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Poznámka: V rámci Malé liturgiky je pravidelně elektronicky rozesílán podrobný liturgický kalendář na každý měsíc s každo-
denními odkazy na modlitbu breviáře. Noví zájemci se mohou přihlásit na adrese:  jezekantp@centrum.cz   
 

První strana obálky: květinový letní motiv (internet) 
 

Ediční poznámka:  Toto letní vydání Prokopských listů má trochu jinou strukturu. Některé pravidelné texty mají 
„prázdniny“, zato jsou součástí obsahu i stránky s trochu odlehčenou prázdninovou tématikou. Od září se Pro-
kopské listy vrátí k pravidelnému schématu, na který jsou čtenáři zvyklí. 
  



 

3 ÚVODNÍ SLOVO  
   

 

Drazí farníci a přátelé. 
Úvodní slovo těchto měsíců bych chtěl začít velkým poděkováním a záro-
veň i určitým doznáním, které bych přirovnal k „nevěřícímu Tomáši“. Je to 
právě měsíc, co jsem vás poprosil o finanční pomoc ohledně dluhu, který se 
nám ve farnosti vytvořil v souvislosti s budováním Komunitního centra u 
sv. Anny. Od neděle, kdy se po mši sv. konala první „prezentace“ projektu 

uplynul měsíc a když jsem se podíval na částku, kterou jste do této chvíle přispěli, tak jsem 
se zastyděl a musím přiznat, že jsem dostal od Pána Boha lekci abych více důvěřoval. Vy-
bral se totiž bez 40 tis. Kč celý 1 milion korun. Opravdu jsem tomu nemohl uvěřit a styděl 
se, že jsem nevěřil, že pro Pána Boha není nic nemožné. Samozřejmě díky vám všem, kteří 
jste jakoukoliv částkou přispěli a přispíváte na tento projekt. Ano potřebujeme více, celých 
5,5 mil. korun, ale nyní v nouzové situaci, aby stavba mohla pokračovat, je potřebných 
minimálně 2,5 mil. korun. Přesto, kdyby mně někdo řekl, že za měsíc vybereme 1 mil., tak 
bych se mu vysmál. Tedy veliký dík vám všem, kteří podporujete toto dílo jak finančně, 
tak i svou modlitbou. I když mám od počátku s tímto projektem opravdu hodně těžkostí, 
tak vidím, že je to dílo Boží, a věřím, že se Pán Bůh i postará, aby dospělo do zdárného 
konce a mohlo sloužit pro farní účely, ale i misijní a apoštolskou činnost, která je bytostně 
spojená s naší vírou. I nadále vás budu pravidelně informovat, jak toto dílo pokračuje a 
spěje k dokončení první etapy, kterou je oprava zdevastovaných prostor bývalé fary u sv. 
Anny. Další etapou bude rozjetí aktivit a činností, které mají prostory oživit a posloužit jak 
těm, kteří jsou v nějaké těžké životní situaci, tak i pro duchovní programy a setkávání far-
níků. V každém případě velice děkuji, že jste mou výzvu vyslyšeli a vzali za svou a pomá-
háte mně překlenout toto těžké období svou konkrétní pomocí.  
 

Před sebou máme dva měsíce, ve kterých slavíme nemálo světců a někteří z nich se 
dotýkají i naší farnosti. Nejdříve sv. Prokopa, patrona našeho farního kostela, dále sv. 
Annu, patronku filiálního kostela, a sv. Rozálii, spolupatronku našeho dalšího filiálního 
kostela (sv. Rozálie), sv. Rocha a Šebestiána. Dále pak nemohu opominout slovanské vě-
rozvěsty sv. Cyrila a Metoděje, kteří nám přinesli Písmo sv. a potažmo křesťanskou víru. 
Proč tyto svaté připomínám. V době prázdnin a dovolených máme větší možnost a čas se 
zamyslet, jakým způsobem kráčím já osobně konkrétně cestou k našemu Pánu tedy cestou 
svatosti. O co se snažím nebo nesnažím, jaký je můj osobní duchovní život, tzn. život mod-
litby a každodenního následování Pána Ježíše v mých podmínkách a okolnostech, na ži-
votní cestě, na kterou mě povolal On sám. Jak se snažím žít ve spojení s Ním a zároveň 
předávat víru těm, kteří jsou kolem mne. Velmi často opakujeme a někdy jistě i po právu, 
že nemáme čas se zastavit a udělat tuto „duchovní revizi“ svého života. Ale právě nastáva-
jící období je k tomu více než příhodné.  

 

V dnešní době je v módě tzv. teambuilding, který pořádají firmy nebo školy, aby se 
lidé více seznámili a zlepšily se jejich vzájemné vztahy a tím i prožívání společných prací 
v rámci určitého týmu. Odhalí se tím mezery, které je třeba ve vztazích vyplnit nebo pře-
klenout, a naopak se ukáže, co prospívá celému kolektivu k jeho lepšímu fungování. Já 
bych si dovolil navrhnout, abychom si každý z nás udělali v této době určitý teambuilding 
s naším Pánem. Není třeba vyhledávat neobyčejné a mimořádné místo, ale stačí si vymezit 
čas a místo, kde budu mít na prožívání svého teambuildingu větší klid a duchovní prostor. 
Věřím, že takovéto vzájemné „nové“ poznání může velice prospět k prohloubení naší víry 
a nastartovat novou touhu a ochotu jít s Ním a za Ním.  
 

Požehnané dny odpočinku vám přeje                                                                             P. Vít 
  



 

 AKTUALITY 4 
 

 

Během letních prázdnin od 6. 7. do 7. 9. 2022 včetně nebudou mše sv. ve středu ráno 
v 6:00 v kostele sv. Rocha. První mše sv. po prázdninách bude 14. 9.  v 6:00. 
 

ČERVENEC 
 neděle 3. července sbírka na splátku farního úvěru – všechny kostely 

 pondělí  4. července 
Titulární slavnost sv. Prokopa  
 mše sv. 18:00  u sv. Prokopa 

 úterý 5. července 
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hl. patronů Moravy 

doporučený svátek – mše sv. 18:00 u sv. Prokopa 

 čtvrtek 7. července výstav Nejsv. svátosti oltářní – po mši sv. do 20:00 – sv. Prokop 

   sobota 9. července úklid kostelů – po mši sv. 8:00 u sv. Prokopa 

 pátek 15. července 
sv. Rosálie, spolupatronky filiálního kostela sv. Rocha 
mše sv. 18:00 u sv. Rocha 

 úterý 26. července 
Svátek sv. Anny, patronky filiálního kostela 
mše sv. 18:00 u sv. Anny (viz plakátek dole) 

 středa 27. července 
Výročí posvěcení filiálního kostela sv. Rocha (1682) 
-  „posvícení“ – mše sv.   18:00 u sv. Rocha  

