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1. adventní týden
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
2. adventní týden
sv. Ambrože

(sv. Edmund Kampián)
památka
první pátek

(sv. Jan Damašský)
(sv. Mikuláš)
památka

NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE

2. adventní týden
2. adventní týden
2. adventní týden
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
sv. Lucie
sv. Jana od Kříže
3. adventní týden
3. adventní týden
17. prosinec
18. prosinec
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
20. prosinec
21. prosinec
22. prosinec
23. prosinec
24. prosinec

SLAVNOST

(sv. Jan Didak)
(Panna Maria Loretánská)
(sv. Damas I.)
památka
památka

(sv. Petr Kanisius)
(sv. Jan Kentský)

NAROZENÍ PÁNĚ - Hod Boží vánoční

Svaté Rodiny Ježíše, Marie, Josefa
sv. apoštola a evangelisty Jana
sv. Nevinných betlémských mučedníků
5. den v oktávu Narození Páně (sv. Tomáš Becket)
6. den v oktávu Narození Páně
7. den v oktávu Narození Páně (sv. Silvestr I.)

SLAVNOST
SVÁTEK
SVÁTEK
SVÁTEK

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

První strana obálky: Věnec se svícemi – symbol adventu
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ÚVODNÍ SLOVO
Drazí farníci a milí přátelé,

vstupujeme do posledního měsíce kalendářního roku a zároveň i do prvního měsíce nového liturgického roku.
Měsíc prosinec je proto vždy velmi intenzivní, neboť v něm prožíváme
dvě liturgická období, a to sice Advent a Vánoce.
Jak moc dobře víme, nemá být pro nás advent obdobím shonu a hektické
přípravy všeho, co je potřebné k příjemné oslavě vánočních svátků, ale
především duchovním ztišením a usebráním pro konkrétní „znovunarození“ Pána Ježíše v našem srdci. Vnější intenzita přípravy na Vánoce by se měla minimálně
vyrovnat intenzitě vnitřní, tedy duchovní, která je samozřejmě mnohem důležitější. Pro
děti se vždy připravuje nějaký program, který jim má napomoci s konkrétní podobou této
přípravy. Ovšem i my dospělí bychom se měli konkrétně zamyslet, jakým způsobem se
budeme snažit letošní přípravu prožívat, ale především si konkretizovat, o co chceme usilovat. Konkrétnost a pravidelnost vybraných předsevzetí, která obnovujeme a obměňujeme
při zpytování svědomí, nám pomáhá, neztratit se v abstraktních přáních a myšlenkách.
Jedná se vždy o zintenzivnění duchovního života, tedy osobního vztahu k Ježíši Kristu
skrze naši modlitbu, rozjímání Písma sv. a přijímání svátostí, které nám pomáhají v našem
obrácení a posvěcení se. Vybraná předsevzetí jsou následně konkretizací našeho úsilí o
prohloubení se v lásce k Bohu a k bližnímu, která je naplněním naší víry. Dnešní tak neklidný a roztříštěný svět může být proměněn a uzdraven jedině těmi, kteří v něm s neochvějnou důvěrou a oddaností ukazují na zdroj a základ všeho pokoje a míru, který je pouze
sám Bůh. On k nám sestoupil a stal se člověkem, abychom se od něho naučili správnému
životu, ale především přijali jeho život, který je bez konce a který je v plnosti.
Vánoce, o kterých slavíme vstup Boha do dějin, jsou obdobím veliké radosti, která
vychází z jistoty víry, že Bůh člověka nikdy neopouští, a vždy se k němu sklání a chce
s ním sdílet svůj život, i když je člověk někdy nevěrný. Právě Vtělení Boha ukazuje nesmírnou touhu a lásku Boží k člověku, která vrcholí o Velikonocích obětováním se Božího
Syna za spásu celého lidstva. Dar Boha jako nejvyšší Lásky, která chce učinit každý lidský
život šťastným a naplněným, je tím nejautentičtějším základem pro lásku, která je požívána
v mezilidských vztazích. Tato láska touží po štěstí druhého, protože miluje a nedívá se, co
ji to stojí. Vnějším výrazem této lásky jsou dárky, které si na Vánoce vzájemně dáváme a
které mají nějakým symbolickým způsobem tuto lásku konkretizovat. Samozřejmě, že se
nejedná o nějaké pouhé zhmotnění lásky, ale o důkaz, že na naše drahé konkrétním způsobem myslíme a vážíme si jich. Náš Pán vstoupil na naši zem ve velice skromných a nuzných podmínkách, ale přitom přišel obdarovat všechny, kteří pro něho otevřou své srdce.
Snažme se mu v tom být podobni i my a mějme v této době pro naše bližní otevřené srdce,
které je ochotné a připravené i k té nejprostší službě, která pomůže přiblížit druhému Boží
lásku. Každý, kdo se přišel poklonit do Betléma Božímu dítěti, byl obdarován jeho božskou
přítomností a zároveň pokojem a radostí, které toto dítě každému přinášelo. Jistě to byl
pohled na „obyčejné“ dítě, a přesto to byl neobyčejný zážitek. Stejně tak se dívejme i my
na nám již „dokonale“ známý pohled na jesličky, ve kterých vidíme velikost a nesmírnost
Božské lásky zahalené do prostoty a jednoduchosti pozemského bytí. Kéž je i naše lidské
srdce proměněno setkáním s Dítětem, které přináší spásu celému lidskému pokolení. Ať
narozené Betlémské dítě přinese do vašeho života novou radost a pokoj a dá vám novou
sílu proměňovat svůj život podle jeho příkladu.

