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III. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
sv. Atanáš
SV. APOŠTOLOVÉ FILIP A JAKUB
3. velikonoční týden
3. velikonoční týden
sv. Jan Sarkander
3. velikonoční týden
3. velikonoční týden
IV. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
4. velikonoční týden
sv. Jan z Avily
4. velikonoční týden
4. velikonoční týden
VÝROČÍ POSVĚCENÍ PRAŽSKÉ KATEDRÁLY
Panna Maria Fatimská
4. velikonoční týden
SV. APOŠTOL MATĚJ
V. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
SV.JAN NEPOMUCKÝ
5. velikonoční týden
sv. Jan I.
5. velikonoční týden
5. velikonoční týden
1 sv.Klement Mar.Hofb. 2 sv.Bernardin Sien.
5. velikonoční týden
sv. Kryštof Magallanese a druhové
5. velikonoční týden
VI. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
6. velikonoční týden
6. velikonoční týden
1 sv.Beda 2 sv.Řehoř VII. 3 sv.Mar.Magd.Pazzi
6. velikonoční týden
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
sv. Augustin z Canterbury
6. velikonoční týden
6. velikonoční týden
VII. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
sv. Zdislava
NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

památka
SVÁTEK

první pátek

SVÁTEK
SVÁTEK
SVÁTEK

památka
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: Mariánský obrázek - Velká Bíteš (diecéze Brno)
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ÚVODNÍ SLOVO

Drazí farníci a milí čtenáři,
měsíc květen je již nerozlučitelně spojen s mariánskou úctou. Obracíme se ke své nebeské Matce a zvláště v tomto měsíci ji prosíme o
všechny potřebné milosti pro nás osobně i pro celý svět. Tradiční májové
pobožnosti, jsou toho důkazem, i když bohužel se nám trochu vytratily,
přesto jejich význam je stále platný a důležitý. Mnozí dodneška mají z různých důvodů k mariánské úctě rezervovaný postoj, a proto je jistě dobré si
znovu a znovu připomínat, proč a z jakého důvodu se na naší nebeskou
Matku obracíme a co je smyslem našich projevů lásky vůči ní. Žijeme v době, kdy celý
svět, ale i Církev prožívá těžké období. V této souvislosti jsem si vzpomněl na titul Matka
Církve, který Panně Marii jako první udělil svatý papež Pavel VI. během konání II. Vatikánského koncilu. Ano Panna Maria je naší Matkou v pravém slova smyslu, a proto se k ní
máme a můžeme obracet s plnou důvěrou. Ona nás učí, jak žít v plném sjednocení s Kristem naším Pánem, a tedy jak ho následovat v našem každodenním životě. Z tohoto důvodu
jsem si dovolil vyjmout některé části proslovu sv. Pavla VI., které nám mohou lépe přiblížit
a oživit spojení P. Marie a Ježíše Krista.
Proslov papeže Pavla VI., na závěr 3. sekce 2. Vatikánského koncilu 21. 11. 1964, kdy
prohlásil Pannu Marii za Matku Církve:
„Při pohledu na Církev proto musíme s milujícím srdcem rozjímat o divech, které Bůh
vykonal ve své svaté Matce. A znalost pravé katolické nauky o Panně Marii bude vždy
účinnou pomocí k přesnému pochopení tajemství Krista a Církve (čl. 28). Ve skutečnosti,
stejně jako je Božské mateřství příčinou, pro kterou má Maria naprosto jedinečný vztah s
Kristem a je přítomna v díle lidské spásy dosaženém Kristem, tak především z Božského
mateřství vyplývají vztahy, které existují mezi Marií a Kristem. Protože Maria je Matkou
Kristovou, která, jakmile přijala lidskou přirozenost ve svém panenském lůně, sjednotila
své mystické Tělo, tedy Církev, se svou Hlavou. Proto je třeba Marii jako Kristovu Matku
považovat také za Matku všech věřících a pastýřů, tedy církve (čl. 32). To je důvod, proč
my, ač nehodní, ač slabí, přece k ní pozvedáme oči s duší plnou důvěry a planoucí dětskou
láskou. Ona, která nám jednoho dne dala Ježíše, zdroj nadpřirozené milosti, nemůže neoslovit Církev se svým mateřským povoláním, zvláště v této době, kdy se nevěsta Kristova
vydává s větší horlivostí konat své spásné poslání (čl. 33). Velmi úzká pouta, která existují
mezi touto naší nebeskou Matkou a lidstvem, nás vedou k tomu, abychom tuto důvěru dále
živili a potvrzovali. Přestože byla Bohem obohacena velmi štědrými a úžasnými dary, aby
se stala hodnou Matkou vtěleného Slova, přesto je nám Maria nablízku. Stejně jako my je
i ona dcerou Adamovou, a tedy naší sestrou v běžné lidské přirozenosti; pro budoucí Kristovy zásluhy byla imunní vůči prvotnímu hříchu, ale k Božsky přijatým darům osobně přidala příklad své dokonalé víry natolik, že si zasloužila chválu evangelia: "Blahoslavení,
kteří uvěřili" (čl. 34). V tomto smrtelném životě ztělesňovala dokonalou podobu Kristova
učedníka, byla zrcadlem všech ctností a ve svém postoji plně odrážela blahoslavenství,
které hlásal Ježíš Kristus. Z toho vyplývá, že při uskutečňování svého mnohostranného
života a své pracovité činnosti si celá Církev bere od Panny Matky Boží příklad, podle
kterého je třeba Krista dokonale napodobovat (čl. 35)“.
Papež František naplnil prohlášení sv. papeže Pavla VI. tím, že ustanovil jako závaznou
památku Panny Marie Matky Církve vždy pondělí po Slavnosti Seslání Ducha svatého.
Využijme nabízených milostí, které nám Církev skrze úctu k Matce Boží nabízí a prosme
ji nejen o mír a pokoj ve světě, ale také o obnovu pokoje a jednoty v Církvi i v našem srdci.
Všem vám na přímluvu Panny Marie Matky Církve žehná a v modlitbě provází P. Vít
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AKTUALITY


celý měsíc květen



neděle 1. května

sbírka na splátku Farního úvěru (všechny kostely)