SRPEN 

 čtvrtek 4. srpna výstav Nejsv. svátosti oltářní – po mši sv. do 20:00 – sv. Prokop 

 neděle 7. srpna sbírka na splátku farního úvěru – všechny kostely 
 sobota 13. srpna úklid kostelů – po mši sv. 8:00 u sv. Prokopa 

 pondělí 15. srpna 
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
mše sv.18:00 u sv. Prokopa 

 úterý 16. srpna 
sv. Rocha, patrona filiálního kostela 
mše sv. 17:00 u sv. Rocha 

 

 

 

 
 

  



 

5 KOMUNITNÍ CENTRUM  
 

 
 

 

Pomozte nám opravit farní dům a vybudovat centrum u sv. Anny 
Vážení farníci, 

chtěli bychom Vás požádat o pomoc při hledání dalších finančních zdrojů nutných k 

dokončení rekonstrukce přízemí a suterénu farního domu v Ostromečské ulici u kostela 

sv. Anny. Na obnovu těchto prostorů, které budou po dokončení sloužit jako komunitní 

centrum, přispělo hlavní město Praha částkou 10 miliónů Kč. Další prostředky však musí 

farnost vynaložit ze svých vlastních zdrojů. 

Rozsah rekonstrukce značně převyšuje finanční možnosti naší farnosti. Náklady byly 

původně vyčísleny na 12 milionů Kč (bez daně z přidané hodnoty). Cenu rekonstrukce se 

povedlo významně snížit tím, že farníci provedli značný objem práce svépomocí v rámci 

početných brigád od října 2020 do dubna 2021. 

Některé náklady z dotace uhradit nelze. Zejména se jedná se o daň z přidané hodnoty ve 

výši 1,5 mil. Kč a stavební vícepráce, které vznikly s ohledem na stav budovy, ve výši kolem 

1,5 mil. Kč. Proto musí farnost vynaložit kolem 3 mil. Kč z vlastních zdrojů. 

Další komplikace vznikla pro farnost na konci února, kdy Česká národní banka zahájila 

kroky k odejmutí licence Sberbank, v které měla farnost vedený účet. V bance je nyní zablo-

kováno 2,5 mil. Kč a tyto prostředky budou vráceny v rámci likvidace banky, která však 

bude trvat delší dobu, nejméně do konce roku 2023. 

Farnost tedy aktuálně potřebuje získat celkem 5,5 mil. Kč. V krátké době, do konce 

července tohoto roku, potřebujeme zajistit aspoň 2,5 mil. Kč, aby farnost mohla hradit fak-

tury za stavební práce. Do konce roku 2022 pak farnost potřebuje získat další 3 mil. Kč 

k uhrazení daně z přidané hodnoty a faktur za vícepráce. 

Chtěli bychom  vás  požádat o zvážení Vašich možností, jak byste byli ochotni farnost 

finančně podpořit. Vaši možnou pomoc vidíme v těchto oblastech:  
a) Poskytnutí jednorázového finančního daru farnosti  
b) Zřízení trvalého příkazu na měsíční bázi ve prospěch farnosti, také ve formě daru 
c) Nabídka zápůjčky vlastních finančních prostředků farnosti 

Své dary poukazujte na účet farnosti číslo 614 600 9339 /0800 (Česká spořitelna) s vari-

abilním symbolem 1912, případně uveďte účel daru do zprávy pro příjemce. K platbě mů-

žete využít i QR kód na této stránce.  Děkujeme za Vaši podporu.  

Ing. Igor Slovák, Ing. Mgr. Pavol Minárik, Mgr. Jakub Zadák, 

členové ekonomické rady farnosti 
 
QR KÓD –    KOMUNITNÍ CENTRUM U KOSTELA SV. ANNY 
 

 

AKTUÁLNÍ STAV DARŮ A PŘÍSPĚVKŮ  

NA KOMUNITNÍ CENTRUM U SV. ANNY 

ke dni 19. 6. 2022 

Celkem se zatím vybralo  673.657,- Kč 

Všem dárcům opravdu ze srdce děkuji. Pán Bůh zaplať za vaši velkorysost a ochotu 

pomoci.                                                                              ThLic. Vít Uher ThD., farář   
 

  



 

 UDÁLOSTI V CÍRKVI 6 
 
 

 Světový den seniorů - plnomocné odpustky 30. 5. 2022 
   

 

Vrchní penitenciář kardinál Piacenza podepsal dekret o odpustcích, které se vztahují ke 
24. červenci, - Světovému dni prarodičů a seniorů. Tímto  dekretem se udělují plnomocné 
odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba 
na úmysl Svatého otce) prarodičům, seniorům a všem věřícím, kteří se v uvedený den zú-
častní mše svaté, jíž bude Svatý otec předsedat ve Vatikánské bazilice, nebo různých akcí, 
které se budou konat po celém světě. 

 

 Blahopřání britské královně 31. 5. 2022 
 

Papež František zaslal telegram, v němž vyjadřuje britské královně Alžbětě II. přání 
u příležitosti jejího platinového jubilea a připojuje modlitby za ni i za všechny obyva-
tele zemí, v jejichž čele stojí. Ocenil i její péči o stvoření. 

Píše v něm:  „Při této radostné příležitosti narozenin Vašeho Veličenstva a při oslavách 
tohoto jubilejního platinového výročí Vám posílám srdečné pozdravy a přání všeho dob-
rého spolu s obnoveným ujištěním o mých modlitbách, aby všemohoucí Bůh udělil Vám, 
členům královské rodiny a celému národu požehnání jednoty, prosperity a míru." 
 

 

 Organizační a řídící změny v úřadech Svatého stolce 3. 6. 2022 
   

V neděli 5. června vstoupila v platnost nová apoštolská konstituce Praedicate Evan-
gelium, která převádí personální řízení Svatého stolce ze Státního sekretariátu na Se-
kretariát pro ekonomiku. Za účelem zvýšení motivace zaměstnanců bude posouzena 
možnost doplnit pevný plat systémem odměňování těch, kteří si to zaslouží na zá-
kladě systému hodnocení. V neposlední řadě je důležitá péče o pracovní prostředí. 

 

 Papež přijal českého premiéra 10. 6. 2022 
   

 

Předseda vlády České republiky Petr Fiala vykonal 9. června 2022 oficiální návštěvu 
ve Vatikánu. Setkal se soukromě s papežem Františkem a poté hovořil s kardinálem Pa-
rolinem, státním sekretářem Svatého stolce, a arcibiskupem Gallagherem, sekretářem pro 
vztahy se státy a mezinárodními organizacemi. 