Požehnané svátky vánoční a celý nový rok 2022 vám přeje P. Vít

AKTUALITY



















neděle
28. listopadu
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žehnání adventních věnců – při všech mších sv.

novéna ke Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie
30. 11. – 8. 12.
Každý den po mši sv.litanie s modlitbou k Panně Marii.
30. listopadu–8.prosince
V den Slavnosti ve středu 8. prosince:
mše sv. v 6.00 u sv. Rocha,
v 18.00 slavnostní mše sv. v kostele sv. Prokopa
středa
rorátní mše sv. – 6:00 sv. Roch
(ve středu 8.12 mše sv. ze Slavnosti, ne-rorátní)
1., 15., 22. prosince
čtvrtek
po mši sv. (18:00) u sv. Prokopa výstav Nejsvětější svátosti do 20:00
2. prosince
neděle
sbírka na bohoslovce - všechny kostely
5. prosince
neděle
sbírka na splátku farního úvěru - všechny kostely
5. prosince
neděle
setkání hledajících - 19:00 Farní centrum
5., 12., 19. prosince
SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE
středa
8. prosince
mše sv.: 6:00 sv. Roch, 18:00 slavnostní mše sv. Prokop
předvánoční úklid kostelů a příprava na vánoce:
sobota
sobota 18. 12. po mši sv. v 8.00 u sv. Prokopa – všechny
18. prosince
kostely
neděle
mše sv. u sv. Prokopa již v 9:00 (!!!)
rozhlasový přenos Český rozhlas stanice Vltava
19. prosince
úterý
Mše sv. v 17:00 (!!) sv. Prokop (!!)
po mši sv. možnost přistoupit ke svátosti smíření
21. prosince
neděle
svátek Svaté Rodiny – obnova manželských slibů
při všech mších sv.
26. prosince
poděkování za uplynulý kalendářní rok
pátek
mše sv. od 17:00 (!!!) u sv. Prokopa
31. prosince
po mši sv. eucharistické požehnání
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LITURGICKÝ ROK 2021-2022

Datové údaje značí časový rozsah jednotlivých částí liturgického roku.
Cyklus nedělních čtení: C (evangelium sv. Lukáše)
Cyklus čtení ve všední dny liturgického mezidobí: 2
DOBA

ADVENTNÍ

DOBA

DOBA

DOBA

VÁNOČNÍ

POSTNÍ

VELIKONOČNÍ

28.11. – 24.12. 25.12. – 9.1.

2.3. – 16.4.

17.4. – 5.6.

liturgické mezidobí
1.část

2.část

10.1. – 1.3.

6.6. – 26.11.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
pá 24. prosinec

16:00 sv. Prokop –

Vigilie
Narození Páně 16:00
22:00
24:00
so 25. prosinec
8:00
9:30
SLAVNOST
11:00
NAROZENÍ PÁNĚ
17:00
ne 26. prosinec
8:00
9:30
Svátek
Svaté Rodiny
11:00
17:00

pro děti
sv. Roch
sv. Anna
sv. Prokop

sv. Anna
sv. Prokop
sv. Roch
sv. Roch
sv. Anna
sv. Prokop
sv. Roch
sv. Roch

obnova manželských slibů
pá 31. prosinec
17:00 (!!) sv. Prokop
závěr
mše sv. na poděkování
kalendářního roku
za uplynulý rok

so 1. leden 2022

SLAVNOST
MATKY BOŽÍ
Panny Marie

8:00 sv. Anna
9:30 sv. Prokop
11:00 sv. Roch
17:00 sv. Roch

ne 2. leden

8:00 sv. Anna

9:30 sv. Prokop
2. neděle
po Narození Páně 11:00 sv. Roch
17:00 sv. Roch

čt 6. leden

SLAVNOST
ZJEVENÍ PÁNĚ
doporučený
svátek
ne 9. leden

Svátek
Křtu Páně

závěr vánoční doby

18:00 sv. Prokop

mše sv. se svěcením
křídy, kadidla a myrhy

8:00 sv. Anna
9:30 sv. Prokop
11:00 sv. Roch
17:00 sv. Roch

V neuvedené dny mše sv. dle pravidelného rozpisu (viz str. 16).
Jesličky v kostelích jsou přístupné půl hodiny před každou mší sv.

UDÁLOSTI V CÍRKVI
Nově blahoslavené ženy

6
26. 10. 2021

V sobotu 23. října byla v severoitalské Brescii zapsána mezi blahoslavené Maria Ripamonti (1909-1954), řeholním jménem sestra Lucie od
Neposkvrněné, která žila v první polovině minulého století. Byla to laskavá a přívětivá žena, která zemřela v roce 1954 ve věku 45 let po životě
stráveném ve službě druhým, i když nemoc oslabila její tělo, ale nikoli
ducha.
A jadranské Rimini prožilo v neděli 24. října beatifikační liturgii první
svaté snoubenky v dějinách církve, „svaté odvedle“ (jak ji nazval papež
František), studentky Sandry Sabattiniové (1961-1984). která zemřela
při autonehodě ve věku 22 let. Byla to radostná dívka, prodchnutá velikou láskou a každodenní modlitbou, která se s nadšením věnovala službě
nejpotřebnějším.

