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PROKOPSKÉ LISTY 
MĚSÍČNÍK ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U SV. PROKOPA 

PRAHA 3 – ŽIŽKOV 

Z
Á

Ř
Í 
 2

0
2
1

 

 

 
 

341 
  



 

 LITURGICKÝ KALENDÁŘ 2 
   

 

ZÁŘÍ 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 

1  st 22. týden v mezidobí   

2  čt 22. týden v mezidobí   

3  pá sv. Řehoř Veliký památka 

4  so 22. týden v mezidobí   

5  ne 23. neděle v mezidobí   

6  po 23. týden v mezidobí   

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

8  st NAROZENÍ PANNY MARIE  SVÁTEK 

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

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

11  so 23. týden v mezidobí  

12  ne 24. neděle v mezidobí  

13  po sv. Jan Zlatoústý  památka 

14  út POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE SVÁTEK 

15  st Panna Maria Bolestná   památka 

16  čt sv. Ludmila  památka 

17  pá 24. týden v mezidobí (sv. Kornelius a Cyprián)  (sv. Robert Ballarmin)  

18  so 24. týden v mezidobí   

19  ne 25. neděle v mezidobí   

20  po sv. Korejští mučedníci památka 

21  út SV. APOŠTOL A EVANGELISTA MATOUŠ SVÁTEK 

22  st 25. týden v mezidobí   

23  čt sv. Pius z Pietrelciny památka 

24  pá 25. týden v mezidobí  

25  so 25. týden v mezidobí  

26  ne 26. neděle v mezidobí  

27  po VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA SLAVNOST 

28  út SV. VÁCLAV SLAVNOST 

29  st SV. ARCHANDĚLÉ MICHAEL, GABRIEL, RAFAEL SVÁTEK 

30  čt sv. Jeroným  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:   Zřícenina hradu Tetín – místo smrti sv. Ludmily. 
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3 ÚVODNÍ SLOVO  
   

Milí farníci a přátelé, 
                      tento měsíc je vždy spojen s památkami mnoha 

světců, ale především s našimi významnými národními světci a to se sv. 
Ludmilou a sv. Václavem. Letos si připomínáme 1100 let od smrti sv. 
Ludmily na Tetíně u Berouna. Proto se bude konat na tomto místě Ná-
rodní pouť, jejíž vyvrcholením bude mše sv. sloužená papežským legá-
tem vídeňským kardinálem Christofem Schönbornem v sobotu 18. září. 
Je to příležitost zastavit se u významu života této světice, která zásad-

ním způsobem ovlivnila šíření křesťanské víry v našich zemích. Přijala sv. křest po svém 
manželovi Bořivojovi též od sv. Metoděje a v opravdové křesťanské víře vychovávala ne-
jen své syny Spytihněva a Vratislava, ale i vnuka Václava. Nepřijala křest kvůli manželovi 
formálně, ale přijala víru celým srdcem a nechala se jí zcela proniknout, a proto se stala 
velmi autentickou svědkyní o Ježíši Kristu svým synům i vnukovi Václavovi. Můžeme říci, 
že nakonec i kvůli této své horlivosti a autenticitě ztratila život, když ji nechala zabít její 
snacha Drahomíra. Avšak z jednání a vlády sv. Václava je jasně vidět, že sv. Ludmila svou 
úlohu v předávání víry splnila a napomohla tak k jejímu zakořenění a upevnění v našem 
národě. Předávání víry a svědectví autentického křesťanského života jsou i v dnešní době 
absolutně nutné pro znovuobnovení křesťanského života v naší vlasti. Předávání víry je na 
prvním místě výhradním úkolem, povinností ale i privilegiem katolických rodičů, kteří při 
křtu dítěte slibují, že ho budou vychovávat podle Božího zákona a učit milovat Boha a 
bližního, jak nás to naučil náš Pán Ježíš Kristus. Dávají tedy slib před Bohem, ze kterého 
se budou jednou na věčnosti zodpovídat, jakým způsobem ho naplňovali a žili. Na druhém 
místě patří tato povinnost kmotrům a dále i prarodičům a všem ostatním v rodině, kteří 
přijali sv. křest a zavázali se tím, že se budou snažit žít za všech okolností a vždy podle 
Božího zákona a učení Církve. Nedávno jsem při přípravě katechumenů dostal otázku proč 
když je tolik pokřtěných, tak málo lidí chodí do kostela? Ano právě zde se velmi jasně 
ukazuje, nakolik člověk zná a bere svou víru vážně. Je mnoho těch, kteří jsou pokřtěni, 
ale vůbec o své víře nic nevědí a ani netuší, co to znamená být a žít jako křesťan. Pak je i 
logické, že nebudou svou víru praktikovat a tzn. chodit do kostela. Nevědí proč, neznají 
smysl. A zde je velmi slabé místo, které se dotýká předávání víry. Abych mohl víru předá-
vat musím ji já osobně dobře znát a mohl obstát v základních odpovědích, které po mne 
budou žádat hledající, ale i dospívající děti a mládež. Sv. Ludmila si musela osvojit křesť. 
víru velmi dobře, protože ji předávala v době, kdy ještě zdaleka nebyla v našem národě 
zakořeněná a samozřejmá. Nesmíme podceňovat poznávání, a tedy i předávání víry, pro-
tože na tom stojí z velké části osud národa a Církve v naší vlasti. Každý křesťan, ale pře-
devším rodiče, si tedy musí položit otázku, jak já usiluji o předávání víry svým dětem, jak 
na to dbám a za jak důležité to považuji? Druhým krokem je osobní život z víry a podle 
víry. Tedy jakou důležitost kladu na modlitbu, přijímání svátostí, především sv. zpovědi a 
účasti na mši sv. Stačí mně splnit „nedělní povinnost“ anebo si uvědomuji, že potřebuji 
čerpat intenzivněji z Božího pramene, který nám dal sám Ježíš Kristus abychom vytrvali a 
zůstali věrní? Věrnost ve víře vedla sv. Ludmilu až k odevzdání života, ale za cenu získání 
života věčného. Inspirujme se a prosme i my sv. Ludmilu abychom přikládali výchově a 
předávání víry prioritní důležitost a prosme za rodiče a všechny kteří mají odpovědnost za 
děti a mládež, aby byli neohroženými svědky Ježíše Krista uprostřed světa.  

