pokyny vynikají moudrostí, ale přesto ji 

podezřívají, že nejednala podle toho, co stanovila. Proto se vydávají po jiných cestách k jiným 
názorům. Celé dějiny křesťanství dokazují, že toto obvinění je nepravdivé a nespravedlivé. 
Zvěstovatelé evangelia byli první, kdo hlásali opravdové přátelské soužití všech lidí jakéhokoliv 
původu a stavu, tak pevné a dokonalé, jaké dříve bylo zcela neznámé. To bezpochyby co nejú-
činněji přispělo k tomu, že otroctví bylo odstraněno; nikoliv krvavým povstáním, nýbrž vnitřní 
silou tohoto učení, které vznešenou římskou ženu přimělo k tomu, aby svou otrokyni pokládala 
za svou sestru. 

Práci povznesla na úroveň opravdu důstojnou člověka tatáž křesťanská věrouka, která nás 
učí uctívat Syna Božího a zároveň i syna tesaře, jenž taktéž byl tesařem a člověkem se stal z 
lásky k lidem. To se stalo v době, kdy prací se opovrhovalo tak, že dokonce i Cicero, zajisté 
moudrý a sdostatek spravedlivý, neostýchal se napsat podle mínění své doby to, za co by se 
dnes jistě styděl odborník ve společenské vědě: Všichni dělníci vykonávají sprostou práci; v 
dílně přece nemůže být nic ušlechtilého (De officiis, 1.I, c. 42). 

Církev se opírala o své zásady a tak vrátila společnosti postavení, které jí patří. Vždyť láska 
k bližnímu vykonala z podnětu své mravní síly zcela obdivuhodné věci. Z ní vznikla i velmi 
vlivná sdružení řemeslníků (cechy), kterými stoupenci liberalismu v minulém století pohrdali 
jako s výmysly středověku. Dnes však budí obdiv a v mnoha zemích po četných pokusech se 
obnovují. A když jiní se Církvi vzpírali, a tak jí bránili v její prospěšné činnosti a překáželi 
jejímu vlivu, církev dosud nepřestala napomínat ty, kteří se takto mýlí. Snad postačí si připo-
menout a uvážit, jak pevně a vytrvale papež Lev XIII. se zastával práv dělníků sdružovat se, 
když liberálové nabývali vliv v zámožnějších státech a snažili se tato práva jim odejmout. Ale 
vliv křesťanského učení i nyní je větší, než mnozí se domnívají. Vždyť myšlenky ovládají běh 
události, ačkoliv všichni to nemohou snadno pochopit a posoudit. 

Nepochybně lze tvrdit, že Církev právě tak jako její původce Ježíš v celém svém životě 
dobře činí. Ani bludy socialistů ani bludy komunistů nešířily by se vždy a všude, kdyby se ti, 
kdo vládnou národům, nevzpírali učení a mateřským napomenutím církve. Jelikož však si oblí-
bili zásady a pravidla liberalismu a tzv. zesvětštění, rozhodli se uspořádat politické zřízení podle 
těchto mylných názorů. Uspořádali je tak, že uviděli, jak postupně se rozplývají jejich úmysly 
a záměry, ačkoliv na prvý pohled se jim zdálo, že vytvořili něco velkolepého. Vždyť přece nutně 
musí se zřítit všechno, co nespočívá na onom jediném základním kameni, jímž je Kristus. 
 

 

                              Jméno Panny Marie 
Na  datum 12. září byl svátek Jména Panny Marie stanoven r. 1911 papežem Piem X. Při re-
formě kalendáře v r. 1969 byl svátek z liturgického kalendáře odstraněn, ale v r. 2001 byl 
opět zaveden jako nezávazná památka.  
 

 
Maria, ó jméno plné slasti,   Buď vděčně chválena, velebena, Počata bez hříchu prvotného, 
buď oded všech ctěno po vší vlasti! nastokrát uctěna, oslavena!  zůstalas vždy prosta všeho zlého, 
Tebe, Matko Páně, pozdravujem,  Kdyby nebe, země tě chválily,  protos povýšena s duší, tělem 
že jsi Matka naše, se radujem.  ještě by tě dosti neuctily.   nad kůry andělské Spasitelem. 

mariánská píseň z r. 1858 
  



 

7 DĚJINY PAPEŽSTVÍ  
 

zdroj: Coulombe-Náměstkové Kristovi, Wikipedie 

 

223 

PAVEL IV. 
23. květen 1555  -  18. srpen 1559 

* 1476 Itálie, vl. jm. Giovanni Caraffa   
Pocházel z Neapole a již ve 14 letech vstoupil do dominikánského řádu. Na nátlak otce sice brzy 

z řádu vystoupil, začal se věnovat studiu theologie a v 18 letech byl vysvěcen na kněze a uplatňoval 
se v papežských diplomatických službách. Později v Římě  založil řád Theatinů, italskou obdobu je-
zuitů. V roce 1538 získal kardinálský klobouk a roku 1542 stál u znovuobnovení římské inkvizice.  

