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PROKOPSKÉ LISTY 
MĚSÍČNÍK ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U SV. PROKOPA 

PRAHA 3 – ŽIŽKOV 
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 LITURGICKÝ KALENDÁŘ 2 
   

 

DUBEN 2022    
1  pá 4. postní týden  první pátek 

2  so 4. postní týden sv. František z Pauly  

3  ne V. NEDĚLE POSTNÍ   

4  po 5. postní týden sv. Isidor  

5  út 5. postní týden sv. Vincenc Ferrerský  

6  st 5. postní týden   

7  čt 5. postní týden sv. Jan Křtitel de la Sslle  

8  pá 5. postní týden   

9  so 5. postní týden   

10  ne KVĚTNÁ NEDĚLE   

11  po SVATÝ TÝDEN   

12  út SVATÝ TÝDEN  

13  st SVATÝ TÝDEN   

14  čt ZELENÝ ČTVRTEK   

15  pá VELKÝ PÁTEK  den přísného postu 

16  so BÍLÁ SOBOTA   

17  ne ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Boží hod Velikonoční SLAVNOST 

18  po VELIKONOČNÍ OKTÁV   

19  út VELIKONOČNÍ OKTÁV  

20  st VELIKONOČNÍ OKTÁV   

21  čt VELIKONOČNÍ OKTÁV   

22  pá VELIKONOČNÍ OKTÁV   

23  so VELIKONOČNÍ OKTÁV   

24  ne II. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

25  po SV. EVANGELISTA MAREK SVÁTEK 

26  út 2. velikonoční týden  

27  st 2. velikonoční týden   

28  čt 2. velikonoční týden 1. sv. Petr Chanel    2. sv. Ludvík M. Grignon  

29  pá SV. KATEŘINA SIENSKÁ SVÁTEK 

30  so 2. velikonoční týden 1. sv. Zikmund    2. sv. Pius V.  

 
 

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: Symbol vzkříšeného Krista v kostele sv. Rocha  (foto Lad. Klíma) 
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3 ÚVODNÍ SLOVO  
   

 

Drazí farníci a milí přátelé, 
prožíváme velmi dramatické události, které se velmi intenzivně dotý-
kají v podstatě každého z nás. To, co si nikdo z nás neuměl představit 
a ani tomu nevěřil, tak se stalo neuvěřitelně bolestnou realitou našeho 
života. Vypukla válka na Ukrajině, která hrozí, že může přerůst v kon-
flikt s mnohem širšími dopady, než by se na začátku mohlo zdát. Žádný 
člověk se nemůže před následky, které z toho vyplývají, ochránit a sta-
vět na vlastních zabezpečeních a jistotách. Smrt nejen vojáků, ale i 

mnohých nevinných civilistů, dokonce i dětí, humanitární a sociální krize vyvolaná uprch-
lickou vlnou, to vše nás vede k obavám a úzkosti, co bude dál a jak budeme moci a jestli 
vůbec „normálně“ pokračovat v každodenním „navyknutém“ životě. Všechny tyto obavy 
a úzkosti jsou oprávněné, i když za nimi stojí „pouhá“ existenční obava, která pozapomíná 
na vyšší, a i důležitější rozměr našeho života a tím je život věčný a spása naší duše. Období 
ve kterém, všechny tyto obavy a těžkosti prožíváme má být přípravou na vyvrcholení ce-
lého liturgického roku tzn. slavení velikonočních svátků – Zmrtvýchvstání našeho Pána 
Ježíše Krista. Ještě nám zbývají dva týdny doby postní, a především je před námi Svatý 
týden, který je vždy připomenutím dramatického pádu a ubohosti člověka, které jsou ná-
sledky neuvěřitelné zloby plynoucí z hříchu, který stojí na počátku všeho zla a znamená 
odmítnutí Boha a postavení se na jeho místo. Jak nevidět v tomto všem paralelu k součas-
nému stavu v Evropě, a i ve světě? Právě Svatý týden nám dává příležitost si uvědomit naši 
velikou ubohost a ochotu jednat dobrovolně zle a tím urážet a tupit Boha a jakoby ho vy-
hánět ze života našeho i našich blízkých. Zlo hříchu je děsivé a my ho kolikrát velmi pod-
ceňujeme, a proto musíme platit tak tvrdou a krutou cenu v následcích, které přináší. Na 
Velký pátek jako i každý pátek v době postní se modlíme pobožnost Křížové cesty, která 
je vyobrazením, čeho je člověk schopen, když se odtrhne od svých kořenů od Pána. Přesto 
všechno ale máme naději kvůli veliké a bezmezné lásce, která se nám nejen ukázala, ale 
přímo darovala v oběti našeho Pána Ježíše Krista na Kalvárii. Bůh přichází, aby přebil 
všechnu zlobu, neuvěřitelnou moc zla, kterou již nemohl zatavit žádný člověk, svou abso-
lutní obětí, která mění dějiny, a především život každého jednoho z nás. Bůh znovu otvírá 
svůj nebeský příbytek – NEBE – poté kdy ho Adam a Eva zavřeli svým prvotním hříchem. 
Bůh se obětuje, bezmezně dává a nehledí na to co ho to stojí. Chce záchranu člověka, chce 
mu vrátit důstojnost, kterou ztratil, chce, aby mohl být opravdu k jeho obrazu ve věčném 
spojení s ním. Velikonoce jsou alfou a omegou, ale i středem celého našeho křesťanského 
života, protože nám dávají to, co nám může dát jenom Bůh a nikdo jiný – ŽIVOT VĚČNÝ. 
Nezapomeňme na to. Možná, že právě bolestné události a ohrožení, kterým jsme nyní zne-
jistěni, nám může více pomoci si uvědomit, o co opravdu v našem životě jde. Není to za-
jištění si pohodlného užívání na zemi, ale jít ve spojení s naším Pánem a plnit jeho vůli, 
aby náš život mohl skončit v jeho náruči. V minulém měsíci na slavnost Zvěstování Páně 
zasvětil papež František Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, tak jak si 
to přála Matka Boží již při zjevení ve Fatimě v r. 1917. Panna Maria zůstala věrně na kří-
žové cestě a byla i pod křížem a dívala se na rozdrásané a potupené tělo svého Syna. Musela 
trpět nesmírnou bolestí jako žádný jiný člověk na této zemi, a přesto nepřestala důvěřovat, 
protože tušila, že Boží plán je větší než všechno toto utrpení a bolest. Utíkejme se k ní 
znovu a znovu s ještě větší důvěrou a láskou, protože právě pod křížem se stala naší Mat-
kou, která nikoho a nikdy neopustí a vždy je připravena pomoci i tehdy, kdy si to nezaslou-
žíme a kdy si o to netroufáme prosit. Kéž nám letošní velikonoční svátky pomohou pro-
hloubit a upevnit naši víru a věrnost v našem každodenním křesťanském životě. 
 

