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Slovo na úvod 2

Drazí farníci.

Vstupujeme do dalšího kalendářního roku našeho pozemského života. Pokud 
se podíváme kolem nás, a zvláště vezmeme v úvahu mediální zprávy, kterými 
jsme přímo zaplavováni, tak nás moc nadějných a radostných vyhlídek nečeká. 
Slyšíme o válečných konfliktech, národnostních nesvárech, přírodních i jiných 
katastrofách a k tomu o neustále novém, plíživém, a o to více zákeřném, pro-
následování křesťanů v mnoha částech celého světa. Posledním překvapivým 

protikatolickým útokem je požadavek odstranění sochy Panny Marie ve francouzském městečku 
Publier u hranic s Itálií a Švýcarskem. Důvodem má být údajně laicismus státu, tzn. že se nesmí 
vystavovat žádné náboženské symboly na veřejnosti. Je jen tedy asi otázkou času, kdy bude nařízeno 
zbourat katedrály a kostely, které deklarují a potvrzují křesťanskou víru a jsou pro všechny zcela 
viditelnými stánky Božími, tedy místy, která jsou pro katolické křesťany zcela posvátná. Pokud si 
představíme mnohé postmodernistické zcela abstraktní sochy, které stojí na různých místech u nás 
i po světě a u kterých je často velice těžké poznat, co přesně vyjadřují, je více než překvapivé a v pod-
statě nevysvětlitelné, že někomu vadí nesmírně prostá socha Panny Marie v normálním parku, která 
nechce ničím a nikoho provokovat. Jak tomu rozumět a co si o tom myslet? Jak nevzpomenout na 
slova knihy Genesis: „Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. 
Její potomstvo ti zasáhne hlavu, zatímco ty zasáhneš jeho patu“ (Gen 3, 15).
Církev jistě neustanovila náhodně první den kalendářního roku Slavností Matky Boží Panny Ma-
rie. Je to největší a nevznešenější titul, který kdy mohla nějaká žena pod sluncem přijmout. Ano, 
ona je Matka, a proto nikdy neopustí své děti a bude se za ně vždy a všude přimlouvat. Ona je tou, 
která zachraňuje každého, kdo se k ní obrací, a to nám jako lidstvu již mnohokrát během dějin 
dokázala. Ona sama a též i její poselství jsou proto tím nejlepším návodem a inspirací, jak se jako 
katolický křesťan postavit ke všem skutečnostem dnešního světa. P. Maria neřeší složité a skoro 
bezvýchodné situace pouze lidskou a pozemskou pomocí, ale především vždy a znovu upozorňuje 
a ukazuje na Ježíše Krista, jeho život a slova, která jsou nadčasová a která nám mohou dát opravdu 
jediný skutečný návod, jak z neřešitelné situace světa nejen vyjít, ale dokonce ji i proměnit v cestu 
k Němu. Zdá se to být bláznovským a nerealistickým sněním, ale touto cestou šli mnozí svatí, kteří 
byli, jsou a zůstanou jedinými autentickými revolucionáři v dějinách světa i Církve. Avšak neexis-
tuje svatý, který by neměl ve veliké úctě naši nebeskou Matku a často se k ní neobracel o pomoc. 
Řešení lidských problémů, nesnází a těžkostí se nikdy nemůže uskutečnit zdánlivým zlepšením 
chování člověka a jeho větším humanismem, ale jedině jeho obrácením se k Bohu, jeho Stvořiteli 
a Spasiteli, který mu může ukázat směr a dát sílu, jak se z krizové situace dostat. Člověku nestačí 
a nikdy nebude stačit pouze antropologický pohled na svět, ale bude vždy potřebovat vidět a mít 
pohled nadpřirozený, který musí zůstat vždy prvořadý, protože jinak člověk nebude vědět, jak 
správně žít a ani jakým způsobem má svůj život zaměřit. Bez Boha a Ježíše Krista, nemá člověk 
orientaci a zůstává bezdomovcem ve svém „paláci“. Začít znovu a nově orientovat svůj život k na-
šemu Pánu je programem, který nám na počátku roku připomíná a nabízí P. Maria. Fiat voluntas 
tua, ať se stane tvá vůle, ať již je jakákoliv. To jsou slova Matky Boží, a to by měla být i slova naše, 
kteří stojíme na počátku nového kalendářního roku. Máme takovou důvěru a jsme schopni opako-
vat tato slova se stejnou oddaností jako ona? Chceme dát našemu životu opětovně nadpřirozený 
rozměr a zbavit se své pouhé a omezené pozemskosti, jak nás o tom poučují naši svatí? „Nepoletuj 
jako slepice, když se můžeš vznést do výše jako orel“, píše ve své knize sv. Josemaría Escrivá. 
Chtějme v nastávajícím roce vzlétnout opravdu vysoko, abychom mohli žít s mnohem větší vírou 
a nadějí, které náš současný svět tolik postrádá. Kdo jiný nám může být na této odvážné cestě lep-
ším pomocníkem než naše Matka, která miluje každé své dítě. 
Ať Vás přímluva Matky Boží provází po celý rok a ochraňuje na všech Vašich cestách.