Částečně i vlivem inkvizice byl zvolen papežem. Na Stolec nastoupil jako jeden z nejstarších 
papežů v dějinách (79 let). Ve své zahraniční politice byl rozhodným odpůrcem Španělska 
i Habsburků. Dále posiloval pozici inkvizice. Roku 1558 jmenoval nejvyšším inkvizitorem kardi-
nála Ghislieriho, budoucího papeže Pia V., a dal mu na starost reformu církve. 

Těsně před smrtí vydal bulu Cum ex apostulatus officio, podle níž každý, kdo byl podezřelý z he-
reze, i když byl později očištěn, nesměl být zvolen papežem. 
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PIUS IV. 
26. prosinec 1559 -  9. prosinec 1565 

* 1499 Itálie, vl. jm. Giovanni Medici  
 

Pocházel z milánské šlechtické rodiny, vystudoval práva a vstoupil do papežských služeb, kde 
proslul učeností. Byl vysvěcen na kněze, později na biskupa a stal se arcibiskupem dubrovnickým. 
V r. 1549 ho Pavel III. jmenoval kardinálem. Jako kardinál se hlásil ke skupině hledající spíše dialog 
než konfrontaci. Možná i proto byl po smrti Pavla IV. po tříměsíčním konkláve zvolen papežem. 

Jako jeden z prvních úkolů, které si nový papež vytyčil, bylo obnovení diplomatických styků 
s rakouským císařem. V dalším roce dokonce obnovil i arcibiskupství pražské, čímž ukončil se-
disvakanci dlouhou celých 140 let. Ovšem největší úkol na něj teprve čekal. Tridentský kon-
cil byl roku 1552 v důsledku Spiknutí říšských knížat pozastaven a dosud nebyl obnoven. Proto už 
rok po svém zvolení vydal papež bulu Ad Ecclesiae regimen, jíž opět zahájil přerušené jednání v Tri-
dentu r. 1562 se koncil sešel. Po téměř dvou letech byla zamýšlená reforma katolické církve přijata 
a v prosinci 1563 koncil slavnostně skončil. Papež potom 26. ledna 1564 bulou Benedictus 
Deus všechny tridentské kánony a dekrety potvrdil. V roce 1564 povolil na žádost Ferdinanda I. při-
jímání podobojí pro Země Koruny české.  

Papež provedl i další významné akty. Založil v Římě tiskárnu, která tiskla knihy ve všech tehdy 
známých jazycích a v mnoha jazycích z celého světa tiskne dodnes. V Římě podnikl i mnoho veřejně 
prospěšných opatření. Těsně před smrtí v prosinci 1565 jej navštívili dva velcí světci – sv. Karel 
Boromejský a sv. Filip Neri.   
 

 

Modlitba před spaním 
Liturgia horarum – hymnus Te lucis ante terminum 

Na sklonku dne tě upřímně,    V žití nám pevné zdraví dej, 
Tvůrce všech věcí prosíme,    v nás oheň lásky rozehřej, 
s tou laskavostí, jíž jsi znám,   aby hned, jak se rozední, 
stůj při nás v noci a nás chraň.   znělo tvou chválou nejčistší. 

 

Jen o tobě ať srdce sní,    To, Otče mocný nejvýše, 
ať ve snu cítí, že s ním jsi,   dej skrze Krista Ježíše, 
ať temnou noc a také nás   s nímž a se Svatým Duchem též 
rozjasní tvého světla jas.    po všechny věky kraluješ. Amen. 
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Poselství II. Vatikánského koncilu 
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Před 55 lety byl ukončen II. Vatikánský koncil. Od té doby Církev prošla vývojem, který se 
některým zdá příliš pomalý a jiným naopak překotný, až chaotický. A došlo i k tomu, že se 
koncilním otcům dávala do úst slova,  která nikdy nevyslovili a někdy i názory, které nemají 
v koncilních dokumentech žádnou oporu. 
Na závěr koncilu dne 8. prosince 1965 Svatý Otec Pavel VI. pronesl Poselství koncilu lidstvu. 
S tímto Poselstvím, adresovaným: 1. Těm, kdo vládnou, 2. Lidem ze světa myšlení a vědy, 
3. Umělcům, 4. Ženám, 5. Pracujícím, 6. Chudým, nemocným i všem trpícím, 7. Mládeži -  se 
budeme postupně na těchto stránkách seznamovat.    

