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III. zastavení (Via Dolorosa Jeruzalém)
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Drazí farníci!
Je to jakoby včera, kdy jsem psal úvodní slovo na březen a již vstupujeme do 
měsíce, ve kterém máme prožívat vyvrcholení všeho toho, o co se v postní době 
snažíme: obrácení, pokání a kajícnost se má proměnit v neutuchající radost, 
která plyne z proměny, kterou nám daroval Ježíš Kristus svou smrtí na kříži 
a především svým Zmrtvýchvstáním. Člověk již není určen pro smrt, ale má 
plnost naděje na život věčný skrze víru ve zmrtvýchvstalého Krista. Všechny 
zásadní události ze života Ježíše Krista: Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma, 

ustanovení Nejsv. Svátosti tedy Eucharistie a svátosti kněžství, ale i kruté umučení a smrt našeho 
Pána, a nakonec jeho slavné Zmrtvýchvstání, budeme prožívat ve Svatém týdnu, který je nejinten-
zivnějším týdnem celého liturgického roku. Budeme chodit často do Božího domu, abychom se 
účastnili obřadů, které nám nejenom připomínají, ale především zpřítomňují neopakovatelnou hod-
notu jeho vykupitelské oběti. Budeme slyšet mnoho textů z Písma sv., které již známe a které nás 
do těchto událostí uvádějí. Přesto všechno by se mohlo stát, že tyto svátky prožijeme pouze svou 
přítomností, tělesně, budeme v kostele, ale může nám uniknout onen velice důležitý osobní rozměr, 
který spočívá v niterném přiblížení se k trpícímu Kristu a přebývání s ním v bolestných okamžicích 
jeho života, které nás ale zachránily a darovaly život věčný. Právě v těchto dnech bychom měli více 
usilovat o větší usebrání a ztišení v našem každodenním životě, aby tyto důležité události neprošly 
jakoby kolem nás bez užitku, ale naopak nám pomohly utužit naši víru a dodaly větší odhodlanosti 
k jejímu autentičtějšímu prožívání. Rozmlouvat s naším trpícím Pánem a bdít u jeho hrobu a tím 
chtít zadostiučinit za hříchy svoje i bližních a projevit trochu více lásky, bude možné při adoracích 
jak na Zelený čtvrtek v Getsemanské zahradě, tak u Božího hrobu na Velký pátek večer a celou 
Bílou sobotu. Adorace je klanění se tomu, který se k nám sklonil z nebes, aby naše ubohá lidská 
přirozenost mohla být zbožštěna. Kolikrát říkáme, že nemáme čas na modlitbu, na eucharistickou 
adoraci atd. máme mnoho povinností a termínů. Ale kdy jindy bychom se měli zastavit než právě 
o těchto svátcích a rozjímat o tom, co je podstatou mého života a jakým způsobem kráčím v životě 
s Bohem a jak plním jeho vůli nebo jestli ji vůbec plním. Co ode mě Pane žádáš? Jak Tě mám lépe 
následovat, co je potřeba změnit v mém životě, aby odpovídal Tvé vůli? Jak mám lépe usilovat 
o moje posvěcení a přiblížení se Tobě? Jaký je můj každodenní život s Tebou? S jakou láskou Tě 
přijímám ve svátostech a jak toužím, aby moje láska rostla? To jsou možná jen některé z mnoha 
otázek, které si můžeme položit ať již v Getsemanské zahradě anebo před Božím hrobem. Zde si 
také můžeme uvědomit, že i my jednou budeme stát před Božím soudem, a proto se zeptat sami 
sebe, jak bych obstál, kdyby mě Ježíše Kristus povolal právě dnes. Jsem připraven anebo vidím, 
co všechno je ještě „v nepořádku“ a co je třeba ještě napravit. Tváří v tvář ukřižovanému Kristu 
mnohem lépe vnímáme, co je v našem životě podstatné a co je druhotné, což je velmi důležité, 
neboť v běhu každodenního života nám toto někdy trochu uniká, a my podléháme vlivu světa, že to 
nejdůležitější je zde na zemi, a ne v nebi. Tím se dostáváme k podstatě a vyvrcholení velikonočních 
svátků: Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. On přemohl smrt, a proto i my máme ve víře v něho naději, 
že náš život bude moci vyústit ve věčné blaženosti, kde přebývá On se všemi svatými, tedy těmi, 
kteří si uchovali víru až dokonce a upřednostnili ji před vším ostatním. Z tohoto hlediska nám 
dává křesťanská víra úplně nový rozměr. Neexistuje nic bolestného, co bychom nemohli skrze 
víru unést anebo překonat. Po každém Velkém pátku, tedy po kříži nastává již pouze věčná radost 
ze Zmrtvýchvstání a kříž je tak oslaven, a proto proměněn v nástroj spásy. Kéž v nás velikonoční 
svátky obnoví odhodlanost kráčet věrně ve stopách našeho Pána a za všech okolností mu důvěřovat 
a jednat podle jeho slova.
Přeji vám ze srdce požehnané a milostiplné svátky velikonoční P. Vít    
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duben 2017