Pobyt českého premiéra, kterého provázela choť Jana  Fialová a pětičlenná delegace, se 
omezil na návštěvu Vatikánu a nezahrnoval program na italském území. Papežská audience 
v knihovně Apoštolského paláce začala v devět hodin ráno. Po zhruba půlhodinovém sou-
kromém rozhovoru mezi čtyřma očima bylo setkání zakončeno předáním darů – rodinná 
bible a ukrajinsko-český šál. Český premiér také Svatému otci předal pozdravy a knižní 
dar od kardinála Dominika Duky. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 
  



 

7 Z FARNOSTI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biskup Václav Malý  
u sv. Anny 

 

O Slavnosti Seslání Ducha sv. v neděli 5. června 
2022 sloužil mši sv. u svaté Anny pomocný bis-
kup pražský Václav Malý. Po mši sv. požehnal 
budované prostory budoucího  Komunitního 
centra a hovořil i s přítomnými účastníky bo-
hoslužby. 

 
 

 

P. ThLic. Petr HAVLÍK byl s účinností od 1. července 2022 uvolněn z funkce výpomoc-
ného duchovního Římskokatolické  farnosti u  kostela  sv.  Prokopa  Praha - Žižkov  a  zá-
roveň  s účinností  od téhož  data jmenován a ustanoven administrátorem Římskokato-
lické farnosti u kostela sv. Václava Praha - Prosek.  
 

Volby do Pastorační rady farnosti  

 

12. června 2022 proběhly v naší farnosti (ve všech 3 kostelích po mši sv.) volby do farní 
rady. Byli zvoleni všichni 4 kandidáti. Pastorační rada farnosti má (dle předpokladu 
dalších 5 let) toto složení: 
 

P. Vít Uher 
P. Antonín Ježek  
P. Petr Havlík  (do 30. 6.) 

členové dle ustanovení can. 536 CIC 

Ing. Jitka Vančurová 
Mgr. Tomáš Havelka PhD. 
Ladislav Klíma 
Martin Schlemmer 

zvolení členové 

Ing. Anna Velková, ředitelka Farní charity 

Ing. Pavol Minárik, zástupce Ekonomické rady 
členové jmenovaní farářem  
z titulu činnosti ve farnosti 

 
 
 

 
 
 
  



 
 

 

 PROMLUVA 8 
   
   

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

Rozjímání o Kristově životě 
Každý z nás má usilovat o uskutečňování Kristovy lásky ve svém vlastním životě, ve svém 
okolí. Ale aby člověk byl ipse Christus (sám Kristus), je třeba brát si z něho příklad. Ne-
stačí mít jakési povšechné povědomí o Kristově duchu, ale je třeba naučit se od něho přes-
ným postojům a chování. A především je třeba rozjímat o jeho životě na této zemi, sledovat 
jeho stopy, a tak čerpat sílu, světlo, radost a pokoj. Jestliže někoho opravdu milujeme, 
chceme se seznámit i s nejmenšími podrobnostmi jeho života a povahy, abychom se s ním 
mohli zcela ztotožnit. Proto musíme rozjímat o Kristově životě od jeho narození v jeslích 
až po jeho smrt a vzkříšení. V prvních letech svého kněžského působení jsem často dával 
jako dárek evangelium nebo jinou knihu, kde se vyprávělo o Ježíšově životě. Protože je 
třeba, abychom ho dobře poznali, abychom jej měli v hlavě i v srdci – tak, abychom ho 
mohli kdykoliv, aniž bychom k tomu potřebovali nějakou knihu, sledovat se zavřenýma 
očima jako ve filmu, aby v různých situacích našeho života nám přišly samy od sebe na 
mysl slova i skutky našeho Pána. Tak se budeme cítit vtaženi do jeho života. Protože nejde 
jen o to na Ježíše myslet a představovat si různé výjevy z jeho života. Musíme je začít 
spoluprožívat, stát se jejich skutečnými spoluúčastníky. Musíme se snažit následovat 
Krista z takové blízkosti, jako Panna Maria, jeho Matka, jako prvních dvanáct apoštolů, 
jako zbožné ženy, jako onen dav lidí, který ho obklopoval. Budeme-li takto jednat, Kristova 
slova proniknou až do naší duše a budou nás proměňovat. Protože Boží slovo je (plné) ži-
vota a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů 
a morku, a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími (Žid 4,12). 
Chceme-li přivést k Pánu ostatní lidi, musíme vzít evangelium a rozjímat o Kristově lásce. 
Můžeme si povšimnout vrcholných scén umučení, protože, jak on sám řekl: Nikdo nemá 
větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život (Jan 15,13). Ale stejně tak můžeme 
rozjímat o celém jeho životě, o jeho chování k těm, se kterými se setkával. Kristus, doko-
nalý Bůh a dokonalý člověk, se choval jako Bůh i jako člověk, aby přivedl lidi k víře ve 
spasení a aby jim ukázal Boží lásku. Bůh, mající porozumění pro člověka, na sebe bezvý-
hradně bere naši přirozenost, kromě hříchu. Naplňuje mě velikou radostí, že Kristus chtěl 
být plně člověkem s lidským tělem. S dojetím rozjímám o úžasném Bohu, který miluje 
lidským srdcem. Z mnoha událostí, které nám líčí evangelisté, si vyberme některé a rozjí-
mejme o nich; začněme tím, jak Ježíš jednal s dvanácti apoštoly. Apoštol Jan líčí onen 
první rozhovor tak působivě, že se na to nedá zapomenout. „Rabbi“ – to přeloženo zna-
mená Mistře – „kde bydlíš?“ Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten 
den zůstali u něho (Jan 1,38–39). Božský i lidský rozhovor, který zcela změnil život Jana 
a Ondřeje, Petra, Jakuba a dalších, rozhovor, který připravil jejich srdce, aby naslouchala 
naléhavým slovům, která k nim Ježíš promlouval na břehu Galilejského moře. Když se ubí-
ral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry – Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra On-
dřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás 
rybáře lidí“ (Mt 4,18–20). Po tři následující roky žije Ježíš spolu se svými učedníky, po-
znává je, odpovídá na jejich otázky, rozptyluje jejich pochybnosti. Je to Rabbi, Mistr, který 
mluví s autoritou. Mesiáš poslaný od Boha. Ale zároveň je přístupný, blízký. Jednoho dne 
se Ježíš uchýlil stranou, aby se modlil. Učedníci byli poblíž, patrně se na něj dívali a snažili 
se uhodnout, co říká. Když se vrátil, jeden z nich mu řekl: Domine, doce nos orare, sicut 
docuit et Ioannes discipulos suos, Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učed-
níky. Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé“ (Lk 11,1–2). 
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Vatikánský rozhlas (Radio Vaticana)  byl založen v r. 1929.  První vy-
sílání zahájil 12. února 1931 Pius XI. latinskou promluvou. Již bě-
hem druhé světové války se vysílalo v devíti jazycích a po 
roce 1945 se počet jazykových mutací ještě zvýšil. První české vysílání 
se konalo 22. dubna 1947. V současné době je české vysílání dostupné 
na internetových stránkách Radia Vatikán (Vaticannews.va), v ČR pak 
též na FM kmitočtech Radio Proglas. 
 