K tomu vám všem žehná P. Vít  
 
  



 

 AKTUALITY 4 
 

 

 pondělí 30. srpna 19:00 zasedání pastorační rady farnosti – Farní centrum 

 čtvrtek 2. září 
mše sv. 18:00 u sv. Prokopa,  
následně tichá adorace do 20:00 

 sobota 4. září 
pobožnost prvních devíti sobot v měsíci 
po mši sv. v 8:00 u sv. Prokopa mariánská pobožnost 

 neděle 5. září 
Veni Sancte na začátek školního roku 
při mši sv. v 9:30 u sv. Prokopa 

 neděle 5. září sbírka na splátku farního úvěru – všechny kostely 

 pondělí 6. září 18:00 mše sv. v tridentském ritu u sv. Rocha 

 sobota 11. září úklid kostelů po mši sv. v 8:00 u sv. Prokopa 

 neděle 12. září 
Hovory o víře pro katechumeny a hledající od 18:00 ve Farním 
centru (12., 19., 26. 9.) 

 neděle 19. září setkání ministrantů 17:00 Farní centrum 

 neděle 26. září 

Výročí posvěcení farního kostela 
udílení svátosti biřmování 
9:30 mše sv. u sv. Prokopa – celebruje mons. Karel Herbst, 
emeritní pomocný biskup pražský 

 neděle 26. září sbírka na církevní školství – všechny kostely 

 úterý 28. září Slavnost sv. Václava – mše sv. 17:00 u sv. Rocha 

 
příprava  

na svátost biřmování 
termín bude upřesněn během září 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ DĚTÍ                              
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022                                             Další informace: : www.farnost-zizkov@efara.cz  
 

předškoláci 
+ 1. ročník ZŠ 

Milada Provinská úterý 15:45 
místnost  

A 

2. ročník ZŠ Milada Provinská úterý 16:45 
místnost  

A 

3. ročník ZŠ 
příprava na první sv. přijímání 

P. Vít Uher čtvrtek 15:15 
místnost  

A 

4. – 7. ročník ZŠ P. Vít Uher čtvrtek 16:15 
místnost  

A 

8. ročník ZŠ 
+ středoškoláci 

Jakub Kroneisl 
P. Vít Uher 

bude upřesněno 
místnost  

A 
 

Náboženství je důležitou součástí lidského formování dětí i mládeže. 
Ve školním roce 2021–2022 se vyučuje od 7. září 2021. 
Výuka bude probíhat ve Farním centru – Praha 3, Čajkovského 36. 
  

http://www.farnost-zizkov@efara.cz
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Slavnost výročí posvěcení farního kostela sv. Prokopa  
26. září 2021 

 

 

 

Milí farníci, 

stejně jako v minulých letech oslavíme i letos vý-

ročí posvěcení našeho farního kostela sv Pro-

kopa při mši sv. v neděli 26. 9. v 9.30, kterou bude 

sloužit Mons. Karel Hebst, emeritní pomocný bis-

kup pražský. 

Při mši sv. udělí p. biskup Herbst svátost biřmování 

připraveným kandidátům. Program po mši sv. 

bude ještě upřesněn vzhledem k aktuální epide-

miologické situaci.  

Předem prosím o modlitbu za biřmovance a 

budu se na vás těšit na setkání při mši sv.  

Děkuji za pochopení a všem vám přeji hojnost 

Boží přízně a požehnání. 

P. Vít Uher, farář 
 

Po vzniku samostatného města Žižkova 1881 bylo nezbytné vystavět dostatečně veliký kostel 
pro místní věřící. Základní kámen byl položen při 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. 
dne 30. října 1898. Stavělo se podle projektu Josefa Mockera celých 5 let a 27. září roku 1903 
byl posvěcen. Chrám je dlouhý přes 51 metrů, pojme kolem dvou tisíc osob. Křížová klenba do-
sahuje 16 metrů, věž je vysoká 73 metrů. 
 

 

Hymnus k výročí posvěcení kostela 
 

Kriste, ty Vládce nad veškerou zemí,    Tento dům svatý tvůj lid shromažďuje, 
tvůj lid ti zpívá chvály v tomto chrámě,   na cestu světlem svátostí mu svítí, 
po roce opět jeho posvěcení         pokrmem z nebe pak jej posiluje 
slavit dnes máme.              pro věčné žití. 
 

To místo zde se zve královskou síní,     Shlédni k nám vlídně, Bože přelaskavý, 
v zářivé nebe branou otevřenou.       prosíme, veď vždy nás, tvé služebníky, 
Ta vítá ty, co míří kroky svými        kteří tu svátek tvého chrámu slaví 
v otčinu věčnou.               s vroucími díky. 
 

Hymnus Christe, cunctorum dominator – český překlad dle Lit. horarum OP 
 

 

Čas je dar, 
který Bůh svěřil naší odpovědnosti. 

papež František 

Pane, dej mně zlomit pýchu, dej mi najít pokoru, 
když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru. 

                    Jan Skácel (1922-1989)             
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 Nový řeckokatolicý eparcha v Košicích 25. 6. 2021 
   

Svatý otec jmenoval novým řeckokatolickým košickým eparchou (arcibiskupem) Cyrila Vasila 

SJ, dosavadního apoštolského administrátora sede plena této eparchie. V úřadu vystřídá biskupa 

Milana Chautura, jehož demisi papež přijal. Arcibiskup Cyril Vasil' se narodil 10. dubna 1965 

v Košicích. 
 