Biskupové z Čech a Moravy ad limina apostolorum v Římě

15. 11. 2021

V neděli 14. listopadu 2021 dopoledne zakončili čeští a moravští biskupové návštěvu ad
limina apostolorum společnou bohoslužbou na Tiberském ostrově v bazilice sv. Bartoloměje. Hlavním celebrantem byl a kázal plzeňský biskup Tomáš Holub.
Byla to poslední z řady bohoslužeb, které biskupové denně slavili během své návštěvy „u
prahů apoštolů“. Symbolicky tak zakončili svou cestu do Říma přímo u hrobu apoštola
Bartoloměje, který je v hlavním oltáři kostela. V boční kapli jsou uloženy ostatky sv. Vojtěcha, kterému byla dříve tato bazilika zasvěcena, a právě zde se čeští a moravští biskupové
společně pomodlili k tomuto světci za naši vlast. V bazilice, se v jedné z kaplí nachází i
ostatky blahoslavené Moravanky Restituty Kafkové.
Dopoledne pak biskupové odletěli zpět do vlasti a do svých diecézí.
Návštěvu Ad limina apostolorum (K prahům apoštolů) by každých pět let ve Vatikánu měli
vykonat biskupové, kteří zde podávají zprávu o stavu svých diecézí. Zahrnuje setkání s papežem, modlitbu u hrobů apoštolů sv. Petra a Pavla, mše svaté ve čtyřech papežských bazilikách a návštěvy vatikánských úřadů.
Ve čtvrtek 11. 11. dopoledne se biskupové
setkali na soukromé audienci se Svatým otcem. Při této příležitosti předali papeži
dary. Svatý otec obdržel od českých a moravských biskupů křišťálový relikviář
s ostatky sv. Zdislavy od sklářského mistra
Jiřího Pačinka a designera Davida Sobotky
z Kunratic u Cvikova a finanční dar ve výši
50 tis. euro za všechny věřící z České republiky, který je určený pro potřebné. Šek
byl předán ve speciálně vyrobených brokátových deskách s papežským znakem
z dílny společnosti Hedva Český Brokát.
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UDÁLOSTI V CÍRKVI
Reakce Svatého Otce na pozvání do České republiky

10. 11. 2021

Papež František v závěru generální audience osobně pozdravil skupinu českých řemeslníků
a umělců, tvůrce darů, které budou papežovi předány při zítřejší audienci pro české a moravské biskupy v rámci jejich návštěvy Ad limina.
„Papež František s námi nejen zapózoval pro fotografa, ale setrval s námi poměrně dlouho
v družném rozhovoru,“ říká mluvčí ČBK Monika Klimentová. Prozradila také, že v reakci
na opakovaná pozvání do České republiky Svatý Otec s úsměvem na rtech odvětil:
„Já vím, Praha je nejkrásnější město na světě. Myslím na to, máme ještě čas.“
Hlavním z darů připravených pro papeže Františka je relikviář sv. Zdislavy, od jejíhož narození uplynulo v minulém roce 800 let. Unikátní skleněný relikviář vyrobený ve sklárně
Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova na Českolipsku byl veřejnosti představen v úterý
večer při setkání s novináři v Papežské koleji Nepomucenum.

Jmenování generální sekretářky státu Vatikán

10. 11. 2021

Papež František jmenoval římskou řeholnici Raffaellu
Petriniovou generální sekretářkou Governatorátu Městského státu Vatikán, který je papežovým jménem pověřen výkonnou mocí v tomto nevelkém státním útvaru.
Jde o první ženu v této vysoké funkci. Petriniová bude
první ženou v této pozici.
Raffaella Petriniová (1969) dosud vedla úřad kard. Luise
Antonia Tagleho, prefekta Kongregace pro evangelizaci národů. Vystudovala politologii
na římské soukromé univerzitě LUISS a doktorát získala na Papežské univerzitě sv. Tomáše Akvinského (Angelicum), kde také nadále vyučuje.
Generální sekretář (či nově sekretářka) Governatorátu zastupuje jeho prezidenta v případě
nepřítomnosti, dohlíží na správu Mětského státu, koordinuje jednotlivé jeho orgány a řeší
personální otázky. Pod Governatorát spadají mimo jiné Vatikánská muzea, Filatelistický a
numismatický úřad a veškeré státní služby – tedy pošty, vozový park, zahrady a obchody,
s celkovým počtem necelých 2000 zaměstnanců.
Novým náměstkem Raffaelly Petriniové v Governatorátu městského státu Vatikán se po
dnešním papežském jmenování stane italský právník Giuseppe Puglisi-Alibrandi, který dosud působil jako vedoucí účetního oddělení na témže pracovišti.

Svatý Otec požehnal tři základní kameny pro město Brno

18. 11. 2021

Papež František v rámci audience 17. listopadu 2021 požehnal tři základní kameny, které se stanou součástí staveb Brna spjatými s
osobou Gregora Johanna Mendela. Jeden z nich je určený i pro rekonstrukci Mendlova náměstí. V tiskové zprávě o tom dnes informoval
ředitel projektu Mendel organizace Společně Radim Sajbot.
S papežem se v Římě setkali zástupci města, Řádu sv. Augustina a organizace, která se
stará o popularizaci odkazu světoznámého přírodovědce.
Dle Radio Vaticana, TS ČBK a dalších internetových zdrojů zpracoval -AJ-.

