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ŘÍJEN 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 

1  pá sv. Terezie od Dítěte Ježíše  
památka 

první pátek 

2  so sv. Andělé strážní  památka 

3  ne 27. neděle v mezidobí  

4  po sv. František z Asisi   

5  út 27. týden v mezidobí (sv. Faustina Kowalska)  

6  st 27. týden v mezidobí (sv. Bruno)  

7  čt Panna Maria Růžencová  památka  

8  pá 27. týden v mezidobí   

9  so 27. týden v mezidobí (sv. Dionýsius a druhové)  (sv. Jan Leonardi)  

10  ne 28. neděle v mezidobí   

11  po 28 týden v mezidobí (sv. Jan XXIII.)  

12  út 28 týden v mezidobí (sv. Radim)  

13  st 28. týden v mezidobí   

14  čt 28. týden v mezidobí (sv. Kalist I.)  

15  pá sv. Terezie od Ježíše  památka 

16  so 28. týden v mezidobí (sv. Hedvika)  (sv. Markéta Marie Alacoque)  

17  ne 29. neděle v mezidobí   

18  po SV. EVANGELISTA LUKÁŠ  SVÁTEK 

19  út 29. týden v mezidobí (sv.Jan Brebeuf a druh.) (sv.Pavel od Kříže)  

20  st 29. týden v mezidobí  

21  čt 29. týden v mezidobí (bl. Karel Rakouský)  

22  pá 29. týden v mezidobí (sv. Jan Pavel II.)  

23  so 29. týden v mezidobí (sv. Jan Kapistran)  

24  ne 30. neděle v mezidobí  

25  po 30. týden v mezidobí  

26  út 30. týden v mezidobí  

27  st 30. týden v mezidobí  

28  čt SV. APOŠTOLOVÉ ŠIMON A JUDA SVÁTEK 

29  pá 30. týden v mezidobí  

30  so 30. týden v mezidobí   

31  ne 31. neděle v mezidobí   
 
 
 
 

 

Poznámka: V rámci Malé liturgiky je pravidelně elektronicky rozesílán podrobný liturgický kalendář na každý 
měsíc.  Noví zájemci mohou zaslat svůj e-mail na adresu:  jezekantp@centrum.cz    

 
První strana obálky:   Interiér chrámu sv. Lukáše – Verona (IT)  
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3 ÚVODNÍ SLOVO  
   

 

Milí farníci a přátelé, 
vstupujeme do měsíce, který je již tradičně spojen s modlitbou sv. růžence. Každý 
rok si připomínáme vítězství, které zachránilo křesťanskou Evropu díky zvláštní 
přímluvě Matky Boží skrze modlitbu sv. růžence.  

 

V tomto měsíci nás jako občany naší země očekává důležitá společenská zále-
žitost a tím jsou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Velice nerad 
vstupuji slovně anebo písemně do společenských událostí, které mají i politický dopad, protože 
jako kněz se mám především snažit o přiblížení Krista k srdcím lidí a zvěstování jeho království. 
Nechci tedy ani v nejmenším dělat nějakou agitaci, ale jen možná připomenout skutečnosti, 
které nám mohou pomoci si lépe uvědomit naši společenskou odpovědnost, o které mluví i 
katechismus katolické Církve a zároveň dát i trochu návod, kde čerpat novou sílu na obranu 
proti postojům, které jsou absolutně neslučitelné s křesťanskou morálkou a životem a zároveň i 
sílu k šíření křesťanského pohledu na svět, který jako jediný zcela jasně staví do středu svého 
pojetí lásku k člověku, která vychází z nejdokonalejší Lásky vůbec tedy z lásky Boží. Mnoho 
z těch, kteří usilují ve volbách o své poslanecké mandáty, mají jako své heslo nutnost ZMĚNY, 
která pomůže k novým „světlým zítřkům“. Kolikrát jsme již toto v minulosti slyšeli. Nakonec 
přišlo zklamání a maximálně dobře vystavěná konstrukce omluv, které měly dát vysvětlení, že 
to tentokrát nešlo, ale příště bude již vše napraveno. Často bývá volání po změně spojeno se 
sloganem, že bez změny dopadne vše špatně a nikdy ke „světlým zítřkům“ nedojdeme. Když se 
podíváme do dnešního světa, musíme bohužel konstatovat, že nás ohrožuje mnoho nebezpeč-
ných skutečností jako jsou válečné konflikty, pandemie, přírodní katastrofy, migrace, chudoba, 
finanční a materiální nejistota a mohli bychom přidat mnoho dalších.  

 

V dřívějších dobách se lidé spoléhali na moudré vládce, kteří byli schopni určitým způsobem 
zajistit mír a prosperitu. Nedávno jsme si připomínali našeho českého knížete sv. Václava, který 
je a jistě i vždy bude příkladem pro všechny politiky a státníky. Avšak v dnešní době není 
možné, aby poklidné uspořádání regionů i světa zajistilo několik státníků, ale je třeba širokého 
konsensu mezi mnoha státníky a světovými regiony, neboť svět je již tak propojen, že i malé 
zvraty v dálných končinách mohou ovlivnit běh zbytku světa. Ať chceme nebo nechceme, mu-
síme si přiznat, že jsme v ohrožení, a především naše středoevropská křesťanská civilizace, 
která směřuje k tomu, že se stane pouze malou součástí společnosti, která již nebude respektovat 
a v podstatě ani znát křesťanské kořeny, na kterých Evropa vyrostla. Máme se bát a lamentovat?  

 

Kvůli tomu tento úvod nepíši. Spíše bych chtěl opět obrátit naši pozornost na událost, která 
před 4 a půl stoletími konkrétně 7. 10. 1571 zachránila Evropu, konkrétně bitvu u Lepanta. Kdo 
a co nás zachránilo? Modlitba sv. růžence a velká vroucí a opravdová úcta k Matce Boží. Vez-
měme si z toho příklad a vsaďme na její „kartu“ znovu. Ona je Matkou, která chrání rodiny, 
stará se o každého člověka jako o své dítě, které jí svěřil její syn J. Kristus a neustále nás vybízí 
k obrácení, jak to dokazují její zjevení uznaná Církví, zvláště v Lurdech a ve Fatimě. Proto se 
modleme za nastávající volby v naší zemi a prosme zvláště ve sv. růženci o politiky a státníky, 
kteří budou nejen uchovávat, ale i rozvíjet křesťanské kořeny v naší vlasti a pomohou k nasto-
lení pokoje, míru a prosperity podle Božího zákona. My sami si pak upřímně zpytujme svědomí, 
jestli chceme opravdu podpořit ty, kterým jde o blaho země a podporu křesťanských hodnot 
anebo hledíme pouze na materiální přísliby, které by nám měly zaručit větší sociální blahobyt, 
ale vlastně odebrat to nejcennější tzn. morální a duchovní hodnoty bez kterých žádná civilizace 
nemůže přežít. Berme tyto skutečnosti opravdu vážně a nepodceňujme je, neboť se jedná nejen 
o budoucnost naši, ale i našich dětí. 