čtvrtek 5. května

výstav Nejsvětější svátosti – po mši sv. u sv. Prokopa do 20:00



pátek 6. května

první pátek - po mši sv. 18:00 u sv. Prokopa pobožnost k Srdci Páně



sobota 7. května

první sobota v měsíci – mše sv. v 8:00 u sv. Prokopa




sobota 21. května
(vyjímečně)
čtvrtek 26. května

každý den po mši sv. májová pobožnost

úklid kostelů po mši sv. v 8.00 u sv. Prokopa
Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek
mše v. 18:00 u sv. Prokopa

Poděkování
Milí farníci a přátelé,
rád bychVás všechny informoval, že v rámci postní kasičky, do které jsme mohli
dávat během doby postní malé příspěvky za to, co jsme si odřekli, se vybralo v
celé naší farnosti 57.536,- Kč. Jak víte, tak byl výnos letošní kasičky věnován na
podporu těch, kteří jsou ve veliké nouzi na Ukrajině. Protože znám osobně ještě
z dob studií v semináři v 90. letech P. Volodymyra Lose z Ivano-Frankivsk, který
byl mým spolužákem ale o rok výše, rozhodl jsem se ho kontaktovat a on mně
řekl, že může tyto prostředky poskytnout na pomoc lidem zasaženým válkou konkrétně z městě Charkov a Nykolajev. P. Volodymyr má síť dobrovolníků, kteří distribuují pomoc těm nejpotřebnějším v oblastech nejvíce postižených. Tuto částku
směním na eura a pošlu P. Volodymyrovi Losovi z Ivano-Frankivsk, který tyto peníze rozdělí těm, kteří to budou opravdu potřebovat. P. Volodymyr je plně důvěryhodný kněz, který mimo jiné je pověřen místním biskupem i jako exorcista.
Děkuji všem, kteří do postní kasičky přispěli, a ať vám Pán odplatí Vaši velkorysost.
P. Vít Uher, farář

Žena je více obrácena k lidství, které má růst,
muž k vesmíru, který je třeba stavět.
P. Michel Quoist (1918-1997)

K hádce jsou zapotřebí dva.
Proto odečti alespoň sebe.
Stephen Baker (USA)
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UDÁLOSTI V CÍRKVI

Blahopřejeme, Vaše Svatosti
Emeritnímu papež Benediktu XVI. přicházejí četná blahopřání z celého světa. Joseph
Ratzinger se v sobotu 16. dubna dožil 95 let. Své narozeniny strávíl ve vatikánském
klášteře Mater ecclesiae.
Papež František navštívil svého předchůdce již ve středu večer.Po „krátkém a srdečném rozhovoru“ se oba společně pomodlili.

Svatý otec o zpovědním tajemství

24. 03. 2022

„Někdy stačí dvě, tři správná slova, nemusí to být nedělní kázání. Kajícník chce totiž odejít
co nejdříve, což je pochopitelné. Je nezbytné, abychom trvale rozlišovali mezi skutečnou
zpovědí, vázanou na zpovědní tajemství, a dialogem při duchovním doprovázení, který též
vyžaduje rezervovanost, byť v odlišné formě“.
V této souvislosti papež upozornil na neporušitelnost zpovědního tajemství, která se týká
všeho, co bylo ve zpovědnici vyřčeno – jak vyznání hříchů, tak veškerých dalších údajů.
Pečeť zpovědního tajemství se váže k celému trvání zpovědi, od jejího počátku až do
konce, alespoň za tohoto pontifikátu, vyzdvihl František (z promluvy k římským zpovědníkům v březnu 2022).
25. 03. 2022
Zasvěcení Ruska a Ukrajiny
Na formální žádost Biskupské konference ukrajinských katolických biskupů Svatý stolec dne 15. března 2022 oznámil, že papež František zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie dne 25. března 2022 v bazilice svatého Petra v Římě. Ve stejný
den 25. března (Zvěstování Panny Marie) proběhlo již v roce 1984 zasvěcení papežem
Janem Pavlem II. Slavnostní akt zasvěcení proběhne také v portugalské Fatimě, kde ho
provede papežský almužník kardinál Konrad Krajewski. Současně s tím papež poslal dopis, ve kterém vyzval všechny katolické biskupy, aby se k němu z vlastní vůle ve stejnou
dobu připojili. K účasti na zasvěcení pozval také všechna katolická společenství a všechny
věřící. V textu zasvěcovacího aktu mimo jiné stojí: „Matko Boží a Matko naše, proto se
svěřujeme tobě a zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému srdci nás samotné, církev a celé
lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu.“
23. 04. 2022
Pozitivní vývoj ve vietnamsko-vatikánských vztazích
Ve dnech 21. a 22. dubna se v Hanoji uskutečnila jednání delegací Vietnamské republiky
a Svatého stolce. Uvažuje se o zřízení úřadu papežského vyslance se sídlem v Hanoji. Setkání proběhlo v srdečné a uctivé atmosféře. Obě strany, jak informoval vatikánský tiskový
mluvčí Matteo Bruni, dosáhly široké a plné shody o vztazích mezi Vietnamem a Svatým
stolcem, včetně otázek týkajících se katolické církve ve Vietnamu. Obě strany uznaly, že
vztahy mezi Vietnamem a Svatým stolcem se v poslední době vyvíjejí pozitivně a, navzdory obtížím způsobeným omezeními souvisejícími s pandemií, vždy docházelo k neustálé a konstruktivní výměně názorů.
Obě strany se shodly, že vztahy mezi Vietnamem a Svatým stolcem by měly být i nadále
udržovány na základě vzájemně sdílených zásad a plodného dialogu s cílem upevnit vzájemnou důvěru a posílit vztahy v zájmu obou stran a katolické komunity ve Vietnamu.

