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PROKOPSKÉ LISTY 
MĚSÍČNÍK ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U SV. PROKOPA 

PRAHA 3 - ŽIŽKOV 
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 LITURGICKÝ KALENDÁŘ 2 
   

 

KVĚTEN 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

1  so 4. velikonoční týden (sv. Josef-Dělník)   

2  ne V. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

3  po SV. APOŠTOLOVÉ FILIP A JAKUB  SVÁTEK 

4  út 5. velikonoční týden   

5  st 5. velikonoční týden   

6  čt 5. velikonoční týden (sv. Jan Sarkander)  

7  pá 5. velikonoční týden první pátek 

8  so 5. velikonoční týden (Panna Maria-Prostřednice všech milostí)  

9  ne VI. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   

10  po 6. velikonoční týden (sv. Jan z Avily)  

11  út 6. velikonoční týden   

12  st VÝROČÍ POSVĚCENÍ PRAŽSKÉ KATEDRÁLY  SVÁTEK 

13  čt NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ  SLAVNOST 

14  pá SV. APOŠTOL MATĚJ   SVÁTEK 

15  so 6. velikonoční týden   

16  ne VII. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   

17  po 7. velikonoční týden   

18  út 7. velikonoční týden (sv. Jan I.)  

19  st 7. velikonoční týden  

20  čt 7. velikonoční týden    (1.sv.Klement M. Hofbauer.   2. sv. Bernardin Sienský)  

21  pá 7. velikonoční týden (sv. Kryštof Magallanese)  

22  so 7. velikonoční týden (sv. Rita z Cascie)  

23  ne NEDĚLE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO SLAVNOST 

24  po Panna Maria – Matka Církve památka 

25  út 8. týden v mezid.  (1.sv. Beda Ct.  2.sv. Řehoř VII. 3.sv.Marie Magd. de Pazzi)  

26  st sv. Filip Nerri památka 

27  čt JEŽÍŠ KRISTUS – NEJVYŠŠÍ A VĚČNÝ KNĚZ SVÁTEK 

28  pá 8. týden v mezidobí   

29  so 8. týden v mezidobí (sv. Pavel VI.)  

30  ne 9. neděle v mezidobí – NEJSVĚTEJŠÍ TROJICE SLAVNOST 

31  po NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE  SVÁTEK 
 

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:   Mozaika z kostela Ocean Springs, USA  (Internet). 
  

mailto:jezek.ant@centrum.cz


 

3 ÚVODNÍ SLOVO  
   

 
Drazí farníci a milí čtenáři,    

vstupujeme do májového měsíce, který je již 
tradičně zasvěcen Matce Boží Panně Marii. Kolikrát jsme již prožívali 
a slyšeli o důležitosti a významu, který má naše nebeská Matka v ději-
nách spásy. Stále se máme od ní co učit - a především ji prosit o posil-
nění naší víry, která nám dává sílu žít pozemský život nadpřirozeným 
způsobem. Ona je nejlepší průvodkyní pro naši pozemskou pouť ve spo-
jení s Ježíšem Kristem. Jistě není náhoda, že právě v tomto roce slavíme 

slavnost „Nanebevstoupení Páně“ přesně na den výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě a 
o devět dní později Slavnost „Seslání Ducha svatého“. Jak krásná to spojitost mezi půso-
bením Kristovým a celé Nejsvětější Trojice a Matkou Boží. Ježíš Kristus vstupuje na ne-
besa, aby nám dal jasný a nezpochybnitelný důkaz, kde je jeho pravá vlast a kam mají i 
směřovat všichni ti, kteří ho následují a snaží se kráčet v jeho stopách. Kdo jiný napodo-
boval lépe Kristův život než Panna Maria, která se nikdy neprovinila ani v nejmenším proti 
jeho vůli a vždy se s ním ve všem plně ztotožnila. Proto byla odměněna vítězstvím, které 
oslavujeme při jejím „Nanebevzetí“. Ona vstoupila jako první do nebeské slávy díky Nej-
světější Trojici a proto je i naší největší přímluvkyní, abychom i my mohli jednou okusit 
plnost blaženosti v Božím království.  

Při zjevení ve Fatimě vybízela Panna Maria k pokání a obrácení, aby nepřišly na lidstvo 
další pohromy, ale bohužel její prosby k nám nebyly vyslyšeny, a tak přišly následky, které 
již dnes známe z historie a které tvrdě poznamenaly dějiny lidstva – nástup komunismu 
v Rusku a jeho následné rozšíření do velké části světa a 2. světová válka. Panna Maria se 
chovala a vždy jedná jako Matka, které leží na srdci osud dětí Božích i jejích. Je nazývána 
a oslavována jako „nádoba Ducha sv.“, protože vždy plně spolupracovala s Boží milostí. 
Proto bychom se měli i my od ní učit větší spolupráci s Duchem sv., který je „Něžným 
přítelem duší“ a též i „Božským utěšitelem“. Takto to zpíváme v hymnu k Duchu sv., který 
pro nás může být velmi dobrou formou modlitby na závěr tohoto měsíce. Ve 4. sloce této 
písně zpíváme: „Viny z duší našich smaž a vyprahlá srdce svlaž, raněné rač vyhojit. Srov-
nej, co je zkřivené, zahřej, co je studené, a nedej nám zabloudit.“ Krásný návod, jak s po-
mocí Panny Marie uskutečňovat proměnu našeho života a usilovat o posvěcení. Duch sv. 
nás vybavuje sedmi dary, které jsme mohli přijmout při sv. biřmování, a které jsou účin-
nými prostředky pro naše posvěcení: moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a 
bázně Boží. Zároveň nám katechismus uvádí 12 plodů Ducha sv., které „v nás Duch sv. 
utváří jako prvotiny věčné slávy: láska, radost, pokoj, trpělivost, shovívavost, vlídnost, 
dobrota, mírnost, věrnost, tichost, zdrženlivost, čistota“ (KKC 1831).  Dary nás disponují 
a pomáhají, abychom byli schopni a ochotni přinášet plody osobního úsilí o život v milosti 
posvěcující. Kdo jiný by nás chtěl více v této snaze podporovat a pomáhat než Matka Boží, 
neboť ona zná a již prožívá nezměrnost krásy Božího života v nebi. Proto jako Matka nás 
vyzývá, napomíná a podpírá abychom neztratili z našich očí věčný cíl našeho života a vždy 
s novou ochotou a věrností nastupovali cestu úzkou a trnitou, ale vedoucí k jejímu Synu. 

 Nemohu ještě připomenout nezávaznou památku Panny Marie Prostřednice všech mi-
lostí, kterou slavíme 8. května. Skrze nebeskou Matku dostáváme všechny Boží dary, pro-
tože Ona nám dala ten největší a nejdůležitější dar – Ježíše Krista Syna Božího. „K Ježíši 
se vždy jde a k němu se vrací skrze Marii“ (Sv. Josemaria Escriva, Cesta, č. 495). Nebojme 
se proto a nezapomínejme, prosit Pannu Marii především o sílu vytrvalosti, statečnosti a 
věrnosti v naší víře, naději a lásce, a to nejen pro nás osobně, ale i pro všechny naše drahé, 
protože jedině tak budeme moci dospět do cíle, který jediný dává celému našemu životu 
smysl a naplnění a který znamená osobní setkání a přebývání s Alfou a Omegou veškerého 
bytí – Ježíšem Kristem.  