V modlitbě vás provází a žehná P. Vít  
  



 

 AKTUALITY 4 
 

 

 měsíc říjen modlitba růžence před každou mší sv. 

 neděle 3. října sbírka na splátku farního úvěru – všechny kostely 

 
neděle 

3.,10.,17.,24.,31. října 
hovory o víře pro katechumeny a hledající  
18:00 Farní centrum 

 čtvrtek 7. října 
výstav Nejsvětější svátosti  
– po mši sv. (18:00) do 20:00 v kostele sv. Prokopa 

 pátek 8. října výročí posvěcení kostela sv. Anny – mše sv. 18:00 sv. Anna 

 sobota 9. října úklid kostelů – mše sv. u sv. Prokopa 8:00 

 pondělí 11. října zahájení 11. ročníku Malé liturgiky – podrobnosti na str. 5 

 sobota 16. října 
pouť ke Svaté Rodině – mše sv. v kostele v Praze - Řepích 
cca 14:30; podrobnosti viz níže 

 neděle 17. října setkání ministrantů 17:00 Farní centrum 

 čtvrtek 21. října Biblická hodina 18:50 ve Farním centru 
 
 

 

V rámci Roku Svaté Rodiny vyhlášeného papežem Františkem  
pořádá římskokatolická farnost u sv. Prokopa Praha 3 – Žižkov  

v sobotu 16. října 2021 

POUŤ DO KOSTELA SVATÉ RODINY 
V PRAZE 6 – ŘEPÍCH 

 

Jeli bychom z Hl. nádraží, kde by bylo setkání v 11.25 v hale pod hlavními tabulemi s pří-
jezdy a odjezdy. Odjezd vlaku je v 11.47. Dojedeme do zastávky Hostivice – Sadová a odtud 
bychom šli pěšky cca 1 hod. do kostela sv. Rodiny, kam bychom dorazili kolem 13.30. Je 
třeba, aby si každý zakoupil jízdenku sám. Pak bychom se pomodlili růženec za naše rodiny, 
a to buď venku nebo uvnitř kostela a cca ve 14.30 by byla mše sv. Po mši sv. by byl čas na 
občerstvení a pak by následovala přednáška o kostele, který je vyzdoben Beuronským umě-
ním. Zpět bychom jeli již MHD. Všechny tyto údaje jsou na web. stránkách farnosti. 

Při pouti se budeme modlit za rodiny i děti z naší farnosti i z celé diecéze. 
 

ZVÁNI 
JSTE 

VŠICHNI. 

 

TĚŠÍME SE 
NA VÁS!  

 

  



 

5 ŽIVOT FARNOSTI  
   

Výročí posvěcení kostela sv. Anny 
 

Kostel sv. Anny představuje svou architekturou i výzdobou pozoruhod-
nou stavbu období pozdní secese s řadou nových, geometrických 
rysů. Z výzdobných architektonických prvků se uplatňuje ornamentální 
členění ploch s ostře geometricky cítěnými rostlinnými motivy a střídá-
ním hladkých a hrubých omítkových ploch. Výrazně se uplatňuje čle-
něním se stanovou střechou a zvonicí při průčelí a tvoří zřetelnou po-
hledovou dominantu na nároží bloku. 
Kostel byl posvěcen 8. října 2011. Do roku 2004 byl farním kostelem, 
dnes je filiálním kostelem farnosti sv. Prokopa. 

Při letošním 110. výročí posvěcení bude v pátek 8. října mše sv. u sv. Anny v 18:00. 
 

 

Podzimní humanitární sbírka 
Milí  farníci, přátelé, 
přiblížil se podzim a s tím také termín sbírky, kterou organizujeme ve spolupráci s Diakonií Broumov.  
Doufáme a věříme, že konání sbírky neohrozí žádná  zdravotnická opatření, za což se usilovně modlíme. 
Sbírku uskutečníme   opět v  prostorách  bývalého skladu Diakonie Broumov, Prokopova ul. č.4/216, ve 
dvoře,  v Praze na Žižkově. Tyto prostory nám laskavě zapůjčuje Českobratrská církev evangelická, za 
což děkujeme vstřícnosti místního pana faráře Pavla Kaluse. 
   

Přijímáme : oblečení, domácí textil, nádobí – použitelné - i jednotlivé kusy,  zánovní  boty, hračky, 
hygienické potřeby, deky, polštáře, lůžkoviny, které se mohou dobře upotřebit v jiných domácnostech 
nebo domovech. Vybíráme pouze malé elektrospotřebiče – varné konvice, žehličky, jenom funkční.   
Větší spotřebiče  jako rádia, televize, PC apod. nelze přijímat vzhledem k zákonu o likvidaci nebezpeč-
ného odpadu.  

Budeme se na vás těšit v pátek 22. října v době  od 13 do 18 hodin a v sobotu 23. října od 10 do 
16 hodin. 
Kdo by chtěl pomoci při vybírání věcí, může se přihlásit u Libuše Janovské, tel.736242333. 
 

Za Farní charitu předem děkujeme,  
Anna Velková,  za Diakonii Broumov Marta Pešková. 

 

 

Malá liturgika – 11. ročník  2021-2022 
Po letní přestávce budou opět obnoveny pondělní liturgické úvahy. I když minulý ročník pro-

běhl prakticky distanční formou, snad bude tento epidemiologicky příznivější a budeme se 
moci setkávat osobně, což je mnohem lepší než zasílání témat emailem. 
 Jelikož ale pandemie není ještě zcela překonaná a stále trvá možnost nějakých omezujících 
opatření, bude tento ročník Malé liturgiky tématicky o něco střízlivější: na každý měsíc budou 
stanovena 2 témata, která budou vycházet z aktuální situace, popř. se budou zabývat novin-
kami z liturgického života Církve, popř. si vyslechneme přednášku. Budeme se tedy scházet od 
října do dubna každé 2. a 4. pondělí v měsíci v 18:45 ve Farním centru. Jednotlivá témata 
budou jako obvykle rozesílána předem (noví zájemci se mohou přihlásit na adrese: jeze-
kantp@centrum.cz) a budou také uvedena každý měsíc v Prokopských listech. 
Předpokládané termíny: říjen 11 – 25, listopad 8 – 22, prosinec 13 – 27, leden 10 – 24, únor 
14 – 28, březen 14 – 28, duben 11 - 25. 
Témata na říjen:  11  Úvodní setkání, přehled liturgických aktualit ve 3. čtvrtletí;  25 systém 
výběru biblických čtení ve mši sv.                                                                                                      -AJ- 
  

mailto:jezekantp@centrum.cz
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 Příprava na Světové dny mládeže ve Fatimě a v Polsku 23. 8. 2021 
   

V mariánském poutním místě Fatima se od nynějška mladí lidé budou každou poslední sobotu 

v měsíci modlit růženec za Světové dny mládeže, které by v roce 2023 měl hostit portugalský 

Lisabon. První mariánská modlitba se konala minulou sobotu a její organizátoři vyzvali všechny 

portugalské diecéze, aby se k ní v nadcházejících měsících připojily. 