 K tomu žehná 



3 kalendář

leden 2017

1 ne oktáv narození Páně – MaTkY BoŽÍ, PannY MaRIe slavnost

2 po sv. Basila Velikého a sv. Řehoře Naziánského, učitelů církve památka

3 út úterý po oktávu Narození Páně

4 st středa po oktávu Narození Páně

5 čt čtvrtek po oktávu Narození Páně

6 pá ZJevenÍ PánĚ slavnost

7 so sobota po Zjevení Páně

8 ne křTu PánĚ svátek

9 po 1. týden v mezidobí

10 út 1. týden v mezidobí

11 st 1. týden v mezidobí

12 čt 1. týden v mezidobí

13 pá 1. týden v mezidobí, sv. Hilaria, učitele církve

14 so 1. týden v mezidobí

15 ne 2. nedĚle v MeZIdoBÍ

16 po 2. týden v mezidobí

17 út 2. týden v mezidobí, sv. Antonína, opata

18 st Panny Marie, Matky jednoty křesťanů památka

19 čt 2. týden v mezidobí

20 pá
sv. Šebestiána, mučedníka, spolupatrona filiálního kostela 
sv. Rocha

památka

21 so sv. Anežky Římské, panny a mučednice památka

22 ne 3. nedĚle v MeZIdoBÍ 

23 po 3. týden v mezidobí

24 út sv. Františka Saleského, učitele církve památka

25 st obrácení sv. apoštola Pavla svátek

26 čt sv. Timoteje a sv. Tita, biskupů památka

27 pá 3. týden v mezidobí, sv. Anděly Mericiové

28 so sv. Tomáše Akvinského, učitele církve památka

29 ne 4. nedĚle v MeZIdoBÍ

30 po 4. týden v mezidobí

31 út sv. Jana Bosco, kněze památka
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sbírka na splátku farního úvěru
neděle 1. 1. všechny kostely 

mše sv. s požehnáním vody, křídy 
a kadidla

pátek 6. 1. v 18.00 u Sv. Prokopa

Tříkrálový koncert 
pátek 6. 1. ve 20.00 v kostele sv. Prokopa

slavnost křtu Páně – 
závěr doby vánoční

neděle 8. 1. (všechny kostely)

setkání hledajících
pátek 6., 13., 20., 27. 1. v 19.00

farní centrum

setkání ministrantů
neděle 8. 1. v 17.00

farní centrum

úklid kostelů
sobota 14. 1. mše sv. v 8.00 – Sv. Prokop

výstav nejsvětější Sv. oltářní
čtvrtek 5. 1.  po mši sv. do 20.00 – Sv. Prokop

úterý 31. 1. v 17.30 v kostele sv. Anny

pouť ke sv. Šebestiánu
pátek 20. 1. v 18.00 kostel sv. Rocha

Milí farníci,

rád bych vám všem popřál požehnaný nový rok 2017. Ať nadcházející rok je rokem 
Božího pokoje a naděje, díky kterým budeme schopni stavět mosty a propojovat 
břehy. I v tomto novém roce se před námi budou odhalovat nové možnosti a příle-
žitosti. Ať se nám dni nezkracují zbytečným přemýšlením a dokážeme žít naplno 
z víry a lásky. Přeji nám to ze srdce. Po vánočním pobytu doma a také v Praze, kde 
jsem mnohé z vás mohl opět po delším čase vidět, opět najíždíme na program jak 

školský, tak seminární. Blíží se zkouškové období. Letošní zimní semestr budu mít 5 větších zkou-
šek. Trinitární teologie – nauka o Svaté Trojici, úvod do Písma Svatého, kanonické právo, morální 
teologie a spirituální teologie. Na konci letního semestru jich bude více, protože některé kurzy jsou 
dvousemestrální. Každopádně jsem vděčný za to, co se dozvídám. Musím říct, že do školy se těším. 
Na fakultě máme také malou kapli. Každé ráno tam bývá mše svatá, kterou celebruje rektor universi-
ty. Je vždy oslovující jej vidět, jak hned po mši svaté přichází před vstupní dveře do budovy a vyhlíží 
přicházející studenty. Každé ráno... Člověk by si řekl, že je to jenom pouhé gesto podané ruky, ale 
není tomu tak. Ovzduší, které i díky těmto maličkostem se stává přátelským a vstřícným. Poznávám 
také nové lidi. Z různých častí světa. Zažíváme radost, ale také někdy těžkosti spojené s jazykem. 
Jsme prostě na jedné lodi. Upřímně vám děkuji za vše, čím mě jakkoli provázíte, pamatuji na vás 
a často se modlím za celou naši farnost. 
 S pozdravem

Bartolome Esteban Murillo, Křest Páně
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HlAS PeTROVA nÁSTUPCe

z promluvy Svatého Otce 20. listopadu 2016

Kristovo království

Evangelium prezentuje Ježíšovu královskou hodnost na vrcholu Jeho spasitelského díla a překva-
pivým způsobem. „Mesiáš, Boží Vyvolený, král“ (Lk 23,35,37) se ukazuje bez moci a beze slávy. 
Je na kříži, kde se jeví spíše jako poražený než vítěz. Jeho kralování je paradoxní; Jeho trůnem je 
kříž; Jeho koruna je trnová; nemá žezlo, nýbrž je mu do rukou vložena rákosová hůl; není oděn do 
skvostného šatu, ale je zbaven suknice; nenosí blyštivé prsteny, ale jeho ruce jsou probodeny hřeby; 
nemá poklad, nýbrž je prodán za třicet mincí.
Abychom Ježíšovo kralování 
přijali, jsme povoláni bojo-
vat proti pokušení a upřeně 
hledět na Ukřižovaného, 
abychom Mu byli stále více 
věrní. Kolikrát však i mezi 
sebou hledáme uspokojující 
jistoty nabízené tímto svě-
tem. Kolikrát jsme pokoušeni 
sestoupit z kříže. Přitažlivost 
moci a úspěchu se jeví jako 
snadná a rychlá cesta k šíření 
evangelia, rychle zapomíná-
me, jak působí Boží království. Tento Rok milosrdenství nás vybídnul, abychom znovu objevili 
toto jádro a vrátili se k tomu, co je podstatné. Tento čas milosrdenství nás volá, abychom hleděli na 
opravdovou tvář našeho Krále, který září ve Velikonocích, a znovu objevili mladou a krásnou tvář 
církve, která září, pokud je přívětivá, svobodná, věrná, chudá v prostředcích a bohatá v lásce; je-li 
misionářská. Milosrdenství nás přivádí k jádru evangelia a vybízí ke zřeknutí se návyků a zvyklostí, 
jež mohou překážet ve službě Božímu království a bránit nám, abychom se řídili jedině trvalým 
a pokorným Ježíšovým kralováním, nikoli přizpůsobováním se pochybným královstvím a měnícím 
se mocnostem každé doby.
Prosme o dar otevřené a živé paměti. Prosme o milost nikdy nezavírat dveře smíření a odpuštění, 
nýbrž umět jít za zlo a neshody a otevírat každou možnou cestu naděje. Jako Bůh věří v nás neko-
nečně víc než si zasloužíme, tak také my jsme povoláni šířit naději a dávat možnost druhým. Neboť 
třebaže se Svatá brána zavře, vždycky pro nás zůstává dokořán otevřena pravá brána milosrdenství, 
kterou je Kristovo Srdce. Z probodnutého boku Zmrtvýchvstalého bude až do konce časů prýštit 
milosrdenství, útěcha a naděje.
Mnozí poutníci prošli Svatými branami a zakusili tak velkou Pánovu dobrotu. Děkujme za to a pa-
matujme, že jsme byli uchváceni milosrdenstvím, abychom se oděli do milosrdného cítění a stali 
se tak rovněž nástroji milosrdenství. Pokračujme v této naší cestě společně. Ať nás provází Matka 
Boží, která byla rovněž blízko kříže, porodila nás tam jako něžná Matka církev, která si přeje shro-
máždit všechny pod svým pláštěm. Viděla pod křížem, jak dobrý lotr přijal odpuštění, a přijala 
Ježíšova učedníka za svého syna. Matce milosrdenství se svěřujeme, aby každá naše situace, každá 
naše prosba obrácená k jejím milosrdným očím nezůstala nevyslyšena.