HLAS PETROVA NÁSTUPCE
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VÝŇATEK Z VÁNOČNÍHO POSELSTVÍ
PAPEŽE JANA PAVLA II.

URBI ET ORBI
VÁNOCE 2002
Dnes se obnovuje tajemství Vánoc: Dítě, které přináší světu spásu, se rodí i pro lidi naší
doby, rodí se - a přináší radost a pokoj pro všechny.
Tajemství radosti - to jsou Vánoce! Andělé zpívali v noci: Sláva na výsostech Bohu a na
zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení! Popsali pastýřům událost jako velkou radost
pro všechen lid. Radost navzdory vzdálenosti od domova, chudoby stáje, lhostejnosti obyvatel, nepřátelství moci. Tajemství radosti navzdory všemu, protože v Davidově městě se
dnes narodil Spasitel. Na téže radosti se podílí církev, dnes zalitá světlem Božího Syna:
temnoty ji nemohou zatemnit. Je slávou věčného Slova, které se z lásky stalo jedním z nás.
Tajemství lásky - to jsou Vánoce! Láska Otce, který poslal na svět svého jednorozeného
Syna, aby nám daroval sám svůj život. Láska "Boha s námi", který přišel na zem, aby zemřel
na kříži. V chladné chatrči ponořené do ticha Panna Matka s předtuchou v srdci už ochutnává krvavé drama Kalvárie. Bude to převratný boj mezi temnotami a světlem, mezi smrtí
a životem, mezi nenávistí a láskou. Kníže pokoje, dnes narozený v Betlémě, dá svůj život
na Golgotě, aby vládla na zemi láska.
Tajemství míru - to jsou Vánoce! Z betlémské jeskyně se dnes zvedá naléhavá výzva,
aby svět nepropadl nedůvěře, podezření, malomyslnosti, i když tragický jev terorismu zesiluje nejistoty a obavy. Věřící všech náboženství spolu s lidmi dobré vůle, tím, že vyhostí
jakoukoliv formu netolerance a diskriminace, jsou povoláni, budovat mír: ve všech částech
světa, kde politické, hospodářské a sociální krize narušují klid nemalého počtu rodin i národů. Kéž lidstvo přijme vánoční poselství míru.
Dej nám své oči, Maria, abychom rozluštili tajemství, které se skrývá v křehkých údech
Syna. Nauč nás poznávat Jeho tvář v dětech každé rasy a kultury. Pomáhej nám, abychom
byli věrohodnými svědky tvého poselství míru a lásky, aby také mužové i ženy této naší
doby, poznamenané silnými kontrasty a neslýchaným násilím, dokázali poznat v Dítěti,
které spočívá v Tvé náruči, jediného Spasitele světa, nevyčerpatelný pramen opravdového
míru, po kterém v hloubi touží každé srdce.

témata
Malé liturgiky
PROSINEC 2021

pondělí 13. prosince
Orientální jazyky (Mgr. Iveta Kučová)
pondělí 27. prosince
Skladba a liturgické členění Vánočního oktávu

od 18:45
ve Farním centru

Nic by nám neprospělo, že se Kristus narodil v Betlémě,
kdyby se nenarodil v srdci každého z nás.
sv. Augustin (5. stol.)

Rodina dneška je Církev zítřka.
papež Pavel VI. (1963 – 1978)
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ADVENT

Roráty
Roráty (z lat. Rorate - rosu dejte) představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu. Pro roráty je příznačné střídání chorálního zpěvu a menzurálních písní coby komentáře chorálního tématu.
Označení „roráty“ pochází z introitu adventní votivní mše sv.k Panně Marii. Začíná se slovy: „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte, nebesa, shůry). Původ rorátních
mší lze hledat v době vlády Karla IV. Panovník zavedl celoroční praxi votivních
mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, a to
zvláště v prostředí utrakvistickém. Dosáhla svého vrcholu v 16. století. Rorátní
zpěv provozovala zvláště literátská bratrstva. Rušení bratrstev za josefínských reforem roku 1783 znamenalo také úpadek rorátů jako takových. Od 20. století až
do současné doby probíhají snahy alespoň o částečnou obnovu tradice rorátů.
(Internet Wikipedie)
V naší farnosti bude sloužena rorátní mše sv.
ve středu 1.,15.,22.prosince v 6:00 u sv. Rocha.

Adventní kasička v roce 2021
Stejně jako již minulé roky budeme mít i letos v naší farnosti adventní
kasičku, která je umístěná ve všech třech našich kostelích. Do ní je možné
dát obnos, který bude za nějaké maličkosti, které si během adventní doby odřekneme z lásky k našemu Pánu i k našim bližním. Je to jeden z projevů našeho obrácení a zřeknutí se něčeho co je nám milé a co máme rádi a čím
alespoň trochu můžeme vynahradit naše hříchy. Např. to může být odřeknutí
si kávy, sladkosti, lepšího nápoje nebo pokrmu apod.
Letos bychom věnovali výnos adventní sbírky na pomoc sociálnímu dílu, které
konají řeholní sestry Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul
na Ukrajině ve městě Svaľava a Terenčín v oblasti Mukačevo. Starají se tam
o sociálně slabé rodiny, chudé děti a nemohoucí staré lidi, o které se nemá kdo
starat. Situace v této oblasti je zvláště sociálně tíživá, a proto jim naše pomoc bude
obzvláště prospěšná. Jsem ve spojení se sestrou Žofií představenou řádu, která
zná situaci v této oblasti, kde osobně pracovala. Proto mám konkrétní informace
přímo od ní a naše pomoc bude též zcela konkrétní a o to více účinná.