 Ruská senátorka na ochranu rodiny 25. 6. 2021 
   

Ruská senátorka Margarita Pavlovová (* 1979) upozornila na ohrožení tradičních hodnot civi-

lizace: „Vnější síly, podporující etnické a mezináboženské konflikty a extremismus, podporují 

rovněž prosazování zhoubných protirodinných ideologií a útočí na tradiční hodnoty. Jde o pro-

pagandu proti rodičovským právům, radikální feminismus, podporu potratů a genderové iden-

tity, ideologii LGBT. To vše podkopává jeden z jeho nejdůležitějších základů: a tím je rodina.“ 

Podobně se vyjádřil i ruský ministr zahraničí Sergej Pavlov: „Školy v různých západních ze-

mích se snaží přesvědčit děti, že Ježíš Kristus byl bisexuální.“ Podle jeho názoru se pokusy 

„zdravých“ politiků chránit děti před „agresivní LGBT propagandou“ setkávají s odpornými 

protesty pod pokryteckou podobou „osvícené Evropy“.  
 

 Nesouhlas s návrhem italského zákona o homotransfobii 28. 6. 2021 
   

Podpořit ochranu před diskriminací je jistě dobrá věc, ale v této chvíli hrozí, že ve jménu posí-

lení jednoho práva budou negována jiná práva. Jako nepřijatelné se jeví to, že chce prosadit jako 

zákon jedna idea, totiž gender. Církev předkládá jinou cestu – úctu k člověku, ke každému muži 

i ženě - říká arcibiskup Vincenzo Paglia, předseda Papežské akademie pro život. 
 

 Modlitba Svatého Otce za oběti tornáda na jižní Moravě 28. 6. 2021 
   

Svatý Otec se pomodlil za lidi, které na jižní Moravě postihlo tornádo. „Ujišťuji o své blízkosti 

obyvatele jihovýchodní části České republiky, kteří byli zasaženi silným tornádem. Modlím se 

za zemřelé a zraněné a za ty, kteří museli opustit své domovy, jež byly vážně poškozeny,“ řekl 

papež František v pravidelné nedělní modlitbě Anděl Páně 27. června. 
 

 Emeritní papež oslavil 70 let kněžství 29. 6. 2021 
   

Josef Ratzinger se narodil 16. dubna 1927 v bavorské vesnici Marktl, na kněze byl vysvěcen 

29. června 1951 v Mnichově. 19. dubna 2005 byl zvolen nástupcem Jana Pavla II. Na svůj úřad 

rezignoval 28. února 2013 Svoje rozhodnutí vysvětlil takto: „Poté, co jsem opakovaně zpytoval 

své svědomí před Bohem, došel jsem k jistotě, že mé síly, kvůli pokročilému věku, již nejsou 

vyhovující pro adekvátní výkon úřadu.“ Také papež František při slavnosti svatých apoštolů 

Petra a Pavla připojil po modlitbě Anděl Páně své blahopřání. 
 

 Biskupové ke stíhání sexuálně motivovaných zločinů 7. 7. 2021 
   

Česká biskupská konference zapracovala do pravidel předběžného vyšetřování nové předpisy 

z Vatikánu, které poprvé explicitně hovoří o trestnosti a definují postup při stíhání těchto pro-

vinění. Biskupové schválili novelu Instrukce o postupu biskupů a vyšších představených při 

předběžném šetření některých trestných činů proti šestému přikázání desatera na území ČR se 

zapracovanými novými právními předpisy vydanými Apoštolským stolcem. Papež František 

počátkem června zveřejnil přepracované znění jedné z knih Kodexu kanonického práva o trest-

ních sankcích v církvi. Církevní zákoník tak poprvé explicitně hovoří o trestnosti sexuálního 

zneužívání nezletilých i dospělých, týkajícího se nejen duchovních, ale i laiků zastávajících 

funkce uvnitř aparátu katolické církve. 
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 Svatý Otec navštíví Slovensko 7. 7. 2021 
   

K oficiálnímu ohlášení cesty došlo dnes po polední modlitbě Anděl Páně. Papež cestu oznámil 

těmito slovy: „S radostí vám oznamuji, že ve dnech 12. až 15. září, dá-li Bůh, pojedu na pasto-

rační návštěvu na Slovensko. Vřele děkuji těm, kteří tuto cestu připravují, a modlím se za ně. 

Modleme se všichni za tuto cestu a za ty, kdo ji připravují." 

Prezidentka Slovenské republiky Zuzana  Čaputová vítá včerejší papežovo ohlášení pastorační 

cesty na Slovensko: „Jsem velmi ráda, že papež František přijal pozvání a dnes potvrdil svou 

návštěvu Slovenska v září tohoto roku. Když jsem se s ním v prosinci setkala ve Vatikánu, řekl 

mi, jak blízké je mu Slovensko. Jeho slova potvrzuje i fakt, že na Slovensku plánuje zůstat déle.  

Věřím, že přítomnost papeže Františka bude pro nás všechny poselstvím smíření a naděje v 

těžké době, kterou prožíváme." 

Papež František bude během své zářijové návštěvy Slovenska v Prešově sloužit liturgii sv. Jana 

Zlatoústého. Podle protosynkela prešovské řeckokatolické archieparchie Ľubomíra Petríka jde 

o bohoslužbu, která Svatému Otci není neznámá. Ještě jako arcibiskup byl totiž ordinářem pro 

věřící východního obřadu v Argentině. 
 

 Traditionis custodes 16. 7. 2021 
   

Pod tímto názvem (česky: Strážci tradice) vydal papež František Motu proprio - dokument upra-
vující a s okamžitou platností měnící dosud platné podmínky pro sloužení mše sv. podle misálu 
z r. 1962 (tzv. Tridentský ritus). Tím dochází ke změně současné situace, stanovené Motu pro-
prio Benedikta XVI. Summorum pontificum v. r. 2007.  
 

 První kontemplativní klášter v Tadžikistánu 24. 7. 2021 
   

Katolické společenství ve středoasijském a převážně muslimském Tádžikistánu otevřelo první 

kontemplativní klášter. Při jeho inauguraci zároveň zažilo nevšední událost – veřejné procesí se 

soškou Panny Marie z Luján, která je patronkou Argentiny. Právě z vlasti papeže Františka totiž 

pochází řeholní rodina Institutu vtěleného Slova, která založila nový klášter pojmenovaný po 

Janu Pavlu II., papeži, který podporoval misie v komunistických zemích střední Asie. 
 