převzato z IS Radio Vaticana
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david Gregor (39) působí jako místostarosta pro Prahu 3. Má na starosti so- 
ciální záležitosti, zdravotnictví, bytovou politiku, národnostní menšiny a drogo-
vou problematiku. Původně však z Prahy nepochází a k politice se dostal delší 
cestou, stejně jako k víře.

Co předcházelo tomu, než jste se setkal s žiž-
kovským knězem?
Pocházím z Janovic nad Úhlavou, místem zná-
mým především z Černých baronů, dlouhá léta 
jsem žil v Klatovech a v roce 2003 jsem se kvůli 
práci přestěhoval na Žižkov, kde jsme zakoupili 
byt. Začal jsem navštěvovat mše u sv. Prokopa 
a spřátelil se s Mirem Auxtem (přes fotbal, farní 
den), přes kterého jsem se dostal k o. Milošovi. 
Mám dva syny, oba navštěvovali náboženství. 
Všichni tři jsme pokřtěni na Šumavě od P. Jande-
ry, nesmírně lidského kněze, který už mezi námi 
není. Já však až ve 20 letech, víra se u nás ne-
praktikovala.

Jak se slučují křesťanské ideály s politikou?
Kandidoval jsem za stranu ČSSD, se kterou mě 
pojí sociální program. Někdy je hodně těžké 
sloučit politiku s vírou. Může dojít k určité bez-
mocnosti, když zjistíte, že nějaký člověk potřebu-
je pomoci, ať se to týká sociální sféry nebo byto-
vé otázky, ale v praxi to nelze provést, abychom 
neporušili předpisy.

Bytová politika je na Praze 3 velkým problé-
mem?
Každý čtvrtek dopoledne mám slyšení s ucha-
zeči o byt v naší MČ a někdy jsou to tvrdé pří-
běhy, obzvlášť když v tom figurují děti. Mám 
děti a dovedu si představit, jak může být těžké 
vyrůstat v rodině, která nefunguje a kde je na 
prvním místě alkohol, drogy a nedá se s tím nic 
dělat, když dítě vyrůstá jen jako „kůl v plotě“. 
Hodně dlouho jsem se s tím smiřoval. Nyní 
máme za sebou téměř polovinu funkčního ob-
dobí a zejména začátky byly pro mě skutečně 
náročné.

V čem zejména nová bytová koncepce spočívá?
Bytovou koncepci se mi podařilo vytvořit s tý-
mem odborníků přibližně za půl roku a je v plat-
nosti od 1. června 2016. Nová koncepce dává 
jasná pravidla, kdo a za jakých podmínek může 
žádat o byt, dává větší mandát bytové komisi 
a jejímu rozhodování. Snažili jsme se najít kom-
promis. Počítáme s tím, že po privatizaci, která 
by měla proběhnout v roce 2018, zůstane zhruba 
1000–1500 bytů, které si chceme ponechat. 

Jaké možnosti mají na Žižkově cizinci?
Na Praze 3 žije přibližně 13 tisíc cizinců, proto 
na ně rozhodně nezapomínáme. Snažíme se or-
ganizovat různé akce, např. každý rok setkávání 
na Parukářce s názvem „Poznejme se, sousedé“, 
kurzy češtiny pro cizince, komentované prohlíd-
ky po památkách Prahy 3 apod. Bohužel „pro-
tiuprchlická“ nálada ve společnosti tomu moc ne-
nahrává a byl jsem kvůli tomu dokonce odsouzen 
výroky i od přátel, že nejsem správný Čech, když 
jsem veřejně podpořil mši na Jiřího z Poděbrad, 
na které se podílela muslimská obec. 

Obohatila Vaše předchozí práce činnost v po-
litice?
Určitě. Po příchodu do Prahy jsem nastoupil do 
dopravního podniku jako řidič tramvaje. Práci 
jsem vykonával přibližně 5 let a velkou výhodu 
to mělo nejen v tom, že jsem tak mohl poznat 
celou Prahu, ale naučil se především trpělivosti. 
V roce 2007 jsem začal pracovat v bankovnictví, 
ekonomie mě vždy zajímala. Jako osobní bankéř 
u ČSOB jsem měl portfolio klientů, s nimiž jsem 
pracoval. Tato práce mě naučila naslouchat lidem, 
což se spolu s trpělivostí do politiky velice hodí.

           -im-

Kniha, kterou bych doporučil: 365 dní s Benediktem XvI. Papež Benedikt mě osobně 
něčím „očaroval“ svou vírou a myšlením a tato kniha je plná nejpůsobivějších textů z homi-
lií, rozhovorů, setkání, dopisů, pozdravů, modliteb a také encyklik Svatého otce.