Polskými diecézemi zase v těchto dnech putují symboly Světových dní mládeže – kříž, který 

mladým lidem daroval papež Jan Pavel II. v dubnu roku 1984, a kopie mariánské ikony Salus 

Populi Romani, kterou jim tentýž papež svěřil o necelá dvě desetiletí později (2003).  
 

 Apel na ochranu stvoření 7. 9. 2021 
   

Nejvyšší představitelé katolické, pravoslavné a anglikánské církve poprvé ve společném pro-

hlášení upozornili na naléhavou otázku udržitelnosti životního prostředí, dopad klimatické krize 

na chudé lidi a důležitost globální spolupráce. Papež František, ekumenický patriarcha Barto-

loměj a arcibiskup Justin Welby žádají každého člověka, aby se podílel na „volbě života“ pro 

budoucnost planety. 
 

 Blahořečení ve Varšavě 12. 9. 2021 
   

 

V polské Varšavě se konala beatifikace polského primase kardinála Stefana Wyszyńského 
(1901-1981) a matky Elżbiety Róży Czacké (1876-1961). Na slavnostní bohoslužbě, kterou ce-
lebroval kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení, byl 
přítomen také kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. 
 

 Zasedání evropských biskupů 23. 9. 2021 
   

Papež František u oltáře Katedry ve vatikánské bazilice předsedal mši svaté, která zahájila ple-

nární zasedání Rady evropských biskupských konferencí (potrvá od 23. do 26. 9.). 

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) si letos připomíná padesát let od svého zalo-

žení, jak napovídá téma plenárního zasedání: CCEE, 50 let ve službě Evropě, vzpomínky a 

perspektivy v horizontu encykliky Fratelli tutti. Při mši svaté z dnešní liturgické památky sv. 

Pia z Pietrelciny s papežem Františkem koncelebrovali předsedové evropských biskupských 

konferencí, včetně arcibiskupa Jana Graubnera. Závěrečný pozdrav předsedy Rady evropských 

biskupských konferencí namísto kardinála Angela Bagnasca, který onemocněl Covidem-19, 

pronesl jeho zástupce, kardinál Nichols. Po skončení mše svaté se evropští biskupové shromáž-

dili u Petrova hrobu, aby společně obnovili vyznání víry. Poté se zastavili ke chvíli osobní mod-

litby u hrobů sv. Pavla VI. a Jana Pavla I., aby tak zakončili krátkou pouť vděčnosti vůči pape-

žům, kteří Radu evropských biskupských konferencí provázeli v minulých padesáti letech. A 

konečně u hrobu sv. Jana Pavla II. pronesli modlitbu k Panně Marii, Matce Evropy, kterou na-

psal sám svatý polský papež v závěru apoštolské exhortace Ecclesia in Europa. 

V pátek začne plenární zasedání, které potrvá do neděle 26. září. V rámci jeho programu vy-

stoupí mimo jiné kardinál státní sekretář Pietro Parolin, předsedkyně Mezinárodní federace ka-

tolických univerzit a rektorka Katolické univerzity v Portugalsku, prof. Isabel Capeloa Gil, či 

někdejší předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani. Předsedy evropských biskupských 

konferencí v pátek odpoledne na římském pahorku Quirinale přijme italský prezident Sergio 

Mattarella a v neděli dopoledne budou v bazilice sv. Jana na Lateránu koncelebrovat při eucha-

ristické slavnosti, již povede nově zvolený předseda Rady evropských biskupských konferencí, 

za spoluúčasti dvou nových místopředsedů. 
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Eucharistický kongres v Budapešti 
Mezinárodní eucharistický kongres je událost pořádaná katolic-

kou církví. Jedná se o jeden z nejmladších projevů eucharistické úcty 

mimo mši. Kořeny eucharistických kongresů sahají do druhé polo-

viny 19. století do Francie. V současné době se mezinárodní eucha-

ristické kongresy pořádají každé čtyři roky. Za půdruhého století se 

eucharistické hnutí rozrostlo do celosvětového měřítka a vytvořil se 

současný vzorec týdenního kongresu, který doprovázejí přednášky, svědectví, panelové 

diskuse, eucharistické adorace a různé další duchovní i kulturní akce, ukazující k eucharis-

tii jako vzácnému pokladu křesťanské víry.  

Společenství s Kristem tak představuje skutečnou výzvu eucharistické pastorace, která má 

pomáhat věřícím, aby jej přijímali ve svátosti a žili v Něm a s Ním činorodou láskou a 

misijním posláním. A nakonec, každá mše sytí eucharistický život tím, že znovu objevuje 

slova evangelia, která se nezřídka z našich měst vytrácejí. Takovým je slovo milosrdenství. 

Všichni si stěžují na podzemní řeku ubohostí, která proudí zkušenostmi naší společnosti. 

Jde o různé formy strachu, útlaku, arogance, zloby, zášti, uzavřenosti, zanedbávání život-

ního prostředí. Křesťané však každou neděli zakoušejí, že tento proud nezmůže nic proti 

oceánu milosrdenství, který zaplavuje svět. Zdrojem tohoto oceánu smilování je Eucharis-

tie. Letošní (původně ale plánovaný na září 2020) eucharistický kongres se konal 

v Budapúešti od 5. do 12. září. Závěrěčnou mši sv. sloužil Svatý Otec. V průběhu diskusí 

a rozprav vystoupil i pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. 
 

Svatý Otec na návštěvě Slovenska 
Svatý Otec papež František navštívil ve dnech 12.-15.září Slovensko. 

Zavítal do 4 měst: Bratislava, Košice, Prešov a Šaštín. Nejprve se se-

tkal s prezidentkou Slovenské republíky a s dalšími vysokými ústav-

ními činiteli, s pracovníy Apoštolské nunciatury v Bratislavě a se zá-

stupci diplomatického sboru. V pondělí 13. září došlo k setkání s kně-

žimi a seminaristy a se zástupci židovské náboženské obce. V ůterý 

14. září sloužil v Prešově východní liturgii s řeckokatolickými bis-

kupy a kněžími a poté se v Košicích setkal se zástupci romské komu-

nity a pak na místním stadiónu s mládeží. Ve středu 15. září – v den 

Panny Marie Sedmibolestné, patronky slovenského národa, zavítal do duchovního centra 

Slovenska – Šaštína, kde dopoledne sloužil mši svatou spolu se slovenskými biskupy. Té-

hož dne odpoledne pak odletěl z bratislavského letiště do Říma. 