 

 Nové varhany pro katedrálu 10. 8. 2021 
   

Probíhají provozní zkoušky nástroje, které je vhodné provést před odesláním varhan do Prahy, 
dokud stále stojí na montážním sále. Pro všechny zúčastněné je velkou výzvou umístit moderní 
a svým rozsahem unikátní varhanní stroj do naší starobylé katedrály. Velká pokora k architek-
tuře a genius loci chrámu nás vede k maximální citlivosti, opatrnosti a hledání někdy i nároč-
ných řešení. Na příjezd vzácného nástroje, jehož vznik umožnila finanční sbírka ve výši 85 
milionů korun, se mezitím připravuje i katedrála. Probíhá příprava stavební úpravy kůru, která 
jej připraví na instalaci varhan. Poté bude nástroj převezen do Prahy a odborníky fiurmy pana 
Grenzinga osazen v katedrále. Víme, že očekávání svatovítských varhan veřejností je veliké a 
proto vše konáme bez zbytečných odkladů. Kancelář perzidenta republiky společně s Arcibis-
kupstvím pražským zároveň žádá zástupce médií, aby se projekt Svatovítských varhan nestal v 
předvolebním období terčem zákeřných mediálních útoků. Předpokládá se, že tóny šesti tisíc 
varhanních píšťal se rozezní svatovítskou katedrálou v průběhu příštího roku. 

zdroj: Internet RadVat, ČBK 
 

 

Všem laikům přísluší čestná povinnost přičiňovat se, aby božský plán spásy 
stále více pronikal ke všem lidem všech dob všude na zemi. 

konstituce 2. Vat. koncilu  Lumen gentium čl. 33 
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POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA 

PRO ITALSKÝ LITURGICKÝ TÝDEN 
SRPEN 2021  

 
 

Papež František u příležitosti italského Národního liturgického týdne, který se koná v seve-

roitalské Cremoně, zaslal poselství mons. Claudiovi Maniagovi, předsedovi pořadatelského 

Centra pro liturgickou činnost. V jeho úvodu římský biskup děkuje Pánu, že se liturgický 

týden letos může uskutečnit, poté, co jeho loňskému konání zabránila pandemie. 
 

Letošní téma italského liturgického týdne zní:  
 

„Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu (Mt 18,20). Společenství, liturgie a 

území. Týdenní shromáždění ve jménu Páně“. Navzdory pandemii a jejím zdravotním 

omezením „láska k Pánu a pastorační tvořivost podněcovaly pastýře a laické věřící, aby 

hledali další způsoby, jak pěstovat společenství víry a lásky s Pánem a se svými bratry a 

sestrami, zatímco čekali na návrat k plnosti eucharistické slavnosti v bezpečí a klidu“, po-

pisuje papež loňskou „smutnou zkušenost liturgického půstu“. 
Tato okolnost, podotýká, však vyzdvihla „význam liturgie pro život křesťanů, kteří v ní 

nacházejí objektivní zprostředkování skutečnosti, že Ježíš Kristus není idea nebo pocit, ale 

živá Osoba, a jeho Tajemství je historická událost“. Na druhé straně bylo dlouhé pozasta-

vení veřejné liturgie „znepokojivým znamením pokročilého stadia změny doby“, píše dále 

František. Jinými slovy, „v reálném životě lidí se změnilo samotné vnímání času, a tedy i 

neděle, a prostoru, což mělo dopad na způsob bytí a cítění společenství, jednotlivců, rodiny 

a vztahu k území“. 
 

Uzavření kostelů také poukázalo na trend, již déle patrný na Apeninském poloostrově, a 

sice pokles návštěvnosti mší v určitých věkových skupinách. „Nedělní shromáždění je 

proto nevyvážené z hlediska generačního a kulturního zastoupení“, popisuje papež a vyja-

dřuje naději, že probíhající liturgický týden navrhne takové směry pastorace, které by „ne-

dělní eucharistické shromáždění vymanily z marginalizace, k níž, jak se zdá, nezadržitelně 

směřuje, a pomohly mu znovu získat ústřední postavení ve víře a spiritualitě katolíků“. 

Liturgie pandemií utrpěla. Obnovme ve farnostech vztah ke mši svaté! 
 

dle zpravodajství RadVat 
 

 

 

14. září slaví Církev svátek Povýšení Svatéoho kříže. V tento den se již od 
5. století vystavovaly v Jeruzalémě zbytky dřeva Kristova kříže. 
 

Naše spása je v kříži Božího Syna: 
Kříž již neznamená smrt, ale stal se stromem života; 

člověk propadlý hříchu a smrti byl vrácen životu 
skrze kříž našeho Pána Ježíše Krista. 

z preface O svatém kříži 
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Promluva sv. Josemaría Escrivá ze dnes 11. března 1960      

Důležitost všedního života 
uspořádal P. Vít Uher 

Když myslím na ty z vás, kdo se ještě po letech oddávají snění —neplodnému, dětskému, jako Tartarin 
z Tarasconu— o lovu lvů na chodbách domu, kde jsou tak leda myši nebo něco podobného, když myslím 
na takové lidi, chci vám připomenout, jakým velkolepým dobrodružstvím je cesta k Bohu při věrném plnění 
běžných denních povinností, v bojích, které Pána naplňují radostí a o kterých ví kromě nás jen on sám. 
Patrně nebudete běžně konat oslňující hrdinské činy, z toho důvodu, že se obvykle k tomu nenaskytne 
příležitost. Ale je naopak dost příležitostí projevit lásku, kterou cítíte k Ježíši právě v maličkostech a běž-
ných záležitostech. I v malých věcech, vysvětluje sv. Jeroným, se projevuje velikost duše. Stvořitele a 
jeho dílo neobdivujeme tím, že obdivujeme nebe i zemi, slunce a moře, velká zvířata jako je slon, velbloud, 
levhart, medvěd nebo lev, ale zvířata nepatrná jako je mravenec, komáři, červíčci a jiná zvířata tohoto 
druhu, která sice víme, jak vypadají, ale často ani neznáme jejich názvy. Jak u těch velkých, tak u těch 
malých obdivujeme stejné mistrné dílo. Stejně tak duše, která se odevzdá Bohu, se věnuje se stejnou 
vroucností věcem nepatrným i těm velkým. Když přemýšlíme o slovech Našeho Pána: Sám sebe za ně 
posvěcují, aby i oni byli posvěceni v pravdě, vidíme jediný cíl: máme se posvěcovat a máme být svatí, 
abychom posvěcovali. Jako jemné pokušení nás napadne myšlenka, že jen málo nás je rozhodnuto od-
povědět na tuto Boží výzvu, kromě jiného i proto, že se považujeme za prostředníky málo významné. Je 
to pravda, je nás málo ve srovnání s ostatním lidstvem a osobně nestojíme za nic, ale Mistrovo ujištění 
zní jasně: křesťan je světlem, solí světa a malý kousek kvasu prokvasí celé těsto. Proto jsem vždy hlásal, 
že nás musí zajímat duše všech lidí, bez jakéhokoliv rozlišení. Máme jistotu, že Ježíš nás vykoupil 
všechny, a přes naši osobní neschopnost nás chce jen několik málo využít, abychom vykoupení hlásali. 
 