Věřím, že budeme mít pro tyto děti, rodiny, staré, nemohoucí a postižené
otevřené srdce a pomůžeme jim, aby toto charitativní dílo mohlo pokračovat i
v budoucích letech. Předem děkuji všem, kteří se do této sbírky zapojí.
P. Vít Uher, farář

DUCHOVNÍ ÚVAHA
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Láska k bližnímu
Bez dobroty, která pramení z lásky, by nemohla existovat útěcha. Našim bolestem by
sotva porozuměl někdo, kdo utrpení nezná; nudil by se, kdybychom se mu začali svěřovat,
a my bychom cítili, že s námi naše utrpení nesdílí. Na toho, kdo trpí, zase doléhá jeho
vlastní bolest, a tak se lidský zármutek může setkat s porozuměním a sdílením jen u skutečně laskavých duší. Ty nehledají prostředky, které by jej utěšily, ale stávají se vším všem,
jak říká svatý Pavel.
Ačkoliv máme dobrou vůli, působíme jeden druhému utrpení, vrážíme do sebe, sku
tečně si ubližujeme, přestože nechceme: In multis offendimus omnes.
(Každý z nás často chybuje – Jak 3,2). Člověk musí být silný, aby se dokázal obětovat pro
spásu svých bratří, musí nést svůj kříž a také kříž druhých lidí. Musí být silný, aby nepřestával milovat se vším všudy sebe, své bratry a svého Boha. Snažíme-li se dosáhnout častými skutky milosrdenství větší čistoty, náklonnosti a štědrosti, která se nedá docenit slovy
a neživí se klamnými nadějemi, ale obětí, naše srdce se bude čím dál víc podobat srdci
blahoslavené Panny Marie.
Naši cenu nám dává hlavně a především naše srdce. „Na konci svého života budeme
souzeni podle lásky.“ (sv. Jan od Kříže). Bůh se nás zeptá, jak jsme naložili se svou mocí
milovat. Protože to, co nám dává hodnotu věčné platnosti, není inteligence, ale láska. Pokud jsme se během celého svého života ze všech sil snažili, aby naše srdce bylo poddajné,
plné něhy a přívětivost, naše moc milovat se stane silnou a vytrvalou, schopnou nést i ten
nejtěžší kříž.

Poděkování za podzimní sbírku

Chceme všem, kteří nás podpořili materiálně i duchovně, velmi poděkovat za dobrý, možná skvělý výsledek sbírky. Vybralo se velké množství oblečení, domácího textilu, překvapivě i nádobí, které jsme téměř neměly do čeho ukládat. Chyběly krabice – banánovky,
ale na poslední chvíli se ukázala pomoc od pana faráře
CČBE, kdy přinesl několik krabic. Proto prosíme již
nyní o pomoc – nádobí prosíme do pevných krabic.
Za velký úspěch sbírky vděčíme také inzerci v Radničních novinách pro Prahu 3, kterou již
mnoho let obětavě zajišťuje Ing. Anna Velková, ředitelka Farní charity Žižkov. Bez této pomoci
a podpory bychom neuspěli tak dobře.
A tak se nyní připravujeme již na další – jarní humanitární sbírku, kterou plánujeme uskutečnit
v termínu 29. a 30. dubna 2022, ve stejných prostorách i časech jako při této ukončené sbírce.
Spoléháme opět na vaši štědrost a podporu a doufáme, že se všichni ve zdraví sejdeme.
Ing. Anna Velková
Libuše Janovská
za Diakonii Broumov: Marta Pešková
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DĚJINY PAPEŽSTVÍ
zdroj: Coulombe-Náměstkové Kristovi, Wikipedie

249
KLEMENT XIV.

28. květen 1769 – 22. září 1774
* 1705 Itálie, vl. jm. Giovanni Ganganelli
Původem františkánský mnich, ve svém řádu zastával různé školské a vědecké funkce,
eoku 1759 byl začleněn do sboru kardinálů. Papežem byl zvolen jako kompromisní kandidát, s výjimkou vlastního hlasu získal všechny. Na počest svého předchůdce si zvolil jméno
Klement XIV.
Politika vládnutí Klementa XIV. byla již od začátku cílená směrem ke zmenšení sporů s
katolickými panovníky, které se objevily během předchozího pontifikátu. Spory mezi světskou a duchovní mocí byly církevními autoritami vnímány jako hrozba, a Klement XIV. pracoval na upevňování vztahů mezi evropskými panovníky. Vzdáním se papežských nároků
na Parmu získal Avignon a Benevento a obecně se mu podařilo zlepšit vztahy mezi duchovními a světskými úřady. Tlak na zrušení jezuitského řádu se vystupňoval až do té míry,
že katolické státy hrozily odtržením od církve. Klement XIV. nakonec ustoupil ve jménu
míru v církvi a zabránění roztržení Evropy" a v breve Dominus ac Redemptor v r. 1773 jezuitský řád rozpustil.
Za svého pontifikátu nikoho nesvatořečil. Poslední měsíce života byl upoutaný na lůžko
a zemřel v depresi nad stavem Evropy.