Po ukončení bohoslužby v Šaštíně se Svatý Otec rozloučil těmito slovy: 

Drazí bratři a sestry, při slavené této eucharistické oběti jsem Bohu děkoval za to, že mi 

umožnil přijít mezi vás a ukončit svoji návštěvu slavením důležitého náboženského i stát-

ního svátku vaší patronky Sedmibolestné Panny Marie. Ze srdce děkuji vám, drazi bratři 

biskupové za vskutku bratrské přijetí. Ještě jednou vyjasdřuji svou vděčnost paní prezi-

dentce republiky a civilním autoritám i všem, kteří se na přípravě a průběhu návštěvy po-

díleli. 

Nosím vás všechny v srdci a děkuji všem! 
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VÝŇATEK Z ENCYKLIKY PAPEŽE PAVLA VI. 

HUMANAE VITAE 
O PŘEDÁVÁNÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA 

ČERVENEC 1968  
 

 

Pravá povaha a vznešenost manželské lásky se ukáže, uvažujeme-li o ní v jejím nejvyšším 
zdroji, v Bohu. Manželství není tedy výtvorem náhody nebo produktem vývoje přirozených sil. 
Je to moudré ustanovení Tvůrce k uskutečňování jeho zázračné lásky k lidstvu. Manželé usilují 
výlučným osobním darováním sebe, které je jim vlastní, o společný podíl na svých bytostech, 
směřujících k vzájemnému osobnímu zdokonalování, ke spolupráci s Bohem na plození a vý-
chově nových životů. Pro pokřtěné  na sebe bere i důstojnost svátostného znamení milosti, po-
kud představuje spojení Krista a Církve. 

V tomto světle jasně vynikají charakteristické známky a potřeby manželské lásky, o níž je 
třeba mít přesnou představu. Především je to láska plně lidská, to jest současně smyslová i du-
chovní. Není to tedy pouhý výraz pudu a citu, ale též a hlavně úkon svobodné vůle, který se má 
udržovat a růst radostmi a bolestmi každodenního života tak, aby manželé měli jedno srdce a 
jednu duši a došli společně své lidské dokonalosti. Dále je to láska bezvýhradná, tj. zcela 
zvláštní způsob osobního přátelství, v němž manželé se velkodušně podílejí na všem bez nepat-
řičných výhrad nebo sobecké vypočítavosti. Kdo opravdu miluje svého manžela, nemiluje jej 
proto, co od něho přijímá, ale pro něho samotného, pln radosti, že ho může obohatit tím, že se 
mu dává. Je to též láska věrná a výlučná až do smrti. Tak to přece chápou ženich a nevěsta v 
den, kdy na sebe dobrovolně a plně vědomě berou úkol manželského svazku. Věrnost může být 
někdy těžká, ale nikdo nemůže popřít, že je vždycky možná, vznešená a záslužná. Příklad ne-
sčetných manželů během staletí nejen ukazuje, že je ve shodě s povahou manželství, ale že je i 
zdrojem hlubokého a trvalého štěstí. Konečně je to láska plodná, která není cele vyčerpána spo-
lečným vztahem manželů, ale je určena k pokračování vzbuzováním nových životů. Manželství 
a manželská láska jsou svou povahou zacíleny k plození a výchově dětí. Děti jsou totiž draho-
cenným darem manželství a vrcholně přispívají k dobru samotných rodičů. 
 

 

NEDĚLNÍ HYMNUS K RANNÍM CHVÁLÁM 
 

Zdravíme den, slavný den našich dní, 
přešťastný den, den Páně vítězný, 
hodný toho, že jím jen radost zní, 
    ze všech prvý ! 

Vykupitel lidského plemene 
vítězně jde z propasti pekelné, 
na ramenou jehňátko ztracené 
    k nebi nese. 

Boží světlo slepým se zjevuje, 
v něm peklo Pán kořisti zbavuje, 
přemáhá smrt a s nebem smiřuje 
    zemské nivy. 

Boží mír už se snáší na zemi 
a Boží řád dosáhl splnění, 
slávu Pána velebme písněmi 
    v jasném plese. 

Když rozsudkem Vladaře věčného 
na lidský rod jho hříchu dolehlo, 
ty, Bože, dál člověka slabého 
    v lásce chráníš. 

V líbezný zpěv nebeské otčiny 
vpadni, Církvi, písněmi vděčnými. 
Aleluja ať hlasy vroucími  
   tvůj lid pěje. 

Všemocný Bůh v hluboké moudrosti 
mírnil svůj hněv svou dobrotivostí, 
když celý svět do jícnu propasti 
    řítil se již. 

Vítězná pouť smrti je za námi, 
ať naši hruď naplní plesání. 
Buď světu mír, ať se ráj chválami 
    rozechvěje.    Amen. 

Hymnus Salve dies, dierum gloria – český překlad Breviář OP 
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Promluva sv. Josemaría Escrivá ze dne 11. března 1960  - 3.část    

Důležitost všedního života 
uspořádal P. Vít Uher 

Kdysi na počátku čtyřicátých let jsem hodně cestoval po Valencii. Neměl jsem tehdy žádné spole-
čenství a míst —jako vás dnes— a s těmi, kdo se se mnou, nepatrným knězem, setkávali, jsem se 
modlil, kde to jen šlo, někdy večer, třeba na odlehlé pláži. Jako první Mistrovi přátelé. Vzpomínáš? 
Sv. Lukáš píše, že když s Petrem vycházeli z Tyru do Jeruzaléma, všichni je vyprovázeli i se ženami 
a dětmi až za město. Na břehu jsme klekli a pomodlili se.  