Požehnané a milostiplné svátky velikonoční a radost ze Vzkříšení našeho Pána Vám 
přeje a v modlitbě vyprošuje  P. Vít  
 
  



 

 AKTUALITY 4 
 

 

 
pátek 

1. dubna, 8. dubna 
Pobožnost Křížové cesty 
17:15 – kostel sv. Prokopa  (Velký pátek – viz Svatý týden) 

 neděle 3. dubna Sbírka na splátku Farního úvěru (všechny kostely) 

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

 úterý 12. dubna Po mši sv. 17:00 u sv. Prokopa (!!) – možnost svátosti smíření 

 pátek 15. dubna Velkopáteční sbírka na potřeby křesťanů ve Svaté zemi 

 
neděle 17. dubna 

Boží hod velikonoční 
žehnání pokrmů – všechny kostely 

 
 

BOHOSLUŽBY 
SVATÝ TÝDEN 
VELIKONOCE 

FARNÍ KOSTEL 

SV. PROKOPA 
FILIÁLNÍ KOSTEL 

SV. ANNY 
FILIÁLNÍ KOSTEL 

SV. ROCHA 

neděle 10. dubna 
KVĚTNÁ NEDĚLE 

9:30  mše sv. 

svěcení ratolestí 
8:00  mše sv. 

svěcení ratolestí 
11:00,17:00 mše sv.  

svěcení ratolestí 

pondělí 11. dubna 18:00   mše sv.   

úterý 12. dubna 17:00  (!!)  mše sv.,  

po mši sv.příležitost k sv. zpovědi 
  

středa 13. dubna 18:00  mše sv.  6:00  mše sv. 

čtvrtek 14. dubna 
ZELENÝ ČTVRTEK 

18:00  mše sv. 

19:00 - 22:00 
adorace v Getsemanské zahradě 

17:00 
mše sv. 

 

pátek 15. dubna 
VELKÝ PÁTEK 

12:00 
adorace v Getsemanské zahradě 

15:00  křížová cesta 

18:00  velkopáteční obřady 

19:00 - 22:00   
adorace u Božího hrobu 

16:00 
křížová cesta 

17:00 
velkopáteční obřady 

 

sobota 16. dubna 
BÍLÁ SOBOTA 

VIGILIE 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

9:00  ranní chvály 

9:20 - 19:45 
adorace u Božího hrobu 

20:00 velikonoční vigilie 

křest dospělých 

19:00 
        velikonoční vigilie 

 

NEDĚLE 17. DUBNA 
SLAVNOST 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

9:30  mše sv. 

žehnání pokrmů 
8:00  mše sv. 

žehnání pokrmů 
11:00,17:00 mše sv.  

žehnání pokrmů 

pondělí 18. dubna 
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

9:30  mše sv. 8:00  mše sv.  
 

Rozpis adorací v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu je na zadní lavici v kostele sv. Prokopa. 
Prosíme o zapsání na jednotlivé časy: 
Zelený čtvrtek – od 19.00 po mši sv. do 22.00;   Velký pátek – od 12.00 do 22.00 vyjma Křížové cesty 
(15.00 – 16.00) a obřadů Velkého pátku 18.00 – 19.15;    Bílá sobota – od 9.20 – 19.45 
 
 
 
 

  



 

5 POZVÁNÍ  
 
 

  

 
 

 
 
 

 

 

JARNÍ HUMANITÁRNÍ SBÍRKA 
 

Milí  farníci, přátelé, 
po Velikonočních svátcích můžeme udělat radost dalším lidem, našim 
bližním při výběru vám nepotřebných věcí, které ale mohou posloužit 
někomu dalšímu.. Pokud se přidáte k dárcům, kteří chtějí prospět někomu 
jinému, neznámému,  rádi Vás uvítáme při sbírce dobrých funkčních 
věcí , které mohou dobře posloužit dalším lidem, a to v pátek 29. 
dubna  od 13 do 18 hodin a v sobotu 30. dubna  od 10 do 16 hodin, v 
prostorách bývalého skladu Diakonie Broumov, Prokopova ulice 216/4, 
Praha Žižkov, ve dvoře. 
Vybíráme:  oblečení všeho druhu, boty zánovní, domácí textil jako 
záclony, utěrky, ručníky, také deky, polštáře i péřové, spacáky, drobné 
funkční elektrospotřebiče  jako žehličky, varné konvice,  i něco funkčních 
hraček by udělalo radost dětem z domova pro matky s dětmi. Darované 
věci jsou určeny pro potřeby sociálně slabších, protože i oni jsou těmi 
našimi bližními, které má Kristus na mysli. Všem dárcům upřímné Zaplať 
Pán Bůh. Věříme, že nás podpoříte v této složité době také modlitbou nebo 
jiným způsobem. 
Prosíme: přinášejte darované věci pokud možno v  pevných krabicích nebo 
igelitových taškách, pro dobrou přepravitelnost věcí. 
Kdo by chtěl pomoci při vybírání věcí, může se přihlásit u Libuše Janovské, 
tel.736242333. 
 

Za Farní charitu:  ing. Anna Velková                za Diakonii Broumov:  Marta Pešková 
 

 
  



 

 UDÁLOSTI V CÍRKVI 6 
   

 

 Svatý otec na ruské ambasádě 25. 02. 2022 
   

Papež František navštívil ruskou ambasádu u Svatého stolce, aby moskevskému velvyslanci 
vyjádřil znepokojení nad invazí na Ukrajinu. Podle serveru Aktuálně.cz se jedná o bezprece-
dentní odklon od diplomatického protokolu. Papež František jednal s ruským velvyslancem ve 
Vatikánu Alexandrem Avdějevem zhruba půl hodiny. Podle agentury AP je to důkaz, že papež 
je situací na Ukrajině velmi znepokojen a chce se osobně angažovat v ukončení války. 
 