UDÁLOSTI V CÍRKVI
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25. 04. 2022
Duchovní budoucnost Afriky
Afrika může být zásobárnou spirituality pro západní svět, který uvízl v rozdvojenosti mezi
osobním zdravím a kosmickým blahobytem, domnívá se Agbonkhianmenghe Orobator,
nigerijský jezuita hlas, kterému naslouchá nejen Afrika. Jako kazatele při duchovní obnově
pro politické lídry jižního Súdánu, pozvané do Vatikánu, si jej vybral také papež František.

UPRCHLÍCI Z UKRAJINY: MOHOU U NÁS KE SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ?
Mohou uprchlíci z Ukrajiny, kteří jsou řeckokatolíci nebo pravoslavného vyznání, přistupovat v České republice ke svatému přijímání a k dalším svátostem?
Řeckokatolíci jsou křesťané východních církví, kteří jsou s katolickou církví v plném
společenství. Mohou tedy u nás přijímat svátosti bez zaváhání, zvláště eucharistický stůl
je jim plně k dispozici.
Pravoslavní, tedy východní křesťané, kteří s katolickou církví nejsou v plném společenství, s námi přesto sdílejí ohledně svátostí stejnou víru a mají rovněž apoštolskou posloupnost - všechny jejich svátosti jsou tedy podle katolického chápání platné. Katoličtí udělovatelé jim proto v souladu s kanonickým právem mohou platně a dovoleně udělit tyto
svátosti: svátost smíření, eucharistii a pomazání nemocných. Podmínkou je, že o to sami
požádají, jsou řádně připraveni a jejich pravoslavný udělovatel není rozumně dosažitelný.
Shrneme-li výše řečené, tak za současné situace je možné podávat eucharistii, zpovídat i udělovat svátost nemocných jak řeckokatolíkům, tak pravoslavným. V obou případech je potřebné je informovat, kde je nejbližší farnost, kněz a bohoslužba jejich
církve. Pokud jsou v dané chvíli těžko dostupné, pak jim přijetí svátostí umožněme bez
dodatečných podmínek. Příchozí z Ukrajiny mají zpravidla přísnější obecnou postní praxi
včetně eucharistického postu, což je třeba s úctou respektovat, a mohou nás tím i inspirovat. Při podávání eucharistie na ruku je dobré východním křesťanům z Ukrajiny vysvětlit,
že je to skutečná eucharistie, kterou mají přijmout hned na místě, a nikoli tzv. antidor,
úlomek požehnaného chleba (tedy svátostina), který jsou jinak zvyklí si na konci své bohoslužby běžně odnášet domů a dělit se o něj s příbuznými, kteří nemohli přijít - což je
pozůstatek a připomínka prvokřesťanské agapé.
Snažme se rovněž vyhovět žádostem o svátost smíření, i když neumíme ukrajinsky. Zpovědník sice nezachytí každý detail vyznání, ale když se mluví pomalu, je jádro vyznání srozumitelné a lze se i doptat. Buďme zvláště nyní velkorysými pastýři po vzoru Krista - Dobrého pastýře.
z textu Arcibiskupství pražského
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FARNÍ POUTI

- upřesnění a doplnění informací z dubnového čísla:
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 putování spojené
s modlitbou za naši vlast i za situaci ve světě.
P. Vít Uher, farář

Za Františkem Antonínem Šporkem i Bohumilem Hrabalem
Pěší pouť Čelákovice – Lysá nad Labem 14. května 2022

Přidejte se k nám a zažijte krásnou procházku kolem toku Labe ze středověkého městečka Čelákovice do Lysé nad Labem
s areálem zámku přestavěného Františkem Antonínem Šporkem.
Do Čelákovic bychom dojeli vlakem (možný odjezd Masarykovo nádr. 8:49 – příjezd Čelákovice—Jiřina 9:23). Odtud
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 Čechách s klenutými habrovými cestami
vyzdobenými barokními sochařskými alegoriemi 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 Harlekýnovy 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 8. 5. Kdo se přihlásí později může se poutě samozřejmě zúčastnit, ale
musí si zajistit jízdenku samostatně.

Za premonstráty do Želivi a do domku Františka Bílka
Autobusová pouť do Želivi a Chýnova 18. června 2022
Autobusová pouť bude nejprve směřovat do jednoho z nejkrásnějších klášterních komplexů v Čechách – premonstrátského kláštera Želiv. Ten byl založen z benediktinského kláštera Sázava, ale už 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 úzce spojen s
komunistickou represivní Akcí K: po šest let sloužil jako internační místopro kněze a řeholníkv. Později klášter sloužil jako
psychiatrická léčebna. Místo je bytostně spojeno s osobou i dílem Bohumila Víta Tajovského, od roku 1948 zdejšího opata,
v r. 1950 odsouzeného za „velezradu, vyzvědačství a organizování ozbrojeného převratu“. V r. 1993 se do Želivi definitivně
vrátil, r. 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 městečku Chýnov na Táborsku, které je spojeno s pobytem významného českého
sochaře Františka Bílka. Ten zde vystavěl v roce 1898 svérázný dům nazvaný „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 současnosti je dům majetkem Galerie hlavního města Prahy a lze zde navšívit expozici věnovanou životu a dílu F. Bílka. Přihlášení je potřebné do 31. 5. 2022.

HLAS PETROVA NÁSTUPCE
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VÝŇATEK Z ENCYKLIKY PAPEŽE PAVLA VI.