Pravý Kristův učedník nebude nikdy s nikým jednat špatně, omyl nazve omylem, ale toho, kdo se mýlí, 
musí opravit s láskou, jinak mu nepomůže, nemůže ho posvětit. Je třeba, abychom jim byli bratry. A jak 
radil sv. Jan z Kříže, vždy dávali lásku tam, kde není láska, aby tam pak byla láska, i v takových zdánlivě 
nedůležitých situacích, které nám poskytuje naše práce v zaměstnání a rodinné i společenské vztahy. 
Proto všichni, ty i já, využijeme i těch nejbanálnějších příležitostí, které se vyskytnou v našem okolí, aby-
chom je posvěcovali, abychom posvěcovali sebe a posvěcovali ty, kdo s námi sdílejí každodenní starosti. 
A pak pocítíme ve svém životě sladkost a podmanivost břemena díla spoluvykoupení. V této chvíli před 
Pánem uvedu ještě něco, co jsem použil už před lety, ale co má stále aktuální platnost. Vybral jsem si 
tehdy několik úvah Terezy z Avily: všechno, co není pro Boha, je ničím a méně než ničím. Chápete, proč 
člověk ztrácí pokoj a vyrovnanost, když se vzdálí od svého cíle, když zapomene, že Bůh ho stvořil ke 
svatosti? Snažte se tedy, abyste nikdy neztratili tento nadpřirozený smysl, ani při zábavě nebo odpočinku, 
tak důležitém v životě každého člověka jako jeho práce. Ve svém povolání můžete dosáhnout špičkového 
výkonu, ve svém svobodném podnikání můžete dosáhnout skvělých úspěchů, ale jestliže zanedbáte tento 
nadpřirozený smysl, který musí předcházet každou lidskou práci, budete na své cestě jen žalostně bloudit. 
 

Dovolte mi teď krátkou odbočku, která se však této záležitosti týká. Nikdy jsem se nikoho neptal, co si 
myslí o politice; nezajímá mě to. Řeknu vám něco, v této souvislosti, co tkví v podstatě Opus Dei, kterému 
jsem s pomocí Boží zasvětil svůj život, abych sloužil církvi svaté. Toto téma mě nezajímá, protože přece 
vy, křesťané, máte plnou svobodu a osobní odpovědnost zasahovat, jak nejlépe umíte, do politických, 
sociálních, kulturních aj. problémů neomezeně. Jediným omezením je respektování toho, co stanoví uči-
telský úřad církve. Pouze bych měl starost —pro dobro vašich duší— kdybyste z těchto hranic nějak 
vybočovali a dostávali se do rozporu s vírou, ke které se hlásíte, a svými činy. V tom případě bych vás na 
to zřetelně upozornil. Tento nedotknutelný respekt k vašim veřejným záležitostem, pokud vás neodvádějí 
od Božího zákona, nechápou ti, kdo neznají pravé pojetí svobody, kterou nám Kristus získal na kříži, qua 
libertatem Christus nos liberavit , zastánci jednoho či druhého extrému: jednak ti, kdo se snaží vnucovat 
jako dogmata své názory na pozemské záležitosti, jednak ti, kdo člověka zbavují odpovědnosti, když po-
pírají hodnotu víry tím, že ji považují za schopnou těch nejhrubších omylů.          pokračování na str. 10 
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Naděje, která vede k odevzdanosti 
 

Jak by bylo možné nemít v hloubi srdce nezdolnou naději? Vždyť proto, abychom dosáhli 
právě až k samému Bohu, máme k dispozici všechnu Boží moc. 
Mohu si toho nárokovat jen málo, o to více doufám. Protože si vlastně nezasloužím nic, ve 
všem je má naděje. Jak jsi dobrý, můj Bože. 
Naše skutečné štěstí se skrývá v tom úkolu či utrpení, která nám Bůh dává v přítomném 
okamžiku. Když budeme Boha hledat jinde, odsoudíme se k tomu, že ho nikdy nenajdeme. 
Bůh od vás chce, abyste se mu odevzdali s důvěrou jeho dětí. Osvoboďte svého ducha od 
všech starostí o přítomnost a budoucnost, tedy od všeho, co vám může bránit, abyste se 
nyní zabývali Bohem. Neberte věci tragicky; stačí brát je vážně. Obyčejně nejsou ani tak 
černé, ani tak bílé, jak se vám jeví. Přistupujte ke všemu s uměřeností. Myslete na to, že 
Prozřetelnost vše řídí suaviter et fortiter (S laskavostí a silou); někdy má navrch laskavost, 
jindy síla. Vezměte si z ní příklad, lepší vzor už nemáme. 
Přijímejte věci takové, jaké jsou nyní, a nevracejte se nazpátek. Nechte minulost minulostí. 
Zamiřte bez oklik tam, kde je váš nynější úkol. 
Opakujte si neustále slova sv. Pavla: „Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dob-
rému. (Řím 8,28). Milujte tedy Boha nebo alespoň mějte upřímnou touhu milovat jej, to 
stačí. Zůstávejte v pokoji. 
Bez Boha nemůžeme dělat nic dobrého. Všechno máme od něho a v tom je naše štěstí a 
naše velikost. Často mu s radostí děkuji za to, že i od něj nemohu nic nárokovat, neboť 
kdybych mohl, nebyl bych tak zavázán jeho milosrdenství. Je mojí radostí, že vůči mně 
nemá žádnou povinnost. Kdybych si totiž mohl něco nárokovat, nemohl bych být tak od-
vážný a nebyl bych tak klidný. 
Pán vám dá svou lásku, ale většinou ne takovým způsobem, jaký si představujete. Je to 
mnohem jednodušší. Nečekejte žádný citelný zásah... Promění vás, ale kousek po kousku. 
Nedělejte si starosti se zkouškami, které mají teprve přijít. Žijte ze dne na den. Hledejte 
své štěstí v tom, co máte udělat nebo snést dnes. Vaše štěstí je v tom přítomné i tehdy, když 
ho nepociťujete. 
Nezabývejte se utrpením, které vám Bůh teprve sešle. Přinášejte oběti, které se od vás žá-
dají nyní, totéž dělejte zítra a tak dál. 
Nechtějte být dokonalí hned. Takovým způsobem Bůh obvykle nepostupuje. Připravte se 
na pomalý, vytrvalý a pozvolný boj. Jeho úsilí přinese své plody jako důkazy lásky k na-
šemu Pánu. Přinese je kousek po kousku, jeden po druhém. Neztrácejte odvahu kvůli ná-
ročnosti takové práce. Člověk nevykoná dobré dílo, jestliže se znepokojuje tím, že toho má 
vykonat mnoho. 
 