Tehdy jednou večer při jednom z nádherných západů slunce jsme uviděli, jak se ke břehu blíží 
loďka. Vyskočilo z ní několik snědých statných mužů, těla měli jako z kamene, byli mokří, s nahou 
hrudí, ošlehaní větrem, takže vypadali jako z bronzu. Začali vytahovat z vody síť plnou stříbřitých 
ryb. Tahali velmi horlivě, nohy zabořeny do písku, s úžasnou energií. Najednou přiběhl nějaký malý 
chlapec, také opálený, chytil se svýma ručkama za provaz a začal tahat, zjevně nešikovně. Ti drsní 
rybáři, jistě ne moc jemní, se jistě dojali a dovolili tomu malému chlapci, aby jim pomáhal, neposílali 
ho pryč, ačkoliv jim spíše překážel. Myslel jsem na vás a na sebe, ačkoliv jsem vás ještě neznal na 
každodenní tahání za provaz, na tolik jiných věcí. Jestliže předstoupíme před Boha jako to malé dítě, 
přesvědčeni o své slabosti, ale odhodláni podporovat jeho plány, snadněji dosáhneme cíle: dovlečeme 
tu síť až na břeh, protože tam, kde naše síly selhávají, tam zasahuje síla Boží. Jistě znáte dobře po-
vinnosti své křesťanské cesty, které vás dovedou bez přestávek a pokojně ke svatosti, také si dáte 
pozor na obtíže, protože je lze tušit už od začátku této cesty. Nyní na vás naléhám, abyste si nechali 
radit, vést se duchovním vůdcem, kterému svěříte všechny své zbožné plány a každodenní problémy, 
které by mohly mít vliv na váš duchovní život, svěřte mu své prohry i svá vítězství. Při tomto du-
chovním vedení buďte vždy naprosto upřímní: nenechte si nic pro sebe, nemějte strach ani se nesty-
ďte zcela otevřít své srdce, Když to neuděláte, pak vaše cesta, nejprve rovná a sjízdná, se zamotá a 
to, co zprvu nebylo ničím podstatným, se nakonec stane škrtící smyčkou. Nemyslete, že k selhání 
dochází náhle, člověk většinou udělá nějakou chybu na začátku své cesty nebo po dlouhý čas zane-
dbává svou duši, pak pomalu slábnou jeho ctnosti a naopak rostou jeho neřesti, nakonec dojde k 
nešťastnému ztroskotání. Žádný dům se nezřítí najednou nějakou nečekanou havárií. Buď už v jeho 
základech byla nějaká závada, nebo nedbalost jeho obyvatel trvala hodně dlouho, takže nedostatky, 
ze začátku nepatrné, postupně rozrušily jeho konstrukci a tak, když přišla bouře nebo prudké silné 
deště, dům se beznadějně zřítil a projevilo se tak dlouhodobé zanedbání. 

Vzpomínáte si na tu historku, jak se šel cikán vyzpovídat? Je to jen historka, vtip, protože o zpovědi 
se nikdy nemluví, i když si cikánů jinak velmi vážím. Chudák! Opravdu se kál: Pane faráři, vyzná-
vám se, že jsem ukradl ohlávku, maličkost, že. A za ní byla mula... a potom ještě jedna ohlávka... a 
další mula... a tak to šlo do dvaceti. Drazí synové, totéž se přece stává i nám: jakmile si dovolíme 
vzít jen ohlávku, následuje i to ostatní, následuje celý řetěz špatných náklonností, prohřešků, které 
nás ponižují a zahanbují. Totéž se stává i v mezilidských vztazích. Začne to malou urážkou a skončí 
to nevšímavostí a tou nejmrazivější lhostejností. Lišky nám schytejte, lištičky malé, plenící vinice, 
vinice naše, když kvetou. Věrni v malém, co nejvěrnější v malém. Budeme-li se o to snažit, naučíme 
se s důvěrou utíkat do náruče Panny Marie, jako její děti. Neříkal jsem vám na začátku, že my všichni 
máme málo let, jenom tolik, kolik se jich snažíme žít v důvěrném vztahu s Bohem? Takže je jen 
dobré, abychom se, my ubozí a malí, přiblížili k veliké a svaté neporušenosti Boží matky, která je i 
matkou  naší. 

Mohu vám vypravovat i jiný příběh, tentokrát skutečný. Mohu vám ho vyprávět, je to už dlouho, 
co se to přihodilo. Snad vám jeho jadrné vyjadřování leccos osvětlí. Měl jsem duchovní cvičení pro 
kněze z různých diecézí. Laskavě jsem je vybízel, aby za mnou přišli a promluvili jsme si spolu, aby 
ulehčili svému svědomí, protože i my, kněží, potřebujeme bratrskou radu a pomoc. Začal jsem mluvit 
a jedním knězem, byl to poněkud neotesaný, ale upřímný a velkorysý venkovský farář. Snažil jsem 
se z něho něco dostat, jemně a důtklivě, abych mohl ošetřit každou ránu jeho duše. V jisté chvíli mě 
přerušil a řekl asi toto: strašně závidím svému oslovi, sloužil na sedmi farách a nedá se o něm říci nic 
špatného. Kdybych tak na tom byl stejně! Je možné, důkladně vyzpytuj své svědomí, že si ani my 
nezasloužíme takovou pochvalu, kterou vyslovil onen venkovský farář o svém oslu. Tolik ses napra-
coval, zaujímal jsi tolik odpovědných míst, měl jsi úspěch v té či oné činnosti... ale, jak jsi na tom 
před Bohem, nepřijdeš na něco, čeho bys měl litovat? Snažil ses opravdu sloužit Bohu a svým bratřím 
nebo jsi pěstoval své sobectví, své ambice, šlo ti o tvůj pouze světský a trapně prchavý úspěch?  

                                                                                                                        pokračování na str. 10 
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Láska 
Proste svatou Terezii od Dítěte Ježíše o prostou, důvěřivou a velkodušnou lásku, která se na 

Boha usmívá. To je milost, kterou dostala právě ona. Připravenost k obětem a obrovská láska 
bez citelné útěchy. Proste ji, aby vás naučila milovat Boha s důvěrou a naprostou odevzdaností 
jeho laskavé otcovské vůli. 
 

Svatý František Saleský říká, že naučit se milovat Boha nemůže člověk jinak než v lásce 
k němu. Už při čekání na lásku se musí člověk snažit, „jako by“ už milovat uměl. 
Miluji tě, můj Bože, ale ne dost. Tvá láska je žárlivá, žádá si celé srdce. Má-li ti beze zbytku 
patřit i mé srdce, musíš být počátkem i koncem všech jeho hnutí a snažení, i těch nejzákladněj-
ších. Všechna moje moc milovat, nejen duchovní, ale i citová, by měla být nasměrována k tobě. 
Stručně řečeno celé mé srdce musí být okouzleno tvou nekonečnou Krásou. Pane, kdy přijde 
ona chvíle, kdy se celá má bytost podřídí vedení tvé lásky? 
 