MENSE MAIO
O MODLITBÁCH ZA ZACHOVÁNÍ MÍRU
V MĚSÍCI KVĚTNU

DUBEN 1965
V měsíci květnu (Mense maio) jsou modlitby dlouhodobě obráceny k Marii, Matce
Boží. Naše srdce se raduje z pomyšlení na dojemnst víry a lásky, která bude brzy
vzdána Královně nebes v každém koutě země. Neboť toto je měsíc, kdy křesťané ve
svých kostelech a domovech nabízejí Panně Matce horlivější a láskyplnější skutky úcty
a úcty; a je to měsíc, ve kterém k nám přichází větší hojnost milosrdných Božích darů
z trůnu naší Matky.
Protože měsíc květen je mocnou pobídkou k častějším a vroucnějším modlitbám a
protože naše prosby během něj snáze nacházejí přístup k jejímu soucitnému Srdci, bylo
zvykem našich předchůdců vybrat si tento měsíc, zasvěcený Marii, pro výzvy křesťanskému lidu, aby nabídl veřejné modlitby, kdykoli to vyžadují potřeby církve nebo když
nějaká vážná krize ohrožuje lidskou společnost. V tomto roce, ctihodní bratři, my se
zase cítíme nuceni vyzývat k takovým modlitbám celý katolický svět. Podíváme-li se na
současné potřeby církve a stav světového míru, máme pádné důvody věřit, že současná
hodina je obzvláště vážná a že prosba o společnou modlitbu ze strany všech křesťanů
je záležitostí nejvyšší priority.
Ale mír, ctihodní bratři, není pouze dílem člověka. Je to také, a to především, dar
od Boha. Mír přichází z nebe. Bude skutečně vládnout mezi lidmi, až konečně prokážeme, že jsme hodni přijmout tento dar od Všemohoucího Boha. Tak jako štěstí a osud
národů jsou v Jeho moci, tak jsou v jeho moci i srdce lidí. A tak získáme tento vznešený
prospěch modlitbou k Bohu; tím, že se bude modlit se stálostí a bdělostí, jak je Církev
zvyklá od samého počátku. zvláště modlitbou za přímluvu a ochranu blahoslavené
Panny Marie, která je Královnou míru.
Kéž ta, která zažila starosti a těžkosti pozemského života, únavu každodenní dřiny,
těžkosti a zkoušky chudoby a utrpení Kalvárie, přijde na pomoc potřebám církve a
lidského pokolení. Kéž milostivě naslouchá zbožným prosbám těch po celém světě, kteří
ji prosí o mír. Kéž osvítí mysl těch, kteří vládnou národům. A konečně, kéž zvítězí nad
Bohem, který vládne větrům a bouřím, aby uklidnil bouře ve válčících srdcích lidí a dal
nám pokoj v dnešní době. To, o co usilujeme, je pravý mír založený na pevných základech spravedlnosti a lásky – na spravedlnosti, která uznává legitimní práva slabých i
silných; o lásce, která brání lidem upadnout do omylu kvůli nadměrnému zájmu o své
vlastní zájmy. Práva každého člověka tak mohou být chráněna, aniž by byla zapomenuta nebo porušována práva ostatních.
Dáno v Římě, u sv. Petra, 29. dubna 1965, ve druhém roce Našeho pontifikátu.

PAVEL VI.
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PROMLUVA

Promluva sv. Josemaría Escrivá z neděle velikonoční 26. 3. 1967 – 1. část
uspořádal P. Vít Uher

Kristus žije. Tato velká pravda dává smysl naší víře. Ježíš, který zemřel na kříži, vstal z
mrtvých, zvítězil nad smrtí, nad vládou tmy, bolesti a úzkosti. „Nelekejte se,“ tak pozdravil
anděl ženy, které šly ke hrobu. Nelekejte se! Hledáte Ježíše Nazaretského, ukřižovaného.
Byl vzkříšen, není tady (Mk 16,6). Haec est dies quam fecit Dominus, exsultemus et laetemur in ea; toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho (Žl
118[117],24). Velikonoce jsou dobou radosti, takové radosti, která se neomezuje jen na
toto období liturgického roku, ale radosti, která naplňuje srdce křesťana stále. Protože Kristus žije: Kristus není osoba, která v jisté době prožila svůj život a odešla a na kterou vzpomínáme jako na zářný příklad. Ne. Kristus žije. Ježíš je Emanuel: Bůh s námi. Jeho vzkříšení nám dává poznat, že Bůh neopouští své věrné. Slíbil přece: Může zapomenout žena na
své nemluvně, není jí líto syna vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe
nezapomenu! (Iz 49,15). A Bůh svůj slib splnil. Je mu rozkoší stýkat se s lidmi (srov. Př
8,31). Kristus žije ve své církvi: Já vám říkám pravdu: Je to pro vás dobré, abych já odešel.
Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li však, pošlu ho k vám (Jan
16,7). Takový byl Boží záměr: Ježíš tím, že zemřel na kříži, nám dal ducha pravdy a života.
Kristus je ve své církvi stále přítomen: ve svátostech, v liturgii, v hlásání, v celé její činnosti. Zvláštním způsobem je Kristus stále přítomen i mezi námi, denně se nám vydává v
eucharistii, proto je mše svatá středem a kořenem křesťanského života. Při každé mši svaté
je vždy přítomen celý Kristus, hlava i tělo. Per Ipsum et cum Ipso et in Ipso. (Skrze něho a
s ním a v něm.) Protože Kristus je cesta, prostředník, v něm nacházíme všechno, bez něho
je náš život prázdný. Ve jménu Ježíše Krista a na jeho pokyn odvažujeme se říkat – audemus dicere – Pater noster, Otče náš. Odvažujeme se nazývat otcem Pána nebe i země.
Přítomnost živého Ježíše ve svaté hostii je zárukou jeho skutečné přítomnosti ve světě.
Kristus žije v křesťanech. Naše víra nám říká, že člověk ve stavu milosti v sobě má Boží
život. Jsme lidé, muži a ženy, nikoliv andělé. Bytosti z masa a krve, se srdcem a vášněmi,
smutky a radostmi. Ale ztotožnění s Bohem je pro každého člověka předzvěstí slavného
vzkříšení. Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla
skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem
všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu (1 Kor 15, 20–22). Život Kristův je i životem naším, jak slíbil svým apoštolům při
poslední večeři: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a
přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek (Jan 14,23). Křesťan tedy má žít jako Kristus,
tak aby mohl říci se sv. Pavlem, non vivo ego, vivit vero in me Christus (Gal 2,20), už nežiji
já, ale žije ve mně Kristus.
Ježíš Kristus – základ křesťanského života
Chci připomenout, i když jen krátce, některé aspekty skutečnosti, že Kristus je neustále
živý, stejný včera i dnes i navěky – Iesus Christus heri et hodie; ipse et in saecula (Žid
13,8) –, protože je to základem křesťanského života. Pozorujeme-li život kolem sebe a
sledujeme-li dějiny lidstva, můžeme pozorovat jistý pokrok. Věda umožnila člověku uvědomit si svou moc. Technika dnes ovládá přírodu mnohem více než v minulosti a umožňuje
lidstvu snít o vyšší životní a kulturní úrovni. Někdo by snad mohl tento obraz poopravit a
připomenout, že dnešní lidé trpí nespravedlností a válkami dokonce horšími než v minulosti. Mají jistě pravdu. Přesto však chci spíše zdůraznit, že v řádu náboženském zůstává
člověk člověkem a Bůh Bohem. V tomto ohledu dosáhl pokrok již svého vrcholu: je jím je
jím Kristus, alfa i omega, začátek i konec (srov. Zj 21,6).