 

pokračování ze str. 9:   Ale vraťme se k našemu tématu. Už jsem vám říkal, že můžete dosáhnout těch 
nejvýraznějších úspěchů ve společnosti, ve veřejné činnosti, ve svém povolání, ale jestliže zanedbáte 
svůj duchovní život a odloučíte se od Boha, nakonec ztroskotáte. Před Bohem, a to je to nejdůležitější, 
dosáhne vítězství ten, kdo usiluje o to, aby jednal jako opravdový křesťan. Neexistuje žádné polovičaté 
řešení. Sami jistě znáte tolik lidí, kteří by z lidského hlediska měli být velmi šťastni, a přesto jsou neklidní 
a zatrpklí, zdá se, že překypují radostí, ale dotkneš se jejich duše a objeví se zatrpklost, hořká jako žluč. 
Nikomu z nás se nic takového nestane, jestliže se opravdu budeme stále snažit plnit Boží vůli, oslavovat 
Boha, chválit ho a šířit jeho království mezi všemi lidmi.  
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zdroj: Coulombe-Náměstkové Kristovi, Wikipedie 
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KLEMENT XI. 
23. listopad 1700 – 19. březen 1721 

* 1649 Itálie, vl. jm. Giovanni Albani  
 

Pocházel ze vznešeného italského rodu (původem z Albánie), vystudoval prestižní univer-
zitu Collegium Romanum, od mládí byl znám svými literárními projevy. Stal se členem 
nejužšího kolegia královny Kristiny Švédské. Proslul příkladnou zbožností, ale i osobním 
šarmem a vtipem. Po volbě za papeže (byl zvolen jako kněz, biskupské svěcení přijal až 
po volbě) dbal o každou podrobnost v písemnostech vydávaných jeho jménem, denně slou-
žil mši sv. a věnoval se zpovídání. Dbal jak na duchovní řízení Církve, tak i na světskou 
správu papežského státu. Musel řešit i válečné konflikty se Španělskem, Rakouskem (1708 
– šlo o poslední ozbrojený konflikt) a Sicílií. Poskytl azyl i synu anglického krále Jakuba 
II., který byl ve francouzském vyhnanství a byl vyzván, aby Francii opustil. Z toho pak 
vyplynul i Jakubův sňatek s dcerou polského krále Klementinou Sobieskou. I když byl 
Klement XI. zaměřený především duchovně, z hlediska zahraniční politiky nebyl pro Svatý 
stolec jeho pontifikát úspěšný - často ovšem z důvodů, jimž papež nemohl zabránit.   
 

 

244 

INOCENC XIII. 
8. květen 1721 – 7. březen 1724 

* 1655 Itálie, vl. jm. Michelangelo Conti   
 

Pocházel z řad vysoké italské šlechty, po studiích byl povolán do služeb papežské kurie, 
1696–1710 byl papežským nunciem v Portugalsku, v r. 1706 jej papež Klement XI. jme-
noval kardinálem. 1712 byl jmenován biskupem ve Viterbu, ale později z tohoto úřadu ze 
zdravotních důvodů odstoupil. Na papežský stolec jej zvolilo značně nejednotné konkláve. 
Ve vnitrocírkevní politice je asi nejvýznamnější jeho konflikt s jezuity, kteří v Číně bez 
papežského svolení upravili bohoslužebný ritus, do kterého přejali i tradiční čínské nekřes-
ťanské prvky uctívání předků a Konfucia. Spor vygradoval v nařízení, že řád nesmí přijímat 
nové členy. Tento fakt povzbudil francouzské biskupy k sepsání petice, v níž ho žádali o 
odvolání papežské buly Unigenitus, která odsuzovala jansenismus – přehnaně rigorósní 
náhled, Církví odsouzený, na křesťanský život a možnost spásy. Tato žádost však byla 
rázně zamítnuta. Roku 1721 založil dvě středoamerické univerzity – v Havaně a Caracasu. 
Téhož roku prohlásil za blahoslaveného českého kněze a mučedníka Jana Nepomuckého. 
 

16. září 
oslavíme 

liturgickou památku 
české patronky 
SVATÉ LUDMILY 

 

V letošním roce 
si připomínáme 

1100. výročí 
její mučednické smrti 
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Nedej zahynouti nám ni budoucím… 
 

Pomník svatého Václava, který se 
nachází v horní polovině pražského 
Václavského náměstí, vytvořil sochař 
Josef Václav Myslbek. Pracoval na 
něm prý víc než třicet let. Na náměstí 
stojí od roku 1912, přičemž figury 
světců byly ke svatému Václavovi na 
koni dosazovány postupně. Nejprve 
svatá Ludmila – při čelním pohledu 
vlevo vpředu, pak svatý Prokop – 
vpravo vpředu, svatá (tehdy však 
pouze blahoslavená) Anežka – vlevo 
vzadu a poslední svatý Vojtěch – 
vpravo vzadu, ten až po Myslbekově 
smrti. 