5. června 2022  začala platit nová apoštolská konstituce Praedicate evangelium, která 
zavádí významné změny v řízení katolické církve a vatikánské administrativy. Samotná 
konstituce přímo nevnáší větší změny do struktury pro komunikaci, k vývoji a tedy i ke 
změnám však u nás dochází stále a v české sekci nyní tento vývoj výrazně pokročil. Týká 
se především formátu vysílání a vstupu do oblasti sociálních sítí. Zavedení nového nasta-
vení bude postupné. 10. června došlo ke změně české audioprodukce. Zvukově se budou 
i nadále pokrývat papežova hlavní vystoupení, komentáře či rozhovory. Tyto pravidelné 
pořady je tedy možné očekávat vždy ve středu (papežovy katecheze), v sobotu (komen-
táře Vatikánského rozhlasu) a v neděli (papežovy promluvy při polední modlitbě), pří-
padně v dalších dnech v závislosti na papežově programu a dění ve Vatikánu.  V únoru 
2021 byla ukončena přechodná fáze současného fungování dvou internetových portálů 
České sekce Vatikánského rozhlasu. Aktuální oficiální stránky, které existují již několik let, 
jsou i nadále v mnoha jazykových verzích na adrese vaticannews.va. Přímo na českou verzi 
lze vstoupit adresou vaticannews.va/cs. 
 

Vatican News je informační systém Svatého stolce. Člení se do čtyř tematických okruhů, 
které informují o činnosti Petrova nástupce, Svatého stolce a místních církví a přinášejí 
rovněž zprávy ze světa. Redakční tým, tvořený původně šesti jazykovými skupinami (an-
glickou, francouzskou, italskou, německou, španělskou a portugalskou), do něhož se po-
stupně zapojí dalších 33 jazyků, se zaměřuje nejenom na předávání informací, nýbrž zá-
roveň ve světle evangelia poskytuje klíč k jejich výkladu. 
Česká redakce se zabývá především zpravodajstvím o dění v Katolické církvi ve Vatikánu 
a ve světě. Spolupracuje s Tiskovým střediskem České biskupské konference a  rozvíjí spo-
lupráci s Rádiem Proglas a s několika českými křesťanskými servery. 

 

Český pořad je vysílán každý večer v 19:30 a reprízu je možné slyšet následující den ráno 
v 9:05. České pořady vysílá každý den Radio Proglas. Ve všední dny ve 20:45, reprízuje ná-
sledující den v 5:45. V sobotu a v neděli pak ve 20:15 a v 7:00. 

 

Denně v 7:30 je vysílána mše svatá v latinském jazyce.  
3 

  

Svatý otec ve studiu Radio Vaticana 
Členové české redakce vatikánských médií 

Jana Gruberová a P. Petr Vacík 
 

Na základě internetu Radio Vaticana zpracoval  -AJ- 
  



 
 

 POEZIE MODLITBY 10 
   

 

 

 
 
 

4. července 
SV. PROKOPA, patrona farního kostela 

hymnus Patriae custos 
 

26. července 
SV. ANNY, patronky filiálního kostela 

hymnus  Nocti succedit 

Ochránce vlasti, její vzácný drahokam, 
Prokopa, jemuž otevřely nebes chrám 
víra i zbožnost s mravní bezúhonností, 
způsobem slavným ctíme plní vděčnosti. 

Po noci úsvit nadchází, 
za ním jde zora zářivá, 
ta východ slunce provází 
a svět svým světlem omývá. 

Jej skrytého však prozradí všem lásky plam 
a z ústraní, kde žil, jen Bohu dosud znám, 
poslušen mezi lid jde, druhy shromáždí 
a v Božím domě všem se jako hvězda skví. 

Kristus je slunce svatosti, 
jitřenkou Matka milosti, 
Anna je první svítání, 
jež Zákona tmy rozhání. 

On, Kristův kněz, je mnichům otcem laskavým, 
je vede ke spáse slovy i příkladem svým. 
Nyní, když svou vlast z nebe ochraňuje již, 
nám vyprošuje mír a k Bohu vede blíž. 

Anno, tys vzácný kořen ten 
a onen spásonosný kmen, 
jenž vydal zkvetlou ratolest, 
na které plodem Kristus jest. 

Věru, je šťastný, že ho zlý svět neláká, 
ani že život v pustině ho neleká. 
Tam zasvětil se Bohu v oběť líbeznou 
a myslí vzlétá z jeskyně v říš nadhvězdnou. 

Rodičko Matky Kristovy 
i její otče laskavý, 
proste, ať k jejich zásluhám 
její Syn odpustí též nám. 

Kriste, tys přijal svého sluhu do nebe, 
slyš vlídně jej, když za nás prosí u tebe. 
Kéž za zpěv tobě, Otci, Duchu Svatému 
nás všechny pozveš k chvalozpěvu věčnému. 
Amen. 

Buď sláva tobě, Ježíši, 
zrozený z Panny nejčistší, 
i Otci, Duchu milosti 
po všechny věky věčnosti. Amen. 

 

 

 

 
 
 

 

Když lidé přestanou věřit v Boha,  
začnou věřit ve všechno. 

G. K. Chesterton (1874-1936)  

Mlčet o Bohu z úcty k nevěřícím 
je jako pálit knihy z úcty k nemyslícím. 

papež František 
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Arcidiecéze pražská je římskokatolická diecéze ve středních Čechách. Je hlavní 
součástí české církevní provincie, kterou dále tvoří diecéze českobudějovická, 
diecéze plzeňská, diecéze litoměřická, diecéze královéhradecká.  
Sídlem arcibiskupa je Praha, sídelním kostelem katedrála svatého Víta, Václava a 
Vojtěcha. Novým arcibiskupem byl 13. května 2022 jmenován Jan Graubner, který 
se má funkce ujmout 2. července téhož roku.                                           
 

Generální vikář: Zdenek Wasserbauer 
Patroni: sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Jan Nepomucký 
Rozloha: 8 765 km² 
Arcibiskup: Jan Graubner                                                         
Církev sui iuris: : římskokatolická 
Církevní provincie: česká 
Počet farností: 140 
 

Vikariáty jsou územní jednotky v rámci diecéze, sestávají se z několika farností. 
V čele vikariátu je okrskový vikář. Je prostředníkem mezi duchovními správci jednot-
livých farností a biskupstvím. 
 