Hluboká duše miluje věrnou láskou. Její srdce patří navždy jen Bohu. Bůh se může skrývat, 
mohlo by se dokonce zdát, že jí pohrdá, opovrhuje a odmítá ji, ale ona jej kvůli tomu milovat 
nepřestane. On je totiž vždy Bohem, jejím Bohem. Vždycky je hoden vší lásky a náklonnosti. 
To duši stačí. Možná pocítí, jak jejím nitrem proniká osten tajemné obavy: „Miluje mne můj 
Bůh?“ Nebude však čekat na odpověď. Ať se jí zdá, že se k ní Bůh staví jakkoli, duše ví, že jej 
musí milovat, milovat vždycky, milovat stále víc. A tak miluje více než kdy předtím. Nejlepším 
znamením věrnosti tvé nevěsty, můj Bože, je ničím nezkalený pokoj. Pokoj, který ji naplňuje 
všude tam, kam ji postavíš, a ve vnitřním rozpoložení, ve kterém si přeješ, aby byla. Ví, že ji 
chceš mít právě takovou; víc nepotřebuje. Zůstane na svém místě, dokud se ti to bude líbit. 
Nehýbe se a čeká podobná holubici. V tomto osamělém čekání zpívá svou sladkou píseň, po-
každé stejnou. Pár slov, pár not, to je celé. Tobě je však tato nikdy nekončící píseň lásky tolik 
milá! Ať je slunce nebo bláto, ať se venku a v nitru duše děje cokoliv, její píseň nic nepřeruší: 
„Miluj tě, můj Bože… Ty jsi Bůh mého srdce! Můj Bůh a moje všechno….“ 
 

Zůstavejte ve mně vzpomínkou a pohledem své duše. Žijte ve mně. Buďte ze mě živi. Snažte 
se mne poznat nejen zvenčí, ale i zevnitř. Čtěte až do dna v mém srdce. Buďte v tom neúnavní. 
Nikdy v tom neustaňte, ať je tím proniknut celý váš život. Zůstávejte ve mně jako u zdroje 
veškerého světla, vší energie a každé radosti. Přimkněte se ke mně silně svou láskou. Budete 
pevní a silní díky mé pevnosti a mé síle. Nic vás nebude moci zneklidnit a znepokojit, a i kdyby 
tak jen na povrchu. Nic nás nebude moc odloučit, jedině hřích. Ale kdyby vás ohrožoval, při-
mkněte se ke mně pevněji velkodušnější a vroucnější láskou. Zkoušky vám neuškodí, naopak, 
posílí naše sjednocení.  

 

 

Promluva sv. Josemaría Escrivá - pokračování ze str. 9: 
 

Jestliže k vám mluvím poněkud odvážně, je to proto, že chci ještě jednou vzbudit velmi upřímnou 
lítost a protože chci, aby i každý zbabělost, opakujme upřímně Pánu ona zkroušená Petrova 
slova: Domine, tu omnia nosti, tu scis quia amo te , Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě miluji, přes své 
poklesky. A já se odvažuji dodat: Ty víš, že tě miluji, právě pro své poklesky, protože mě vedou k 
tomu, abych se o tebe opíral, protože ty jsi moje záštita: Quia tu es, Deus, fortitudo mea. A začněme 
znovu!                                                                                                                 
 
  



  

11 DĚJINY PAPEŽSTVÍ  
   

zdroj: Coulombe-Náměstkové Kristovi, Wikipedie 
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Benedikt XIII. 
24. květen 1724 – 23. únor 1730 

* 1649 Itálie, vl. jm. Pietro Orsini  
 

 

Pocházel z významného římského rodu, v mladém věku vstoupil do dominikánského řádu. 
Vynikal učeností a zbožností a netoužil po významných funkcích. Jmenování kardinálem 
přijal až po výslovném donucení ze strany řádových představených. Konkláve, které jej 
zvolilo papežem, se dlouho nemohlo shodnout na úspěšné volbě a kardinál Orsini navrhl, 
aby se místo volebních spekulací ponořili volitelé do modliteb. První volbu na papežský 
stolec odemítl, ale po naléhání ostatních, kteří se obávali zbytečného protahování konkláve, 
ji nakonec přijal. Po zvolení začal důsledně uplatňovat rušení světské honosnosti a přepy-
chu mezi církevními hodnostáři. Založil kongregaci pro semináře a dbal o naplňování zá-
věrů Tridentského koncilu. Důsledně vystupoval i proti všem, jejichž nauka neodpovídala 
koncilním závěrům. V roce 1729 svatořečil sv. Jana Nepomuckého. 
V zahraniční politice se snažil nastolit smír mezi katolickými panovníky, ale jako mnoho 
jiných papežů neměla tato snaha očekávaný úspěch. 
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KLEMENT XII. 
12. červenec 1730 – 6. únor 1740 

* 1652 Itálie, vl. jm. Lorenzo Corsini  
 
 

Pocházel z významného florentského rodu. Po ukončeném universitním vzdělání vstoupil 
do duchovního stavu, posléze byl jmenován nunciem ve Vídni, ale tento úřad nikdy nezačal 
vykonávat, neboť nedošlo k osobní shodě mezi papežem a rakouským císařem. Poté byl 
jmenován guvernérem Andělského hradu a papežským pokladníkem. V roce 1706 byl jme-
nován do čela Svatého oficia. Na papežský stolec byl zvolen již ve vysokém věku a navíc 
byl velmi chatrného zdraví. Ale jeho úspěchy ve funkci správce papežské pokladny byly 
největším doporučením.  
Po zvolení pokračoval v odstraňování finančních problémů a nutil vysoké úředníky, aby 
vrátili obnosy, jejich původ nebyl prokazatelně čestný. Usilovně pracoval i na zlepšení 
pokleslé morálky v mnoha klášterech. Vyhlásil také věroučné odsouzení svobodných zed-
nářů. Velmi mu záleželo na opětovném sjednocení s východními církvemi a měl úspěch u 
koptské egyptské církve, jejíchž deset tisíc členů v čele s patriarchou vstoupilo do unie 
s Římem, která trvá dodnes.  
Dva roky po nástupu na papežský trůn oslepl. Přesto pokračoval neúnavně v práci. V late-
ránské basilice dal přistavět kapli sv. Ondřeje Corsiniho, z jehož rodové linie pocházel a 
kde je také pochován.  

 
 

 

„Nejde o to, aby profesor vynikal tím, že podává obtížné souvislosti ještě 

obtížnějšími slovy, ale aby obtížné souvislosti podával co nejlépe srozumi-

telnými, jednoduchými, ale nikoli zjednodušujícími slovy. Jedině tak je to-

tiž možné, že mu lidé budou rozumět, a dostane se k nim, co zamýšlí říci.“ 
emeritní papež Benedikt XVI. 
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Vypros, ať žehná Trojjediný všem…. 
7. října slaví Církev památku Panny Marie Růžencové. Proto se v mnoha kostelích pe celý tento 
měsíc scházejí lidé ke společné modlitbě růžence, aby si připomněli nezastupitelnou úlohu Matky 
Boží v dějinách spásy. Tato modlitba má již více než tisíciletou historii a jako dokázala inspirovat 
generace před námi, tak hovoří i k nám a bude inspirovat i generace po nás. 
 