Všem vám žehná a v modlitbě Vás provází  P. Vít  
 
  



 

 AKTUALITY 4 
 

 

 májové pobožnosti po mši sv. u sv. Prokopa – celý květen 

 
sbírka na splátku 

farního úvěru 
neděle  2. května – všechny kostely 

 výstav Nejsv. svátosti čtvrtek 6. května – u sv. Prokopa po mši sv. do 20:00 

 úklid kostelů sobota 8. května – 8:00 sv. Prokop 

 
Slavnost  

Nanebevstoupení Páně 
čtvrtek 13. května – kostel sv. Prokopa mše sv. 18:00 

 
Slavnost 

Seslání Ducha svatého 
neděle 23. května – všechny kostely 

 
Slavnost 

Nejsvětější Trojice 
neděle 30. května – všechny kostely 

 

 

 

Milí  farníci, přátelé, 
prosíme všechny, kteří si již  připra-
vovali věci pro jarní sbírku, aby nás 
nyní podpořili třeba i modlitbou za 
úspěšný výsledek této  sbírky, kterou 
organizujeme ve spolupráci s Diako-
nií Broumov.  Bude opět v  prostorách  
bývalého skladu Diakonie Broumov. 
Tyto prostory nám laskavě zapůjčila 
Českobratrská církev evangelická, za 
což děkujeme vstřícnosti místního 
pana faráře Pavla Kaluse. 
Vybíráme i malé elektrospotřebiče 
– varné konvice, žehličky, jenom 
funkční.   
Větší spotřebiče  jako rádia, tele-
vize, PC apod. nelze přijímat vzhle-
dem k zákonu o likvidaci nebezpeč-
ného odpadu.  
Za Farní charitu předem děkujeme.  
Anna Velková,  
za Diakonii Broumov 
 Marta Pešková. 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Milí farníci a přátelé, rád bych vás informoval, že v rámci postní kasičky, do které jsme mohli dávat 
dávat během doby postní malé příspěvky za to, co jsme si odřekli, se vybralo v celé naší farnosti 
 

17.037,- Kč. 
 

Jak víte, tak byl výnos kasičky věnován na podporu školy a školky Parentes v Praze 13 ve 
Stodůlkách. Celý obnos předám osobně paní ředitelce Veronice Rybníčkové a vedení školy 
v následujících dnech. Všem, kteří jste se zapojili, velice děkuji i jménem paní ředitelky a kéž 
vám Bůh odplatí dobro, které jste tímto způsobem prokázali.      

                                                                    P. Vít Uher, farář 
 

  



 

5 UDÁLOSTI V CÍRKVI  
   

 
 

 Snížení platů kardinálů a vedoucích vatikánských úřadů 24. 3. 2021 
   

Na základě vydaného Motu proprio papeže Františka se snižují platy kardinálů o 10 procent, 

platy vedoucích a sekretářů vatikánských úřadů o 8 procent a všem zaměstnancům od čtvrté 

platové třídy výše se zastavuje pravidelné navýšení mzdy za odpracované roky. 

Opatření je odstupňováno podle úřadů, a tedy také podle výše pobírané odměny. Příjmy kardi-

nálů se krátí o deset procent, vedoucích a sekretářů vatikánských úřadů o osm procent a všem 

kněžím, řeholníkům a řeholnicím ve službách Svatého stolce o tři procenta.  
 

 Počet katolíků ve světě 27. 3. 2021 
   

Počet katolíků ve světě roste přibližně stejným tempem jako počet obyvatelstva, tedy o zhruba 

1,10%. Katolíci dnes tvoří 17,7% světové populace, vyplývá z nové Statistické církevní ročenky 

(Annuarium Statisticum Ecclesiae), za rok 2019. Na konci roku 2019 byla v katolických matri-

kách zapsána jedna miliarda a 345 milionů pokřtěných, což v porovnání s předchozím rokem 

znamená šestnáctimilionový vzestup. V Evropě ovšem počet katolíků podstatně poklesl (z 21,5 

na 21,2%), zatímco v Africe jejich počet vzrostl o 3,4%. Ke katolické víře se hlásí 18,7% Afri-

čanů, v Asii a Americe počet katolíků stoupá rychleji než počet obyvatel. V Oceánii se naopak 

přírůstek katolíků i obyvatel pohybuje na téže úrovni (1,1%). 
 

 Benedikt XVI. poděkoval papeži Františkovi za Josefovský rok 9. 4. 2021 
   

Emeritní papež poděkoval svému nástupci za josefovský rok. Apoštolský list Patris corde, kterým papež 

František tento rok vyhlásil, si přečetl „s mimořádnou vděčností a „nejniternější shodou”. Podle 

Benedikta XVI. se jedná o „velice jednoduchý text, který vychází ze srdce a dotýká se srdcí, v 

čemž právě spočívá jeho veliká hloubka”. Františkův list by měl přispět k hlubšímu uctívání 

světců všeobecně a svatého Josefa obzvláště”, soudí emeritní papež.  
 

 Studium latinského jazyka 9. 4. 2021 
   

Letos se poprvé 9. dubna konal  Světový den latinského jazyka. Iniciativu propaguje Národní 

předsednictví Italské asociace klasické kultury a sponzoruje ji UNESCO a další významné ital-

ské instituce. V církvi latina zůstala živým jazykem i dnes pro dokumenty Svatého stolce, litur-

gické texty i pro další písemnosti; v této souvislosti se obohacuje o nová slova nezbytná pro 

tyto účely. 
 

 Obor studia judaismu na papežské Gregoriánské univerzitě 10. 4. 2021 
   

Kongregace pro katolickou výchovu schválila obor judaismus a židovsko-křesťanské vztahy na 

Papežské Gregoriánské univerzitě - poznání jediného Boha, který je láska, stvoření člověka 

k Božímu obrazu, význam těla a duše, otázka spásy, hříchu a odpuštění, ale rovněž očekávání 

Meisáše; křesťané, kteří prohlubují znalosti judaismu, získávají větší vědomí o vlastní víře.“  
 

 Vatikánský soustrastný telegram k úmrtí prince Philipa 10. 4. 2021 
   

Vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin zaslal jménem papeže soustrastný telegram 
britské královně Alžbětě II.: „Jeho Svatost papež František byl zasažen smutkem, poté co se 
dozvěděl o smrti Vašeho manžela, prince Filipa, vévody z Edinburghu. Upřímnou soustrast Va-
šemu Veličenstvu a členům královské rodiny.“ Princ Philip zemřel 9. dubna ve věku 99 let.  