7 kalendář7 Z TISku 

O liturgii

Liturgická reforma nastane, i kdyby se při tom mělo skřípět zubama, protože na ní záleží budoucnost 
církve – říká kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Podle jeho pře-
svědčení je dnes liturgie nemocná, neuvádí člověka do Božího tajemství, byla připravena o posvátný 
charakter. Ochuzován je tím především lid Boží, obyčejní lidé, kterým se bere možnost vstupovat do 
společenství s Bohem. Je naléhavě potřebné vrátit liturgii její krásu a posvátnost, objevit její Božský 
původ – zdůrazňuje šéf vatikánské kongregace.
Kardinál Sarah rozvádí obšírně tyto úvahy v knižním rozhovoru, který v těchto dnech vyšel ve Fran-
cii a v příštích měsících bude přeložen do dalších jazyků. Kniha nese titul „La Force du silence“, 
tedy Síla ticha. Právě na tento aspekt liturgie se africký kardinál zaměřuje nejvíce, vycházeje z trefné 
diagnózy kardinála Danneelse, který už před mnoha lety konstatoval, že západní liturgie se stala 
„příliš upovídanou“. Kardinál Sarah proto poukazuje na význam tiché adorace v liturgii v rámci 
eucharistické modlitby. Nezůstává však pouze při tom.
Jeho reflexe nad krizí liturgie západní církve má široký historický rámec. Připomíná zhoubnou desa-
kralizaci křesťanství, kterou před několika desetiletími provedli vlivní teologové a další muži círk-
ve. Domnívali se totiž, že kvůli vtělení Božího syna kategorie posvátna ztratila důvod k existenci. 
V důsledku toho „byla shozena také zbožnost, včetně slova samotného. Odstranili ji liturgici, kteří 
ji nazvali bigotností. Lid mezitím musel snášet jejich liturgické experimenty, zatímco různé spon-
tánní formy zbožnosti a adorace byly odstraněny,“ vzpomíná kardinál Sarah. Dopad těchto změn 
je velice závažný. „Cit pro tajemství totiž vymizel následkem změn, neustálých úprav zaváděných 
libovolným a individuálním způsobem, které nás měly okouzlit světskou mentalitou, poznamena-
nou hříchem, zesvětštěním, relativizací a odmítnutím Boha,“ říká prefekt Kongregace pro liturgii 
a svátosti.
Ve svých poukazech na nutnost liturgické obnovy guinejský kardinál nepolemizuje s učením kon-
cilu. Právě naopak: „Přišel čas – říká – abychom se učili od Koncilu, místo toho, abychom si jím 
sloužili k hájení kreativity podle vlastního gusta.“ Podle jeho mínění se mnoho postojů v současné 
liturgii zpronevěřuje hlubokým záměrům Koncilu.
Ve své knížce se kardinál Sarah opakovaně odvolává k záměrům posledních papežů: Pavla VI., 
Jana Pavla II., Benedikta XVI. a rovněž Františka, protože právě on mu svěřil úkol pokračovat 
v reformním díle započatém papežem Benediktem. Kardinál Sarah se odvolává na Františkovu au-
toritu zejména v pasážích, kde popisuje situaci prostých lidí, kteří se stali obětí arogance těch, kdo 
se považují za „osvícené“, a byli ochuzeni o přístup k tajemství Boha. Připomíná také opakovaná 
napomenutí současného papeže, který doporučuje kněžím, aby nevystupovali „jako herci“. „Často 
mám pocit, že katolický kult se změnil z adorace Boha na jakási vystoupení kněze a věřících,“ říká 
kardinál Sarah.
V právě vydané knize nepředstavuje hotový program reformy. Poukazuje prozatím na některé prvky, 
které považuje za nejdůležitější. Jedním z nich je návrat ticha do liturgie, která je „zvukovým závojem“ 
vyjevujícím tajemství. Nelze jej kodifikovat, neboť jde o duchovní postoj. Šéf vatikánské kongregace 
však mluví o zákazu dodatečných promluv a komentářů během eucharistie. Zvažuje možnost navrátit 
do jisté míry ticho do eucharistické modlitby. Pranýřuje kněze a biskupy, kteří nezachovávají mlčení 
a vážnost v sakristii a během procesí. Připomíná, že soustředění přeje odpovídající výběr liturgických 
zpěvů a zejména využívání gregoriánského chorálu, který vyrůstá z monastického ztišení a ke ztišení 
vede. Jako prefekt kongregace potvrzuje, že misál dovoluje sloužit liturgii ad Orientem, protože jde 
o apoštolskou tradici. Doporučuje dokonce, aby se v každé farnosti pravidelně sloužilo podle této ori-
entace, a připomíná, že tam, kde to není z praktických důvodů možné, má na oltáři stát dobře viditelný 
kříž, který bude orientačním bodem pro všechny. Dodává rovněž, že kněží, kteří slouží eucharistii 
obráceni stejným směrem jako věřící, se chovají jinak. „Jsou v menším pokušení vystupovat jako 
v divadelním představení, jako herci,“ zdůrazňuje kardinál Sarah.