 

Umělcům: Vám, všem umělcům, kteří jste zamilováni do krásy a pro ni pracujete; vám, básníkům 
a literátům, malířům, sochařům, architektům, hudebníkům, divadelníkům, filmařům….: Vám všem 
říká koncilní Církev prostřednictvím našeho hlasu: Jste-li přáteli opravdového umění, pak jste také 
našimi přáteli! Církev vás potřebuje dnes stejně jako včera a říká vám: Neodmítejte dávat svůj talent 
do služeb Boží pravdy! Tento svět potřebuje krásu, aby nepropadal beznaději. Krása stejně jako 
pravda vlévá do lidských srdcí radost, která odolává času a tak propojuje generace. A to se děje díky 
vašim rukám. Kéž by tyto ruce byly čisté a nezištné! Buďte vždy na úrovni svého ideálu a tak budete 
hodni Církve, která vám naším prostřednictvím adresuje své poselství, jehož obsahem je přátelství, 
pozdravy, poděkování a požehnání. 
 

 

Kříž na kostelní věži kostela sv. Prokopa 
Petr Kallista 

 

Už je to hodně dávno, co jsem při procházce po Žižkově zahlédl něco, co 
jsem si neuměl vysvětlit. A dodávám, že dodnes mně nikdo nepotvrdil ani 
nevyvrátil, co si o kříži na věži kostela sv. Prokopa myslím. Ale od začátku.  

Od mládí obdivuji tesařské práce na krovech domů. Snad proto, že jsem 
jako dítě měl dřevěnou stavebnici domu, který se skládal z maličkých trámků. 
Stěny, okna, krov i tašky na střeše. Miloval jsem jí stejně jako Merkura – 
stavebnici kovovou, která mě dovedla ke vztahu k dalším řemeslům. Tak cho-
dím městem a prohlížím práce řemeslníků, dveře, okna, domy ale hlavně se 
dívám na střechy domů - kostely nevyjímaje. Prohlížel jsem tak jednou stře-

chu kostela sv. Prokopa a něco mě zarazilo. Kostely jsou většinou situované ve směru východ 
– západ a kříž na věžích se „dívá“ stejným směrem. Můj pohled ale zneklidnilo nasměrování 
kříže na věži sv. Prokopa. Je proti zvyklostem pootočený a „dívá se“ někam jinam než by měl! 

Na přelomu osmdesátých let byl zásluhou místního faráře, tehdy administrátora farnosti, P. 
Vladimíra Kelnara, kostel zásadně opravený jak co do interiéru, rozvodu elektřiny, vyčistění 
půdního prostoru a dalších a dalších oprav a dostal i novou krytinu střechy – Bavorský šindel, 
když krovy byly dost poškozené zatékající starou střechou a jiný druh krytiny byl zcela mimo 
finanční možnosti rekonstrukce.   

Moje první myšlenka byla, že při opravě střechy a tehdejším otevření schránky na věži, byl 
kříž nasazený zpět špatně. Ne, tuhle myšlenku jsem velice brzo opustil - kříž je zakovaný do 
železné konstrukce, upevněné na krokvích věže. Ano, šel by otočit ale s celou konstrukcí, a to 
pouze vždy o devadesát stupňů. Kříž se mi ale jevil pootočený o nějakých 30 stupňů od osy 
lodi. Tomu jsem nerozuměl a chodil a vyptával se, ale odpověď žádná.  

Dávno už jsem neměl v ruce kompas, a tak jsem si zopakoval mládí a trampské doby. Zamě-
řil jsem kompasem směr kam se kříž „dívá“. Přibližné zaměření jsem provedl z Milíčovy ulice, 
která je nikoliv kolmá ale přece jen z ní šlo úhel odhadnout, bylo to něco kolem 120 stupňů. 
Podle mapy Žižkova jsem azimut upřesnil na 126 stupňů. Když jsem pak kompas položil na 
mapu Prahy, směr neodpovídal ani katedrále na Hradčanech ale ani Římu. Problém jsem odlo-
žil, ale jen na několik dní. Napadlo mě podívat se na mapu středních Čech. Položil jsem na ní 
pravítko a plácnul se do čela! Změřený azimut prochází městem Sázava - Černá Buda, kde přece 
působil svatý Prokop! S tímto zjištěním jsem se dál poptával ale potvrzení mojí domněnky ne-
mám dodnes. Opravdu stavitelé kostela sv. Prokopa nasměrovali kříž na Sázavu nebo je to 
všechno jinak? Nevím. 
                                                                
  



 

9 DUCHOVNÍ SLOVO  
 

 
 

       

Život skrytý v Bohu (autor Robert de Langeac), to je název knihy, která nás bude v následu-
jích číslech Prokopských listů provázet. Úryvky z této knihy nás uvedou na cestu do srdce Nejsvě-
tější Trojice. V následujících textech se můžeme stát kapitány nádherné plachetnice, která pluje 
po řece živé vody, a pak Božím oceánem, oceánem toho, jemuž vše náleží, oceánem Otce,  Stvo-
řitele všeho viditelného i neviditelného. Náš život se může proměnit, pokud si to budeme přát, 
v nečekané duchovní dobrodružství ve službě Bohu i lidem. Stačí nalodit se na stejnou plachetnici 
jako autor knihy, napnout plachty a nechat se unášet tam, kam nás chce vést vanutí Ducha. 
 