 

dle IS Radio Vaticana a Internetu zpracoval -AJ- 
 

 

  



 

 HLAS PETROVA NÁSTUPCE 6 
   

 

 

VÝŇATEK Z ENCYKLIKY PAPEŽE PAVLA VI. 
MENSE MAIO – O VÝZNAMU MARIÁNSKÉ ÚCTY 

DUBEN 1965  
 

Nastává měsíc květen, který zbožnost věřících směřuje k Matce Boží. Je to měsíc, bě-

hem kterého křesťané nabízejí Marii vroucí a láskyplnější akty lásky a úcty; a je to i měsíc, 

ve kterém k nám přichází větší množství Božích milosrdných darů z trůnu naší Matky. 

Vzhledem k tomu, že měsíc květen je silnou pobídkou k častějším a horlivým modlit-

bám a protože naše prosby během tohoto měsíce snáze nalézají přístup k jejímu soucitnému 

Srdci, bylo oblíbeným zvykem Našich předchůdců vybrat si tento měsíc, zasvěcený Panně 

Marii, za naléhání na křesťanský lid, aby se veřejně modlil, kdykoli to potřeby Církve po-

žadovaly nebo nějaká vážná krize ohrožovala lidskou rodinu. Podíváme-li se na současné 

potřeby Církve a stav světového míru, máme jasné důvody se domnívat, že současná doba 

je obzvláště vážná a že prosba o koordinovanou modlitbu ze strany všech křesťanů je věcí 

nejvyšší důležitosti. 

Měli byste vědět, bratři, že spoléháme zejména na modlitby dětí a těch, kteří procházejí 

utrpením, protože jejich prosby mají zvláštní moc proniknout do nebe a obměkčit Boží 

spravedlnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o dobrou příležitost, klademe současně 

zvláštní důraz na modlitbu Růžence, tak příjemnou Panně Marii a tak často doporučovanou 

římskými papeži. Dává věřícím mocný prostředek, jak účinně naplnit příkaz našeho bož-

ského Mistra: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám otevřeno. 

Jak dobře víte, bratři, Naše hluboké znepokojení nad tímto stavem věcí není diktováno 

žádnými úzkými vlastními zájmy. Naší jedinou touhou je chránit ty, kteří jsou postiženi 

neštěstím, a podporovat skutečné blaho všech lidí. S jistotou doufáme, že všichni budou 

reagovat na Naše prosby rychlostí a připraveností, a láskyplně všem předáváme své apoš-

tolské požehnání.                                                                                                     zdroj: IS Radio Vaticana  
 

Pospěš, duše, do svatyně  
k nejsvětější oběti    
avšak nejdřív znej se k vině, 
hříchů počni želeti.    
Potom k lásce Mariině  
s prosbou obrať pohled svůj! 
V nebi, mocná Přímluvkyně,  
za nás hříšné oroduj!   

Pospěš, duše, do svatyně! 
Mariánská píseň z r. 1942 

Nápěv: St. Mach, text: Č.Tomíško 
Český kancionál č. 114 

 
 
 
 
 
 
 

Refrén:  Jaké blaho v pouti zdejší, 
že tě Matkou můžem zvát! 

Zdrávas, Panno nejkrásnější, 
zdrávas, zdrávas nastokrát! 

Svatý pokrm nám se chystá 
v Nejsvětější svátosti: 
Přistup, vždyť tu dosti místa, 
kdo jsi v rouchu milosti. 
S Marií zdrav svého Krista, 
kéž by v tobě oheň vzplál 
jako v ní, když dozajista 
vzkříšen se jí ukázal! 

Chléb a víno kněžské dlaně  
k oběti již zvedly výš,   
když se, duše, díváš na ně, 
zda jim také rozumíš?  
Po příkladu Matky Páně 
uměj sebe v oběť dát, 
i když v slzách vlhnou skráně, 
nepřestávej milovat! 

Věřím v Boha všemocného 
v nerozdílné Trojici; 
lidské bídě láska jeho 
přinesla lék hojící. 
Duchem svatým z lůna tvého 
narodil se Boží Syn, 
aby bratra zbloudilého 
přivedl zpět v Otcův klín. 

 
  



 

7 DĚJINY PAPEŽSTVÍ  
   

 

zdroj: Coulombe-Náměstkové Kristovi, Wikipedie 
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KLEMENT X. 
29. duben 1670 – 22. červenec 1676 

* 1590 Itálie, vl. jm. Emilio Altieri  
 

 

 

Pocházel ze starořímské šlechtické rodiny, věnoval se církevní službě, kde později vy-
konával vysoké úřady, ale vždy dával před politikou přednost modlitbě. Kardinálem jej 
jmenoval jeho předchůdce Klement IX. 

Pontifikální jméno si po volbě na Petrův stolec zvolil z úcty ke svému předechůdci. I 
jako papež se více věnoval modlitbě než politice. Kanonizoval řadu svatých včetně mučed-
níků, které povraždili holandští protestanté. Byl ve sporu s francouzským králem Ludví-
kem XIV. o udílení církevních hodností a nabádal jej k dodržování míru. Při polsko-turecké 
válce (jeden z mnohých konfliktů s Tureckou říší v 17. stol.) výrazně finančně podporoval 
polskou stranu. 
 Přispěl též k architektonickému zkrášlení Říma, když nechal na Svatopetrském náměs-
típostavit dvě fontány, které jsou dodnes  obdivovány.  
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bl. INOCENC XI. 
21. září 1676 – 11. srpen 1689 

* 1611 Itálie, vl. jm. Benedetto Odescalchi   
 

Po studiích v jezuitských školách a právnických studiích v Římě a Neapoli postupně 
zastával různé justiční církevní úřady. Vynikal osobní zbožností i pomocí lidem postiže-
ných hladomorem. 

Po zvolení na papežský trůn byla jeho zájmem reforma kurie. Žil velmi střídmě, totéž 
požadoval od svých podřízených a vyhlásil tresty za rodinnou protekci mezi kardinály. 

Velký a dlouhý zápas vedl s francouzským králem Ludvíkem XIV. o pravomoce udílení 
církevních hodností. Mimo jiné také zrušil právo azylu na cizích vyslanectvíh v Římě, které 
bylo zneužíváno k ukrývání různých závadových osob. 

Když r. 1683 začali obléhat VídeňTurci, připojil se papež k panovníkům bojujícím proti 
nim, vyzval dokonce k účasti dosud nezúčastněného polského krále Jana Sobieského a po-
dařilo se Turky zahnat na útěk. 

Stejně jako na sebe byl přísný i na ostatní a vydal dekrety k šíření mravnosti v Římě. 
Potvrdil také zakládací listiny univerzit v Insbrucku a v Guatemale. 

V roce 1956 jej papež Pius XII. prohlásil za blahoslaveného. 
 

 

MY neznamená  já – ty – on, 
ale já s vámi a vy se mnou. 

P. prof. Petr Piťha 

Bůh „nemůže být všude“. 
Proto stvořil matky. 