1 so 4. postní týden

2 ne v. nedĚle PoSTnÍ (Smrtelná)

3 po 5. postní týden

4 út 5. postní týden, sv. Izidora, učitele církve

5 st 5. postní týden

6 čt 5. postní týden

7 pá 5. postní týden, sv. Jana Křtitele de la Salle první pátek

8 so 5. postní týden

9 ne kvĚTná nedĚle

10 po Svatý týden

11 út Svatý týden

12 st Svatý týden

13 čt ZelenÝ ČTvRTek

14 pá velkÝ PáTek den přísného postu

15 so bÍlá SoboTa

16 ne SlavnoST ZMRTvÝCHvSTánÍ PánĚ
Hod boží 
velikonoční

17 po velikonoční Oktáv

18 út velikonoční Oktáv

19 st velikonoční Oktáv

20 čt velikonoční Oktáv

21 pá velikonoční Oktáv

22 so velikonoční Oktáv

23 ne II. nedĚle velIkonoČnÍ

24 po 2. velikonoční týden, sv. Jiří, sv. Fidelia ze Sigmaringy

25 út sv. Marka, evangelisty svátek

26 st 2. velikonoční týden

27 čt 2. velikonoční týden

28 pá
2. velikonoční týden, sv. Petra Chanela, 
sv. Ludvíka M. Grigniona

29 so sv. Kateřiny Sienské, učitelky církve, patronky Evropy svátek

30 ne III. nedĚle velIkonoČnÍ
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předvelikonoční možnost sv. smíření
úterý 11. 4. v 17.00 mše sv. 
a příležitost ke sv. smíření

třetí skrutinium katechumenů
neděle 2. 4. v 9.30 sv. Prokop

výstav nejsvětější Sv. oltářní
čtvrtek 6. 4.  po mši sv. do 20.00 – Sv. Prokop

úterý 27. 4. v 17.30 v kostele sv. Anny

sbírka na splátku farního úvěru
neděle 2. 4. (všechny kostely)

pobožnost křížové cesty
pátek 7. dubna v 17.15

Velký pátek 14. 4. v 15.00
Sv. Prokop

setkání ministrantů
neděle 2. 4. v 17.00, farní centrum

předvelikonoční úklid kostelů
sobota 8. 4. mše sv. v 8.00 – Sv. Prokop

Milí farníci, 
měsíc březen přinesl několik okamžiků zastavení se v poměrně rychle plynou-
cím čase. Hned ze začátku to byla Popeleční středa, kterou jsme vstoupili do 
postního období. Moc vám doporučuji alespoň jedním okem mrknout na myš-
lenky papeže Františka. Průzračná slova, které vedou přímo do srdce. Dalším 
okamžikem, který chci zmínit, je Sbírka solidarity, kterou organizuje jedna ital-
ská humanitární organizace. Jedná se o velmi zajímavý projekt, kterým jsme 
svojí aktivní účastí pomohli těm, kteří to nejvíce potřebují a jsou v nouzi. Ob-