Pražská arcidiecéze  je rozčleněna do 14 vikariátů: 
 

1  I. pražský vikariát 8 vikariát Beroun 
2 II. pražský vikariát 9 vikariát Příbram 

3 III. pražský vikariát 10 vikariát Benešov 
4 IV. pražský vikariát 11 vikariát Vlašim 
5 vikariát Podřipsko 12 vikariát Jílové 
6 vikariát Kladno 13 vikariát Kolín 

7 vikariát Rakovník 14 vikariát Stará Boleslav 
 
 

Farnost Praha-Žižkov je součástí IV. pražského vikariátu, do kterého přísluší tyto 
farnosti: 
 

farnost Praha – Žižkov farnost Praha – Chvaly 
farnost Praha – Holešovice farnost Praha – Kyje 
farnost Praha – Bohnice farnost Praha – Prosek 
farnost Praha – Karlín farnost Praha – Vinoř 
farnost Praha – Kobylisy farnost Praha – Vysočany 
farnost Praha – Libeň farnost Praha – Kbely 
farnost Praha – Čakovice farnost Odolena Voda  
farnost Praha – Dolní Počernice kvazifarnost*)  Praha – Na Balkáně  
farnost Praha – Hloubětín  

  *)  kvazifarnost = náhradní forma farnosti, popř. předstupeň k jejímu zřízení 
 

Od 1. července 2022 byl vikářem IV. pražského vikariátu jmenován P. Vít Uher. 
  

https://www.google.cz/search?biw=1069&bih=523&sxsrf=ALiCzsbhKrmTo8QBs8kZsxxwtv3CVOYAKQ:1654977014414&q=arcidiec%C3%A9ze+pra%C5%BEsk%C3%A1+gener%C3%A1ln%C3%AD+vik%C3%A1%C5%99&sa=X&ved=2ahUKEwiYqrjolab4AhU8_rsIHaFwBC8Q6BMoAHoECFkQAg
https://www.google.cz/search?biw=1069&bih=523&sxsrf=ALiCzsbhKrmTo8QBs8kZsxxwtv3CVOYAKQ:1654977014414&q=arcidiec%C3%A9ze+pra%C5%BEsk%C3%A1+rozloha&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SK_IskjTkspOttLPyU9OLMnMz4MzrBKLUhMXscolFiVnpmSmJh9eWZWqUFCUeHRfcfbhhQpF-VU5-RmJAFiL0A5KAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiYqrjolab4AhU8_rsIHaFwBC8Q6BMoAHoECF0QAg
https://www.google.cz/search?biw=1069&bih=523&sxsrf=ALiCzsbhKrmTo8QBs8kZsxxwtv3CVOYAKQ:1654977014414&q=arcidiec%C3%A9ze+pra%C5%BEsk%C3%A1+arcibiskup&sa=X&ved=2ahUKEwiYqrjolab4AhU8_rsIHaFwBC8Q6BMoAHoECFYQAg
https://www.google.cz/search?biw=1069&bih=523&sxsrf=ALiCzsbhKrmTo8QBs8kZsxxwtv3CVOYAKQ:1654977014414&q=arcidiec%C3%A9ze+pra%C5%BEsk%C3%A1+c%C3%ADrkev+sui+iuris&sa=X&ved=2ahUKEwiYqrjolab4AhU8_rsIHaFwBC8Q6BMoAHoECF8QAg
https://www.google.cz/search?biw=1069&bih=523&sxsrf=ALiCzsbhKrmTo8QBs8kZsxxwtv3CVOYAKQ:1654977014414&q=arcidiec%C3%A9ze+pra%C5%BEsk%C3%A1+c%C3%ADrkevn%C3%AD+provincie&sa=X&ved=2ahUKEwiYqrjolab4AhU8_rsIHaFwBC8Q6BMoAHoECGEQAg
https://www.google.cz/search?biw=1069&bih=523&sxsrf=ALiCzsbhKrmTo8QBs8kZsxxwtv3CVOYAKQ:1654977014414&q=arcidiec%C3%A9ze+pra%C5%BEsk%C3%A1+po%C4%8Det+farnost%C3%AD&sa=X&ved=2ahUKEwiYqrjolab4AhU8_rsIHaFwBC8Q6BMoAHoECFoQAg
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V roce 1969 vyšla v českém překladu kniha francouzského 
kněze P. Michela Quoista (1921 – 1997) s názvem Mezi člo-
věkem a Bohem. Příjemným a všem blízkým jazykem (viz ná-
sledující krátké ukázky z některých kapitol) popisuje své ná-
hledy na stěžejní otázky ve vztahu k Bohu, k lidem i  k sobě 
samému. I v dnešní době nám má tato kniha co říci. Zamys-
leme se nad tím, třeba uprostřed krásy letní přírody.                 
                                                                                    -AJ-  
 

 

Kdo je ten druhý? 
Druhý je ten, koho potkáváš cestou, kdo vedle tebe pra-

cuje, raduje se nebo pláče. Druhý je ten, se kterým denně 
spolupracuješ na dovršení světa. Druhý je ten, kdo ti po-
mohl růst, je darem lásky Kristovy. Druhý je ten, před jehož 
tváří budeš souzen.  

Druhý je ten, skrze něhož tě Bůh zve, skrze něhož tě Bůh obohacuje. 
Ten druhý se jmenuje Jan, Petr, Marie, pan Novák, paní Procházková; bydlí ve stejném 

domě jako ty, pracuje u téže firmy jako ty, jezdí stejnou tramvají jako ty. 
Ten druhý se jmenuje Ježíš Kristus. 

 

Péče o krásu 
 Kolik mužů i žen se stará o svou krásu! Je správné, že o ni pečují, ale jsou-li tím posedlí, 

už je to nenormální. Veškeré úsilí, které vynakládáme ke zvýšení svého vnějšího půvabu a 
krásy, vede jen k omezenému výsledku. Pravá krása přichází zevnitř, rodí se z ducha a rozvíjí 
se jasem duše. 

 Co je platné mít krásný rám, když v něm není obraz; co je platné mít nádherný lustr, 
když není připojen na zdroj energie?  Největší krása vykvete pouze tehdy, když milost bez 
překážek proniká lidskou přirozeností. 

 Abys byl opravdu krásný, zastav se: Jednu minutu před zrcadlem, pět minut před svou 
duší, patnáct minut před svým Bohem… 

  

 

Panna Maria 
   Ježíš Kristus, Syn Boží, je také syn ženy – člověka jako my. 

   Maria je matkou Boží. Je také tvou Matkou. Máš stejnou Matku jako Bůh.  
   Hledej v Evangeliu „malou“ Pannu Marii, věrnou, tichou, bolestnou. A skrze ni 

se dostaneš k „velké“ Panně Marii, Matce Církve a Královně andělů. 
   Maria pokračuje v Božím díle ve světě. Jde v čele nesčetného zástupu lidí kráče-

jícího vstříc Bohu, kterého lidstvo ztrácí. 
   Maria mlčí, ale je tu. 
 Řekni jí každého dne, na každém kroku svého života: Zdrávas, Maria, dobrý den! 