                    židovské přísloví             
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Promluva sv. Josemaría Escrivá na Zelený čtvrtek 1960  - část 2/2      

Eucharistie a mše svatá v životě křesťana 
uspořádal P. Vít Uher 

 

Teď posloucháme slova Písma, čtení a evangelium, která jsou světlem Ducha svatého, 
jenž k nám mluví v lidských slovech, aby náš rozum poznával a uvažoval, naše vůle se 
upevňovala a naše konání dařilo. Neboť jsme jeden lid, který vyznává jednu víru, 
jedno Krédo, lid, shromážděný v jednotě Otce, Syna a Ducha svatého. Potom přichází obě-
tování chleba a vína, darů lidí. Není to mnoho, ale provází je modlitba: S duší pokornou a 
se srdcem zkroušeným prosíme, Bože, ať se dnes před tebou staneme obětí, která se ti za-
líbí. Opět si připomeneme svou bídu a touhu, aby všechno, co jsme Pánu přinesli, bylo ryzí 
a čisté. Umyji své ruce, mám v úctě důstojnost tvého domu. Už před lavabem, umýváním 
rukou, jsme vzývali Ducha svatého a prosili, aby požehnal oběť, která bude přinesena jeho 
svatému jménu. Hned nato se obracíme k Boží Trojici – Suscipe, Sancta Trinitas –, aby 
přijala naše obětní dary, které jsme přinesli na památku života, umučení, vzkříšení a nane-
bevstoupení Krista, ke cti Marie vždy Panny a ke cti všech svatých. 

 

Potom se kněz modlí Orate, fratres, modlete se, bratři a sestry, aby tato oběť prospěla 
všem ke spáse, neboť je to má i vaše oběť, oběť celé církve. Modlete se, bratři, i když se 
vás sešlo jen málo, ano i kdyby byl viditelně přítomen jen jeden křesťan, ano, i tehdy, 
kdyby byl kněz sám; neboť každá mše svatá je oběť za všechny, vykoupení všech kmenů 
a jazyků, všech lidí a národů (srov. Zj 5,9). Skrze společenství svatých se dostává všem 
křesťanům z každé mše svaté milost, bez ohledu na to, zda je slavena v přítomnosti tisíců 
nebo zda při ní knězi přisluhuje jen dítě, a k tomu ještě roztržité. Nebe a země se spojují a 
spolu s anděly zpívají Sanctus, Sanctus, Sanctus... (Svatý, Svatý, Svatý). Má chvála a ve-
lebení se spojuje s anděly, není mi to zatěžko, neboť vím, že stojí kolem mne a klaní se 
Trojici, když slavím mši svatou. Také vím, že pro své důvěrné spojení s Nejsvětější Trojicí 
a proto, že je Matkou Krista, jeho těla a krve – Matkou Ježíše Krista, pravého Boha a 
pravého člověka –, zde určitým způsobem spolupůsobí Panna Maria. Počala Ježíše Krista 
bez přispění muže, jedině mocí Ducha svatého, a dala mu krev, onu krev, kterou obětoval 
na Golgotě a při mši svaté jako výkupnou oběť. 
 

Eucharistickou modlitbu začínáme s dětinskou důvěrou, neboť Boha nazýváme naším 
Otcem. Říkáme mu clementissime Pater – nejdobrotivější Otče. Prosíme ho za církev a za 
všechny, kdo ji tvoří, za papeže, za svou rodinu, za své přátele a známé. Katolický křesťan 
zde s všeobjímajícím srdcem prosí za celý svět, neboť z naší horlivosti nesmí být nic vy-
loučeno. Aby naše prosby byly vyslyšeny, pamatujeme na společenství se slavnou a vždy 
panenskou Boží Matkou Marií a s hrstkou lidí, kteří jako první Krista následovali a pro 
něho zemřeli. Quam oblationem... Blížíme se teď k okamžiku proměnění. Ve mši svaté 
jedná skrze kněze opět Kristus: Toto je moje tělo. Toto je kalich mé krve. – Ježíš je mezi 
námi. Při přepodstatnění se obnovuje bezmezná pošetilost Boží lásky. Až dnes tento oka-
mžik přijde, pokusme se, každý z nás, říci ve svém srdci Pánu, že nás od něho nesmí nic 
odloučit, že jeho bezbranné obětování se pod křehkými způsobami chleba a vína z nás 
udělalo dobrovolné otroky: Praesta meae menti de te vivere, et te illi semper dulce 
sapere, dej mé duši stále z tebe žít, v tobě Boží lásku rozjímat a ctít. A znovu jsou tu prosby 
– neboť my lidé jsme skoro vždy ochotni prosit: za své zemřelé bratry, za sebe samy. Sem 
můžeme vložit všechny své nevěrnosti a své ubohosti, těžké břemeno, neboť on je chce 
nést pro nás a s námi. Eucharistická modlitba nakonec znovu oslavuje Nejsvětější Tro-
jici: per Ipsum, et cum Ipso et in Ipso (skrze něho a s ním a v něm) – skrze Krista, s Kristem 
a v Kristu, naší lásce, patří tobě, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého všechna 
čest a sláva po všechny věky věků.  
  



 

9 DUCHOVNÍ ÚVAHA  
   

 
 

 
Trpělivost a víra 

 

Trpělivost je velkou předností učitelů a my jsme velkou měrou učiteli sebe sama, bděte tedy 
nad tím, aby vaše duše byla pokojná, jak to je jen možné. Z nepokoje, zmatku a neklidu nepo-
chází nic dobrého. Je nutné vyhýbat se jim. Vnitřní pokoj zaujímá přední místo mezi tím, co 
nám prospívá. Bez něj by ostatní dobré věci téměř neměly smysl. Člověk, který jej mám, může 
doufat ve vše ostatní. Da pacem Domine. Pax vobis. (Pane, daruj nám pokoj. Pokoj vám). 

 

Trpělivost není jistě vlastnost, se kterou by se člověk narodil. Jak se s tím máme vyrovnat? 
Prosit o ni Boha. Ten nám ji dá, možná kapku po kapce, ale dá nám ji určitě. To stačí. Když se 
zkouška prodlouží, kříž nás velmi tíží. Rádi bychom od něj byli osvobozeni. Kdyby nás však 
Bůh vyslyšel, v hloubi duše bychom toho litovali, ale už by bylo pozdě. Připomíná nám to zá-
sadu sv. Františka Saleského: „Nic nežádat, nic neodmítat.“ Přesto bychom o jedno prosit měli: 
o milost, abychom měli dost trpělivosti žít ze dne na den, od jedné chvíle ke druhé a nepřipojo-
vali k přítomnému utrpení ještě utrpení minulá a ta, která teprve přijdou. Naše ubohá duše by 
toho tolik najednou ani neunesla. Mějme s ní slitování. 

 

Pokud se do vašeho pokoje vmísil neklid, udělejte to, co je ve vašich silách, abyste svůj pokoj 
získali zpět, ale v klidu, nenásilně. Začněte takto: nemluvte, nepište, nedělejte nic vyjma ne-
zbytných věcí, dokud se vše nenavrátí do původního pořádku. Je to metoda sv. Vincenta z Pauly 
a my se s ní také můžeme ztotožnit. 