lékli jsme se do žlutých vest a v jednom předem domluveném supermarketu jsme oslovovali lidi 
a rozdávali tašky se seznamem potravin, které by zákazici mohli a chtěli zakoupit pro nuzné. 
Setkali jsem se s velkou srdečností mnoha lidí. Po celém dni jsme takto vybrali téměr 950 kg 
různých potravin, které poputovaly Misionářúm lásky, kteří pečují o lidi na okraji společnosti. 
Další víkend jsme absolvovali víkendovou duchovní obnovu s postním zamyšlením. 
Milí farníci, přeji vám požehnané a pokojné dny Velkého týdne. Ať jsou tyto dny tichým a po-
korným zastavením se před největšími událostmi Pánova vykupitelského díla. 
Na viděnou o Velikonocích!

Chrám Božího hrobu (uprostřed), Jeruzalém

Golgota, Chrám Božího hrobu
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HLAS PeTROVA nÁSTuPCe

Pravdivost a síla liturgických úkonů

z encykliky Svatého Otce Pia XII. Mediator Dei (1947).

Církev si snažně přeje, aby se všichni věřící vrhli k nohám Spasitelovým a aby mu vyznávali svou 
úctu a lásku; snažně si přeje, aby zástupy lidu po přikladu dětí, které s radostným jásáním šly vstříc 
Kristu, když vjížděl do Jeruzaléma, prozpěvovaly hymny a doprovázely Krále králů a nejvyšší-
ho původce všeho dobrodiní chvalozpěvy a díkůčiněním; aby z jejich rtů vycházely modlitby tu 
prosebné, tu radostné a děkovné, jimiž by zakoušely, jako kdysi apoštolové u jezera tiberiadské-
ho, pomoc jeho milosrdné lásky a jeho moci; anebo jako Petr na hoře Tábor sebe a všechny své 
věci s odevzdaností ponechaly Bohu, vedeny osvíceními a vnuknutími blažené kontemplace.  
Každý musí tedy vědět, že nemůže Boha důstojně oslavit, neobrátí-li svou duši k dosažení 
dokonalého života, a že bohopocta, kterou církev vzdává ve spojení se svou božskou Hlavou 
Bohu, je k dosažení svatosti co nejúčinnější. 
Při liturgických úkonech, a zvláště při vznešené oběti oltářní, nepochybně pokračuje dílo našeho 
vykoupení a přivlastňuje se nám jeho ovoce. Kristus každodenně působí naší spásu ve svátostech 
a ve své oběti a skrze ně lidské pokolení neustále očisťuje a Bohu zasvěcuje. Mají tedy objektiv-
ní moc, jíž skutečně dávají naším duším účast na božském životě Ježíše  Krista. Proto mají ne 
z naší moci, nýbrž z moci Boží účinnou sílu k tomu, aby spojily zbožnost údů se zbožností Hlavy 
a utvořily z ní jaksi úkon celé společnosti. Z těchto hlubokých důvodů někteří uzavírají, že veškerá 
křesťanská zbožnost musí spočívat v tajemství tajemného Těla Kristova, bez jakéhokoliv ohledu 
„osobního“ či „subjektivního“; a proto se domnívají, že se mohou zanedbávat ostatní úkony nábo-
ženské, které nejsou s posvátnou liturgií úzce spjaty a které se konají mimo veřejnou bohopoctu.  
Je jistě pravda, že svátosti a oběť oltářní mají vnitřní sílu, pokud jsou to úkony samého Krista, 
který sděluje a vylévá milost božské Hlavy do údů tajemného Těla, ale k tomu, aby dosáhly 
pravé účinnosti, vyžadují dobré přípravy naší duše. Proto sv. Pavel s ohledem na eucharistii 
napomíná: „Ať zpytuje však každý sám sebe, a pak ať z toho chleba jí a z kalichu pije.“ Je 
však třeba poznamenat, že tyto údy žijí a že mají vlastní rozum a vůli; proto je naprosto nutné, 
aby přiložily ústa k prameni, požily životadárného pokrmu, přetvořily jej v sebe a odstranily 
vše, co může bránit účinnosti tohoto pokrmu. Je tedy nutno potvrdit, že dílo vykoupení, které 
samo o sobě nezáleží na naši vůli, vyžaduje vnitřního úsilí naší duše, abychom mohli dosáhnout 
věčné spásy.
Církev usiluje, aby nejenom činností svých služebníků, nýbrž i činností jednotlivých věřících tak-
to spojených duchem Ježíše Krista, týmž duchem pronikla život a činnost soukromou, rodinnou, 
sociální a dokonce i hospodářskou a  politickou. Tedy, aby všichni ti, kteří se nazývají syny Bo-
žími, mohli snáze dosáhnout vytčeného cíle. A když nám předkládá k rozjímání tajemství našeho 
Vykupitele, vyprošuje svými modlitbami ony nadpřirozené dary, jimiž se její synové co nejvíce 
naplňují z moci Kristovy duchem těchto tajemství. Jeho vlivem a mocí můžeme za spolupráce své 
vůle přijmout životodárnou sílu jako ratolesti ze stromu a jako údy z hlavy; a tak se můžeme krok 
za krokem a usilovnou prací přetvořit „v míru věku plnosti Kristovy.“ (Efes. 4,13).
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Mudr. Marie vařílková (61) je dětská lékařka ve Fakultní nemocnici Královské 
Vinohrady. Dělá jí radost, když může dětem i rodičům pomoci.