 

Barvy přírody 
 Ve Francii vyšlo nařízení ministerstva školství, že dosavadní černé tabule ve školních 

třídách, na které se většinou psalo bílou křídou, budou nahrazeny tabulemi zelenými a kří-
dou žlutou – s odvoláním na přírodní barvy. 

 Bůh nepotřeboval čekat na ministerský verdikt a při utváření světa stvořil zelené louky 
a osázel je žlutými květy. Krása přírody poukazuje na krásu Stvořitele.  
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 Italský autor Carlo Carretto (1910 – 1988) označil svůj sou-
bor výkladů A Bůh viděl, že je to dobré jako rodinnou spiritua-
litu, kterou chce poukázat na to, jaký je smysl lidského života ve 
světě plném utrpení a Boží pohled na bídu světa a člověka v něm. 
Chce oslovit všechny, kdo hledají štěstí a život. Knihu vydalo na-
kladatelství Portál v r. 1996.                                                              -
AJ- 

 

Člověče, věnuj mi pozornost 
  Konflikt mezi dobrem a zlem nutí člověka, aby se 
rozhodoval, aby řešil problémy, aby se osvobodil od muči-
vých pochybností, aby ukázal svou skutečnou lásku ke mně, 
který jsem Absolutno, který jsem Pravda. Vy lidé máte ta-
kový strach ze svobody, že si neuvědomujete, že je to nej-

větší dar, který jsem vám dal. Svoboda je na vás to božské, záruka vaší ctnosti, síla vší 
lásky. Mohli byste milovat, kdybyste nebyli svobodní? 

 
 

Synu, nečiň zlo                 
    Jsou věci, které se mohou dělat, a jiné, které se dělat nesmějí. Zlo tě může přita-

hovat, může tě pokoušet, ale ty ho můžeš překonat. Zlo stojí u tvých dveří, ale je vázané. 
Je na tobě, aby  zůstalo svázané. 

  Nezamopeň: děláš-li zlo, způsobí ti to mnoho škody. Dříve nebo později budeš muset 
zaplatit do posledního haléře. Tento zákon se nedá obejít. 

  Protože já, Bůh, jsem Láska a mezi láskou a zlem neexistuje smíření. Protože když 
láska vítězí, je zlo poráženo, a když vítězí zlo, je to výsměch lásce. 

 
 

Tajemství satana 
   Satan není Bůh. Dokonce není ani bůh zla. Jestliže ho tedy Bůh nechává ve světě 
působit, je to proto, že může být svým způsobem „užitečný“. Především nám jeho půso-
bení brání pokračovat na správné cestě a zůstat v Božím domě. Tajemství satana je to-
tožné s celým tajemstvím zla a proto je do značné míry nepochopitelné. 
 Pochopíme ho jednou, až budeme v Božím království. Prozatím stačí, že bychom 
měli věřit. 
 

Hodnota víry 
Víra, naděje a láska představují projev onoho tajemného napětí mezi nebem a zemí, 

mezi viditelným a neviditelným. 
 

Dej nám více víry (Lk 17,5). Měli bychom to říkat každý den.  
Boží přítomnost v nás a v historii světa jsou věci neviditelné. Víra znamená věřit ve 

věčný život. 
Víra znamená věřit v Ježíše Krista. 
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Pohled nevěřících na liturgii 
(téma 15. ročníku 2019-2020 – únor 2020) 

 

Nevěřící lidé se většinou zúčastňují bohoslužeb buď z důvodu prohlídky kostela, který 
není mimo bohoslužbu otevřen nebo jako doprovod věřících osob (např. manželé), z dů-
vodu společenské vhodnosti nebo i nutnosti (svatební nebo pohřební obřady) nebo dodržo-
vání rodinných tradic (půlnoční mše apod.). Dalšími důvody mohou být obliba varhanní 
hudby nebo doprovodného zpěvu, doporučení nějaké osoby, popř. obyčejná zvědavost.  
 

Někteří lidé, i když nejsou věřící, navštěvují chrámy z důvodu potřeby vnitřního zklid-
nění, ke kterému jim pomůže celková atmosféra interiéru, a k promyšlení některých osob-
ních záležitostí. Ti však kostely navštěvují většinou mimo bohoslužby, aby kolem sebe 
měli samotu a klid. Ticho je totiž jedním specifickým prvkem chrámového prostoru (mimo 
bohoslužby) – jinde nenalezitelného.  
 

Speciální skupinu pak tvoří ti, kdo přicházejí do kostela se snahou nebo i touhou poznat 
věci, které je nějakým způsobem přitahují a o nichž by se rádi dověděli více.  
 

Co od návštěv kostela může nevěřící člověk očekávat? Na prvním místě zřejmě příjem-
nou, uklidňující a rozjímavou atmosféru. Člověk nemusí rozumět všemu, co se zde ode-
hrává, ani s tím nemusí souhlasit, ale skutečný hluboký zážitek se přesto za jistých okol-
ností dostaví. Je možné, že není náboženský v užším slova smyslu, ale přesto pozitivně 
působí v duchovní rovině. Celková umělecká výzdoba chrámů jakoby člověku ukazovala 
jeho nepatrnost a vybízela ho k pohledům vzhůru (obrazy, sochy atd. jsou výše než 
v úrovni očí) a výška chrámové lodě u starších kostelů to ještě umocňuje. I to může i ne-
věřícího člověka přivést k poznání jeho malosti a směrovat jeho pohled výše než je lidská 
úroveň. 

 

Důležitou složkou liturgie je osobnost kněze. I nevěřící dokáže ohodnotit kvality charis-
matického a oslovujícího duchovního.  
 

I když nevěřící lidé neznají strukturu liturgických obřadů, přesto je ve své velké většině 
chápou jako něco mysteriozního, co se upíná někam jinam než jsou obyčejné denní stere-
otypy. K tomu je navádí celková atmosféra, liturgické oděvy kněze a asistence, živé světlo 
svící, popř. třeba i vůně kadidla – tzn. prvky, které se v běžném praktickém životě téměř 
nevyskytují.  
 

Nevěřící osoby by měly mít ze shromáždění věřících dojem, že nejde o nějaký sraz „div-
ných lidí“, ale o radostné společenství lidí „jedné víry a jednoho srdce“, lidí které právě 
živá víra sjednocuje přes všechny jejich lidské odlišnosti – a dávají to najevo společnými 
gesty, zpěvem, recitací nebo usebraným nasloucháním Božímu slovu. 
 

Ovšem i nevěřící musí v kostele dbát určitých zásad, které je nutno respektovat a dodr-
žovat. Nikdo po nich nevyžaduje, aby se bili v prsa nebo padali na kolena – neodpovídalo 
by to jejich vnitřnímu přesvědčení. Ale neměli by v lavicích sedět, když ostatní stojí nebo 
dokonce přecházet během bohoslužby z místa na místo. Když při pozdravení pokoje neod-
mítnou nabízené podání ruky, nic tím nezkazí. Samozřejmostí jsou vypnuté mobilní tele-
fony, sejmutá pokrývka hlavy (muži) a zanechání všeho, co by mohlo narušovat atmosféru 
liturgického obřadu (jídlo, pití, hovor /byť nehlasitý/ apod.). 
 