 

Potřebujeme jediné – líbit se Bohu. I kdybychom měli všechno bohatství světa, kdyby nás 
všichni obdivovali, ale nelíbili bychom se Bohu, všechny tyto pocty a všechen obdiv by nám 
byly k ničemu. Když je Pán s námi spokojený, když nás rád navštěvuje, aby spočinul v našem 
srdci, když se mu u nás líbí… tehdy máme vyhráno, a co se týče věcí tohoto světa, na těch vůbec 
nesejde. 
Naší moudrostí by mělo být úsilí zalíbit se Bohu ve všem, vždycky, stále více, tak, aby ho naše 
duše okouzlila. Jak to dokážeme? To nám radí sv. Pavel, nebo nás alespoň upozorňuje na jeden 
z nepostradatelných prostředků: Bez víry se však Bohu nelze líbit. (Žid 11,6) 

 

Chceme-li se pustit do „dobývání“ Boha, musíme začít právě tím. Víra je pevné přilnutí 
našeho ducha k Božímu slovu. Díky víře podřizujeme Pánu svého ducha, své srdce i svou vůli. 
Vyznáváme, že Bůh je pravda, že je pravdomluvný a neomylný, a to mu dělá radost. Uctíváme 
jej. Učitel je spokojený, když mu učedníci věří i tehdy, když nerozumí tomu, co říká. Otec má 
radost, že mu jeho děti důvěřují. A nesmírně to obohatí naši moudrost, vždyť máme účast na 
opravdovém poznání Boha! On vidí, my věříme. 
 

 

Z písně k sv.Janu Nepomuckému: Vroucně vzýván budiž, svatý Jene… 
(text dle Českého kancionálu před současnou úpravou) 

 

V zemi české kolébka tvá stála, ozářena slávou nebeskou. 
Duše dětská Boží láskou plála, čistotou se skvěla andělskou. 

Pán náš spatřiv spanilé tvé ctnosti, k službě svaté tebe vyvolil; 
ozdobil tě kněžskou důstojností, abys vůdcem lidu svého byl. 

 

Duši tvoji blaží nebes sláva, tělo svaté český národ ctí, 
věky dávné úctu tobě vzdává v Prahy zlaté věrném objetí. 

Dej, ať věrných Čechů zbožné plémě v úctě chová svatý odkaz tvůj: 
Za svůj lid a blaho české země, mučedníku Páně, oroduj! 
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VENI, CREATOR SPIRITUS 

 
 

Tato úvodní slova známého svatodušního hymnu (Přijď, Duchu-Stvořiteli) znějí zvláště ak-
tuálně v neděli Slavnosti Seslání Ducha svatého (letos 23. května). Ano, Duch svatý je 
opravdu Tvořitelem – sesláním svých darů  nás tvoří schopnými a kompetentními k jejich 
tvůrčímu přijímání a rozvíiení Božích zásahů do našich životů. 
Těch darů je sedm. Jak často o ně jejich Dárce prosíme? Jak se sami připravujeme na jejich 
přijetí? A umíme je vůbec vyjmenovat? 
 

1 DAR MOUDROSTI   
HYMNUS 

VENI, CREATOR 
(9. století) 

český překlad latinského textu: 
 

Už tvůrčí Duchu svatý přijď 
nitra svých věrných navštívit 
a naplň Boží milostí 
hruď naši, kterou stvořil jsi. 
 

Ty Těšitel jsi nazýván, 
dar vzácný, jejž Bůh seslal nám, 
zdroj živý, láska, oheň v ní 
a posvěcení duchovní. 
 

Tys dárce darů sedmerých, 
prst Boží v dílech veškerých, 
jsi slavný slib, jejž Otec dal, 
jímž hrdla řečí požehnal. 
 

Zažehni světlo v myšlení, 
svou láskou srdce prožehni, 
v čem tělo klesá slabostí, 
tam napřim síly milostí. 
 

Odpůrce zažeň do dáli 
a uděl nám mír trvalý, 
ať se vždy pod tvým vedením 
vyhneme vlivům škodlivým. 
 

Nauč nás Boha Otce znát, 
líp jeho Syna poznávat 
a v tebe Duchu od obou 
vždy věřit s myslí pokornou.  
Amen. 

breviář OP 

 

 
 

Učí nás dívat se na život Božíma očima a utvořit si 
správnou stupnici hodnot včetně schopnosti vidět v 
každém člověku dobro. 

 

2 DAR ROZUMU  

Nejedná se o intelektuální schopnost, kterou mů-
žeme být nadáni více či méně. Jde o milost, kterou 
může dát jenom Duch svatý a která v křesťanovi pro-
bouzí schopnost překročit vnější aspekt reality a pro-
bádat hlubiny Božího myšlení a jeho plán spásy.  

 

3 DAR RADY  

Skrze dar rady osvěcuje sám Bůh svým Duchem naše 
srdce, aby nám dal pochopit, jak máme správně mlu-
vit či jednat a kterou cestou se ubírat.  

 

4 DAR SÍLY  

Dar síly není nezbytný jenom v některých okolnos-
tech či zvláštních situacích. Tento dar musí být zá-
kladním rysem naší křesťanské existence, v běžnosti 
našeho každodenního života. Potřebujeme tuto sílu, 
abychom šli dál ve svém životě, ve víře.  

 

5 DAR UMĚNÍ  

Pomáhá dávat věci do souvislosti s konečným cílem, 
učí žít a ovládat se – vtiskuje Boží slovo do srdce, při-
pomíná nám ho a uschopňuje podle něj žít jako 
opravdoví křesťané, pomáhá vidět Boha ve stvoření. 

 

6 DAR ZBOŽNOSTI  

Umožňuje poznat velké Boží milosrdenství k nám a 
opětovat ho láskou k Bohu i lidem, navozuje radost z 
Boží blízkosti. 

 

7 DAR BÁZNĚ BOŽÍ  

Učí mít rád Boha nade všechno, není strachem z 
Boha, ale úctou k němu, bázeň před hříchem a touha 
být stále v Boží blízkosti, utvrzuje vědomí, že vše 
máme od Boha. 

 

 

Z podkladů Katechismu katolické Církve a svatodušních katechezí papeže Františka z r. 2015 zpracoval  -AJ- 
  



  

11 AKTUÁLNÍ TÉMA  
   

 

Kardinál Domini Duka:   Věda bez víry Covid-19 neporazí 
Epidemii musí porazit symbióza vědy a víry, jedno bez druhého nemůže fungovat, 

tvrdí kardinál Dominik Duka. „Víra bez poznání není vírou, to se zvrhne ve fanatismus, 
který pak nemůže člověku pomáhat. A pokud by věda existovala bez jakékoliv víry, tak se 
stane jen technikou, která nepomůže." 