DUCHOVNÍ ÚVAHA

Důstojnost a soulad hluboké duše
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Když člověk potká niternou duši, zapůsobí na něho svou vznešeností, nenuceností a laskavostí. Řekli bychom, že je královského rodu, a měli bychom pravdu! Je to dcera Krále, je to
královna. Nejsi snad, Ježíši, Král králů? A není snad tato duše tvá nevěsta? Tak čemu se divit?
Vše v ní má podíl na božské ušlechtilosti: prozrazují ji její slova, gesta, projev i sebemenší
krůčky. Jsou půvabné, diskrétní a pevné. Když kráčí, nedělá hluk, nepřitahuje pozornost, a
přesto se líbí, dospívá k cíli jakoby bez námahy. Málem přehlédnete, že něco dělá, tak je její
činnost spořádaná; niterná duše má smysl pro uměřenost. Právě tak by se měly věci dělat.
Právě tak by se mělo mluvit. Právě v tom okamžiku je správné mlčet. Ale tyto vnější projevy
jsou jen odleskem. Podstatné je to, co vidíš uvnitř, Bože, právě tam je krása. Uvnitř má totiž
všechno svůj řád. I ty nejmenší pohyby v nitru této duše jsou půvabné. Líbí se ti a ty to umíš
ocenit. Jsou totiž inspirované tvou láskou. Z ní pramení a k ní směřují. Tvá láska jim tako dává
řád. Ano, všechny myšlenky této duše jsou myšlenky lásky. A stejně je tomu s jejími touhami a
jejími skutky.
V této duši vládně všeobjímající soulad. Od věčnosti ji tvaruje obratný řemeslník, Duch svatý.
Z její vůle, poddajné jako hrnčířská hlína a pevné jako zlato, udělal náhrdelník bez vady, na
který navlékl všechny její mohutnosti. Navzájem dokonale propojené. Smyslové mohutnosti
slouží mohutnostem vnitřním a poslouchají je. Vnitřní mohutnosti se zase podřizují vůli proniknuté skrz naskrz božskou láskou. Takto uspořádaný vnitřní svět má v sobě něco pevného,
půvabného a silného, co je krásné ve tvých očích, můj Pane, něco jako účast na tvé harmonické
prostotě, v níž se slévají nesčíslné a nekonečné projevy tvé dokonalosti, dá-li se to tak popsat.
Stačí však jediné slovo, které o tobě řekne všechno, a sice slovo „láska“.
Je velmi skromná, má ráda pokoj. Její zájmy ji vedou k velmi prostému životu. Je skromná ve
svých zálibách. Nerozhořčuje se nad prostými úkoly každodenního života, naopak. Plní je ráda.
Pečuje tiše o svou zahrádku, dává pozor, aby byla čistá a dobře udržovaná. Pěstuje drobné
ctnosti. Zajímá se o stéblo trávy, o poupě, které se otevře a rozvine v květ. To jsou věci, které
ji okouzlují. Neodbude nic, čím se její srdce může stát milejší srdci Božímu, podobnější srdci
Ježíšovu.
Jedná s lehkostí. Mohutnosti niterné duše se díky postupnému očišťování staly čistými mohutnostmi poznávání, lásky, vůle a představivosti. Jsou osvobozené ode všech stvořených forem.
Všechno stvořené zmizelo. Všechno spálil oheň lásky. I samotné návyky myšlení, chtění atd.
byly za velkých bolestí vytrhány. Toto dílo nezničilo mohutnosti ani v jejich hlubinách, právě
naopak. Jsou teď poddajnější, silnější a použitelnější pro dobro než kdykoliv předtím. Podobají
se mohutnostem prvního člověka, když vyšel z rukou Stvořitele.
Ať se jedná o svět přirozený či nadpřirozený, o aktivní činnost nebo rozjímání, dokonale
svobodné mohutnosti, bezvadně poddajné v Božích rukách, si počínají vždycky se stejnou lehkostí. Bez obtíží se pohybují v těchto dvou světech. Docela snadno přecházejí z jednoho do
druhého, vždyť dobře vědí, že pro duši jsou oba světy propojené. Nestvořil je snad oba Bůh?
Nedívá se snad duše důvěrně sjednocená s Bohem na věci tak trochu jako On, nepřeje si je tak,
jak je chce Bůh? Čím jsou mohutnosti duše čistší, tím jsou Bohu bližší, a tak jednají stále více
v souladu s Božím dílem. Proto je pro niternou duši tak jednoduché přecházet z rozjímání do
činorodosti a naopak.
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DĚJINY PAPEŽSTVÍ
zdroj: Coulombe-Náměstkové Kristovi, Wikipedie
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BENEDIKT XV.