250
PIUS VI.
15. únor 1775 – 29. srpen 1799
* 1717 Itálie, vl. jm. Giovanni Braschi
Narodil se ve zchudlé šlechtické rodině, vzdělání získal v jezuitských kolejích. Stal se sekretářem papeže, později pokladníkem římské církve a kardinálem. V té době se rakouský
císař Josef II. snažil uspořádat církevní život dle svých vlastních představ, omezit ve svém
mocnářství vliv papeže a regulovat i vzdělávání budoucích kněží. Mimoto rušil i kláštery a
zasahoval i do vnitřního života církve včetně liturgie.
V reakci na tento stav se Pius VI. rozhodl pro tehdy nevídaný krok – v březnu 1782 navštívil císaře Josefa ve Vídni. Byl tedy prvním papežem, který navštívil stát, jehož součástí
byly tehdy i české země. Jeho jednání s císařem však nepřineslo žádané výsledky, pouze
ujištění, že další případné zásahy do církevního života nebudou snižovat papežovu autoritu a nebudou v rozporu s církevními dogmaty.
V roce 1798 byla na území Říma a vyhlášena římská republika. Papež byl eskortován z
Vatikánu do Sieny a odtud do florentské kartouzy (Certosa), později (1799) byl převezen
do jihofrancouzské Valence, kde zakrátko zemřel. Jeho přání být pohřben v Římě se splnilo
až za 3 roky.

PROMLUVA
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Promluva sv. Josemaría Escrivá 2. prosince 1951 – 1. část

Křesťanské povolání

uspořádal P. Vít Uher
Začíná liturgický rok, introit, vstupní modlitba dnešní neděle, nás vybízí, abychom se
zamysleli nad skutečností, která úzce souvisí se začátky našeho křesťanského života: nad
povoláním, které jsme dostali: Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách (Žl 25[24],4). Prosíme Pána, aby nás vedl, aby nám ukazoval své cesty, abychom
mohli dospět k oné dokonalosti jeho přikázání, kterou je láska (srov. Mt 22,37; Mk 12,30;
Lk 10,27). Když pomyslíte na okolnosti, které provázely vaše rozhodnutí, že se budete
snažit vést pravý život z víry, potom budete – jako já – s upřímným přesvědčením a bez
falešné pokory Bohu velmi děkovat, poněvadž to nebyla vaše zásluha. Mluvit k Bohu jsme
se obvykle naučili v dětství, z úst křesťanských rodičů; později nám učitelé, kolegové a
známí mnohokrát pomohli, abychom Ježíše Krista neztratili z očí. Jednoho dne – nechci
zevšeobecňovat, otevíráš Pánu své srdce sám a vyprávíš mu svůj příběh – byl to snad přítel,
obyčejný křesťan jako ty, kdo ti dal hlouběji pochopit evangelium, tak nové, a přece tak
staré. Ukázal ti možnost, vážně se snažit následovat Krista a stát se apoštolem. Možná, že
jsi pak ztratil svůj klid a nevrátil se ti proměněný v pokoj, dokud jsi Bohu svobodně neodpověděl „ano“, neboť ti dal tuto touhu – což je velmi nadpřirozený důvod. Potom přišla
radost, ona velká a trvalá radost, která zmizí jen tehdy, když se od Boha odvrátíš. Nerad
mluvím o vyvolených a privilegovaných; ale sám Kristus o nich mluvil a volil si je. Písmo
svaté, konkrétně v listě svatého Pavla, říká: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením
světa, abychom byli před ním svatí (Ef 1,4). Vím, že tě to nesvede k pýše a že se kvůli tomu
nebudeš považovat za lepšího než jiní lidé. Právě toto vyvolení, kořen povolání, má být
základem tvé pokory. Byl někdy postaven pomník štětci nějakého velkého malíře? Sloužil
k tomu, aby vytvořil mistrovská díla, ale zásluha patří umělci. My křesťané jsme jen nástroji Stvořitele světa, Vykupitele všech lidí.
Posiluje mě, když rozjímám o podobné události, jejíž průběh je krok za krokem vyprávěn
na stránkách evangelia: o povolání prvních dvanácti apoštolů. Trochu déle se nad ním zamyslíme, a přitom poprosíme tyto svaté Pánovy svědky, abychom dovedli následovat
Krista jako oni. První apoštolové – které tak miluji a uctívám – podle lidských měřítek moc
neznamenali. Pokud jde o jejich společenské postavení, byli všichni rybáři, až na Matouše,
který měl jistě dobrý výdělek, ale všechno opustil, jakmile ho k tomu Ježíš vyzval. Žili z
ruky do úst a pracovali i v noci, aby si vydělali na živobytí. Společenské postavení je však
to poslední. Nebyli ale ani vzdělaní a zvlášť nadaní, aspoň pokud jde o nadpřirozené věci.
Ani ty nejjednodušší příklady a přirovnání nechápali, a proto Pána prosili: Vylož nám to
podobenství (Mt 13,36). Když je jednou Ježíš varoval před kvasem farizeů, myslili, že je
kárá za to, že nenakoupili chleba (srov. Mt 16,5–7). Byli chudí, nevzdělaní. Nebyli však
prostí a jednoduší. Při vší své omezenosti byli ctižádostiví. Často se přeli, kdo z nich bude
největší, až Kristus – podle jejich představ – definitivně zřídí na zemi království Izraele.
Přeli a rozhorlovali se ve vznešeném okamžiku, kdy se Ježíš při poslední večeři chystal
obětovat za lidstvo (srov. Lk 22,24–27). Měli malou víru. Sám Kristus jim to řekl (srov.
Mt 14,31; 16,8; 17,19; 21,21). Viděli, jak Ježíš křísil mrtvé, uzdravoval nejrůznější nemoci,
rozmnožoval chléb a ryby, utišil bouři, vyháněl zlé duchy. Jediný svatý Petr, když byl vyvolen za hlavu církve, dovede bez okolků odpovědět: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha (Mt
16,16). Ale tuto víru si vyloží po svém a odváží se Kristu domlouvat, aby se neobětoval za
spásu lidí. Ježíš mu odpověděl: Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli
věci božské, ale lidské (Mt 16,23). Petr – poznamenává svatý Jan Zlatoústý – myslil po lidsku a domníval se, že všechno – umučení a smrt – je pro Krista nedůstojné, zavrženíhodné.
Proto ho Ježíš pokáral a řekl: Ne, utrpení není pro mne nedůstojné; ty tak smýšlíš jen proto,
že soudíš po lidsku, tělesně.
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OTEVÍRÁME BREVIÁŘ