  



   

15 KOSTELNÍ PÍSNĚ  
   

Ejhle, oltář Hospodinův září 
 

 Tato zpěvná a oblíbená píseň oslavující sv. Cyrila a Metoděje patří k trvalému pokladu 
českých kostelních písní. Byla složena v roce 1863 k tisícímu výročí příchodu slovanských 
věrozvěstů na Moravu a dodnes nerozlučně patří k cyrilometodějským oslavám. Je velmi 
oblíbená pro svoji podjímavou melodičnost. 

P. Pavel Křížkovský – autor nápěvu:  
Narodil se r. 1820 v Holasovicích ve Slezsku (křestní jméno Ka-

rel), od mládí lnul k hudbě, už ve velmi mladém věku účinkoval na kůru 
v Opavě, což mu nakonec přineslo místo vokalisty. Studoval na opav-
ském gymnáziu, kde se setkal s významným přírodovědcem P. Johan-
nem Gregorem Mendelem. Již v této době řídil pěvecký sbor, ale poz-
ději vstoupil do augustiniánského kláštera na Starém Brně. V r. 1848 
byl vysvěcen na kněze a přijal řeholní jméno Pavel. Vypomáhal též 
v duchovní správě v Brně a pokračoval ve své hudební činnosti. 
 V r. 1863 se chystaly velké oslavy tisíciletého výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Me-
toděje na Moravu. Pro slavnost napsal kněz Jan Nepomuk Soukop (1826 - 1892) oslavnou 
báseň „Ejhle oltář Hospodinův září“ a Pavel Křížkovský text zhudebnil. K oslavám cyrilo-
metodějským provedl pražský hudební spolek Hlahol v Brně Křížkovského kantátu „Cyrill 
a Metod“. Velkého celonárodního úspěchu dosáhlo provedení této kantáty přímo na osla-
vách na Velehradě, kdy ji zpíval sbor devíti set čtyřiceti pěvců za autorova řízení. Poslu-
chačů bylo na dvacet tisíc a byli mezi nimi mnozí významní mužové českého národa, na-
příklad František Palacký a František Ladislav Rieger (1818 - 1903). Celá slavnost byla i pro-
jevem velkého vlastenectví. Během života složil Křížkovský celkem čtyřicet osm církevních 
skladeb, z toho pět mší, dvě rekviem, tři Te Deum a jedny pašije. 
 Zemřel 8. května 1885 a je pochován na Ústředním hřbitově v Brně. 
 Jeho jméno nese i jedna ze žižkovských ulic v blízkosti Škroupova náměstí 
 

P. Jan Nepomuk Soukop – autor textu:  
Narodil se 10. května 1826 v Třebíči, vystudoval piaristické gym-

názium v Moravské Třebové. Již jako student se zajímal o českou ob-
rozeneckou literaturu a české vlastenecké časopisy. Sám se již tehdy 
pokoušel o skládání vlasteneckých básní. V letech 1843–1849 studo-
val filozofii a teologii v Brně, kde pokračoval ve své vlastenecké čin-
nosti. Na kněze byl vysvěcen v roce 1849, krátce působil jako kaplan 
v Letovicích. Odtud přešel jako kaplan do Sloupu, kde ho oslovila 
krásná příroda a jeskyně Moravského krasu. Zde začal psát svá první 
díla. V roce 1862 se stal farářem v Lipovci, kde složil roku 1863 při příležitosti jubilea 1000 
let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu text své nejznámější kostelní písně Ejhle 
oltář Hospodinův září, kterou zhudebnil P. Pavel Křížkovský. Od roku 1865 až do své smrti 
26. března 1892 působil jako farář v Doubravici nad Svitavou. 

S využitím internetových zdrojů zpracoval -AJ- 
 
  



 

 PRÁZDNINOVÉ ÚSMĚVY 16 
   

Občas narazíme na nějakou vývěsku nebo oznámení, které nám připadá nesrozumitelné nebo přímo 
úsměvné, což asi neměli autoři v úmyslu, čímž vzniká tzv. „kouzlo nechtěného“. 
 

 
 

  

 
 

 

z internetových zdrojů upracoval -AJ- 
 

 



 

17 BIBLICKÉ MAPY  
   

 
 

Při čtení Písma mají mnozí rozšířenou představivost, a to i co se týká zeměpisného umís-
tění míst, o kterých v bibli čteme. Tato představivost však nemusí být vždycky shodná 
s realitou, a tak je dobré vzít do ruky zeměpisný atlas a jednotlivá místa vyhledat přesně 
podle jejich zeměpisné polohy. K tomu slouží kartografické zpracování biblických lokalit. 
Na internetu je  jich veliké množství – stačí zadat heslo „biblické mapy“ -  a budeme mít 
k dispozici přehledné a přesné geografické určení míst, o kterých právě čteme. I to patří 
k rozšiřování nebo prohlubování znalostí Písma svatého.                                                 -AJ- 
 
 

 

1 NAZARET 

2 BETLÉM 

3 JERUZALÉM 

4 JERICHO 

5 SODOMA 

Významem studia 
Písma sv. se zabýval 

papež Pius XII. 
v r. 1943 

v encyklice 
Divino afflante Spiritu. 

 
  



 

 OSOBNOSTI 18 
   

Kardinál Dominik Duka 
 

Dominik Duka (občanským jménem Jaroslav Václav Duka;  
(* 26. dubna 1943, Hradec Králové), v letech 2010–2022 arcibis-
kup pražský a primas český.  Jeho biskupské heslo je In spiritu ve-
ritatis – V Duchu pravdy. 

Dříve byl provinciálem České provincie domini-
kánů (1986–1998), v r. 1998-2010 biskupem 

královéhradeckým. 

Papež Benedikt XVI. jej 18. února 2012 jmenoval kardinálem. 

Kardinál Duka bývá charakterizován tím, že dobře vychází 
s politiky napříč politickým spektrem včetně všech prezidentů ČR. Vyniká svou ote-
vřeností a vzdělaností. Ještě coby královéhradecký biskup v roce 2006 kritizoval zákon 
o registrovaném partnerství. 

 Během výkonu arcibiskupské služby proslul svou zásadovostí a věrností učení 
Církve bez ohledu na dopad v tzv. veřejném mínění. To jej mnohokrát veřejně kritizo-
valo (často až za hranicemi normální lidské slušnosti) a kritice neušel ani od některých 
katolíků, když zdůrazňoval, že Učitelský úřad Církve tvoří biskupové v jednotě se Sva-
tým otcem a ne ti, kteří si to o sobě pouze myslí. 