 Prohlášení Svatého stolce k opatření vlády Nikaragui 14. 03. 2022 
   

Svatý stolec s velkým překvapením a politováním přijal sdělení, že se vláda Nikaraguy rozhodla 
odejmout souhlas J. E. mons. Waldemaru Stanislawu Sommertagovi, apoštolskému nunciovi v 
Managui od roku 2018, a požaduje po něm, aby po oznámení tohoto opatření okamžitě opustil 
zemi. Svatý stolec je přesvědčen, že toto závažné a neodůvodněné jednostranné opatření neod-
ráží pocity hluboce křesťanského lidu Nikaraguy, a přeje si znovu potvrdit svou plnou důvěru 
v tohoto papežského zástupce. 
 

 Uložení ostatků v olomoucké katedrále 14. 03. 2022 
   

Ostatky svatých Jana Pavla II., Matky Terezy a Adama Chmielovského stejně jako ostatky blahosla-
veného Karla I. Rakouského budou v sobotu 2. dubna uloženy do kaple svatého Stanislava v olo-
moucké katedrále. Všechny tyto osobnosti se výrazně zapsaly do světových dějin a za své zásluhy byly 
kanonizovány nebo blahoslaveny katolickou církví, ale také všechny navštívily za svého života Olo-
mouc, připomněla náměstkyně primátora Olomouce Markéta Záleská. 
 

 Dopis kyjevského starosty Svatému otci 15. 03. 2022 
   

 

Kyjevský starosta Vitalij Kličko požádal v dopise papeže Františka, aby navštívil ukrajinskou me-
tropoli. Přítomnost duchovních vůdců ve městě by podle starosty mohla přispět k záchraně lidských 
životů. Papež František opakovaně Rusko vyzval k ukončení vojenské agrese proti Ukrajině, napo-
sledy tak učinil v neděli. K dopisu se Vatikán nevyjádřil. Ředitel tiskového střediska Svatého stolce 
Matteo Bruni na dotazy novinářů potvrdil následující: „Svatý otec obdržel dopis od starosty ukra-
jinského hlavního města a je nablízku utrpení tohoto města, jeho obyvatel, těch, kteří z něj museli 
uprchnout, i těch, kteří jsou povoláni ho spravovat.“  
 

 Dárek pro odcházejícího nuncia 15. 03. 2022 
   

Bohoslužbou 14. března 2022 v katedrále sv. Víta, Václava a Voj-
těcha v Praze se s Českou republikou rozloučil apoštolský nuncius 
Charles D. Balvo. Jako dárek na rozloučenou dostal od Spolku fo-
tografů Člověk a Víra fotografickou knihu zachycující jeho půso-
bení v Česku. Kniha mapuje aktivity vatikánského vyslance od 
jeho příjezdu do České republiky až do dnešních dnů. 
 

 Duchovní služby pro uprchlíky 17. 03. 2022 
   

Duchovní služby začalo nabízet asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny na brněnském výstavišti 

i v pražském Kongresovém centru. Centrum funguje již přes týden, duchovní a veterinární služby 

jsou ale nové. Někteří lidé přicházejí s domácími zvířaty. "Dostávají kontakt, kam se obrátit a kam 

jej přivézt, pokud potřebují zajistit ošetření nebo konzultaci.  
 

 Apoštolská konstituce Praedicate evangelium 19. 03. 2022 
   

Text obsahuje a systematizuje řadu reforem, které již byly v posledních letech provedeny. V platnost 
vstoupí 5. června, na Slavnost Seslání Ducha svatého. V dokumentu se mj. uvádí, že v budoucnu 
budou moci vedoucí funkce zastávat i laici a ženy. Je také stanoveno, že pro kleriky a řeholníky ve 
službě v Římské kurii je mandát pětiletý a může být obnoven na druhé pětileté období, po jehož 
uplynutí se vracejí do svých diecézí a referenčních společenství. 

 

Dle Radio Vaticana, TS ČBK a dalších internetových zdrojů zpracoval -AJ- 
  



 

7 FARNÍ POUTI  
 

 
 

 

 

Milí farníci a přátelé, srdečně vás s velkou radostí zvu opět na pěší a autobusovou pouť. Po delší pauze 
způsobené pandemií COVID-19 můžeme opět konat společné farní akce. Zvu vás tedy na společné pu-
tování spojené s modlitbou za naši vlast i za situaci ve světě.                                        P. Vít Uher, farář 
 

14. května 2022: 
Za Františkem Ant. Šporkem i Bohumilem Hrabalem 

PĚŠÍ POUŤ ČELÁKOVICE – LYSÁ NAD LABEM 
 

Přidejte se k nám a zažijte krásnou procházku kolem mohutného toku Labe ze středověkého městečka Čelákovice do 
Lysé nad Labem s areálem zámku přestavěného Františkem Antonínem hrabětem Šporkem. 
Do Čelákovic bychom dojeli vlakem (možný odjezd Masarykovo nádraží 8:49 – příjezd Čelákovice—Jiřina 9:23). Odtud 
bychom přešli přes pěší lávku Labe, v Čelákovicích ušlechtile široké i díky několika slepým ramenům. Právě u jednoho 
takového ramene uvidíme zbytky rekreačního letoviska Grado, které bylo za první republiky oblíbeným místem výletů 
Pražanů. Odtud budeme pokračovat chatovou osadou na území nové přírodní rezervace Káraný–Hrbáčkovy tůně, 
památce na přírodní podobu meandrujícího koryta řeky Labe, vytvářejícího v místě tůně a mokřady. Po pískové cestě 
dojdeme k eremitáži svatého Václava, krásnému pozůstatku rozsáhlé plochy barokních eremitáží postavených v prvé 
polovině 18. století Františkem Antonínem Šporkem: zachovala se kaple s výjevem smrti svatého Václava a dvojice 
pískovcových andělů žalostné a blažené smrti z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Odtud je možné jít kratší cestou 
přímo podél lesa do Lysé nad Labem, anebo delší přes kruhovou vesničku Byšičky, o které se traduje, že její půdorys 
vykreslil F. A. Špork svou výletní hůlkou. 

V Lysé nad Labem je možné projít se jedním z nejhezčích barokních parků v Če-
chách s klenutými habrovými cestami vyzdobenými barokními sochařskými alegori-
emi měsíců a ročních období a podívat se i na šporkovský zámek, ve kterém je v 
současnosti dům pro seniory (Bohumil Hrabal do něj lokalizoval svůj román Har-
lekýnovy miliony). Na dolním konci zahrady je barokní kostel sv. Jana Křitele, kde 
bude odsloužena mše svatá. 