Podle kardinála se postoj lidí k pandemii oproti minulému roku výrazně změnil. Nyní 
na ní mnoho lidí parazituje. „I do medicíny se vloupává komerce, konkurence. A to jsou 
potom ty důsledky, proč se cítíme frustrovaní.“ 

Kardinál Duka ocenil také využívání moderních technologií, které pomáhájí modlitbu 
přenášet do domácností. Ale online mše pro něj nejsou plnohodnotnou bohoslužbou, ale 
pouze dočasnou náhražkou. 

zpracováno dle textu ČBK 
 

 

X ODSTRAŇOVÁNÍ LITURGICKÝCH NEDOSTATKŮ  2/6 X 
 

Liturgie je viditelným projevem vztahu Církve ke Kristu. Jejími účastníky a tedy i vykonavateli 
jsou nejen duchovní osoby, ale prakticky všichni pokřtění přítomní. Proto je nutné stanovit ur-
čitá pravidla nejen pro účast, ale i pro vnější projevy všech těchto účastníků liturgie, zvlášť po-
kud jde o mši svatou. Tato pravidla obsažená v Mešním řádu nelze ale brát pouze jako nějaká 
doporučení, jde totiž o závazné normy, které je nutné dodržovat. V několika částech postupně 
poukážeme na negativní prvky, které se u nás často nebo i trvale projevují, s cílem jejich od-
stranění a tím i zkvalitnění liturgického života naší farnosti.                                                      -AJ- 
 

2.  Hlasitost odpovědí, hlasitost zpěvu 
Dlouhotrvajícím nedostatkem v naší farnosti je malá hlasitost společně pronášených modliteb a od-
povědí. I přes mnohé výzvy zní při jejich společném pronášení spíše „mumlání“ než hlasitá společná 
modlitba. (V současnosti je to ještě umocněno povinně nasazenými rouškami, které onu nevýraznost 
pronášení zvětšují.) Zvláště je to znát při odpovědi „Amen“, která znamená Tak to je!, Tak to 
chceme!, Tak to vyznáváme!  Nevýrazně pronesené slovo tento postoj těžko vyjadřuje. Zde je látka 
k zamyšlení pro všechny. 
Stejně tak jako tiché odpovědi nepřispívá k dokonalosti liturgie tichý zpěv. Jistě, zde je nutno vzít 
v úvahu různý stupeň schopnosti zpěvu jednotlivých lidí, ale většina z těch, kdo při zpěvu pouze 
„šeptají“, by byla jistě schopna zpívat hlasitěji a přitom dobře. Spojme tedy schopnost s ochotou! 
V současnosti se bohužel společný zpěv ze známých důvodů při liturgii příliš neuplatňuje a tak dou-
fejme, že po jeho opětném povolení vytryskne naplno. Qui bene cantat, bis orat – Kdo dobře zpívá, 
dvakrát se modlí! 
 

 

 
 

 

 

On, Král slávy, 
vyzdvižen nad nebesa, usedl po tvé pravici. 

Andělé žasnou, že člověk je soudcem světa a pánem vesmíru. 
A my se radujeme, že tvůj Kristus nepřestal být jedním z nás. 

Proto tě oslavujeme a zpíváme Ti novou píseň. 
 

na motiv preface o Nanebevstoupení Páně 
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Svátek matek (den matek) se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. Matkám 
věnovaný den má být oceněním daru a oběti mateřství. 

Kořeny lze vypátrat již ve starořímské oslavě mateřství, která připadala na první březnový den. 
Nazývala se Matronalie a byla zasvěcena bohyni Juno, ochránkyni vdaných žen a nastávajících rodi-
ček. Dalším projevem byl od šestnáctého století tzv. Mothering Sunday. Šlo o křesťanský svátek, 
kterému byla určena čtvrtá neděle od začátku půstu. Mladší lidé v ten den trhali květiny, které při-
nesli buď do kostela nebo své matce. Ve Velké Británii a Irsku přetrvalo toto časové vymezení svátku 
a dnes v tento den slaví tradiční, světský svátek matek. Opravdovou zakladatelkou se stala Anna 
Marie Jarvisová, když zavedení svátku matek prosazovala k památce své veřejně dobročinné vlastní 
matky. Veřejně se slavil od r. 1914, od roku 1923 se zásluhou Alice Masarykové dostal i na české 
území. Za vlády komunistů však dostal přednost březnový Mezinárodní den žen.  

V křesťanském pojetí tohoto dne nemůže být opomenuta Matka-Panna Maria. Ona 
je vzorem a pomocnicí všech matek. A také bychom o tomto svátku neměli zapomenout  
na spolupatronku naší farnosti sv. Annu ani na naše české matky–světice, sv. Ludmilu, 
sv. Zdislavu. Prosme je o tolik potřebnou přímluvu a pomoc pro naše maminky. A každý 
by měl v ten den sepnout ruce k modlitbě za svoji maminku – a to i když na její památce 
leží nějaký stín; žijícím vyprošujme ochranu a zemřelým věčné světlo. A nezapomeňme 
prosit ani za ženy, které dítě počaly, ale nechtějí mu dovolit narodit se mezi nás. 

s využitím internetových zdrojů zpracoval -AJ- 
 

Jaroslav Seifert:  Večerní píseň 
báseň ze sbírky Maminka 

 

Když bylo dobře mamince,   Když zpívala, hned vesele    Když padala již únavou 
bylo i pěkně v našem bytě.   spustili ptáci před okny nám.    a večer spát nás odnášela, 
Hmoždíř, který stál na skřínce,  Měla-li mráček na čele,     tu rukou drsnou od popela 
zatřpytil se a okamžitě     odletěli hned ptáci jinam.     stlala nám měkce pod hlavou. 
skla oken, po nichž před chvilkou Zmlkli jsme rázem, ztichl smích.   V hořáku ještě přede plyn 
plakalo ještě bílé jíní,     I černé kotě, které tlapkou    a nad pelestí přechází nám, 
svítila opět po kuchyni,     pohrávalo si se skořápkou,    podobaje se pavučinám, 
kde vonělo to vanilkou.     dívalo se jí po očích.      velikánský stín maminčin. 

Dnes už tak šťastně neusínám. 
 

Jaroslav Seifert (1901 – 1986) patří mezi naše nejznámější básníky 20. století. Narodil se na Žižkově 
(v dnešní Bořivojově ul.) v rodině původně úředníka, později dělníka a věřící katolické matky. V r. 
1984 obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Básnická sbírka Maminka je z r. 1954. 
 

 

Mnoho lidí se velmi zajímá o děti v Indii a v Africe, kde jich mnoho umírá na 
podvýživu. Ale milióny jiných dětí umírají z vůle své vlastní matky. A v tom 
je dnes největší překážka míru: protože pokud je matka schopná a ochotná 
zabít své vlastní dítě, co brání tomu, abych zabil já tebe nebo ty mne? Mezi 
tím není žádný rozdíl. 
Potrat je proto tak strašný, neboť matka zničí jak život, tak lásku: život dítěte 
a lásku matky.                                                                        Matka Tereza (1910 – 1997) 
 

 

  

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-matek-74/
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Mariánská poutní místa v liturgickém kalendáři 
Nejznámější světová mariánská poutní místa mají svoji odezvu i v celocírkevním  liturgickém kalendáři, 
který obsahuje celkem 6 nezávazných památek s touto tématikou. Ostatní poutní místa mohou být zmí-
něna v liturgickcýh kalendářích jednotlivých diecézí. 