LITURGIA HORARUM - DENNÍ MODLITBA CÍRKVE

ADVENTNÍ HYMNUS
Verbum salutis omnium

To Slovo spásy lidí všech,
jež vychází z úst Otcových,
Maria Panno vejít nech
do svatostánku útrob svých.
Teď proniká tě jasem svým
Božího Ducha plodný stín,
bys mohla Krista v sobě nést,
Syna, jenž Otci roven jest.
On před jitřenkou zrozený,
proroky předpověděný,
od Gabriela zvěstován
sestoupil z nebe na zem k nám.
Ať radují se andělé,
ať lidstvo jásá vesele:
V pokoře z nebe přichází
vytrhnout padlé ze zkázy.
Laskavý Vládce, Ježíši,
buď s Otcem ti čest nejvyšší,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky v každý čas. Amen.

VÁNOČNÍ HYMNUS
Candor aeternae Deitatis

Věčného božství oslnivý jase,
Kriste, všech Světlo, živote nám daný,
jdeš na svět léčit nemocné a k spáse
otevřít brány.
Andělské sbory zemi písně pějí
o novém věku a v nich Otci tvému
vzdávají chválu i díky a přejí
mír lidstvu všemu.
Ležíš tu, dítě, všeho světa Vládce,
synáčku Panny přesvaté a čisté,
vládu nad světem jen díky své lásce
získáváš, Kriste.
Chtěje nám za vlast nebe nabídnouti,
jedním z nás stal ses, zrozen jako robě;
srdce nám proměň a je lásky pouty
přitáhni k sobě.
Tobě i Otci, Duchu lásky věčné
s anděly pějem radostnými hlasy.
Kéž smíme zpívat Bohu chvály vděčné
po všechny časy. Amen.

Pět svíček na adventním věnci?
Existuje více variant adventního věnce, zřejmě nejpoužívanější
obdobou klasického vzoru je adventní věnec zahrnující pátou bílou svíčku ve středu věnce jako symbol Panny Marie, Vánoc,
nebo často také jako symbol samotného Ježíše Krista. Někdy
bývá nazývána jako "Kristova svíčka." Ta může být zapálena na
Štědrý den a Boží hod vánoční. Bílá je tradiční sváteční barva
v Západní Evropě - reprezentuje duchovní čistotu, Ježíše Krista a
jeho Matku Pannu Marii. Kristus i Maria jsou bez hříchu. Je zdůrazňováno, že ti, kteří přijmou Ježíše Krista jako Spasitele, se
podle křesťanské symboliky umyjí ze svých hříchů a učiní se tak
bělejšími než sníh.

s využitím internetových zdrojů

ROZHOVOR
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Kristýna Vančurová – 18 let, od narození žije v Praze 3. Mo-