Článek vyšel na oficiálních webových stránkách www.radiovaticana.cz
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V minulém čísle jsme si povídali o nejstarším pražském kostele, jehož přesné umístění bylo 
a vlastně dosud je obtížnou otázkou. Byl hledán nejprve po celé Praze, později již jen v are-
álu Hradu. S pátráním po kostele, který si představíme dnes, by takový problém (alespoň 
zdánlivě) být neměl.

na Pražském hradě je druhým známým pražským 
kostelem. Založil ji kolem roku 920 kníže Vra-
tislav, mladší syn Bořivoje a Ludmily, otec Vác-
lavův a Boleslavův. Byl zde pohřben, bazilika 
však byla nejspíše dokončena a vysvěcena až za 
panování Václava v roce 925, kdy sem byly pře-
neseny ostatky Václavovy babičky – mučednice 

sv. Ludmily. Je známo, že v tomto raném obdo-
bí se samotný akt translace (přenesení) ostatků 
prakticky rovnal svatořečení. Tento i další kroky 
byly činěny zřejmě s úmyslem učinit z kostela 
hlavní duchovní centrum země. Když však bylo 
v 70. letech založeno pražské biskupství, kated-
rálou se stala svatovítská rotunda, zatímco svato-

Bazilika svatého Jiří
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jiřská bazilika byla určena za sídlo prvního kláš-
tera v Čechách. Šlo o klášter benediktinek, jehož 
první abatyší se stala Mlada, dcera Boleslava I., 
která osobně v Římě vznik biskupství a kláštera 
vyjednávala. Tehdy byl kostel zřejmě prakticky 
znovu vystavěn novým českým knížetem Bole-
slavem II., nazývaným Pobožný. V kostele byla 
pohřbena v roce 994 v pověsti svatosti zesnulá 
první abatyše Mlada, v roce 999 pak její bratr 
kníže Boleslav II., kterého zdejší benediktinky 
ctily jako zakladatele kláštera. 
Roku 1142 byl klášter s kostelem vypálen při ob-
léhání Hradu Konrádem Znojemským a musel 
být abatyší Bertou znovu vystavěn. Prošel pak 
četnými úpravami v období gotiky i renesance, 
v 16. století po požáru Hradu byl nově zaklenut. 
V raném baroku byl opatřen předsazenou kulisou 
průčelí od architekta Francesca Carattiho. K to-
muto průčelí byla ještě v letech 1717–1722 z jižní 
strany přisazena vrcholně barokní kaple sv. Jana 
Nepomuckého. V roce 1782 byl klášter, navzdo-
ry odporu pražské veřejnosti, zrušen v rámci jo-
sefínských reforem. V závěru 19. a na  počátku 
20. století pak probíhala jeho puristická obnova, 
během níž byla dosti radikálně odstraněna většina 
pozdějších úprav a kostel navrácen ke své „pů-
vodní románské“ podobě. Z mladších etap zůsta-
lo zachováno zmíněné barokní průčelí a sousední 
kaple, na jižní straně kostela pak působivý portál 
z počátku renesance. Naopak odstraněny byly 

renesanční klenby, místo nich byl prostor znovu 
zakryt plochým stropem.
Mezi historiky umění a dalšími odborníky 
(Cibulka, Mencl, Borkovský, Merhautová, Lí-
bal…) se prakticky po celou dobu moderního 
zkoumání kostela, tedy od počátku 20. století, 
vedly a vedou polemiky o tom, jak vypadal pů-
vodní svatojiřský kostel, kde přesně se nacházel 
a které části nynější stavby pocházejí z které 
etapy předrománské a románské výstavby. Tedy 
i v tomto případě je možné sledovat příběh „pát-
rání po kostele“, tentokrát ovšem pouze v rozsa-
hu nynějšího kostela, případně kláštera. V těchto 
místech byl také částí badatelů dříve hledán nej-
starší pražský kostel Panny Marie.
I přes puristické „očesání“ většiny nepůvodních 
zásahů zůstává kostel sv. Jiří velmi působivou 
učebnicí všech hlavních stavebních slohů. Domi-
nantní jsou románské části trojlodního bazilikál-
ního chrámu (pocházející ovšem z několika sta-
vebních etap), k nimž byly později připojeny obě 
(stále ještě románské) věže. Ty jsou z celé stavby 
asi nejfotografovanější, protože se uplatňují v dál-
kových pohledech na Hrad. Z gotické etapy po-
chází nynější podoba patra kaple sv. Ludmily. Do 
raně renesančního období spadá krásný jižní portál 
s reliéfem sv. Jiří. Průčelí a kaple sv. Jana Nepo-
muckého pak důstojně prezentují poslední sloh, 
který se na stavbě sebevědomě projevil – baroko. 

-lb-

Ukázka iráckého vánočního cukroví

Senioři mohou stále žádat o tísňovou péči AREÍON
Zájemci o zavedení služby tísňové péče, která funguje nonstop a díky 
níž jsou v nepřetržitém kontaktu s operátorkami zajišťujícími potřeb-
nou pomoc v případě nouze, se mohou obracet na Oddělení sociál-
ních služeb ÚMČ Praha 3, Seifertova 51 (2. patro), Zdeňka Hošková, 
tel.: 222 116 451, e-mail zdenkah@praha3.cz. 
Městská část poskytne klientovi zdarma přístroj, jeho instalaci a SIM se zvýhodněným telefonním 
tarifem s neomezenými hlasovými službami. Služba, na níž lze uplatnit navíc poskytovaný příspě-
vek na péči, přijde klienta na 400 korun měsíčně. Organizace Život 90 jimi hradí nonstop poskyto-
vaný monitoring. Projednání a schválení žádosti trvá přibližně dva měsíce od jejího podání.

Paní Noora z „naší“ křesťanské irácké imig-
rantské rodiny upekla výborné voňavé cukroví 
exotické chuti. V neděli si ho naši farníci beze 
zbytku rozebrali, viz foto.
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Anastasius IV. (vlastním jménem Corrado 
della Suburra) byl 168. papežem, a to v letech 
1153–1154. Byl Římanem a v době svého zvo-
lení 9. července 1153 byl kardinálem v italské 
provincii Sabina.
Anastasius IV. prošel před zvolením do pa-
pežského úřadu dlouhou a úspěšnou církev-
ní kariérou. Na kněze byl vysvěcen v r. 1114 
a v témže roce jej papež Paschal II. jmenoval 
kardinálem. V r. 1126 jej papež Honorius II. 
jmenoval biskupem ve městě Sabina. 
Během pontifikátu Anastasia IV. byl zrestau-
rován Pantheon.
Pantheon (z řec. „chrám všech bohů“) je sta-
rověký kruhový chrám v Římě, původně za-
svěcený všem bohům a od roku 609 zasvě-
cený Panně Marii mučedníků (Santa Maria 
dei Martiri, také Santa Maria Rotonda). Patří 
k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antic-