Pak bychom se přesunuli na nádraží a stejnou tratí, jakou jsme přijeli, se vrátili na Masarykovo nádraží. Přesné časy 
odjezdu a příjezdu budou ještě upřesněny. 
Trasa vede polabskou rovinou po pohodlné cestě, je vhodná i pro rodiny s kočárky nebo malými dětmi. Lze ji výrazně 
zkrátit dopravením se přímo do Lysé nad Labem. Kratší trasa podél lesa přímo do Lysé nad Labem měří 9,6 km, při 
prodloužení přes vesnici Byšičky 12,4 km. 
Přihlášení na pouť bude možné od 3. 4. do 1. 5. na webových stránkách farnosti. Kdo se přihlásí později, může 
se poutě samozřejmě zúčastnit, ale musí si zajistit jízdenku samostatně.  
 
 

18. června 2022: 
Za premonstráty do Želivi a do domku Františka Bílka 

AUTOBUSOVÁ POUŤ DO ŽELIVI A CHÝNOVA 
 

Autobusová pouť bude nejprve směřovat do jednoho z nejkrásnějších klášterních komplexů v Čechách – premonstrát-
ského kláštera Želiv. Ten byl založen z benediktinského kláštera Sázava, ale od roku 1149 patřil premonstrátům. Jeho 
umělecky nejvýznamnější období je spojeno s přestavbou komplexu Janem Blažejem Santinim-Aichlem v letech 
1713–1720, která z kláštera udělala ukázkový příklad santiniovské barokní gotiky. Ve dvacátém století byl klášter  
spojen s komunistickou represivní Akcí K: po 6 let sloužil jako internační místo (mezi celkem 464 internovanými kně-
žími a řeholníky se zde ocitl mj. i pozdější kardinál František Tomášek). Později klášter sloužil jako psychiatrická 
léčebna. Místo je spojeno s osobou i dílem Bohumila Víta Tajovského, od r. 1948 zdejšího opata, ale už v roce 1950 
odsouzeného za „velezradu, vyzvědačství a organizování ozbrojeného převratu“. V roce 1993 se do Želivi definitivně 
vrátil, roku 1999 zde zemřel a je tu i pohřben. Současný klášter je místo velmi vstřícné a vyhlášené, mimo jiné i pro 
svůj tradiční klášterní pivovar. V komplexu se provádí, v kostele Narození Panny Marie bude domluvena mše svatá. 

Z mnoha dalších možných cílů jsme zvolili zastávku v malém městečku Chýnov na 
Táborsku, které je spojeno s pobytem významného českého sochaře Františka 
Bílka. Ten si na místě domku svých rodičů vystavěl v roce 1898 svérázný dům na-
zvaný „Chaloupka“, vyzdobený vlastními reliéfy. Do něj umístil svou pracovnu, která 
se stala místem práce i setkávání s takovými osobnostmi, jako byli Otakar Březina, 
Zdenka Braunerová nebo Julius Zeyer. Od roku 1939 zde Bílek žil natrvalo. V sou-

časnosti je dům majetkem Galerie hlavního města Prahy a lze zde navštívit expozici věnovanou životu a dílu F. Bílka. 
Je třeba se přihlásit v sákristii kostela do 31. 5. 2022 a při přihlášení složit zálohu 200,- Kč. Cena bude ještě 
upřesněna.  
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VÝŇATEK Z PROMLUVY PAPEŽE BENEDIKTA XVI. 

VELIKONOCE 2009 
 

 

KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH! ALELUJA! - zpívá církev, která slaví. Tato slavnostní atmo-
sféra, tyto typické velikonoční pocity trvají nejen po celý Velikonoční oktáv, ale celých pa-
desát dnů až do slavnosti Letnic. Toto liturgické období poskytuje opravdu mnoho biblic-
kých odkazů a podnětů k rozjímání, které nám jsou podávány, abychom hlouběji poznali 
význam a hodnotu Velikonoc.  
 

Z hlediska Vzkříšení můžeme říci, že celá křížová cesta utrpení je cestou světla a du-
chovního znovuzrození, vnitřního pokoje a pevné naděje. Po pláči a rozpacích Velkého 
pátku, následném mlčení, prosyceném čekáním Bílé soboty, se zrána „prvního dne po so-
botě“ mocně rozezněla zvěst Života, který porazil smrt: Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, 
aby nám věčně kraloval! Převratná novost zmrtvýchvstání je tak zásadní, že ji církev ne-
přestává hlásat a připomíná ji každou neděli. Každá neděle je totiž dnem Páně a týdenními 
Velikonocemi Božího lidu. Naši východní ruští bratři jakoby na potvrzení tohoto mystéria 
spásy, které prostupuje náš každodenní život, nazývají neděli „voskresenije“ (vzkříšení).  
 

Drazí bratři a sestry, nechme se osvítit jasem Zmrtvýchvstalého Pána. Přijměme Ho s 
vírou a velkodušně přilněme k jeho evangeliu, jako to učinili upřednostnění svědci jeho 
vzkříšení a jak to učinil několik let poté svatý Pavel, který se mimořádným způsobem se-
tkal s božským mistrem cestou do Damašku. Zvěst této Pravdy, která mění život všech, si 
nemůžeme nechávat jenom pro sebe. S pokornou důvěrou se modleme: „Ježíši, který 
svým Zmrtvýchvstáním předjímáš naše vzkříšení, věříme v Tebe!“  
 

Rád bych skončil zvoláním, které rád opakoval Silván z Hory Athos: „Raduj se, má duše! 
Velikonoce trvají nepřetržitě, protože vzkříšený Kristus je naším vzkříšením!“ Kéž nám 
Panna Maria pomáhá pěstovat v nás a kolem nás toto klima velikonoční radosti, abychom 
byli svědky božské Lásky v každé situaci svého života! 

 

 
 
 

 

 
 

Při pronásledování se uzavírá nepřátelsky země,  
ale je otevřeno nebe;  

hrozí Antikrist, ale chrání Kristus; 
 někdy přichází i smrt, ale následuje nesmrtelnost. 

sv. Cyprián (3. stol.) 