mentálně navštěvuje maturitní ročník osmiletého Arcibiskupského gymnázia. Mezi její záliby patří mimo čas trávený s přáteli ještě například zpěv, kterému se aktivně věnuje již 11 let.
Vychovávají Vás rodiče v křesťanské víře?
Je to tak, oba rodiče jsou věřící a co se týče křesťanské výchovy,
měla jsem ji, myslím si, dost ukázkovou. Je to zároveň i tím, že
jsme oba, já i bratr, na křesťanském gymnáziu (Arcibiskupském
gymnáziu na Náměstí Míru). Je to dost stabilní prostředí, které
také vede k víře. Od primy do oktávy máme každý rok jednu hodinu náboženství týdně.
Například při liturgických svátcích během roku máme celoškolní mše. Ve třídě máme polovinu věřících římskokatoliků, takže si o tom můžeme promluvit i v rámci kolektivu.
Jaký je Váš názor na pandemii koronaviru?
Bylo to pro všechny dobré uvědomění si důležitých hodnot. Najednou jsme si začali vážit
toho, že můžeme chodit na mše, navštěvovat prarodiče a tak dále, zkrátka nám začaly být
vzácné věci, které pro nás dřív byly samozřejmostí. Takže v tomto duchu jsem to vnímala
a stále vnímám já.
Jak jste zvládala distanční výuku?
První rok to bylo krušné, protože naše škola úplně nezvládala koordinaci distanční výuky.
Někteří učitelé posílali e-maily, další neposílali vůbec nic, takže bylo těžké si pamatovat,
co který učitel zadával. Druhý školní rok už na to byla škola nějakým způsobem přizpůsobená, takže jsme měli jednotnou platformu, kde se ukazovala data odevzdání. V tomto ohledu to tedy bylo příjemnější. Na konci už mi distanční výuka dokonce vyhovovala, protože
jsem se mohla soustředit na to, co jsem potřebovala a co se mi bude hodit dál do života.
Věci, které mě nezajímaly, například chemie a fyzika, jsem mohla úplně vypustit.
Jakou knihu byste doporučila čtenářům?
Jako letošní maturantka úplně nestíhám číst nějakou duchovní literaturu, jsem
ráda, že stíhám tu do školy. ☺ Nicméně v nedávné době jsem k narozeninám
dostala opravdu zajímavou knihu, která se zabývá morálkou, utilitaristickým
pohledem a spravedlností. Jmenuje se Terror od autora Ferdinanda von Schiracha. Četla jsem to ale v němčině, nevím tedy, jestli je to v češtině vůbec
dostupné.
Jak strávíte letošní vánoční svátky a co byste popřála čtenářům Prokopských listů?
Koronavirová doba mě naučila moc věci neplánovat, takže uvidíme, jak se všechno bude
vyvíjet. Ale doufám, že budu moci navštívit širší rodinu a že načerpám síly do nového roku
i třeba skrze vánoční mše a zpívání koled. Čtenářům Prokopských listů přeji hlavně klidné
Vánoce bez nemocí, stresu a front v Albertu.

r o z ho vo r p ř ip r avi l a Lu c i a Fer en c ei

Když vidíme tvého Syna, který se nám narodil,
vidíme tebe a jsme uchváceni láskou k tobě,
Bože neviditelný !
Praefatio de Nativitate Domini
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DUCHOVNÍ SLUŽBA * PRAVIDELNÉ AKTIVITY

EUCHARISTICKÁ ADORACE

MODLITBA RŮŽENCE

Modlitbou růžence oslovujeme Pannu Marii a rozKaždý první čtvrtek v měsíci po mši sv. od 18:00
jímáme o různých událostech z Ježíšova života.
u sv. Prokopa probíhá do 20:00 tichá adorace před
Společně se modlíme v neděli od 7:25 u sv. Anny
vystavenou Nejsvětější svátostí.
a ve středu od 17:20 u sv. Prokopa.

KŘEST

Křest dospělých: S knězem je nutné domluvit osobní
setkání, po kterém následuje příprava ke křtu (katechumenát). 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

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 přijmout alespoň jednou do roka - v době velikonoční. Doporučuje se však častější přijímání této svátosti.

CÍRKEVNÍ SŇATEK

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Nejde o pouhý právní akt, ale o svátost, ke které je nutná Tato svátost, ve které se přijímají dary Ducha sv., se
určitá doba přípravy. Počátkem je osobní setkání s kně- v naší farnosti udílí zpravidla na podzim. Zájemci o přízem a domluva doby přípravy (cca 3 měsíce).
pravu se domluví na jejím průběhu s knězem.

SVÁTOST NEMOCNÝCH

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.).
1.
2.
3.
4.
5.

CÍRKEVNÍ POHŘEB

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

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ DĚTÍ

předškoláci + 1. ročník ZŠ: út 15:45
2. ročník ZŠ: út 16:45
3.ročník ZŠ + příprava k 1. sv. příjímáni: čt 15:15
4. – 5. ročník ZŠ: čt 16:15
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 objasňování 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 připravit na přijetí svátostí.
neděle 17:00-18:00

Hovory o liturgii a liturgickém dění v Církvi i o všeobecných liturgických otázkách. po 18:45-20:00
(říjen-duben)

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

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

CHRÁMOVÝ FARNÍ SBOR

Vzájemná i odborná pomoc Na zkoušky jsou zváni všichni, kdo mají zápro ty, kdo pociťují slábnutí jem zkrášlit svým zpěvem průběh liturgie a
své paměti
chtějí zakusit příjemné a srdečné prostředí.
po 17:15
po 18:30

ÚKLID KOSTELŮ
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

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

NEDĚLE

sv. Anna
sv. Prokop
sv. Roch

8:00
9:30
11:00 17:00

pondělí

sv. Prokop

18:00

úterý

sv. Roch

17:00

středa

sv. Roch
sv. Prokop

6:00
18:00

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:
sv. Prokop:

poznámka

v latinském jazyce
4x ročně v tridentském ritu u sv. Rocha

v adventě Roráty

PŘÍPADNÉ ZMĚNY JSOU VČAS OZNÁMENY
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

středa: 8:30 – 11:30
čtvrtek: 8:30 – 11:30

farář P. Vít Uher
farář P. Vít Uher

Ekonomické okénko

Kontakty:
farář P. ThLic Vít Uher, ThD:
tel. 731625910 e-mail: zizkov@efara.cz
web: www.farnost-zizkov.cz

stav ke dni 30. 11. 2021:

výše dluhu (úvěr): Kč 2 713 414,03
povinná měsíční splátka: Kč 29 324,sbírka na splácení úvěru – LISTOPAD 2021:
Kč 17 920,č. účtu farnosti: 4200172251/6800 (Sberbank) VS na opravu kostela sv. Anny: 26072013

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