13. května 2022, dnem jmenování nového pražského arcibiskupa Mons. Jana 
Graubnera se kardinál Duka stává emeritním pražským arcibiskupem. 

  

jmenování kardinálem 
18. 2. 2012 

setkání se spolužáky (1965-1970) 
22. 6. 2020 

 

Vaše Eminence, 
při loučení s Vámi jako s arcibiskupem děkujeme Bohu,  

že nám dal pastýře podle Srdce svého a zároveň Pána prosíme,  
abyste ještě dlouhý čas byl s námi jako náš učitel, rádce a přítel. 

 
P. Ant. Ježek  



 
 

19 DUCHOVNÍ SLUŽBA   *   PRAVIDELNÉ AKTIVITY  
   

 

EUCHARISTICKÁ ADORACE MODLITBA RŮŽENCE 

Každý první čtvrtek v měsíci po mši sv. od 18:00 
u sv. Prokopa probíhá do 20:00 tichá adorace před 
vystavenou Nejsvětější svátostí. 

Modlitbou růžence oslovujeme Pannu Marii a roz-
jímáme o různých událostech z Ježíšova života. 
Společně se modlíme v neděli od 7:25 u sv. Anny 
a ve středu od 17:20 u sv. Prokopa. 

 

KŘEST SVÁTOST SMÍŘENÍ 
Křest dospělých: S knězem je nutné domluvit osobní 
setkání, po kterém následuje příprava ke křtu (kate-
chumenát). Příprava začíná po Velikonocích, křest 
pak bude uskutečněn o Velikonocích příštích. 
Křest dětí do 6 let: Při osobním rozhovoru rodičů 
s knězem bude dohodnuta příprava na křest dítěte. 
Křest dětí 7-14 let: Při osobním rozhovoru s knězem 
bude dohodnuta příprava dítěte.  

Svátost smíření (sv. zpověď) lze přijmout: 
sv. Prokop: po, st, čt, pá  17:25-17:50 
sv. Roch: ne 16:30-16:50, září-červen st od 6:30 
sv. Anna:  ne 7:30-7:50 
S knězem lze individuálně dojednat i jiný termín. 
Dle církevního přikázání je nutné svátost smíření při-
jmout alespoň jednou do roka - v době velikonoční. Do-
poručuje se však častější přijímání této svátosti. 

CÍRKEVNÍ SŇATEK SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 
Nejde o pouhý právní akt, ale o svátost, ke které je nutná 
určitá doba přípravy. Počátkem je osobní setkání s kně-
zem a domluva doby přípravy (cca 3 měsíce). 

Tato svátost, ve které se přijímají dary Ducha sv., se 
v naší farnosti udílí zpravidla na podzim. Zájemci o pří-
pravu se domluví na jejím průběhu s knězem. 

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

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

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ DĚTÍ 
1.  předškoláci + 1. ročník ZŠ:  út 15:45 
2.  2. ročník ZŠ:   út 16:45   
3.  3. ročník ZŠ + příprava k prvnímu sv. příjímání:  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 

 

BIBLICKÁ HODINA HOVORY O VÍŘE MALÁ LITURGIKA POLEDNÍ ATELIÉR 
Společné čtení a objasňo-
vání částí bible dle předem 
stanoveného rozpisu. 

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

Pro katechumeny a pro 
všechny, kdo hledají smysl 
života z víry a chtějí se při-
pravit na přijetí svátostí. 

neděle 17:00-18:00 

Hovory o liturgii a liturgic-
kém dění v Církvi i o všeo-
becných liturgických otáz-
kách.  po 18:45-20:00 

 (říjen-duben) 

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

 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI CHRÁMOVÝ FARNÍ SBOR ÚKLID KOSTELŮ 
Vzájemná i odborná pomoc 
pro ty, kdo pociťují slábnutí 
své paměti. 

po 17:15 

Na zkoušky jsou zváni všichni, kdo mají zá-
jem zkrášlit svým zpěvem průběh liturgie a 
chtějí zakusit příjemné a srdečné prostředí. 

po 18:30 

Každou druhou sobotu v měsíci po mši sv. 
u sv. Prokopa v 8:00 se přítomní rozdělí do 
skupin a začne úklid kostelů farnosti. Rádi 
uvítáme každého, kdo bude chtít pomoci. 

Pokud není stanoveno jinak, konají se uvedené aktivity ve Farním centru – Čajkovského 36, Praha 3. 
Některé aktivity jsou v současné době a o školních prázdninách přerušeny nebo omezeny; informace 
jsou včas zveřejněny na webových stránkách farnosti. 

webové stránky farnosti:  www.farnost-zizkov.cz 
  

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


 
 

KOSTELY VE FARNOSTI PRAHA 3 - ŽIŽKOV 

farní kostel sv. Prokopa 
Praha 3, Sladkovského nám. 

filiální kostel sv. Anny 
Praha 3, ul. Tovačovského 

filiální kostel sv. Rocha 
Praha 3, Olšanské náměstí 

Aktuální informace pro každý den jsou na webových stránkách farnosti – www.farnost-zizkov.cz 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

den kostel čas poznámka 

 

NEDĚLE 
sv. Anna 

sv. Prokop 
sv. Roch 

8:00 
9:30 

11:00   17:00 

 

pondělí sv. Prokop 18:00 
v latinském jazyce 
4x ročně v tridentském ritu u sv. Rocha 

úterý sv. Roch 17:00  

středa 
sv. Roch 

sv. Prokop 
6:00 
18:00 

mimo letní prázdniny                  v adventě Roráty 
 

čtvrtek sv. Prokop 18:00  

pátek sv. Prokop 18:00 
každý první pátek v měsíci po mši sv. pobožnost 
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu  

sobota sv. Prokop 8:00 každou druhou sobotu v měsíci úklid kostelů 

Výstav Nejsvětější svátosti:  PŘÍPADNÉ ZMĚNY JSOU VČAS OZNÁMENY 

sv. Prokop: první čtvrtek v měsíci po mši sv. - eucharistická adorace do 20:00 
 

Úřední hodiny ve farní kanceláři: 
Čajkovského 36/669, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Kontakty: 

středa:   8:30 – 11:30     farář P. Vít Uher 
čtvrtek:  8:30 – 11:30     farář P. Vít Uher 

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

 

Ekonomické okénko stav ke dni  30. 6. 2022: 

výše dluhu (úvěr):  Kč 2 541 712,59 
sbírka na splácení úvěru – ČERVEN 2022: Kč 11 382,- 

č. účtu farnosti: 6146009339/0800  
Česká spořitelna; var.symbol sv. Anna: 1912 

povinná měsíční splátka:  Kč 29 324,- 
 
 QR platba - možnost přispět  
na  různé potřeby farnosti 

 

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