 

Kolem dokola obtáčí pomník svatého 
Václava umělecky kovaný řetěz, kde motivem jednotlivých ok řetězu je trojice 
lipových listů. Celá socha i s Václavovým kopím měří asi sedm a půl metru, jed-
notlivé figury jsou vysoké tři metry. Sousoší je symbolem české státnosti. 

Pomník měl být původně umístěn na rampě Národního muzea, ale Myslbek 
protestoval a odborná veřejnost mu nakonec dala za pravdu. Dílo je tak umís-
těno na vrcholu otevřeného prostoru protáhlého obdélníku Václavského ná-
městí, jehož horní stranu tvoří impozantní budova Národního muzea.  

Myslbek zvolil netradiční podobu svatého Václava jako bojovníka. Původní 
model, se kterým se zúčastnil soutěže na vytvoření sochy, byl následně mnoho-
krát změněn. Při tvorbě hlavní části pomníku se Myslbek inspiroval svatováclav-
ským pokladem: přilbicí, mečem a drátěnou košilí.  

Velkou pozornost věnoval také podobám tváří všech čtyř světců. Svatý Vojtěch 
má prý tvář arcibiskupa Františka Schönborna a svatý Prokop zase tvář Mysl-
bekovu. Modelem pro sochu koně se stal sedmiletý hřebec Ardo III., výcho-
dofríský teplokrevník patřící armádě. Kromě architekta Aloise Dryáka se na ko-
nečné podobě pomníku podílel ještě Celda Klouček, který vytvořil architekto-
nický dekor na soklu. 

Ještě v roce 1908 tisk konstatoval, že pomník je sice hotov, ale o jeho umístění 
se stále diskutuje. Podstavec pomníku byl dokončen v roce 1911. K odstranění 
lešení okolo nově instalovaného pomníku došlo v roce 1912. Poslední socha 
sousoší, socha svatého Vojtěcha, byla umístěna až v květnu 1925. Ozdobný 
bronzový řetěz kolem pomníku byl instalován v roce 1979.  

Vlastní jezdecká socha svatého Václava váží něco kolem 5,5 tuny. Sousoší je 
zhotoveno z bronzu. Na pomníku se nachází nápis: SVATÝ VÁCLAVE VÉVODO 
ČESKÉ ZEMĚ KNÍŽE NÁŠ NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM I BUDOUCÍM. Na chod-
níku před pomníkem se nalézá datum: 28. X. 1918. Pomník svatého Václava je 
kulturní památkou České republiky.                                            zdroj: wikipedie 
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Kardinál Robert Sarah o úloze Církve 
Bez posvátného základu jsou ochranné a nepřekonatelné hranice zrušeny. Zcela profánní svět 
se stává obrovským prostorem pohyblivého písku. Všechno je smutně otevřené větrům své-
vole. Při absenci stability základu uniká člověku, mír a radost - známky civilizace, která trvá v 
průběhu času - neustále pohlcuje pocit nejistoty. Úzkost bezprostředního nebezpečí je pečetí 
barbarských časů. Bez posvátného základu se jakékoli pouto stane křehkým a nestálým. Ně-
kteří žádají katolickou církev, aby hrála tuto roli pevného základu. Chtěli by, aby se ujala soci-
ální funkce, strážce soudržného systému hodnot, kulturní a estetické matice. Církev však ne-
může nabídnout jinou posvátnou realitu než svou víru v Ježíše, Boha který se stal člověkem. 
Jejím jediným cílem je umožnit setkání lidí s osobou Ježíše. Prostředím a prostředkem tohoto 
zásadního a posvátného setkání je morální a dogmatická nauka, stejně jako mystické a litur-
gické dědictví. Z tohoto setkání se zrodila křesťanská civilizace. Krása a kultura jsou jejími 
plody. Církev, aby reagovala na očekávání světa, musí proto najít cestu zpět k sobě a přijmout 
slova svatého Pavla: Ve skutečnosti, když jsem byl s tebou, rozhodl jsem se neznat nic jiného 
než Ježíše Krista a to ukřižovaného. Musí přestat myslet na sebe jako na náhradu humanismu 
nebo ekologie. Tyto reality, jakkoli dobré a spravedlivé, jsou pro ni pouze důsledky jejího jedi-
ného pokladu: víry v Krista. 
 

 

Děkujeme, svatý Rochu! 
 

V pondělí 16. srpna jsme v naší farnosti oslavili svátek patrona filiálního kostela svatého Rocha. 
Při mši sv., které bylo přítomno podstatně víc věřících než v jiné dny, byla přímo „hmatatelně“ 
cítit vzájemná soudržnost při liturgickém shromáždění kolem Kristova oltáře. Tato atmosféra 
se dotkla všech přítomných, což se projevilo i v hlasitosti společného zpěvů i liturgických od-
povědí, s čímž jsou jindy dost často problémy. Zpěv s varhanním doprovodem i zpěv latinského 
ordinaria (bez varhan) umocněný akustikou kostela tuto krásnou duchovní pohodu velmi 
krásně vyjadřoval. Lze si jen přát, aby tento pocit sounáležitosti a vzájemného bratrství pro-
niknul do všech bohoslužeb. 
Poděkování náleží všem přítomným – ale hlavně našemu patronovi, s kterým jsme tak mohli 
prožít a důstojně oslavit jeho svátek.                                                                                              -AJ- 
 

X ODSTRAŇOVÁNÍ LITURGICKÝCH NEDOSTATKŮ  4/6 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 určitá pravidla nejen 
pro účast, ale i pro vnější projevy všech těchto účastníků liturgie, zvlášť pokud jde o mši svatou. Tato 
pravidla nelze ale brát pouze jako nějaká doporučení, ale jako závazné normy, které je nutné dodržovat. 
V několika částech postupně poukážeme na negativní prvky, které se často nebo i trvale projevují, s cí-
lem jejich odstranění a tím i zkvalitnění liturgického života naší farnosti.                                                                                                        
 