kým chrámům a stavbám vůbec. Stojí na Piaz-
za della Rotonda ve čtvrti Pigna.
Byl vystavěn za císaře Augusta v letech 29–19 
př. Kr., po požáru v r. 80 byl obnoven. Dnešní 
kruhová podoba chrámu pochází z první polo-
viny 2. století.
V přeneseném významu znamená pantheon ja-
kýsi soubor všech bohů uznávaných či uctíva-
ných v určité společnosti. Postupně toto slovo 
získalo i význam místa odpočinku velkých 
osobností určitého národa – mauzolea.
Anastasius IV. byl aktivně činný i v meziná-
rodní oblasti a kladl veliký důraz na styky 
s Německem, což mu mnozí vyčítali. 
Poskytl také rozsáhlá privilegia Rytířům špi-
tálníkům (dnes Maltézští rytíři).
Zabýval se i literární tvorbou – mj. sepsal po-
jednání o Nejsvětější Trojici. 
Projevoval i velký zájem o archeologii: úpra-
va Pantheonu (viz výše) a další významné 
objevy, mj. i nález těl známých mučedníků 
Justina a Cypriána. 

Zdroj: Ch. Coulombe: Náměstkové Kristovi, 
internet

168. AnASTASiUS iV.
(1153 – † 1154)

Vlastní jméno 
nebo rod:

Corrado della Suburra

Původ: Itálie

Datum narození: 1073

Místo narození: Řím

Datum zvolení: 9. červenec. 1153

Datum smrti: 3. prosinec 1154

Místo úmrtí: Řím

Místo pohřbu: Řím, Lateránská basilika

Pontifikát: 1 rok 3 měsíce 27 dní
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Tříkrálová sbírka 2017 proběhne v pražské arcidiecézi v termínu 2. 1. 2017–9. 1. 2017 
Prosím vás všechny, kdo máte čas a chuť pomoci s koledováním, abyste se mi přihlásili mailem  
hilbertova.vaclava@seznam.cz nebo tel. 774 350 701
Z finančních prostředků získaných v Tříkrálové sbírce 2017 podpoří Arcidiecézní charita Praha tyto 
své projekty: 
1. Poradna Magdala a Azylový dům Gloria pro pomoc rodinám s dětmi 
2. Domov pro seniory kardinála Berana v Mukařově 
3. Vybudování komunitního centra Farní charity Kolín 
4. Charitní nemocnice v Ugandě

Věříme, že s Vaší pomocí bude sbírka ještě úspěšnější, než ty, které jsme konali v minulých letech. 
Můžeme tak společně pomoci těm, kteří nás potřebují.

V. Hilbertová

Myslím, že právě končící rok 2016 byl pro naši farní charitu úspěšný. 
Pokračují stálé aktivity – Polední ateliér i trénování paměti, stejně tak jednorázové akce, které jsme 
zahájili před několika lety, si našly oblibu a jsou stále populárnější – např. farní jarmark, prvomájo-
vý výlet s vozíčkáři, cílené humanitární sbírky (letos velikonoční pečivo pro azylové domovy nebo 
červnová sbírka brýlí pro Afriku) a samozřejmě Strom splněných přání, který letos obdaruje 135 
potřebných. 
Ale i nové aktivity byly velmi úspěšné – např. zpívání našeho farního sboru v domově důchodců, 
kdy potěšili písničkou i ležící pacienty na pokojích, kteří se nedostanou ani do jídelny, nebo ukázka 
pečení plněných placek, které předvedla Noora, maminka z irácké rodiny. Ostatně podpora této 
křesťanské rodiny  v jejich integraci do života u nás také zdárně pokračuje právě díky přispění naší 
charity.
To všechno se daří pouze díky vám – našim dobrovolníkům, kteří nám věnujete peníze, svůj čas 
i nápady. Také vaší zásluhou jsem mohla letos obdržet cenu Dobrovolníka roku 2016, kterou uděluje 
Městská část Praha 3.

Upřímné zaplať Pán Bůh vám všem a přání hojného Božího požehnání do nového roku 2017 vaše

Václava Hilbertová

Tříkrálová sbírka 2017

Farní charita v roce 2016
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den Biblické souřadnice obsah čtení

1. ne Jn, 1, 1-18 Prolog
2. Po Jn, 1, 19-51 Jan Křtitel; Povolání učedníků
3. Út Jn, 2, 1-24 Svatba v Káně Galilejské
4. St Jn, 3, 1-36 Rozmluva s Nikodémem
5. Čt Jn 4, 1–42 Rozmluva se samařskou ženou
6. Pá Jn 4, 43–54 Uzdravení syna královského služebníka
7. So
8. ne Jn 5, 1–47 Ježíšovo svědectví
9. Po Jn 6, 1–21 Nasycení pěti tisíců
10. Út Jn 6, 22–71 O chlebu života
11. St Jn 7, 1–54 Vystoupení o slavnosti stánků
12. Čt Jn 7, 25–52 Dohady o Ježíšově původu
13. Pá Jn 8, 1–30 Ježíš a cizoložnice; Ježíšův původ
14. So
15. ne Jn 8, 31–59 Spor o otcovství Abrahamovo
16. Po Jn 9, 1–41 Uzdravení slepého
17. Út Jn 10, 1–42 O dobrém pastýři
18. St Jn 11, 1–57 Vzkříšení Lazara
19. Čt Jn 12, 1–50 Pomazání v Betanii; Vjezd do Jeruzaléma
20. Pá Jn 13, 1–30 Umývání nohou; Označení zrádce
21. So
22. ne Jn 13, 31-38 O Ježíšově odchodu
23. Po Jn 14, 1-31 O Ježíšově cestě
24. Út Jn 15, 1–16, 4 O poslání učedníků
25. St Jn 16, 5–33 O příchodu Přímluvce
26. Čt Jn 17, 1–26 Ježíšova modlitba za učedníky
27. Pá Jn 18, 1–27 Zatčení a Petrovo zapření
28. So
29. ne Jn 18, 28–19, 42 Ježíš před Pilátem a jeho smrt
30. Po Jn 20, 1–31 Prázdný hrob a dvojí zjevení
31. Út Jn 21, 1–25 Zjevení v Galileji; Rozhovor s Petrem