Láska jsou dvě srdce s jedním tlukotem 

J. W. Goethe (1749 – 1832) 
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Křesťanské povolání 
 

Promluva sv. Josemaría Escrivá 2. prosince 1951 – 5. část   uspořádal P. Vít Uher 
 

Víra a rozum 
Život modlitby a pokání i vědomí, že jsme Božími dětmi, z nás udělá hluboce zbožné 

křesťany, kteří jsou před Bohem jako malé děti. Zbožnost je ctnost dětí vůči jejich rodičům, 
a aby se dítě mohlo svěřit do náruče otce, musí být malé, potřebné. Často jsem rozjímal o 
tomto životě duchovního dětství spojeném se statečností, neboť vyžaduje silnou vůli, vy-
váženou zralost, pevný a otevřený charakter. Být zbožný jako dítě; ale ne nevědoucí, neboť 
každý se musí věnovat podle svých schopností vážnému, vědeckému studiu víry; to 
všechno je teologie. Tedy: zbožnost dětí a bezpečná nauka teologů. Touhu získat teolo-
gické vědomosti – spolehlivou a pevnou křesťanskou nauku – působí především přání se-
známit se s Bohem a zamilovat si ho. Současně to přivádí věřící duše k tomu, aby hlouběji 
poznaly tento svět, který je dílem Stvořitele. Mnozí se znovu jednotvárně pokoušejí oživit 
domnělou neslučitelnost víry a vědy, Božího zjevení a lidského rozumu. K zdánlivé neslu-
čitelnosti může dojít jenom tehdy, když nepochopíme skutečné cíle tohoto problému. 

Jestliže svět pochází z Božích rukou, jestliže Bůh stvořil člověka podle svého obrazu a 
své podoby (srov. Gn 1,26) a jestliže mu dal jiskru svého světla, potom musí práce rozumu 
– i když může být velmi namáhavá – najít božský smysl, který mají samozřejmě všechny 
věci; a ve světle víry poznáme také jejich nadpřirozený smysl, který mají pro naše povýšení 
do řádu milosti. Nemusíme mít z vědy žádný strach, neboť každá skutečná vědecká práce 
usiluje o pravdu. A Kristus řekl: Ego sum veritas (Jan 14,6). Já jsem pravda. Křesťan musí 
mít hlad po vědění. Neboť všechno – od péče o nejabstraktnější vědy až k řemeslnickým 
dovednostem – může a musí vést k Bohu. Neboť neexistuje lidská činnost, která by ne-
mohla být posvěcována a sama by nebyla podnětem k našemu posvěcení a ke spolupráci s 
Bohem při posvěcování našich bližních. Světlo Kristova učedníka nesmí zůstat dole v 
údolí, ale musí svítit na vrcholu hory, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce 
v nebesích (Mt 5,16). Kdo takto pracuje, modlí se. Kdo takto studuje, modlí se. Kdo takto 
bádá, modlí se. Neustále docházíme ke stejnému závěru: všechno je modlitba, všechno nás 
může a musí vést k Bohu, ke stálému kontaktu s ním – od rána do večera. Každá poctivá 
práce může být modlitbou; a každá práce, která je modlitbou, je také apoštolátem. V naplno 
prožívaném a zároveň obyčejném životě tak duše sílí.  

Uvažovali jsme o křesťanském povolání: jak v nás Pán vložil svou důvěru, abychom 
vedli lidi ke svatosti, přiváděli je blíž k němu, začleňovali je do církve, šířili ve všech srd-
cích Boží království. Pán chce, abychom byli oddaní, věrní, citliví, plní lásky. Chce, aby-
chom byli svatí, celí jeho. Na jedné straně pýcha, smyslnost, omrzelost, sobectví; na straně 
druhé láska, oddanost, milosrdenství, pokora, oběť, radost. Musíš si vybrat. Jsi povolán k 
životu víry, naděje a lásky. Nesmíš mířit nízko a setrvávat v nenáročné lhostejnosti. Viděl 
jsem jednou orla uzavřeného v železné kleci, špinavého, napůl oškubaného. Ve spárech 
držel kus zdechliny. Musel jsem myslet na to, co by se stalo, kdybych ztratil povolání, které 
jsem dostal od Boha. Bylo mi toho osamělého a uvězněného orla líto, neboť byl zrozený k 
tomu, aby vzlétl do výše a hleděl k slunci. My můžeme vystoupit až k pokorným výši-
nám Boží lásky a služby všem lidem. Ale zato nesmí být v duši žádný temný koutek, do 
kterého by nemohlo padnout sluneční světlo Krista. Pryč se všemi starostmi, které nás od 
něho dělí: Kristus ve tvém rozumu, Kristus na tvých rtech, Kristus ve tvém srdci, Kristus 
ve tvých skutcích. Celý tvůj život – tvé srdce a tvé skutky, tvůj rozum a tvá slova – napl-
něný Bohem.  
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Bůh si v hlubině duše vyhradil svůj příbytek, kam nesmí vstoupit ani sama duše bez jeho 
zvláštního svolení. A právě tam je teď duše uvedena, nejen na pár okamžiků, právě nao-
pak…, zdá se, že navždy. Bůh jí nejprve pověděl o existenci přání vstoupit do něj. Její 
touha rostla. Po tvrdých zkouškách se naplnila. Duše vstoupila do domu svého Otce. Zdá 
se jí, že v něm bydlí na věky. A to ještě není všechno. Boží dům, to je Bůh sám. Nechává 
tedy své dítě vstoupit a přebývat v sobě samém. Duše zakouší a prožívá jako skutečnost 
slova svatého Pavla: „V něm totiž žijeme, hýbeme se a jsme.“ Žít v Bohu pro duši znamená 
především, že má všechno od Něho a z Něho. Neboť její spočinutí, její občerstvení i její 
potrava je Bůh sám. Duše cítí, že dostává nové síly: zaplavuje ji život, božský život. Zdá 
se jí, a to ne bezdůvodně, že ji Bůh přivedl do její nejniternější hlubiny a ona že jej získává 
na tomto tajemném místě, kde se setkává konečné s nekonečným. On v tu chvíli dává 
svému dítěti život, sílu, pokoj a radost, tak jako ta nejlaskavější matka. Duše proto celá 
šťastná volá: „Sám Bůh občerstvuje mou duši!“ 