 

PANNA MARIA LURDSKÁ 
nezávazná památka: 11. února 

11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve skalní jeskyni poblíž měs-
tečka Lurdy ve Francii Pannu Marii. Zjevení se opakovalo do 16. července ještě sedmnáct-
krát. K jeskyni, v níž vytryskl pramen vody, přichází od té doby množství poutníků, mezi nimi 
velký počet postižených nejrůznějšími neduhy. Výzva Matky Boží k pokání probudila v Církvi 
hlubší zájem o modlitbu a službu lásky a podnítila péči o nemocné. Slavení dnešní památky 

rozšířil na celou církev papež Pius X. r. 1907. 
 

PANNA MARIA FATIMSKÁ nezávazná památka: 13. května 

U Fatimy v Portugalsku r. 1917 od 13. května šestkrát zjevila Panna Maria třem dětem ve 
věku 7 - 10 let. Účelem zjevení bylo chránit lidstvo před zlem, které svými hříchy přivolává, 
zejména před peklem. K tomu mají napomáhat oběti, modlitba růžence i uctívání Mariina 
srdce. To všechno má podporovat i vytvořené poutní místo kolem kaple, kterou požadovala 
vystavět. Všechna od ní sdělená tajemství se vyplňují. 

 

PANNA MARIA KARMELSKÁ nezávazná památka: 16. července 

Biblické texty oslavují krásu Karmelu. Na této hoře, zdvihající se na břehu Středozemního 
moře poblíž dnešní Haify, bránil prorok Eliáš čistotu víry vyvoleného národa. Ve 12. stol. se 
tam usadila skupina poustevníků. V obláčku vystupujícím z moře a přinášejícím déšť  spat-
řovali předobraz Matky Boží a své řeholní společenství svěřili pod její ochranu. Podle tradice 
jim svěřila Panna Maria škapulíř s příslibem  ochrany pro ty, kdo ho budou nosit. Památka 

Panny Marie Karmelské byla r. 1726 rozšířena na celou církev. 
 

PANNA MARIA SNĚŽNÁ nezávazná památka: 5. srpna 

Bazilika Santa Maria Maggiore v Římě je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších marián-
ských kostelů na Západě. Dřívější název „Panny Marie Sněžné“ má původ v legendárním 
vyprávění, že místo, kde měl být kostel postaven, se v srpnu pokrylo sněhem. Papež Had-
rián II. zde v r. 867 položil na hlavní oltář slovanské bohoslužebné knihy, a tak je schválil a 

povolil jejich užívání. 
 

PANNA MARIA LORETÁNSKÁ nezávazná památka: 10. prosince 

V roce 1699 zavedl papež Inocenc XII. jako zvláštní mariánský svátek pro Loreto "Přenesení 
svatého domu" slavený v tento den. Je připomínkou Panny Marie Loretánské, protože v noci 
na 10. prosinec došlo dle legendy k zázračnému přesunu domku Panny Marie z Nazareta 
do Lorety v Itálii. Jako důvod se předpokládá záchrana před zničením od nepřátel křesťanů. 
V r. 2019 byla tato památka zapsána do celocírkevního liturgického kalendáře. 

 

PANNA MARIA GUADALUPSKÁ nezávazná památka: 12. prosince 

Panna Maria Guadalupská je označení obrazu ze 16. století, který měl údajně vzniknout zá-
zračným způsobem jako důkaz zjevení Panny Marie svatému Juanu Diegovi. Jde o nejzná-
mější a nejuctívanější obraz v Mexiku a celé Latinské Americe. V r. 1945 byla Panna Maria 
Guadalupská prohlášena Svatým otcem Piem XII. patronkou a ochránkyní Ameriky. 

-AJ- 
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Pokračování rozhovoru s Veronikou Hanzlíkovou (*1983), která miluje 

svou rodinu, psaní a taky sladkosti a práci s lidmi. Svým životním příbě-

hem je jim ráda inspirací a pomáhá ostatním získat sílu i naději. A sa-

mozřejmě poradí i v oblasti výživy a jídla, když je to její profese. Má dvě 

děti a s manželem se těší na další děťátko. 
 

Kdo nejvíce ovlivnil Tvou víru a z jakého důvodu? 
Až zpětně jsem si uvědomila, že mě velmi podpořil mladý muž jménem Pavel. Znali jsme se z hradu 

Bítov, kde on dělal jako brigádu průvodce a já tam byla ve svých 15 letech na prohlídce hradu s 

rodiči. Pokukovali jsme po sobě a za pár týdnů jsme se občas začali potkávat na autobusové lince 

Brno – Jemnice, když jsme oba jezdili ze školy domů. Potkávali jsme se takhle asi dva roky a když 

jsme oba měli mobilní telefony, vyměnili jsme si telefonní čísla. Jenže Pavel začal pracovat a já 

studovat na vysoké škole. Naše cesty se na několik let rozdělily. Pak ale zemřel po nehodě na motorce 

můj přítel Petr a já si vzpomněla právě na Pavla. Zkusila jsem mu zavolat a několikrát jsme se znovu 

sešli. Pavel mi tehdy půjčil knihu A přesto říci životu ano od vídeňského psychiatra s českými kořeny 

Viktora Frankla. To byla první pohnutka k tomu začít důvěřovat, že Bůh pro nás má nachystané různé 

zkoušky, ale že to nemyslí s námi zle. Naopak že nám spíše žehná a pomáhá nám najít naši cestu. 

Když jsem pak po dalších dlouhých letech hledala svého kmotra, znovu jsem si vzpomněla na Pavla 

a jeho útěchu v prvních měsících mojí velké životní ztráty. Oslovila jsem ho a on se stal mým kmo-

trem. Druhou osobou, která mě velmi ovlivnila na mojí cestě k víře a Bohu, byla kamarádka Ivana. 

Ta mě vzala poprvé do kostela, tehdy na mši/setkání Církve Bratrské. Tam jsem poprvé v životě 

poznala sílu chval a zpěvu k Bohu a postupně si léčila svoji duši dál. Následovaly schůzky a čtení z 

Bible pro křesťanské podnikatele, kam mě také brávala právě Ivanka. A i když je křtěná v evangelické 

církvi, přijala pozvání na můj křest a doprovodila mě i svojí laskavostí a podporou ke křtu. Katolický 

křest jsem přijala z rukou kněze, který křtil i moje dvě děti, a nakonec po mých opakovaných žádos-

tech svolil k přípravě ke křtu i pro mě. Původně jsem měla katechismus absolvovat u nás v Praze, 

jenže děti jsme křtily v Dukovanech u mých rodičů a můj muž je také křtěný v katolické víře, proto 

jsem nakonec absolvovala přípravu ke křtu na Moravě. 
 