3. září 1914 – 22. leden 1922
* 1854 Itálie, vl. jm. Giacomo della Chiesa
Giacomo della Chiesa se narodil r. 1854; pocházel z italské šlechtické rodiny, získal doktorát práva, ale později přešel na teologii a poté vstoupil do kněžského semináře. Věnoval se od
svého vysvěcení dráze diplomatické, vstoupil do diplomatického sboru Svatého stolce. Prošel
tak různými stupni, až dosáhl hodnosti substituta státního tajemníka. Dne 16. prosince 1907 jej
papež Pius X. jmenoval arcibiskupem v Bologni (IT) a 28. května 1914 kardinálem. Brzy nato, 3.
září 1914, byl v konkláve zvolen nástupcem papeže Pia X. jako Benedikt XV. a jako 258. nástupce apoštola Petra. Jeho volba překvapila, stejně jako volba jeho předchůdce Pia X., jenže
tentokráte volba padla na aristokrata vysokého rodu, kdežto jeho předchůdce byl synem obecního poslíčka.
Většině jeho pontifikátu dominovala první světová válka, která se uvádí i jako jeden z možných důvodů vcelku překvapivé papežské volby, při níž získal důvěru zkušený diplomat, který
se již dlouho v evropské politice pohyboval a měl k čerstvě vzniklému konfliktu definován
jasný postoj a plán k jeho řešení.
Papež vyhlásil v celém konfliktu neutralitu a opakovaně vyzýval k ukončení bojů a k nepoužívání mimořádně krutých zbraní, intervenoval kvůli vyvražďování Arménů u osmanského sultána Mehmeda V.), což vyvolávalo rozhořčené reakce na obou stranách fronty. Několikrát se
neúspěšně pokoušel zprostředkovat mír. Jeho sedmibodový mírový plán byl sice odmítnut, neboť obě válčící strany jej považovaly za výhodnější pro svého protivníka, ale některé papežovy
návrhy se opět objevily v mírové výzvě amerického prezidenta Wooodrowa Wilsona z ledna
roku 1918. V roce 1921 zařadil do liturgického kalendáře památku Panny Marie Prostřednice
všech milostí, na podnět belgického kardinála Merciera.
Po ukončení I. světové války se mu podařilo stabilizovat dlouhodobě napjaté diplomatické
vztahy s Francií a diplomatická jednání udržoval i s ostatními zeměmi. Jako mistr diplomatického jednání dosáhl po válce toho, že byly obnoveny úřední styky mezi Francií a Vatikánem.
Za něho se zlepšily vztahy mezi Vatikánem a italským královstvím. Některé státy (Německo aj.)
povýšily svá vatikánská vyslanectví na velvyslanectví, přibylo několik nových diplomatických
zastupitelství u papežského dvora (Rumunsko, Řecko, Bulharsko). Vliv papežského dvora byl
tím vším neobyčejně posílen, zejména také tím, že hlava pravoslavné církve, ruský car, a
hlava protestantismu, německý císař, zmizely. Zmínky zasluhuje ještě snaha Benedikta XV. o
navázání styků s Polskem a Ukrajinou, aby urovnal starý spor mezi katolicismem a pravoslavím, takže Vatikán by se stal hlavou křesťanské církve.
Krom protiválečných snah pracoval na reorganizaci církevních struktur, aby odpovídaly moderní době. Ve své první encyklice odmítl, podobně jako Pius X., modernismus, který ovšem
vymezil v mnohem užším smyslu než jeho předchůdce a stejně tak i přistupoval k osobnostem
nařčeným z modernismu mnohem shovívavěji. Roku 1917 nechal Benedikt XV. vydat odex iuris
canonici (Kodex církevního práva, který představuje první souhrnnou kodifikaci hlavních zákonů a předpisů římskokatolické církve. Všemožně též podporoval misijní dílo ve Třetím
světě a kladl velký důraz na výchovu kněží pocházejících z původního obyvatelstva.
Zemřel 22. ledna 1922 na zápal plic. Je pochován v basilice sv. Petra ve Vatkánu.

KOSTELY ŽIŽKOVSKÉ FARNOSTI (2/4)
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Kostel sv. Anny