Když dospívá hledání Boha k cíli, začíná něco nového – duše Boha vlastní. Ti dva jsou 
teď jen jedno – ne sice v řádu bytí, ale v řádu poznání a lásky. Dvě podstaty sjednocuje 
tentýž duch a tatáž láska. Je to důvěrná blízkost ve své nejvlastnější podobě; je to dokonalé 
společenství, je to splynutí bez směšování či zaměňování. Duše je on a on je duše. Duše je 
všechno, co je on. Má všechno, co má on. Ví to, téměř to vidí. Cítí to, zakouší to, těší se 
z toho, žije tím i umírá. Ano, byla by to její hodina smrti, kdyby on nechtěl, aby duše dále 
žila tady na zemi. Život, který dostala a kterým se stala, musí rozdávat dál, proto zde musí 
zůstat. Ale až bude Boží dílo dokonáno, spadne poslední závoj, který je dělí, a nastane 
„dokonalé a plné vlastnictví života bez konce“ (definice věčnosti). Čím jde duše dál, tím 
více zakouší Boží dokonalost. Je to záplava, která se postupně šíří, patří k ní i chvíle, kdy 
se jakoby zdánlivě zastavuje. Potom přichází nová vlna, která proniká dál než ta první, a 
zdá se, že vyvěrá z větší hlubiny. Nic nepůsobí tak jemně a nezanechá takový dojem jako 
toto šířící se Boží působení, které vychází z nejniternější části duše a dosahuje až k oblas-
tem, které se dotýkají smyslového světa. Potom přichází do srdce horoucí modlitba. Je-li 
pravda, Bože, že tě mám, učiň, abych tě rozdávala. A tak se zdá, že její ruka bere z vnitřního 
pokladu a dává, dává, stále dává. Jaká blaženost! 

Když Bůh patří duši, také duše patří Bohu. Duše se dává, Bůh ji přijímá, stává se vlast-
níkem a duše si to dobře uvědomuje. Neztrácí ani svou přirozenost, ani osobitost. A přesto 
už nepatří sama sobě! Z celého srdce se rozhodla postoupit svá vlastnická práva, místo ní 
je vykonává někdo jiný. A ten někdo je Bůh sám. Takové darování neochuzuje, naopak 
obohacuje. Duše přináší plody, které by sama přinášet nedokázala. Do sytosti se jimi živí 
a zjišťuje, že chutnají výborně, po věčnosti. Nadto zakouší pocit osvobození, skutečné svo-
body, která ji naplňuje radostí. Je to svoboda dětí Božích. Člověk tolik trpí, když patří sám 
sobě. A je šťastný, když patří svému Pánu, Bohu: „Můj milý je můj a já jsem jeho.“ 

Čím víc patřím Bohu, tím víc také patří mně. Mé je všechno jeho bohatství. Mám účast 
na jeho vědění, na jeho moudrosti, na jeho moci a dobrotě. Nikdo nemůže pochopit toto 
tajemné sdílení jmění. Je to projev rovnosti, nebo lépe řečeno – jednoty. Duše zažívá ničím 
nezkalenou zkušenost zbožštění. Je u Boha, je Bohem, jak jen je něco takového možné pro 
obyčejnou stvořenou bytost. Bůh jí dal podíl na své přirozenosti a na svém vnitřním životě, 
ale to mu nestačí, v určitých chvílích se s ní dělí i o svou vládu nad světem. V ní se radí 
Nejsvětější Trojice a duše tomu s dojetím a s obdivem přihlíží.  
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257 
sv. PIUS X. 

4. srpen 1903 – 20. srpen 1914 
* 1835 Itálie, vl. jm. Giuseppe Sarto     

Giuseppe Melchiorre Sarto se narodil 2. června 1835 v Riese na severovýchodě Itálie 
v chudé rodině obecního listonoše. Již od malička projevoval výjimečné nadání a za pomoci 
vesnického kaplana Dona Pietra Jacuzziho se naučil základy latiny a byl posléze přijat ke studiu 
na gymnáziu v Castelfrancu Venetu. Byl jedním z nejlepších studentů a po ukončení studia 
vstoupil do kněžského semináře v Padově. V r. 1858 byl vysvěcen na kněze s stal se kaplanem 
v Tombolu. V r. 1875 se stal kanovníkem katedrály a generálním vikářem treviské diecéze.  

V roce 1884 byl papežem Lvem XIII. jmenován biskupem v Mantově, v r. 1893 kardinálem a 
patriarchou Benátek. 4. srpna 1903 byl zvolen papežem.   

Pontifikát Pia X. se nesl v duchu obhajoby a posilnění tradiční katolické teologie, boje 
proti modernismu a úprav liturgie a církevního práva. Za své motto prohlásil v roce 1903 pa-
pež Instaurare omnia in Christo (Obnovit vše v Kristu).  
3. listopadu 1903 vydal Pius X. motu proprio Tra le sollecitudini o posvátné hudbě. V něm staví 
za vzor veškeré chrámové hudby opět gregoriánský chorál, naproti klasickým a barokním kom-
pozicím, které byly dlouhou dobu upřednostňovány.  

Pius X. usiloval o posílení zbožnosti mezi klérem i laiky. To se konkrétně projevilo v jeho 
reformě breviáře a v zavedení častého přijímání eucharistie - pokud možno každodenního. S 
častým přijímáním však měla být spojena i častá svátost smíření, aby věřící přistupovali i na-
dále pouze ve stavu milosti posvěcující. Umožnil taktéž k přijímání přistupovat i dětem, které 
jsou již jsou ve věku užívání rozumu (cca kolem 7 let), a jsou si tedy významu svátosti vědomy.  

V r. 1904 jmenoval Pius X. komisi kardinálů k přípravě nového kanonického práva pro 20. 
století, které vešlo v platnost v roce 1917, tedy po smrti Pia X 

Konstitucí Sapienti Consilio Pius X. zreformoval římskou kurii. V encyklice Peini L'Animo spe-
cifikoval nová pravidla zavádějící biskupský dohled nad semináři. Pro zkvalitnění vzdělání kněží 
založil regionální semináře (zrušil některé menší) a vydal pro ně nový studijní plán. Taktéž za-
kázal duchovním řídit sociální organizace. 

Výrazným a nejvíce diskutovaným bodem pontifikátu Pia X. je jeho boj proti moder-
nismu mezi katolickými teology i kněžími. Modernismem se rozumí souhrn různých teologic-
kých a filosofických názorů, které se někteří snažili do katolické víry asimilovat moderní filoso-
fické názory, důraz klade na vnitřní náboženské prožívání jednotlivce. Pius X. proti moder-
nismu, který označil za „syntézu všech herezí“, tvrdě zakročil. V dekretu Lamentabili sane exitu 
(1907) a v následné encyklice Pascendi Dominici gregis odsuzující a zakazující modernismus 
(což se v českém prostředí týkalo např. tzv. Katolické moderny). Za hlásání modernistických 
názorů hrozil trest exkomunikace. 