Robert de Langeac (Abbé Augustin Delage, 1877-1947) se narodil v Limoges, vysvěcen na kněze 
19. prosince 1903. V knize Život v skrytý v Bohu se obrací na obyčejné křesťany, jako jsme my. 
Kontakt s nefalšovaně duchovními lidmi je pokaždé blahodárný, a takovým člověkem Robert de Lan-
geac skutečně byl. Tento "francouzský Jan od Kříže", jak bývá nazýván, nám sděluje, že na této 
zemi bychom si vždycky měli přát plné sjednocení s Bohem v takové podobě, jaká se jemu bude líbit 
a jakou nám bude chtít dát. 

 

ÚSILÍ DUŠE:  Vnitřní život 
Panna Maria Karmelská je patronkou vnitřního života, svatá Panna která nás odlučuje od davu 
a jemně nás vede k vrcholkům, kde je vzduch čistší, nebe jasnější a Bůh bližší... tam, kde se 
život s Bohem odehrává v jeho důvěrné blízkosti. 
Řehoř Veliký učí, že kontemplativní život a život věčný nejsou dvě rozdílné věci, ale jedna a 
tatáž skutečnost. Jeden je svítání, druhý jasný den. Věčná radost se nabízí už v kontemplativ-
ním životě, už v něm ji můžeme zakusit. Kéž nám Královna nebes dá milost pochopit pevné 
pouto spojující tyto dva životy, abychom už tady na zemi mohli žít tak, jako bychom byli v nebi. 
Vnitřní duše je duše, která nalezla Boha v hloubi svého srdce a která žije stále s ním. 
V hloubi duše přebývá Bůh, ale je skrytý. Skrze vnitřní život jako by se Bůh v duši rozzářil. 
Setrvejme uvnitř své duše, na tom místě, odkud můžeme sledovat všechna hnutí a buď je po-
zastavovat nebo řídit, jak si to žádají jednotlivé situace. Žijme buď z Boha nebo pro Boha, ale 
uvědomme si, že člověk slouží Bohu jen tehdy, když už nedělá nic kvůli sobě. Pak jedná, protože 
si to přeje Bůh, a sice tehdy, když to chce On, a tak, jak si to přeje On. Stává se šťastným ná-
strojem toho, s nímž je v nitru stále sjednocený. 
Chce-li člověk dospět k dokonalosti a niternému sjednocení s Bohem, potřebuje k tomu dvě 
věci: čas a pokoj. Uvědomělým skutkům člověka dodává cenu sjednocení s Bohem v lásce. Čím 
více se vzájemná blízkost prohlubuje, tím větší hodnotu mají plody jeho snažení – hodnotu, 
která nepomíjí. Duše, jejíž vnitřní pohled je vždy oddaně a pokorně upřený na Boha, od něj 
dostává vše, co potřebuje. 
Čas utíká: vždycky milujeme Boha příliš málo a příliš pozdě. 
Když v hloubi své duše uslyšíte dva hlasy, které si protiřečí, většinou je lepší uposlechnout ten, 
který mluví tišeji. V každém případě je správný ten, který si žádá více obětí. Utrpení má roz-
hodně velkou cenu! Osvobozuje a přibližuje k Bohu. 
 

 

 
  



 
 

 KŘÍŽ  -  MARIA 10 
 

Nápis na Kristově kříži 
Každý z nás jistě zná nápis umístěný v horní části kříže nad Kristovou hlavou – INRI. 
Jde o počáteční písmena latinského textu Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – Ježíš Nazaretský 
král židovský. Ale nápis na kříži nebyl jen latinský, jak víme z evangelia sv. Jana: Ten nápis byl 
napsán hebrejsky, latinsky a řecky (19,20). Hebrejština byla řečí lidu, latinou mluvili římští vo-
jáci a správní úředníci, řečtina pak byla obecnou řečí Římské říše. 
Z textu evangelia však také víme, že nápis byl míněn vlastně ironicky a tak pobouřil židovské 
předáky, kteří chtěli nápis změnit v tom smyslu, že „se vydával za židovského krále“ a ne že 
jím skutečně byl. Pilátova odpověď je také známa z evangelia: Co jsem napsal, napsal jsem. 
 

Nápis na kříži vypadal asi takto:                                                     A takto jej ve zkratce známe dnes: 

                             

Svátek Povýšení svatého Kříže slaví Církev 14. září.      
 