Dějiny růžence ukazují, jakým způsobem byla tato modlitba využívána v těžkých okamžicích 
Církve… Proč bychom neměli s vírou naších předchůdců vzít růženec opět do rukou? Modlitba 
růžence si zachová veškerou svoji sílu a zůstává nezanedbatelnou pastorační výbavou každého 
dobrého hlasatele evangelia. 

Papežové připisovali této modlitbě velký význam. Zvláštní zásluhy má v tomto ohledu Lev 
XIII., který prvního září roku 1883 vydal encykliku Supremi apostolatus officio. 3 Tímto význam-
ným prohlášením provedl mnohé další zásahy do této modlitby a označil ji za účinný duchovní 
nástroj proti zlu ve společnosti. Mezi posledními papeži, kteří se během koncilů v podpoře 
modlitby růžence vyznamenali, bych rád připomenul blahoslaveného Jana XXIII.4 a zvláště pak 
Pavla VI., který v apoštolské exhortaci Marialis cultus v souladu s inspirací II. vatikánského kon-
cilu zdůraznil evangelijní charakter růžence a jeho kristologickou orientaci.  

Těžištěm modlitby Zdrávas, Maria a spojovacím článkem mezi první a dru-
hou částí je Ježíšovo jméno. Přitom je to však právě důraz na Ježíšovo jméno 
a jeho tajemství, kterým se smysluplná a plodná recitace růžence vyznačuje.  
Tradiční pomůckou při recitaci růžence je růžencová šnůra. V nejpovrchnějším 
pojetí se často stává pouhým počítadlem Zdrávasů. Růžencová zrna však vyja-
dřují také určitou symboliku, která může být dalším obohacením kontem-

place. První věcí v tomto ohledu, které je třeba si povšimnout, je sbíhání se zrn u zobrazení 
Ukřižovaného v němž je soustředěn život i modlitby věřících. U Ježíše vše začíná, k němu smě-
řuje a skrze něho pak všechno v Duchu Svatém spěje k Otci. 

Církev růženci vždy připisovala zvláštní účinnost, když této modlitbě v chórové recitaci a vy-
trvalé praxi svěřovala nejzávažnější problémy. V okamžicích, kdy se zdálo být ohroženo sa-
motné křesťanství, bylo překonání nebezpečí přičítáno síle této modlitby a růžencová Panna 
byla velebena jako přímluvkyně záchrany. 

V textu byly použity myšlenky z Apoštolského listu papeže Jana Pavla II. Rosarium Virginis Mariae (2002). 
 

 

Ty Královna jsi mocná, přesladká 
Růžence posvátného, 

v němž všechna Ave jako poupátka 
jsou zdobou srdce tvého. 

Vypros, ať žehná Trojjediný všem, 
kdo ctí tě, Panno, svatým Růžencem. 

Z písně Ó Matko Páně, Matko rajských krás (autor Josef Julínek 1910-1997) 
 

 

 

Má-li mít náš pozemský život plnost a krásu, 
potřebuje Ježíše Krista 

P. Michel Quoist 

To, co nevíme, je vždy důležitější 
než to, co víme. 

RNDr Jan Konvalinka, biochemik  *1963 
  

https://farnostzebetin.cz/wp-content/uploads/ruzenec.gif
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Takto bývá nazýván svatý evangelista Lukáš, autor třetího evangelia a další novozákonní knihy 
– Skutky apoštolů. 
Pocházel ze syrské Antiochie. Vystudoval lékařství a nakonec se ukázal jako schopný spisovatel 
(navíc i s výtvarným nadáním) a znalec lidí. Uvádí se, že ke křesťanství jej zřejmě přivedli křes-
ťané ze židovství, ač k židovskému národu nepatřil. S Ježíšem se ale za Kristova veřejného pů-
sobení nesetkal a jeho zařazování mezi Ježíšovy učedníky je nesprávné. 
Nejznámějším se Lukáš stal sepsáním evangelia a Skutků apoštolů. Italský básník Dante označil 
jeho evangelium za nejkrásnější knihu světa. Lukáš v něm ukazuje milosrdnou lásku Spasitele 
k lidem, zdůrazňuje, že Ježíš přišel jak pro Židy, tak pro pohany a především pro hříšníky, pro 
lidi, kteří se vzdálili Božímu řádu. Jeho spis bývá nazýván evangeliem milosrdenství, Ducha sva-
tého, žen a chvalozpěvů. Tím, že hovoří podrobněji o Panně Marii dává předpoklad, že infor-
mace čerpal přímo od ní a protože ji slovy vykresluje, je označován za malíře Matky Boží. 
Lukášovo evangelium se od ostatních liší i zařazením čtyř básnických vložek (Magnifikat – chva-
lozpěv Panny Marie, Benediktus – chvalozpěv Zachariáše, Gloria in excelsis Deo a chalozpěv 
Simeonův). Jako jediný z evangelistů líčí události předcházející Ježíšovu narození v Betlémě. 
Císař Karel IV. 6. 11. 1354 získal v Padově pro pražskou katedrálu lebku s  čelistmi a 15 zuby sv. 
Lukáše i s darovací listinou. Lebka sv. Lukáše je uchovávána ve svatovítském pokladu.  

Liturgický hymnus k oslavě svatého Lukáše 
 

 

Chválíme s plesem, Lukáši, tvou slávu, 
jíž se skvíš,když svou ruměnou krev prolils, 
ctíme i věnec, zdobící tvou hlavu,  
ctnostmi ho dobyls. 

Průvodce Pavlův, jeho srdce hlubin  
výtečný znalče, v jeho stopách jdoucí, 
dej, ať nám láska k Pánu ohněm novým 
stále plá v srdci.  

V prozíravosti píšeš vzácné svitky,  
divy, jež pastýř svrchovaný, Pán náš,  
konal a hlásal, aby spasil všechny,  
zaznamenáváš  

Lékaři duší, vyhoj naše rány, 
radostí víry potěš nás vždy v tísni, 
až dojdem k Bohu po svém putování 
s děkovnou písní.  Amen.    