uspořádal Petr Kallista

Je nejmladším z kostelů Farnosti Žižkov. Byl postavený v roce 1911. Architekt Eduard
Sochor mu vtisknul nepřehlédnutelný styl předválečného beuronského klášterního vzhledu.
Když jdete okolo a nezvednete oči vzhůru, snadno přehlédnete jeho zvláštnosti. Kostel sv.
Anny představuje svou architekturou i výzdobou stavbu pozdní secese s řadou geometrických rysů. Na architektonických prvcích se uplatňuje členění ploch s rostlinnými motivy a
střídáním omítkových ploch. Vzhledem k jeho vnějšímu stavu kolmjdoucího nic moc neupoutá, spíš vás napadne, že tato stavba patří do starého, ne příliš pohledného Žižkova. Přesto
stojí za to se zastavit, zadívat se a vejít. Je to stánek Boha, který nenese prvky ani historické
ani současné moderní. Ani jedno ani druhé. Je to něco zvláštního a musíte se zamyslet, proč
právě tento stavební styl, proč právě toto uspořádání. Jistě, souvisí to s dobou stavby a prostředím.
Kostel byl stavěný spolkem sv. Bnifáce a už předem byl zvažovaný pro klášterní využití. I proto je přístup
do kostela nejen z ulice Tovačovského hlavním vchodem, i z ulice nevyužívaným bočním vchodem z ulice Jeseniovy, ale také vstupem do sakristie a na boční balkon z přilehlého domu v Ostromečské ulici. Přístup na boční
balkon sloužil jako oratoř pro v domě sídlící klášterní společenství Karmelitánů. Sousední dům, původně klášter,
nese nad vchodem karmelitánský znak se zlatým křížem a třemi hvězdami.
Kostel vykrýval oblast od dolního Žižkova až po jeho východní část směrem k Malešicům. Tato oblast neměla
blíže dostupný kostel. Nejbližší byly kostel sv. Prokopa, sv. Rocha, sv. Ludmily a karlínský kostel sv. Cyrila a
Metoděje. Směrem na východ až kostel sv. Bartolměje v Kyjích a prozatímní kapli ve Strašnicích. V rámci myšlenky biskupa Antonína Podlahy o vybudování 12 nových kostelů kolem Prahy byly položeny základy pro budoucí kostel v Malešicích. Kromě základů ale k výstavbě nedošlo. Základy Malešického kostela zmizely někdy
v devadesátých letech v zástavbě obytných domů nad Rektorskou ulicí na pokraji Malešic. Na letecké mapě
z roku 2003 jsou ještě patrné.
Ale vraťme se do kostela sv. Anny. Po vstupu do předsíně nás upoutá strohý styl prostoru. Teprve za dveřmi
uvidíme obrovský prostor trojlodí, oddělený na vstupu kovanou mříží, zdobenou znakem karmelitánů. Vlastní
prostor nevyužívá žádných stavebních zdobných prvků, ponechává věřícího komunikaci s Bohem bez rozptylování stavebními prvky. Vnitřní členění prostoru lodi doplňují nástěnné malby, převážně dekorativního charakteru.
Na trámech stropu to jsou ornamentální pásové malby s terči se zlacením, v bočních čtvercových polích stropu
řecké kříže. Střední obdélná pole stropu lemují tmavší pruhy, stejně jako boční pole s kříži. Ornamentální malby
zdobí i střední pás stěny nad oblouky balkonů.
Vstup na oba boční balkony i k varhanům je už z předsíně. Mnohého upoutá i železná konstrukce točitého
schodiště do podkroví stavby. To je přístup skutečně jen pro odvážné.
V prostoru oltáře je na čelní stěně namalovaný obraz s dvěma skupinami postav pod palmami. Zleva je David s
harfou, pak prorok Izaiáš, prorok Jeremiáš s holí a sv. Jan Křtitel s křížem. Vybavení kostela je značně různorodé.
Z doby vzniku pochází oltář sv. Josefa. Ostatní prvky sem byly přeneseny z jiných, starších či zaniklých církevních objektů. Z nejkvalitnějších je to v levé boční lodi raně barokní oltář sv. Anny z doby kolem 1700, kazatelna
z poloviny 18. stol. a další prvky mobiliáře včetně barokních lavic. V kostele na balkonech se nachází několik
obrazů z počátku 18. století ze širšího okruhu Škrétova vlivu. Přilehlý dům v Ostromečské ulici č.p. 1268 z roku
1916 byl klášterem a po odchodu Karmelitánů v roce 1922 byl kostel i klášterní budova nabídnutý řádu Dominikánů. Ti však kostel ani budovu neakceptovali a z klášterních prostor se staly byty a prostory farního úřadu.
Kostel po nějakou dobu sloužil jako depozitář filmařů, posléze, když byl vrácen církvi, jako depozitář církve. O
navrácení církvi i následnému otevření službě se v devadesátých letech zasloužil P. Vladimír Kelnar, tehdejší
administrátor farnosti.

pohled od západu

interiér kostela
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POEZIE MODLITBY

1. května

31. května

památka sv. Josefa-Dělníka

svátek Navštívení Panny Marie

Otče Josefe, ty dělníku vzorný,
v ústraní žil jsi šťasten v Nazaretě,
vroucími hlasy, ve svém srdci skromní,
velebíme tě.
Královské Dítě, život ve strádání
s pokornou myslí tiše přijímaje,
živíš je prací svých mozolných dlaní,
záruky ráje.
Dělníků vzore, ty dělníku pilný,
zářný vzor žití skýtáš všemu lidu,
jak posvětit lze těžkou prací dílny
i lidskou bídu.
Chraň všechny, kdo dát nemají co v ústa,
zhas ohně válek, zmírňuj naše strasti,
mystický Kristus ať všude zas vzrůstá
pod křídly vlasti
Předobrý Bože, trojí a přec jeden,
všech věcí Tvůrce, ty Otče svých dětí,
Josefa, otce, dej, ať následujem
v práci i smrti. Amen.