Panna Maria Bolestná 
Bolestnou Pannu Marii Bolestné si Církev začala připomínat především proto, aby si obvzláště 
připomněla pozemské utrpení (7 bolestí) Matky Boží spojené s utrpením jejího Syna, tak jak 
nám to připomínají slova starce Simeona v Lukášově envageliu, když Marii říká: Tvou vlastní 
duší pronikne meč bolesti.  

Sedm bolestí Panny Marie: 
o předpověď bolestí z úst Simeona v chrámě  (Lk 2, 35)                    
o bolestný útěk do Egypta s malým Ježíšem  (Mt 2, 14) 
o hledání chlapce Ježíše při cestě z chrámu  (Lk 2, 48) 
o setkání s Ježíšem na jeho křížové cestě  (Lk 23, 27) 
o Kristova smrt na kříži před očima Matky  (Jan 19, 25)  
o pokládání Kristova mrtvého těla na klín Matky  (Mt 27,61)   
o ukládání Ježíšova těla do hrobu  (Lk 23,55) 

vitráž Panna Maria Sedmibolestná – Radek Páník 2011 
 

Český hudební skladatel Antonín Dvořák zhudebnil text liturgické sekvence (Jacopo da Todi 1230 – 
1306) ve světoznámém oratoriu Stabat Mater. Přečtěme si alespoň úvod této sekvence: 

Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, 
dum pendebat Filius. 
Cuius animam gementem, contristatam et dolentem 
pertransivit gladius.   

Stála Matka uplakaná pod křížem jak bolest sama  
v hořkých vzlycích pro Syna.   
Její srdce Bohu dané, truchlící a zbědované 
sedmerý meč protíná. 

O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta 
Mater Unigeniti. 
Quae maerebat et dolebat pia Mater, dum videbat 
Nati poenas incliti. 

Žaluplná, zarmoucená nebem požehnaná žena 
Matka Boží, prostá vin. 
Hlavu sklání do svých dlaní, pohled na kříž vždy ji raní, 
trpí na něm její Syn. 

 

Památku Panny Marie Sedmibolestné slaví Církev 15. září. 
V některých farnostech si Bolestnou Pannu Marii připomínají i v pátek před Květnou nedělí. 
Je také hlavní patronkou slovenského národa.  
 
  

http://www.katopedia.cz/index.php?title=C%C3%ADrkev&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Evangelium_podle_Luk%C3%A1%C5%A1e&action=edit&redlink=1
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Dorothea Chudá (*1992) odmalička pískala na všechno, co jí přišlo 
pod ruku. Obyčejně děti dostávají za to, že necvičí. Ona dostávala, jen aby 
už necvičila. Po osmi letech studia na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním 
zaměřením se rozhodla pokračovat naplno po hudební dráze. Během ná-
sledujících dvou let na konzervatoři se zúčastnila několika zahraničních i 
domácích soutěží a kurzů. Mimo to také navázala kontak s prof. Clarou 
Dent, ke které dojížděla na soukromé hodiny do Berlína. Současně se stala 
členkou hobojové skupiny v Plzeňské filharmonii a ve studiu pokračovala 
na HAMU v Praze. Zde ukončila bakalářský program s již 1,5 ročním 
Kristiánkem a od té doby se věnuje naplno rodině.   Z duchovních knih 
doporučuje čtenářům kromě Bible cokoli z nakladetlství Hesperion (Cesta 
na Západ, Povstávání z prachu, Sedmero hlavních hříchů, ... ) a její oblí-
bený verš je: „Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum.“ 

 

Pokud vím, na Žižkově jste studovala osm let na hudebním gymnáziu. Ráda vzpomínáte na 
studentské časy? Jak se Vám tam studovalo? 
Ach, má milovaná alma mater. ☺ Dodnes kdykoli projíždím okolo budovy gymnázia nebo se ocitnu 
na Žižkově, je to pro mě trochu jako návrat na „rodnou hroudu“. Za časů mých studií bylo na gym-
náziu opravdu krásně. Vzpomínám si, že první čtyři roky mi byla škola druhým domovem a někdy 
se mi domů ani nechtělo. Atmosféra byla báječná, spolužáci skvělí, spoustu možností pro osobní 
rozvoj pod vedením užasných kantorů, jako byli např. pánové profesoři Petr Mašlaň nebo dnes bo-
hužel již zesnulý RNDr. Jan Šedivý, kterého neustále nosím v srdci. Opravdu hodně jsem zde načer-
pala po profesní i lidské stránce i když to samozřejmě ne vždy bylo růžové a myslím, že si speciálně 
se mnou několik profesorů prošlo očistcem už zde na zemi. ☺  
 