Pocházíte z doktorské rodiny?
Vůbec ne. Narodila jsem se v Prachaticích, 
většina členů mojí rodiny byli zemědělci. Ani 
svoje dvě děti jsem ke studiu medicíny nenu-
tila, ale také neodrazovala. Snažila jsem se je 
podporovat v tom, co oni chtěli.

Proč právě pediatrie?
Touha studovat pediatrii se ve mně objevila už 
na základní škole, samozřejmě s přáním po-
máhat. Jsem ráda, že se mi toto přání vyplni-
lo. I když jsem se často vracela k názoru otce 
mého spolužáka, že medicína pro ženy není 
dobrá volba (byl to pečlivý primář interny). 
Pracovní doba, noční služby a průběžné stu-
dium je časově náročné. Kolik času dát ještě 
rodině a kolik práci a studiu? Tady by mohl být 
čas nekonečný. Pediatrie je taková “Popelka“ 
mezi obory, zároveň je náročná, musíte komu-
nikovat s rodiči i dětmi.

Je rozdíl mezi prací na obvodě a v nemoc-
nici?
Práce v nemocnici je zajímavá tím, že můžete 
dítě vidět prakticky trvale v průběhu nemoci, 
radujete se z každého malého zlepšení. Na ob-
vodě je trochu jiný způsob práce, každopádně 
je také zajímavé sledovat, jak vám dítě doroste 
až do dospělosti.

Nyní pracujete ve vinohradské porodnici, je 
něčím specifická, odlišná od jiných porod-
nic?
Myslím, že praxe je stejná jako v jiných ne-
mocnicích, jen zde není jednotka intenzivní 
péče, takže některé nemocné nebo nedonošené 
děti musíme převézt na jiné pracoviště. Ale še-
trný převoz a další péče o novorozence je dobře 
zabezpečena. Je jen nevýhoda, že maminky ná-
sledují své dítě, až když jsou samy v pořádku.