Liturgicky se slaví svátek sv. Lukáše 18. října.             Hymnus Plausibus,Luca – Liturgia horarum 

 

X ODSTRAŇOVÁNÍ LITURGICKÝCH NEDOSTATKŮ  5/6 X 
 

 Svaté přijímání                                                                                                                                                                           
Stará bolest (alespoň v naší farnosti) se projevuje tím, že věřící přistupují ke sv. přijímání pozdě, tzn. že 
začnou přicházet k místu podávání eucharistie později než kněz. Je to svým způsobem i projev neúcty ke 
svátostnému Kristu, neboť v okamžik jeho „příchodu“ už na něj mají lidé čekat. Na místo bychom tedy 
měli přicházet ihned po skončení zpěvu před sv. přijímáním, aby alespoň první přijímající byli na místě 
dříve než kněz s Eucharistií (čekání na Pána). 
Každému je ponecháno na vůli, zda bude eucharistii přijímat do úst či na ruku. Pokud chce ale využít 
dovolení přijímání „na ruku“, musí mít obě ruce naprosto volné a bez rukavic. Okamžitě po vložení sv. 
hostie je nutné ji vložit do úst. Pokud jsou v užívání ústní roušky, je nutno ji sejmout z úst ještě před 
nastavením ruky.                                                                                                                     
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Petr Bergmann se narodil v Praze v 1967 a od devadesátých let 20. století pracoval 
jako manažer a producent pro domácí i zahraniční alternativní umělce. V roce 2000 
se přestěhoval na venkov a začal se zabývat výzkumem lokální historie na Broumov-
sku, kde založil Institut regionální paměti. Pod jeho záštitou zpracoval již několik re-
gionálních témat spojených s výstavami a vydáním publikací, které odkrývají místní 
historický kontext, například v souvislosti s obdobím baroka, první světovou válkou, 
umělci sdruženými Sigismundem Bouškou v katolické moderně apod. S manželkou 
hudebnicí a herečkou Terezií Palkovou spolu mají dvě dcery. 

S Petrem Bergmannem jsem se seznámila náhodou v Klementinu na výstavě Lipnické bible. Mů-
žete mi říct, co Vás nejvíc zaujalo na této výstavě? 
Je to unikátní příležitost vidět tuto slavnou bibli. V Praze je čtrnáct dní, v Lipnici byla dva měsíce a 
zase odjede do Ameriky do Muzea biblí. Zajímavý je i kontext zpracování a vidět ten starý tisk z roku 
1421. Už to, že se Lipnická bible dochovala dodnes představuje vzácnost. Vždy, když je taková pří-
ležitost, tak neváhám a přijedu z Broumova a jdu se podívat. Dochovaných artefaktů si vážím z toho 
důvodu, že nám především ukazují naše kulturní kořeny. Na vytvoření knihy v té době bylo potřeba 
sedm nebo devět profesí, které musely mít vysokou řemeslnou zručnost a kulturní vzdělanost té 
doby, které si táhlo kulturní povědomí předchozích dob a uvolňovalo pro dobu budoucí. Proto se 
jdu podívat na takovou výstavu, protože chci nacítit kulturu té doby a vidět v ní kulturu dnešní doby. 
Kam jsme se posunuli, co jsme si z toho vzali. Dnes už takovou knihu nikdo neudělá. 
Máte i v Broumově nějaké významné knižní artefakty? 
Staré knihy tam nemáme, dnes je tam už jen fragment z toho, co tam původně bylo, ale dosud je 
zachována benediktinská knihovna v klášteře. V Broumově kdysi žil sběratel knih právník Eduard 
Langer, který se tam přiženil, vzal si dceru podnikatele Josefa Schrolla Johannu. Sbíral zajímavé ru-
kopisy, měl tam knihy ze 6.-7. století, inkunábule irských mnichů, které jsou dnes v Památníku ná-
rodního písemnictví. Část knih z jeho sbírky je na Sychrově. Spousta knih se zničila, po válce je od-
váželi po tisících do sběrných surovin, protože to byly německé nebo latinské knihy a nikomu se to 
nechtělo studovat; tak se to buď rozkradlo nebo vyházelo. Jednalo se o systematické ničení němec-
kého odkazu. Langerova knihovna představovala 40 000 svazků, další knihovnu měli bratři Nowotní, 
další měly Schrollovy závody, další byla opatská, mnišská a gymnaziální knihovna v klášteře. Jednalo 
se o statisíce svazků, ze kterých dnes v Broumově zůstalo 10 – 12 000 v benediktinské knihovně.  
Můžete nám představit některá historická témata, kterým jste se v posledních letech věnoval?  
Jednalo se například o zajatecký tábor u Broumova z první světové války, život a dílo zapomenutých 
umělců z tohoto regionu, například sochař Emil Schwantner, o kterém momentálně píši knihu Osudy 
psané dlátem, nebo spisovatel Sigismund Bouška – benediktinský mnich, který založil katolickou 
modernu. Monografii o Bouškovi jsem vydal pod názvem Bezděkovský kostelíčku. Letos je to výročí 
Müllerovy mapy Čech. V současné době probíhá i digitalizace a dokumentace obrazových a písem-
ných archivních materiálů, které jsou ve správě Institutu regionální paměti. Vytvořili jsme Knihovnu 
regionální literatury, která se teď otevírá, nebo Galerii prvních fotografů Broumovska a Krkonoš, 
oblastí jsou hodně provázané. V galerii vystavujeme nejstarší fotografie z tohoto regionu a připra-
vuje se i publikace na toto téma.  
Jakou knihu byste doporučil našim čtenářům? 
Z mých knih dvě novinky, titul Sněžný Iwan, věnovaný vynikajícímu, ale u nás 
málo známému krkonošskému malíři a grafikovi Friedrichu Iwanovi. Další novin-
kou je katalog Upomínkové sklo a porcelán z Broumovska a Krkonoš z období 
biedermeieru. Mimo mojí produkci bych rozhodně doporučil knihu Petra Čor-
neje Jan Žižka. Je to fenomenální dílo, které považuju za největší počin faktogra-
fické literatury. Petr Čornej je jedna z největších kapacit na období husitství, i 
z toho důvodu, jak k monografii přistupuje, do jakých detailů jde, když píše cel-
kově o té době. Zabývám se hodně japonskou kulturou, proto bych jako další 
knihu doporučil Sto básní, kterou sestavila Helena Honcoopová, která je až neu-
věřitelná kapacita na japonskou středověkou literaturu, dřevořez a kaligrafii. Všechno to v knize 
zpracovala na špičkové, vědecké úrovni. V příštím roce budu v Broumově pořádat velkou výstavu 
japonského dřevořezu, na kterou bych čtenáře tímto rád pozval. 

 

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 o liturgic-
kém dění v Církvi.   

2. a 4. pondělí v měsíci 
18:45-20:00 Farní centrum 

(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  30. 9. 2021: 

výše dluhu (úvěr): Kč 2 755 908,30 
sbírka na splácení úvěru – září 2021: 
č. účtu farnosti: 4200172251/6800 (Sberbank) 

povinná měsíční splátka:  Kč 29 324,- 
Kč 13 155,- 
VS na opravu kostela sv. Anny: 26072013 

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