Evangelium podle Jana (řec. katá Ioánnén = podle Jana) je posledním v řadě čtyř evangelií, svou 
literární formou i způsobem zpracování zcela odlišné od tří předešlých. Za autora je považován přímý 
svědek Ježíšova života, a to apoštol Jan, i když poslední redakci tohoto biblického spisu udělal prav-
děpodobně teprve některý z jeho učedníků. Autor důkladně zná židovské zvyky a názory, podrobně 
uvádí zeměpisné údaje a aramejské výrazy překládá do řečtiny, což napovídá, že původem jde určitě 
o palestinského Žida. 
Na rozdíl od tří synoptických evangelií, která představují Ježíšovu činnost jakoby v jednom roce, Jan 
jeho působení rozvrhl do tří let. Charakteristickým prvkem Janova evangelia je prolog o řeckém Lo-
gos, vtěleném Slovu. Další vývoj událostí v evangeliu pak spěje k „hodině“, která má přijít. Zatímco tři 
předchozí evangelia mluvila o zjevení Božího království světu, u Jana Ježíš zjevuje světu sebe samého. 
Evangelista Jan věnuje zvláštní pozornost zázrakům, které jsou znamením Ježíšova záchranného po-
slání. Podle nejnovějších bádání se evangelium obrací na křesťany, kteří již dostali základní poznatky 
o Kristovi. Bylo napsáno někdy v letech 90–100 po Kr., a to v Malé Asii.
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náboženství dětí 
pondělí–čtvrtek odpoledne

Náboženství je důležitou součástí lidského 
formování dětí i mládeže. Ve školním roce 
2016–2017 se vyučuje od září.
●  předškoláci + 1. ročník ZŠ – úterý 15.45 

(M. Provinská), místnost A
●  2. ročník ZŠ – úterý 16.45 (M. Provinská), 

místnost A
●  3. ročník ZŠ a příprava k 1. sv. přijímání – 

středa 15.00 (P. Vít Uher), místnost A
●  4.–5. ročník ZŠ – čtvrtek 16.30 (Jakub Kro-

neisl), místnost A
●  6.–7. ročník ZŠ –středa 16.45 (B. Oudová 

Holcátová), místnost A
●  8.–9. ročník ZŠ + středoškoláci – úterý 17.00 

(B. Oudová Holcátová), místnost A
Farní centrum sv. Prokopa (Čajkovského 36, 
Praha 3)
Další info: www.farnost-zizkov@efara.cz
Milada-Provinska@seznam.cz; 
barbara.katerina@gmail.com

Biblická hodina 
čtvrtek 19.00–20.30 (kromě 1. čtvrtku v měsíci)

Číst Bibli není jednoduché, je těžké rozumět někte-
rým jejím obrazům i událostem. Během biblické 
hodiny si přečteme a společně vyložíme část Bible, 
předepsanou na aktuální den podle rozpisu.

hovory o víře pro katechumeny 
a hledající 
každý pátek 19.00–20.00

Každoročně po Velikonocích začíná otec Vít 
pravidelná setkání s dospělými hledači víry, ať 
už jde o nepokřtěné, pokřtěné v dětství anebo 
jinověrce, kteří si chtějí projít základy katolické 
víry a připravit se k prvnímu přijetí svátostí.

Malá dogmatická teologie 
středa 19.00–20.00

Přítomnost bývalého děkana KTF UK profesora 
Václava Wolfa ve farnosti přímo vybízí k vy- 
užití jeho potenciálu k tomu, aby se naši dospělí 
farníci mohli vzdělávat v základech katolické 
dogmatiky.

Malá liturgika 
pondělí 19.00–20.00 

Přednášky z liturgiky se týkají nejen vysvětlení 
rozdílů v předkoncilním a pokoncilním chápání 
mše svaté, ale i jakýchkoli bohoslužeb, a přibli-
žují různé liturgické služby i úkony. 

Modlitba růžence 
před každou mší svatou

Modlitbou růžence oslovujeme P. Marii a s ní 
rozjímáme o tajemstvích – důležitých událostech 
ze života našeho Pána, Ježíše Krista. 

eucharistická adorace 
každý první čtvrtek v měsíci u sv. Prokopa po mši 
sv. do 20.00 a poslední úterý v měsíci u sv. Anny 
od 17.30 do 18.00

Vidíme, že leckteré aktivity farnosti jsou živo-
taschopné. Současně ale v různých oblastech 
pociťujeme nedostatky. Potřebujeme si tedy ne-
ustále vyprošovat hojnost milosti a síly v tiché 
modlitbě před naším Pánem přítomným v Nej-
světější Svátosti.

Polední ateliér 
pátek 9.00–12.00 

Především ženy v důchodu, které i nadále chtějí 
být užitečné, zdobí svíčky, vyrábějí svícny, drát-
kují, háčkují, malují, šijí a připravují dárkové 
předměty k Vánocům a Velikonocům.

Trénování paměti 
pondělí 17.15 

Senioři, ale i mladší lidé, kteří překonali vážnější 
nemoc, mohou mít výpadky paměti. Odborná lek-
torka formou tréninkových cviků zdarma pomáhá 
při obnovování funkčnosti paměťových buněk. 