V roce 1913 Pius X. prodělal infarkt, jehož následkem bylo zhoršení zdravotního stavu. 15. 
srpna 1914 na svátek Nanebevzetí Panny Marie onemocněl, a z této nemoci se již nezotavil. 
Jeho stav se ještě zhoršil, když přišly události vedoucí k vypuknutí I. světové války. 2. srpna 
napsal výzvu evropským mocnostem, aby nezačínaly válku. 20. srpna 1914 Pius X. umírá, a tak 
těžké období první světové války zastihlo až pontifikát jeho nástupce – Benedikta XV. 

Po své smrti byl Pius X. uložen do jednoduché, nijak nevyzdobené hrobky v kryptě pod Bazi-
likou svatého Petra.  
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Kostel sv. Rocha 
uspořádal Petr Kallista 

Je těžkým úkolem popsat tak typickou stavbu pro Prahu 3, když mnozí a mnohem 
oprávněnější, již o ní napsali. Spíš tedy o souvislostech jejího vzniku. 
     Mor a josefinské reformy v sedmnáctém století donutily Prahu založit hřbitovy mimo 
své území za městskými hradbami. Tak vznikly na území obce Olšany tři morové hřbitovy 
– staroměstský, novoměstský a židovský.  
     Kostel sv. Rocha a dvou často opomíjených dalších patronů kostela, Rozálie a Sebasti-
ána, byl postavený v roce 1682 jako morová kaple nově založeného hřbitova za hradbami 
města Prahy. Ve měste v té době umíraly tisíce obyvatel, které nešlo v současných hřbito-
vech pohřbít. Ostatně, josefínskými nařizeními se již nadále nesmělo na městských hřbi-
tovech u kostelů pohřbívat. Za hradbami města tak vznikl v obci Olšany, na pozemcích 
vlastněných původně Jakubem Štikou hřbitov, na kterém byla v roce 1682 postavena hřbitovní kaple. Popisovat 
jí je nošením dříví do lesa. Jde o stavbu s elipsovitým půdorysem, jejímž autorem je s největší pravděpodobností 
Jean Baptista Mathey. Odpovídají tomu všechny existující dokumenty. Stavbu provedl stavitel J. Hainric.   
     V letech 1717 – 1719 byl za hradbami města postavený menší barokní  kostel Povýšení sv. Kříže. Patřil pod 
farnost sv. Jindřicha. Kostel ale byl v roce 1839 pro špatný technický stav odsvěcený a většina jeho inventáře a 
vybavení přešla ke kostelu sv. Rocha, Sebastiana a Rozálie. Nicméně převedení duchvní správy a jejího vykoná-
vání začalo až o tři roky později, v roce 1842. 
     Je třeba zmínit, že v roce 1837 otevřel Olšanský farář P. Fr. Vejvoda ve svojí farnosti široko daleko první 
jednotřídní školu v domku č. 8, ještě dřív, než byla obcí škola zřízená. 
    Vraťme se ale k popisu kostela svatého Rocha, Sebastiána a Rozálie tak, jak je popisují webové stránky farnosti 
a mnohá dostupná dokumentace. Vnitřek kostela oválného půdorysu je členěn arkádami, nad nimiž se táhne 
galerie. Hlavní novorenesanční oltář navrhl Antonín Baum roku 1879. V jeho centru je obraz rozdělený do dvou 
vertikálních částí. V horní je Královna nebes Panna Maria s anděly, v dolním pak svatí patroni, pomáhající při 
morových epidemiích – sv. Roch, sv. Sebastian a sv. Rozálie. V pozadí obrazu je možné spatřit hrůzy, způsobené 
morovou zkázou. Cenný je i pravý boční oltář Panny Marie zdobený obrazem J. Heřmana. Na opačné straně je 
umístěný oltář svatého Josefa spolu se sochou svatého Jana Křtitele. Obrazy křížové cesty maloval G. W. Weis 
roku 1854 podle Führichových kreseb. Nad vchodem do sakristie, je freska znázorňující litanii, vytvořená roku 
1766 J. Steterem. Nad vchodem je dedikační nápis rady magistrátu Prahy.  

Nejstarším dochovaným předmětem v kostele je barokní cínová křtitelnice z roku 1595 od cínaře Matouše 
Voříška z Roudnice nad Labem.  

Součástí stavby nikdy nebyla zvonice, ta je situovaná samostatně za kostelem u hřbitovní zdi. 
 

 

 
 

kostel ještě jako uzavřený areál  foto cca 1930 dnešní Táboritská ul. 

 
 
 
 

 

témata 
Malé liturgiky 
DUBEN 2022 

pondělí 11. dubna 
Téma bude ještě upřesněno. 

pondělí 25. dubna 
Závěrečný test, shrnutí témat 

od 18:45 
ve Farním centru 
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HYMNUS PRO SVATÝ TÝDEN 
Vexilla Regis  

 

 

HYMNUS PRO VELIKONOCE   
Aurora lucis 

Hle, s králem průvod korouhví, 
kříž vpředu tajemně se skví, 
vždyť na něm v mukách s tělem pněl 
našeho těla Stvořitel. 

Jitřenka rdí se růžemi, 
nebesa zvučí písněmi, 
zní světem jásot vítězný, 
úpí jen žalář pekelný. 

Kaleným kopím hluboce 
zasažen ranou do srdce, 
svou krev i s vodou vycedil, 
aby z nás všechny viny smyl. 

Vždyť statečný a mocný král, 
jenž síly smrti pošlapal 
a brány pekel vyvrátil, 
nám hříšným viny odpustil. 

Zářivý strome vznešený, 
purpurem krále oděný, 
jen tvůj kmen směl se hodným stát 
svatých se údů dotýkat. 

Je konec všemu úpění, 
bezmocný nářek peklem zní: 
Náš Pán už z mrtvých slavně vstal, 
jak zářný anděl zvěstoval. 

Buď, kříži, zdráv, všech naděje! 
Když pašijový čas teď je, 
rozhojni milost věřících 
a hříšným odpusť každý hřích. 

Buď věčně, Kriste, věrným svým 
plesáním velikonočním. 
Nás, milostí tvou vzkříšené, 
vem k oslavě své vítězné. 

Trojice, zdroji milosti, 
ať každý tvor tě s chválou ctí. 
Spasené křížem tajemným 
oblažuj věčně světlem svým.   Amen. 