Jaký je Váš názor na pandemii koronaviru a jak jste na jaře trávila karanténu? 
Můj názor na pandemii je celkem jednoduchý. Hospodin dopustil, ale neopustil. Osobně vnímám u 
sebe i u svého okolí, že každý dostal v době karantény to, co potřeboval už dlouho prožít - ať už to 
bylo příjemné či nikoli. Pro mě byl ten čas velmi vzácný a obohacující. Už asi nikdy v životě neuvi-
dím prázdné Staroměstské náměstí a manžel asi už nikdy nebude mít tak dlouhou dovolenou. Bylo 
krásné, že jsem ještě daleko víc pocítila touhu přiblížit se svým dětem a manželovi, učit se chápat 
jejich potřeby a být s nimi tady, teď, pro ně.  Měla jsem skvělou příležitost, jak se ještě lépe učit 
opouštět svá malicherná přání a zbavovat se upřednostňování sama sebe, aby se utvořilo místo pro 
našeho Pána a Jeho milovanou Matku a skrze to i pro mé drahé. Kromě toho jsem se samozřejmě, 
stejně jako zbytek Česka, zbláznila a pekla kváskový chleba jako o život a křečkovala zásoby, aby 
náhodou doma nenastal nedobrovolný půst. ☺ 
 

Pomáhá Vám Vaše víra i v čase pandemie? 
No, nevím jestli moje víra, protože ta je tak nicotná a špatná, že vůbec nestojí za řeč, ale dar Víry, 
Naděje a Lásky od Boha, kterého nezaslouženě požívám je to první a poslední, co mě nejen v čase 
pandemie drží. Vždyť svým andělům vydal o mně příkaz, abych nenarazila nohou o kámen. Stůl pro 
mě prostírá, před zraky mých nepřátel. Jeho kyj a Jeho hůl, ty jsou má utěcha. Takže když je Bůh se 
mnou, kdo proti mě? To jsou skvělé vyhlídky nemyslíte? 
 

Kdo v dětství ovlivnil Vaši víru? 
P. Jaroslav Konečný, on dětem kázal skutky a ne přednáškami. Nezapomenu, jak mu nikdy nebylo 
zatěžko snížit se k nám dětem a přinášet nám evangelium vlastním příkladem plným něžné otcovské 
lásky. Alter Kristus. 
 

Vychováváte k víře i Vaše děti?  
Samozřejmě. Copak ten kdo ochutná výtečné jídlo, nechce ho co nejdříve dát ochutnat i svým milo-
vaným? Jak jednou doopravdy okusíte Krista a Jeho lásku už nikdy nechcete nic jiného. 
 

rozhovor připravila Lucia Ferencei 
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České korunovační klenoty jsou souborem předmětů ze sbírky Svatovítského pokladu a 
sloužily jako odznaky (insignie) vlády a moci českých králů. Udělovaly se při korunovaci. 
Soubor zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, dále kožená pouz-
dra na korunu, žezlo a jablko, podušku pod korunu, korunovační plášť s hermelínovými do-
plňky, štólu, pás a tzv. manipul. Svatováclavskou korunu nechal v letech 1345 až 1346 zhoto-
vit Karel IV. ke své korunovaci českým králem, což ji dělá čtvrtou nejstarší v Evropě. Ostatní 
předměty se staly součástí později. Spolu s korunovačními klenoty bývá vystavován zlatý re-
likviářový kříž, zvaný korunovační, a obřadní korunovační meč svatého Václava.  
Korunovační klenoty jsou národní kulturní památkou, za niž byly prohlášeny v roce 1962. Ulo-
ženy jsou v Korunní komoře chrámu sv. Víta v Praze, odkud jsou vynášeny jen při zvláštních 
příležitostech. 
K otevření této komory se musí sejít sedm předních hodnostářů světské i církevní moci - pre-
zident, premiér, předsedové obou komor parlamentu, pražský primátor, pražský arcibiskup a 
probošt Metropolitní kapituly u svatého Víta. Každý z nich ochraňuje jeden klíč. 
 

 

zámek Mělník s kaplí sv. Ludmily Mělník – kostelík sv. Ludmily víno Ludmila 

Víno Ludmila je pojmenováno po kněžně Ludmile, která na Mělníku založila první vinici. Od 
konce 19. století se víno Ludmila stáčí do originálních, pro ni typických lahví, tvz. „kalamářů“. 
Historie praví, že počátkem 20. století skupina archeologů nalezla na nádvoří zámku Měl-
ník historické úlomky. Po jejich sestavení získala keramickou láhev identických proporcí, ve 
které se za dob Karla IV. skladovalo víno. Právě tento tvar se stal inspirací pro víno Ludmila. 
Kněžna Ludmila, první česká světice, pocházela z hradiště Pšov, které bylo předchůdcem hradu 
Mělník. Se svým manželem, českým knížetem Bořivojem z Přemyslovců, přijala v 9. století od 
arcibiskupa Metoděje na Velké Moravě křest a zasloužila se následně o zavádění křesťanství v 
Čechách. S jejím životem jsou spojena zejména tři místa: Pšov (Mělník), Tetín a Praha. Památku 
svaté Ludmily připomíná na Mělníce kaple ve zdejším zámku, údajné místo jejího narození, a 
kostelík na Pražském předměstí. 