úklid kostelů 
každá druhá sobota 8.00–11.00

Každou druhou sobotu v měsíci se v 8 hodin 
u Sv. Prokopa slouží mše svatá. Po ní se přítomní 
rozdělí do skupin a vyrážejí uklízet kostely. Díky 
ochotě farníků a pečlivému harmonogramu by se již 
nemělo stát, aby některý z našich tří kostelů zůstal 
neuklizen.
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chcete se nechat pokřtít anebo hledáte odpověď, zda je nutný křest?
Přijďte za knězem a domluvte si s ním osobní setkání. Pak následuje příprava ke křtu formou 
společných setkání (katechumenát). V našem farním centru (Čajkovského 36, Praha 3) probíhá 
příprava, která může vyústit až do křtu o Velikonocích 2017. Nová skupina „hledajících“ začala 
svá setkávání 19. května 2016. 

chcete nechat pokřtít své dítě (do 6 let)?
Kontaktujte prosím kněze P. Víta Uhra (tel.: 731 625 910) a po osobním rozhovoru se dohodneme 
na přípravě tak, aby vaše dítě mohlo být pokřtěno.

chcete nechat pokřtít své dítě (7–14 let)?
Takovéto dítě už si zaslouží, aby o víře něco vědělo. Je tedy potřebná jeho příprava ke křtu. 
Kontaktujte prosím kněze P. Víta Uhra, s nímž tuto přípravu domluvíte. Výuka náboženství dětí 
v novém školním roce probíhá opět podle rozpisu na vývěskách a v Prokopských listech.

uvažujete o svatbě v kostele?
Svatba v kostele není pouhým formálním právním aktem, ale víc – svátostí. Bůh vstupuje mezi 
milující pár, aby ho posvětil a pomáhal mu v letech společného života. Proto je nutná aspoň 
základní příprava k sňatku. Domluvte si proto svou přípravu s knězem P. Vítem Uhrem 
(tel.: 731 625 910) včas, tzn. minimálně 3 měsíce před plánovaným termínem sňatku. Při osobním 
setkání s knězem se dohodneme, jak bude příprava probíhat.

Potřebujete se smířit s Bohem a najít klid v duši?
Svátost smíření lze přijmout v kostele sv. Prokopa v pondělí, ve středu v 17.20–17.55 , v pátek 
od 17.20 a v průběhu mše sv. od 18.00, v případě potřeby i po mši sv., v kostele sv. Anny v úterý 
17.20–17.55, v neděli 7.30–7.55 a v kostele sv. Rocha ve středu v 6.30 a v neděli 16.30–16.55. 
Pokud v tuto dobu nemůžete přijít, kontaktujte prosím P. Víta Uhra (731 625 910) a dohodneme se 
na jiném termínu.

Jste nemocní? Potřebujete duchovní pomoc?
Pomazání nemocných se v naší farnosti uděluje starým a nemocným lidem společně. Kdykoliv 
můžete kontaktovat P. Víta Uhra (731 625 910) a požádat o udělení svátosti smíření a eucharistie, 
a to jak u Vás doma, tak i jakémkoliv nemocničním zařízení. Při vážném onemocnění anebo před 
vážným lékařským zákrokem Vám rád udělím svátost pomazání nemocných. 

Zemřel vám někdo blízký a chcete se s ním důstojně rozloučit na hřbitově 
nebo v krematoriu? chcete uložit jeho urnu na hřbitově?
Kontaktujte kněze co nejdříve po úmrtí, je ale nutné domluvit datum a čas rozloučení nebo ulože-
ní urny dříve s knězem než s pohřební službou.

chcete, aby se za vašeho zemřelého nebo živého sloužila mše svatá?
Diář se nachází v sakristii kostela, přijďte proto za knězem před anebo po mši sv. domluvit s ním 
nejvhodnější termín v tom kostele, kde chcete, aby se mše sloužila.

Jste pokřtěni, ale nebyli jste připravováni ke zpovědi a k svatému přijímání?
Stejně hledajících jako vy je mnohem více a proto se nebojte kontaktovat kněze. Příprava dospě-
lých k přijetí těchto svátostí probíhá společně s dospělými, kteří se připravují ke křtu, ve farním 
centru (Čajkovského 36, Praha 3) – viz výše.

nebyli jste u biřmování?
Svátost biřmování se v naší farnosti uděluje dospělým křesťanům každoročně na podzim.  Zájemci ať 
se přihlásí osobně u P. Víta Uhra na tel. 731 625 910
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k 31. 12. 2016
výše dluhu (úvěr) 3 851 550,29  Kč
povinná měsíční splátka: 29 324 Kč
sbírka na splácení úvěru (prosinec 2016): 17 580 Kč

č. ú. farnosti: Sberbank 4200172251/6800
VS na opravu kostela sv. Anny: 26072013

Úterý 15.00–17.00 výpomocný duchovní 
Antonín Ježek

Středa 8.30–11.30 administrátor 
Vít Uher

Čtvrtek 13.30–16.30 administrátor 
Vít Uher

kostel sv. Prokopa
(Sladkovského nám.)

kostel sv. Anny
(Tovačovského ul.)

kostel sv. rocha
(Olšanské nám.)

Pondělí 18.001)

Úterý 18.002)

Středa 18.00 6.003)

Čtvrtek 18.004)

Pátek 18.00

Sobota 8.005)

Neděle 9.30 8.00 11.00 17.00
 

Kontakty:
administrátor farnosti: P. Vít Uher e-mail: zizkov@efara.cz
mobil: (00420) 731 625 910 web: www.farnost-zizkov.cz

1) s latinským ordináriem, 
4krát ročně v tridentském ritu

2)  každé poslední úterý v měsíci 30 minut 
přede mší výstav Eucharistie

3) v červenci a srpnu mše sv. nejsou, v době adventní 
zpíváme roráty.

4) každý první čtvrtek v měsíci po mši sv. eucharis-
tická adorace do 20.00

5) vždy druhou sobotu v měsíci po mši sv. úklid 
kostelů 

Ekonomické okénko

Úřední hodiny v kanceláři
(Čajkovského 669/36, 130 00 Praha 3-Žižkov)

Mše svaté ve farnosti sv. Prokopa v Praze 3-Žižkově
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DĚKUJEME ZA VŠECHNY VAŠE DARY – jen díky nim můžeme i my dále pomáhat