Poradila byste prvorodičkám, co by měly před 
porodem určitě vědět?
Je dobré navštívit předporodní kurz tam, kde se 
maminka rozhodla rodit. Seznámí se s prostře-
dím, dozví se, co si sebou vzít do porodnice. Ne-
shledávám užitečným přílišné hledání informací 
na internetu. Ne vždy si je maminky správně 
vysvětlí, ne vždy jsou informace pravdivé a ne 
vždy jsou rady maminek, které rodily, správné. 
To se týká i individuálního plánu porodu, který 
rodička předloží. Stává se, že maminky něco od-
mítají, ale na dotaz, zda ví k čemu daný výkon, 
vyšetření nebo lék slouží, nedokážou odpovědět. 
To samozřejmě nevadí, mohou to klidně před 
porodem nebo po porodu konzultovat na místě 
a rozhodnout se. Já mohu poradit, ale nemohu 
nikoho k ničemu nutit (pokud to nevyžaduje 
akutní stav dítěte). A musím říci, že vždycky si 
sama sobě kladu otázku, zda bych to tak chtěla 
i pro své nejbližší (děti, vnoučata).

I po narození miminka se mohou dostavit kro-
mě radosti těžké stavy. Jaké služby v tomto 
ohledu porodnice nabízí?
Ojediněle se i v porodnici mohou vyskytnout 
smutné okamžiky. Očekává se narození zdravé-
ho miminka, i když víme, že to tak vždycky být 
nemusí. Ohledně nemocného dítěte se stav musí 
řešit, jak jsem výše uvedla. Co se týká psychické 
podpory, je důležitý rozhovor lékaře s rodičkou. 
Většinou se konkrétně v daném okamžiku nedá 
mnoho říci nebo slíbit, ale je důležité pokračo-
vat v kontaktu, dát mamince nebo jejím blízkým 
kontakt, kam a kdy je vhodné zavolat nebo dojet 
se podívat. Pokud je v nemocnici, udržovat s ní 
kontakt a průběžně s ní hovořit o stavu děťátka. 
V případě potřeby je možná podpora psycholo-
ga, vyšetření psychiatrem a samozřejmě na přá-
ní matky je možné zkontaktovat kněze.

  -im-

anselm Grün: kořeny. Kořeny jsou téma, které propojuje jak život jedince, tak kultury a civiliza-
ce, duchovní život stejně tak psychologii. Problémy našní doby jsou spojovány s vykořeněním, ode-
hrávající se jak na úrovni člověka, tak společnosti. Je to tématem duchovního života i psychoterapie.
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na Černém mostě
•	 přijďte	se	setkat	s	dalšími		

obyvateli	Černého	Mostu	
•	 přijďte	se	poradit	
•	 přijďte	se	pobavit

neDěle 23. Dubna 2017
Černý	Most,	Praha	14

Den, který může změnit Váš život

KopečeK milosrDenstVí
Irvingova ulice, Praha 9 – Černý Most

14.00 hod.		 zahájení programu	na	Kopečku	milosrdenství
15.00 hod.		 modlitba korunky božího milosrdenství		

a	příležitost	ke	zpovědi	nebo	duchovnímu	
rozhovoru	s	knězem	

17.00 hod. 	 slavnostní mše svatá	za	doprovodu	farního	
sboru	u	kostela	sv.	Bartoloměje	

18.30 hod.		 společná	hostina na podobenství agapé

oáza - Centrum Farní Charity prahy 14
Maňákova 754/22, Praha 9 – Černý Most 

14.00-17.00 hod.	 muDr. iva ondráčková,	psychiatrička		
a	psychoterapeutka	nabízí	skupinové	setkání	
s	krátkou	přednáškou	a	diskusí	„Když bolí 
duše“ aneb co chcete vědět o psychiatrii  
a psychoterapii	-	můžete	se	ptát	na	vše,		
co	vás	zajímá	o	prevenci	a	léčbě	psychických	
potíží.	setkání	je	zamýšleno	jako	skupinové	
povídání	v	kruhu,	opakuje	se	ve	14.00,	15.00	
a	16.00	hodin.	