Mohla bys říct čtenářům něco o své nemoci a jak ses z ní dostala?  
Ve dvaceti letech mi byla diagnostikována ulcerózní kolitida. To je chronický zánět tlustého střeva 

na autoimunitním podkladu, který se podle lékařů dá sice léčit, ale ne vyléčit. Jenže po zhruba pat-

nácti letech od diagnózy jsem se dostala do tak výborného stavu, že jsem vysadila dokonce klasické 

léky a jsem úplně v pořádku i bez nich. Můj lékař to označil za zázrak. Já to vnímám jako velké 

požehnání od Boha, kterého by se mi ale nedostalo, kdybych svému uzdravení nešla naproti. Prostě 

jsem nezůstala sedět s rukama založenými v klíně a jen s klasickou léčbou, ale hodně jsem pracovala 

na svojí psychické i fyzické kondici. Za pomoci kvalitní stravy, pohybu, bylinek, potravinových do-

plňků a třeba i psychosomatického lékaře. Velký zlom a požehnání bylo těhotenství s dcerou, které 

zjevně pomohlo i mojí imunitě a Bůh tak mohl dokončit zázrak, který jsem se pokusila u svojí nemoci 

učinit. Jsem vděčná za tohle požehnání a stále o sebe dál pečuji, protože to je základ právě pro to, 

aby mi stále bylo tak žehnáno. 
 

Můžeš čtenářům Prokopských listů doporučit nějakou další oblíbenou 

knížku?  

Jednou z první knih, které mi pomohly na mojí cestě k Bohu a k víře byla kniha 

Biblické příběhy od Slavomira Ravika. Vysvětlila mi hodně příběhů z Bible, 

mimo jiné mi přinesla velké pochopení například Jobova příběhu. 
 

 

rozhovor  př ipravi la  Lucia Ferencei  
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EUCHARISTICKÁ ADORACE MODLITBA RŮŽENCE 

Každý první čtvrtek v měsíci po mši sv. od 18:00 
u sv. Prokopa probíhá do 20:00 tichá adorace před 
vystavenou Nejsvětější svátostí. 

Modlitbou růžence oslovujeme Pannu Marii a roz-
jímáme o různých událostech z Ježíšova života. 
Společně se modlíme v neděli od 7:25 u sv. Anny 
a ve středu od 17:20 u sv. Prokopa. 

 

KŘEST SVÁTOST SMÍŘENÍ 
Křest dospělých: S knězem je nutné domluvit osobní 
setkání, po kterém následuje příprava ke křtu (kate-
chumenát). Příprava začíná po velikonocích, křest pak 
bude uskutečněn o velikonocích příštích. 
Křest dětí do 6 let: Při osobním rozhovoru rodičů 
s knězem bude dohodnuta příprava na křest dítěte. 
Křest dětí 7-14 let: Při osobním rozhovoru s knězem 
bude dohodnuta příprava dítěte.  

Svátost smíření (sv. zpověď) lze přijmout: 
sv. Prokop: po, st, čt, pá  17:25-17:50 
sv. Roch: ne 16:30-16:50, září-červen st od 6:30 
sv. Anna:  ne 7:30-7:50 
S knězem lze individuálně dojednat i jiný termín. 
Dle církevního přikázání je nutné svátost smíření při-
jmout alespoň jednou do roka - v době velikonoční. Do-
poručuje se však častější přijímání této svátosti. 

CÍRKEVNÍ SŇATEK SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 
Nejde o pouhý právní akt, ale o svátost, ke které je nutná 
určitá doba přípravy. Počátkem je osobní setkání s kně-
zem a domluva doby přípravy (cca 3 měsíce). 

Tato svátost, ve které se přijímají dary Ducha sv., se 
v naší farnosti udílí zpravidla na podzim. Zájemci o pří-
pravu se domluví na jejím průběhu s knězem. 

SVÁTOST NEMOCNÝCH CÍRKEVNÍ POHŘEB 
V případě potřeby lze požádat o její udělení kněze, 
v naléhavých případech kdykoli. Svátost se udílí buď 
doma u nemocného nebo v jiném místě (nemocnice, 
domov seniorů apod.). 

Ať už jde o pohřeb na hřbitově, rozloučení v obřadní 
síni nebo uložení urny do hrobu, je vždy nutné domlu-
vit čas obřadu dříve s knězem než s pohřební službou. 
Účast kněze však není možná u tzv. „společného rozptylu“. 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ DĚTÍ 
1.  předškoláci + 1. ročník ZŠ:  út 15:45 
2.  2. ročník ZŠ:   út 16:45   
3.  3.ročník ZŠ + příprava k 1. sv. příjímáni:  čt 15:15 
4.  4. – 5. ročník ZŠ:  čt 16:15 
5.  8. ročník ZŠ+ středoškoláci:  dle informace na webu 

Bližší informace na webových stránkách farnosti 
nebo e-mailem: 
MiladaProvinska@seznam.cz  
kroneisljakub@seznam.cz 

 

BIBLICKÁ HODINA HOVORY O VÍŘE MALÁ LITURGIKA POLEDNÍ ATELIÉR 
Společné čtení a objasňo-
vání částí bible dle předem 
stanoveného rozpisu. 

čt 19:00-20:30 
(kromě 1. čt v měsíci) 

Pro katechumeny a pro 
všechny, kdo hledají smysl 
života z víry a chtějí se při-
pravit na přijetí svátostí. 

neděle 17:00-18:00 

Hovory o liturgii a liturgic-
kém dění v Církvi i o všeo-
becných liturgických otáz-
kách.  po 18:45-20:00 

 (říjen-duben) 

Setkání převážně žen ke 
zdobení svíček a výrobě 
drobných užitečných před-
mětů, háčkování, šití apod. 
pá 9:00-12:00 (říjen-květen) 

 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI CHRÁMOVÝ FARNÍ SBOR ÚKLID KOSTELŮ 
Vzájemná i odborná pomoc 
pro ty, kdo pociťují slábnutí 
své paměti 

po 17:15 

Na zkoušky jsou zváni všichni, kdo mají zá-
jem zkrášlit svým zpěvem průběh liturgie a 
chtějí zakusit příjemné a srdečné prostředí. 

po 18:30 

Každou druhou sobotu v měsíci po mši sv. 
u sv. Prokopa v 8:00 se přítomní rozdělí do 
skupin a začne úklid kostěšlů farnosti. Rádi 
uvítáme každého, kdo bude chtít pomoci. 

Pokud není stanoveno jinak, konají se uvedené aktivity ve Farním centru – Čajkovského 36, Praha 3. 
Některé aktivity jsou v současné době a o školních prázdninách přerušeny nebo omezeny; informace 
jsou včas zveřejněny na webových stránkách farnosti. 

webové stránky farnosti:  www.farnost-zizkov.cz 
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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  30. 4. 2021: 

výše dluhu (úvěr): Kč 2 859 538,21 
sbírka na splácení úvěru – duben 2021: 
č. účtu farnosti: 4200172251/6800 (Sberbank) 

povinná měsíční splátka:  Kč 29 324,- 
Kč 15 675,- 
VS na opravu kostela sv. Anny: 26072013 

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

PROKOPSKÉ LISTY 338 – KVĚTEN 2021 
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. 
 