z internetových podkladů zpracoval -AJ- 
  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatov%C3%ADtsk%C3%BD_poklad
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Korunovace_%C4%8Desk%C3%BDch_panovn%C3%ADk%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatov%C3%A1clavsk%C3%A1_koruna
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDezlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovsk%C3%A9_jablko
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Korunova%C4%8Dn%C3%AD_pl%C3%A1%C5%A1%C5%A5&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hermel%C3%ADn_(ko%C5%BEe%C5%A1ina)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1345
https://cs.wikipedia.org/wiki/1346
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Korunovace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Korunova%C4%8Dn%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Korunova%C4%8Dn%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatov%C3%A1clavsk%C3%BD_me%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_(%C4%8Cesko)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1962
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Vojt%C4%9Bcha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Zamek-Melnik-a-vinne-sklepy-Jiriho-Lobkowicze.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Zamek-Melnik-a-vinne-sklepy-Jiriho-Lobkowicze.aspx
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  Svatá Panna Lasalettská 
(zjevení plačící Panny Marie, Francie, 1846 – závěrečný 24. díl) 

uspořádala Mgr. Romana Bartečková PhD 
 

Pojďme se po menší přestávce vrátit k dech beroucímu příběhu Melánie Cal-
vatové, pastýřky, která spolu se svým kamarádem Maximinem prožila zjevení 
Panny Marie ve Francii v r. 1846. Život Mélánie Calvatové z přirozeného hle-
diska nebyl jednoduchý, zažívala mnoho útrap, nepochopení i pronásledování, z 
hlediska duchovního byl však její život zcela naplněn Boží přítomností, jak do-

kládá i ve svých pamětech. Následují závěrečná slova jejího příběhu z deníku samotné Melánie: 
Brzy ráno jsem za každého počasí, i když někdy byla půda pokryta sněhem, chodila sbírat roští, 

pak mně matka hubovala, že dříví bylo mokré. V jedenáct jsem byla volná a mohla jsem jít na ka-
techismus; odpověděla jsem na volání, ale protože jsem mnohokrát chyběla, musela jsem pokleknout 
uprostřed kostela. Když jsem byla dotazována, nikdy jsem nedovedla doslova odpovědět podle ka-
techismu, a tak bylo jen spravedlivé, že jsem měla špatné známky. Když jsem přišla domů, děti řekly 
mé matce, že jsem byla potrestána, matka mi vyhubovala a řekla, že ani pan vikář mě nemůže snést, 
tak jsem opovrženíhodná, a poslala mě sbírat dříví (Pozdějšími církevními šetřeními bylo zjištěno, že 
matka Melánii často vyháněla žebrat po ulicích, o čemž Melánie sama nikdy nepsala; patrně i tento-
krát ji vyhnala po žebrotě.) Šla jsem smutná a zarmoucená, dobře jsem si uvědomovala, jak jsem 
velice opovrženíhodná a nenáviděníhodná, ale nechtěla jsem, aby tím byli zarmucováni dobří tvorové 
mého drahého a nejmilovanějšího Ježíš Krista, jehož jsem tolik milovala, ano milovala ho, miluji ho. 

Rozesmutňující myšlenka, že tohoto roku 1846 nepůjdu ke svatému přijímání, mě zarmucovala: 
„Protože co řekl zástupce dobrého Boha, je ozvěnou mého nejmilejšího, a je to tedy můj dobrý Spa-
sitel, který se mi nechce dát! Má pravdu, ale já mám také trochu pravdu, že po něm toužím, neboť 
jsem, a sama to zjišťuji, nemocná na duši, a chci být vyléčena ze svých duchovních nemocí; jen on 
mě může uzdravit a učinit, abych ho už neurážela. Bez ustání jsem se modlila, jak mě tomu naučilo 
veliké světlo, modlila jsem se za mnoho lidí, přála jsem si, aby všichni lidé byli objímáni láskou 
předobrého, nejpřívětivějšího, milovaného Ježíše, a tu jsem z velkého přítomnosti Božského Maje-
státu uslyšela hlas Věčného: „Toužíte-li po mé milosti a lásce, věrně jí odpovídejte a modlete se.“ 

Prosila jsem Boha, aby měl se mnou slitování a pro zásluhy milovaného Ježíše Krista mi odpustil 
všechny moje chyby, aby odpustil všem ubohým hříšníkům i mému národu, který mi byl ukázán jako 
národ velmi se provinivší a odpadající od víry: „Snažně Vás o to prosím, och, má lásko, živote mého 
života, střede mého spočinutí, nehněvejte se na žádného tvora, kterého jste učinil ke svému obrazu; 
a jsem-li to já se svými hříchy a pohoršeními, která způsobuji, příčinou, skolte mě, zničte mě, nechť 
zmizím ze země; stačí mi, že vaše milosrdenství dá vaši lásku a že budete oslavován.“ 