Chvatnými kroky spěcháš v judské hory,
Panno, již matkou zvolil si Bůh moudrý,
tam posloužit chceš v pozorné své lásce
stařičké matce.
S pozdravem tvým když ona uslyší tě,
zaplesá v jejím lůně skryté dítě,
i nazve tebe paní svou a ženou
blahoslavenou.
Vroucími slovy Ducha prorokuješ,
že nazývána požehnanou budeš,
a proto zpíváš Bohu divotvůrci
chvalozpěv vroucí.
Národy světa v úctě tebe mají,
blaženou matkou tebe nazývají,
věří, že každý projev přízně Pána
rozdílíš sama.
Tys nesla Krista, přines dary nové,
co nutno k spáse, uděl v míře hojné,
nám, kteří s tebou pějem chvály vděčné
Trojici věčné. Amen

hymnus Te, pater Ioseph

hymnus Concito gressu

Buď Matkou mou, Maria, žití moje,
tvým dítěten chci navždy být;
jen v srdci tvém jsou všeho blaha zdroje,
jímž v žití chceš nás oblažit.
Maria, slyš mé prosby hlas,
mou Matkou buď po všechen čas!
česká mariánská píseň

OSOBNOSTI
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Císař Karel I. Habsburský
Blahoslavený Karel I. (v Maďarsku označovaný jako Karel IV., maďarsky IV. Károly), celým jménem Karel František Josef Ludvík Hubert Jiří Oto Maria Habsbursko-Lotrinský, německy Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg
Otto
Maria
von
Habsburg-Lothringen (17.
srpna 1887, zámek Persenbeug, Dolní Rakousy – 1.
dubna 1922, Monte, Funchal, Madeira) z habsburskolotrinské dynastie byl v letech 1916–1918 poslední císař
rakouský, král český, apoštolský král uherský, markrabě
moravský atd.
Dětství a mládí Karel strávil převážně v Dolních Rakousích, ve Vídni a Čechách. Jako člen vedlejší větve rodu se do přímé linie následnictví dostal teprve roku 1900, kdy se arcivévoda František Ferdinand morganaticky oženil a tím své případné potomky z následnictví vyloučil. V roce 1911 se
Karel oženil se Zitou Bourbonsko-Parmskou, s níž měl celkem 8 dětí včetně následníka Oty. Po atentátu na Františka Ferdinanda roku 1914 se stal korunním
princem a na trůn usedl 21. listopadu 1916 po smrti svého prastrýce Františka Josefa I. Fyzicky byl korunován pouze za uherského krále, a to 30. prosince 1916 v Budapešti. Jeho vláda byla poznamenána neustálou snahou o zastavení zuřící první světové války, na jejímž vypuknutí neměl prakticky žádný podíl. Jeho mírová jednání byla ovšem stejně neúspěšná jako jeho úsilí o národnostní smír v hroutící se monarchii. Na jaře 1917 svolal již několik let rozpuštěný předlitavský parlament, čímž v rakouské části monarchie obnovil válkou přerušený demokratický život
Po zániku Rakouska-Uherska koncem roku 1918 byl nucen odejít do exilu, ale
svých titulů a nároků se nikdy nevzdal. Osud Podunají mu stále ležel na srdci a
jeho rozdrobenost na malé národní státy vnímal jako rizikovou. Během roku 1921
se dvakrát marně pokusil ujmout vlády v poválečném Uhersku (tedy Maďarsku),
které formálně zůstalo monarchií a Habsburky do té doby oficiálně nesesadilo.
Následně musel s celou rodinou do vyhnanství až na odlehlý ostrov Madeira, kde
1. dubna roku 1922 zemřel na zápal plic.
V roce 2004 byl pro svůj příkladný křesťanský život a pro své mírové snahy beatifikován papežem Janem Pavlem II. V Česku na něj každoročně upomíná mj.
kulturní akce Audience u císaře Karla I., pořádaná na zámku v Brandýse nad Labem, kde ještě jako mladý arcivévoda strávil několik let svého života. Liturgická
památka bl. Karla Hasburského připadá na 21. říjen.
Ke 100. výročí úmrtí posledního českého krále a rakouského císaře, blahoslaveného
Karla I. Rakouského (1887 až 1922) byla v v katedrále sv. Víta na Pražském hradě uložena jeho relikvie. Prahu při té příležitosti navštívil jeho vnuk Karel Habsburský, který je
stejně jako jeho děd členem rytířského Řádu sv. Jiří.
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DUCHOVNÍ SLUŽBA * PRAVIDELNÉ AKTIVITY

EUCHARISTICKÁ ADORACE

MODLITBA RŮŽENCE

Touto modlitbou oslovujeme Pannu Marii a rozjíKaždý první čtvrtek v měsíci po mši sv. od 18:00
máme o Ježíšově životě. Společně se modlíme
u sv. Prokopa probíhá do 20:00 tichá adorace před
v neděli od 7:25 u sv. Anny, v úterý od 16:25 u sv.
vystavenou Nejsvětější svátostí.
Rocha 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.

CÍRKEVNÍ SŇATEK

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.

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Tato svátost, ve které se přijímají dary Ducha sv., se
Nejde o pouhý právní akt, ale o svátost, ke které je nutná
v naší farnosti udílí zpravidla na podzim. Zájemci o příurčitá doba přípravy. Počátkem je osobní setkání s kněpravu se domluví na jejím průběhu s knězem. Příprava
zem a domluva doby přípravy (cca 3 měsíce).
probíhá v neděli od 16:30 ve Farním centru.

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

PRAVIDELNÉ AKTIVITY VE FARNOSTI
BIBLICKÁ HODINA

HOVORY O VÍŘE

POLEDNÍ ATELIÉR

Společné čtení a objasňování biblických textů dle předem stanoveného 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 užitečných 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 liturgických 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

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

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

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

mimo červenec a srpen; v adventě Roráty

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:

Kontakty:

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

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

stav ke dni 30. 4. 2022:

Ekonomické okénko
výše dluhu (úvěr): Kč 2 600 360,59
sbírka na splácení úvěru – DUBEN 2022:

povinná měsíční splátka: Kč 29 324,Kč 19 437,-

č. účtu farnosti: 6146009339/0800
(Česká.spořitelna)
Děkujeme za Vaše dary – jen díky jim můžeme i my dále pomáhat.
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