Modlitba Páně ve mši sv.                                                                                                                                                                          
Modlitbou Otče náš začíná ve mši sv. obřad přijímání. Má být tedy pronášena hlasitě a zřetelně. 
Při této modlitbě všichni stojíme. Někteří věřící ale někde okoukali zvyk při společném před-
nesu nebo zpěvu této modlitby ve mši sv. rozpínat ruce. Mešní řád však nic takového neobsa-
huje, rozepnuté ruce stanovuje pouze pro kněze. To má naznačit jednotu společenství všech 
modlících se (všimněme si, že ve mši sv. je to jediná společně pronášená modlitba, při které 
má kněz rozepnuté ruce). Rozepnutí rukou kněze tak naznačuje jednotu tohoto společenství. 
Rozepnuté ruce jednotlivců tuto jednotu společenství narušují, neboť naznačují jakési spole-
čenství soukromé, které neodpovídá duchu společně pronášené modtlitby.                         -AJ- 
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Paní Katarína si nepřála zveřejnit své příjmení. Narodila se v r. 1978 a je 
původem z Košic na Slovensku, kde studovala na vysoké škole angličtinu a 
němčinu. Oba tyto předměty vyučuje od r. 2004 na základní škole. V sou-
časné době je na rodičovské dovolené. S manželem vychovávají tři děti.  
 

Jak jste doma zvládali pandemii koronaviru? Bylo to náročné se třemi dětmi?   
Pandemie ovlivnila určitě každého z nás. Jsem vděčná Pánu Bohu, že jsme ji prožili 
ve zdraví. Na začátku nás to všechny zaskočilo a s napětím jsme čekali, jak se to celé vy-
vine. Jsem vděčná za čas, který jsme mohli strávit spolu jako rodina. Byli jsme zvyklí na 
velké rodinné oslavy a návštěvy, ale najednou jsme s tím museli přestat a zůstat doma. Ze 
začátku jsem měla obavy, jak to celé dopadne a moc jsem se bála nákazy, ale celou dobu 
(jako vždy) byl Pán Bůh s námi a ochraňoval nás, tak jsem si říkala, že je to zkouška, která 
nás má někam posunout, abychom si uvědomili hodnotu lidského života a svoje priority. 
V první vlně chodil syn ještě do školky a obě dcerky byly se mnou doma na rodičovské 
dovolené. Vítala jsem iniciativu školky, protože paní učitelky nám každý den posílaly ná-
měty na různé aktivity s dětmi nebo výrobky, které rodiče s dětmi doma vyráběli a posílali 
učitelkám videa (se splněnými výzvami) nebo obrázky výrobků. Jsem ještě doma a tenkrát 
jsem neměla školou povinné děti, tak jsem se tomu mohla věnovat. Během druhé vlny 
pandemie začal syn navštěvovat první ročník základní školy. Bylo fajn, že větší část škol-
ního roku absolvoval na klasickém vyučování ve škole, ale určitý čas měl i online výukou. 
Děti se však této situaci rychle přizpůsobily a celý školní rok všechny zvládly bez větších 
těžkostí. Obdivuju vícedětné rodiny, kde rodiče museli pracovat a tři nebo čtyři děti na 
různých zařízeních někdy i ve stejné místnosti se musely věnovat školním povinnostem. 
Klobouk dolů! Netroufám si říct, jak to bude vypadat na podzim, ale věřím, že děti budou 
co nejvíc času ve škole, protože je to pro jejich potřeby asi nejlepší. 
 

Kdo ovlivnil nejvíc Tvou víru a proč? V čem Ti Tvá víra pomáhá?  
Odmalička jsem vyrůstala v křesťanské rodině. Můj dědeček byl řeckokatolický kněz, 
takže jsme byly ve víře vychováváni už od dětství. Navštěvovala jsem církevní gymnázium 
a učím na církevní škole, takže mě náboženský život provázel v každé etapě mého života. 
Na střední a vysoké škole jsem chodila do církevního pěveckého sboru, kde mě ovlivnilo 
hodně mladých lidí, jejich víra a zdravé postoje k životu, z nichž čerpám dodnes. Osobně 
se mě velice dotklo každé setkání se svatým otcem Janem Pavlem II. Setkala jsem se s ním 
dvakrát na Slovensku a zúčastnila jsem se i jeho pohřbu v Římě. Považuji to za velmi silný 
zážitek. Po cestě tam mě přemohl takový spontánní pocit, jistota, že kdyby bylo nejhůř, i 
kdyby to bylo moc zlé, nakonec všechno dobře dopadne. Jako bych slyšela jeho známé 
„Nebojte se“. Myslím, že to v mém životě pociťuju v mnoha oblastech. 
 
 

Snažíš se vychovávat své děti podle křesťanské víry?  
Především jsem vděčná Pánu Bohu za všechny svoje děti, které považuji za zázrak. Je těžké 
odevzdat jim víru, protože ta má je nedokonalá, často povrchní, je toho hodně, na čem bych 
mohla zapracovat, ale je to pro mě výzva. Nevím, jaké by to bylo, kdyby mi má víra nebyla 
zprostředkovaná v různých etapách mého života. Jaké by to asi bylo, kdybych vyrůstala 
v nevěřící rodině? Asi by ze mě byl docela jiný člověk, proto jsem ráda, že jen milostí Boží 
jsem tím, čím jsem.  

Doporučila bys nám nějakou svou oblíbenou knížku? 
Jmenuje se Dílo mistra od Francine Rivers. Pojednává o tom, jak je důležitá 
síla milosrdenství.  
 

 
 

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. – 7. 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 od 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 
  

mailto:MiladaProvinska@seznam.cz
mailto:kroneisljakub@seznam.cz
http://www.farnost-zizkov.cz/


 
 

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 

mimo letní prázdniny                    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. 2021: 

výše dluhu (úvěr): Kč 2 776 352,59 
sbírka na splácení úvěru – srpen 2021: 
č. účtu farnosti: 4200172251/6800 (Sberbank) 

povinná měsíční splátka:  Kč 29 324,- 
Kč 13 570,- 
VS na opravu kostela sv. Anny: 26072013 

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