Ježíši, každý tvor tě chval, 
neboť jsi slavně z mrtvých vstal, 
i Otce, Ducha milosti 
ať věčně všechno tvorstvo ctí.Amen. 

 

 
 

Ó šťastná vina, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký… 
 

z velikonočního chvalozpěvu Exsultet 
 
  



 

 OSOBNOSTI 14 
   

P. Václav Podolák  (1922 – 1996) 
 

Dlouholetý duchovní správce kostela sv. Štěpána v Praze na No-
vém Městě se narodil před 100 lety – 13. dubna 1922 – v pražském 
Karlíně v rodině civilního a vojenského krejčího. Po maturitě na kar-
línské reálce vstoupil do semináře, ale jeho teologická studia byla 
přerušena nuceným totálním nasazením v Německu. Na kněze byl 
vysvěcen 29. června 1949 pražským světícím biskupem Antonínem 
Elktschnerem. Po vysvěcení působil do r. 1950 jako kaplan v Dobříši, 
pak na různých místech Chebska a Karlovarska, v r. 1954 byl přelo-
žen do Prahy, kde působil až do odchodu do výslužby v r. 1995; 20. 

února 1996 zemřel. Je pochován v rodinném hrobu na hřbitově v Praze – Bubenči. 
 V Praze vykonával duchovní službu v holešovických kostelích sv. Antonína a sv. Kli-

menta (1954 – 1957), dále jako administrátor  u sv. Prokopa na Žižkově (1957 – 1958). 
Od r. 1958 byl až do r. 1995 administrátorem, později farářem u sv. Štěpána.  V tomto 
období byl také pověřen dočasnou duchovní správou kostela Nejsvětější Trojice ve Spá-
lené ul. (1963 - 1968) a později i kostela Nejsvětějšího Srdce na nám. Jiřího z Poděbrad 
(1967-1968) - časové údaje dle záznamů v archivu pražského arcibiskupství. 
 

 Ve své době byl dosti populárním pražským kazatelem; měl jasný, zvučný hlas a byl i 
dobrým zpěvákem. Velmi oblíbené byly jeho nedělní „dětské mše“ v holešovickém koste-
líku sv. Klimenta, kde dovedl využít určité uvolnění státně-církevních předpisů ve druhé 
polovině 50. let a dokázal přiblížit liturgii dětem i dospělým způsobem, který byl v té době 
(a snad i dlouho po ní) dosti unikátní a originální – a při tom se nikdy neuchýlil k jakýmkoli 
projevům populismu nebo sebestřednosti. Ti starší z nás mohou mít snad dosud v paměti 
také májové pobožnosti u sv. Štěpána, které byly v té době velmi hojně navštěvovány. Byl 
i dobrým liturgem, slova modliteb pronášel srozumitelně, jeho liturgická gesta byla vý-
mluvná, avšak bez náznaků teatrálnosti. Měl velmi rád latinský liturgický jazyk a dokázal 
jej dokonale intepretovat.   
 

 Nevyhýbal se ani společenskému životu a starší pravidelní návštěvníci restaurace „U Šu-
mavy“ – naproti kostelu sv. Štěpána - by si na něj jistě vzpomněli. 
 

 
 

 

Dovolte mně, prosím, ještě osobní vzpomínku: 
 

Pater Václav byl „knězem mého mládí“. I když 
jsem formálně do jeho farnosti nepatřil, přesto 
jsem mu téměř více jak 10 let pravidelně ministro-
val – jak u sv. Klimenta v Holešovicích, tak hlavně 
(prakticky denně) u sv. Štěpána (foto). Rád vzpo-
mínám i na jeho rodiče – pana Františka („sta-
rouška“ – jak jej P. Václav nazýval) a paní Anežku. 
Jsou chvíle, na které se nezapomíná. A mše svaté 
sloužené P. Václavem mezi ně rozhodně patří. 
Ať mu Pán odplatí věčnou slávou.  -  R. I. P. 

P. Antonín Ježek  
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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. 

Touto modlitbou oslovujeme Pannu Marii a rozjí-
máme o Ježíšově životě. Společně se modlíme 
v neděli od 7:25 u sv. Anny, v úterý od 16:25 u sv. 
Rocha 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. Příprava 
probíhá v neděli od 16:30 ve Farním centru. 

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

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

 

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

 

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

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY VE FARNOSTI 
 

BIBLICKÁ HODINA HOVORY O VÍŘE POLEDNÍ ATELIÉR 

Společné čtení a objasňování bib-
lických textů dle předem stanove-
ného rozpisu. 

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

Pro katechumeny a také pro 
všechny, kdo hledají smysl života 
z víry a chtějí se připravit na přijetí 
svátostí. 

neděle 17:00-18:00 

Setkání převážně žen ke zdobení 
svíček a výrobě drobných užiteč-
ných předmětů, háčkování, šití 
apod. 

pá 9:00-12:00 (říjen-květen) 
 
 

MALÁ LITURGIKA ÚKLID KOSTELŮ 

Hovory o liturgii a liturgickém dění 
v Církvi i o všeobecných liturgic-
kých otázkách.   

po 18:45-20:00  (říjen-duben) 

Každou druhou sobotu v měsíci po mši sv. u sv. Prokopa v 8:00 se přítomní 
rozdělí do skupin a začne úklid kostelů farnosti. Rádi uvítáme každého, kdo 
bude chtít pomoci. I čistota a výzdoba Božího chrámu přispívá k celkovému 
duchovnímu stavu farnosti. Kdo může, měl by pomoci alespoň občas. 

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 červenec a srpen;  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 

PŘÍPADNÉ ZMĚNY JSOU VČAS OZNÁMENY 

Výstav Nejsvětější svátosti: 

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. 3. 2022: 

výše dluhu (úvěr):  Kč 2 629 684,59 
sbírka na splácení úvěru – BŘEZEN 2022: 
č. účtu farnosti: 6146009339/0800 
(Česká.spořitelna) 

povinná měsíční splátka:  Kč 29 324,- 
Kč 15 967,- 
 

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

PROKOPSKÉ LISTY 
č. 348 – DUBEN 2022 

Vydává Římskokatolická farnost u sv. Prokopa Praha 3 – Žižkov 
farář:  P. ThLic Vít Uher, ThD. 

Příspěvky mohou být redakčně upravovány. 
Náklad 250 ks.   Výrobní cena 18 Kč.   NEPRODEJNÉ. 

 