Na to mi bylo odpovězeno: „Nabídněte moje zásluhy a svoje utrpení na vyrovnání toho, co dlužíte 
mé Spravedlnosti, a buďte v pokoji.“ – „Ale,“ říkám, „jak mohu vědět, že jste mi odpustil?“ Stejný 
hlas mi řekl; božský Mistr se přitom ukázal uprostřed rozsáhlého zářícího světla: „Tak tedy vězte, že 
vám příště odpustím.“ Současně z úst jeho Majestátu přiletěly dva paprsky a jeden mě zasáhl do čela, 
druhý do srdce, a vzápětí jsem se cítila očištěna, všechny pochyby zmizely a uvolnily místo sladkému 
klidu a úchvatné radosti. Z celého srdce jsem děkovala velkému milosrdenství svého dobrého Ježíše, 
prosila jsem o jeho čistou a svatou lásku a milost konat ve všem a vždy jeho svatou vůli.  
 

Dovětek: Po několika dalších stránkách, zasvěcených nadpřirozeným sdělením o pádu andělů 
a prvních lidech, paměti končí. „Duchovním sňatkem“ u kaple sv. Rocha (k duchovnímu 
sňatku došlo na jaře roku 1846) byla Melánie po protivenstvích roku 1845 připravena na lasa-
lettské zjevení Svaté Panny, k čemuž došlo o půl roku později – 19. září 1846. Melániin život se 
od té chvíle naprosto změnil: „němá“ poustevnice, dítě přírody, nade vše milující samotu a 
celou svou bytostí hluboce ponořené do života v Boží přítomnosti, se rázem stala veřejnou 
osobou, která volky nevolky musela vstoupit do společenského života, aby „oznamovala všemu 
lidu“ Mariino poselství. 
  



 

 PRAVIDELNÉ AKTIVITY VE FARNOSTI 14 
Pokud není stanoveno jinak, konají se uvedené aktivity ve Farním centru – Čajkovského 36, Praha 3. 
Některé aktivity jsou o školních prázdninách přerušeny nebo omezeny; informace jsou včas zveřejněny. 
 

 Náboženství dětí pondělí - čtvrtek odpoledne 
Náboženství je důležitou součástí lidského formování dětí i mládeže.  
Ve školním roce 2020–2021 se vyučuje ve Farním centru od 8. září 2020. 
- předškoláci + 1. ročník ZŠ:  úterý 15:45  (M. Provinská, místnost A  
- 2. ročník ZŠ:  úterý 16:45  (M. Provinská, místnost A) 
- 3. ročník ZŠ a příprava k 1. sv. přijímání:  čtvrtek 15:30  (P. Vít Uher, místnost A) 
- 4. – 9. ročník ZŠ:  bude upřesněno na web. stránkách farnosti a v ohláškách  (Jakub Kroneisl, místnost A) 
- středoškoláci:  příprava na biřmování - bude upřesněno na web. stránkách farnosti a v ohláškách  (P. Vít 

Uher, místnost A)  
Další informace:  www.farnost-zizkov@efara.cz;  MiladaProvinska@seznam.cz;  kroneisljakub@seznam.cz 
 

 Biblická hodina 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  neděle 17:00 - 18:00 

P. Vít moderuje 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   

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 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.  
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15 DUCHOVNÍ SLUŽBA  
 

 

Chcete se nechat pokřtít? Uvažujete o tom, zda je křest nutný? 

Přijďte za knězem a domluvte si s ním osobní setkání. Pak následuje příprava ke křtu formou spo-
lečných setkání (katechumenát) ve Farním centru a může vyústit až do křtu o Velikonocích 2021. 
Nová skupina hledajících začala svá setkání v květnu 2020, další začíná po Velikonocích 2021. 

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: V tomto případě je potřeba, aby dítě o víře již něco vědělo. Proto je potřebná jeho 
příprava ke křtu. Kontaktujte kněze P. Víta Uhra, s nímž se na přípravě domluvíte.  

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. 

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. 

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.). V naléha-
vých případech zavolejte kněze neprodleně v jakoukoli hodinu. 

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 každý den 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 

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. 8. 2020: 

výše dluhu (úvěr): Kč 3 022 607,44 
sbírka na splácení úvěru - srpen 2020: 
č. účtu farnosti: 4200172251/6800 (Sberbank) 

povinná měsíční splátka:  Kč 29 324,- 
Kč 10 110,- 
VS na opravu kostela sv. Anny: 26072013 

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