14.00-17.00 hod.	 mgr. richard novák, příležitost  
ke konzultacím ve složitých životních  
situacích s advokátem

Poradenství	je	poskytováno	odborníky	v	daných	oborech		
v	rámci	Dne	milosrdenství	zdarma.

pleChárna
Bryksova 1002/20, Praha 9 – Černý Most

14.00 – 17.00 hod. 	ing. mgr. marie nováková,	poradce,	kouč,	
rodinný	terapeut	systemická práce  
s párem a rodinou	

14.00 – 15.00 hod.	 individuální	konzultace,	poradenství,		
koučink

15.00 – 16.00hod.	 interaktivní	seminář	Jak posílit a upevnit 
vztahy v rodině 

•	 nemoci	vztahů	a	jejich	léčení	
•	 posilujeme	imunitu	vztahů	
•	 restart	vztahu	(odpuštění,	nový	začátek)	

16.00 – 17.00 hod.	 individuální	konzultace,	poradenství,	koučink

Centrální parK
PosPíchalova	ulice,	Praha	9	–	Černý	Most

20.00 hod. 													vystoupení	lucie bílé	u	příležitosti		
Dne	smíření	a	milosrdenství	

	 moderuje	páter	edward Walczyk,		
farář	římskokatolické	farnosti	

	 u	kostela	sv.	Bartoloměje	v	Kyjích	u	Prahy
	 vstup	zdarma.

Pořádá	Římskokatolická	farnost	u	kostela	sv.	Bartoloměje	v	Kyjích	u	Prahy	za	podpory	Městské	části	Praha	14.
www.farnostkyje.cz 

www.praha14.cz

Galerie 14
Náměstí Plukovníka Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most

14.00 -17.00 hod. miroslav Horníček a odkrývání jeho  
Dobře utajených houslí 

•	 setkání	s	renesanční	osobností	významného	
českého	herce,	spisovatele,	dramatika,	
fotografa	a	výtvarníka	

•	 výstava	jeho	koláží	
•	 zamyšlení	se	nad	momenty	smíření		
v	jeho	životě	

•	 pořadem	provází	Milan	svoboda	

Pořad	se	uskuteční	celkem	třikrát,		
začátek	ve	14.00,	v	15.00	a	v	16.00	hodin.	
vstup	zdarma.

2

1

3

4

5
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Pražský hrad jsme minule opustili v závěru románského období, v době, kdy na místě sta-
robylé svatovítské rotundy již stála monumentální bazilika. Než ale hradní areál skutečně 
opustíme a začneme se rozhlížet v širším okolí, pojďme ještě zjistit, jaké další svatyně, 
kromě dvojice bazilik (sv. Víta a sv. Jiří), zde v raných etapách vývoje areálu stály.

stála v těsné blízkosti katedrály, východně od 
starého proboštství, se kterým byla stavebně spo-
jena. Jednolodní kaple s apsidou, ozdobenou lizé-
nami, byla zbudována nejspíše v první polovině 
11. století. Na počátku 18. století byla barokně 
upravena a k jejímu zbytečnému zboření došlo 
až v roce 1880. Důvodem její likvidace bylo, aby 
kaple nebránila pohledu na nově stavěnou loď 
katedrály z 3. hradního nádvoří. V jeho prostoru 
kdysi stával nevelký (12 x 7,4 m) románský kostel 
neznámého zasvěcení -
Kostel (zvaný) sv. Bartoloměje (B)
někteří badatelé ztotožňovali s kaplí sv. Ondřeje, 
nebo sv. Tomáše. Není možné vyloučit ani vari-
antu, že se jednalo o kapli Panny Marie.   
V průběhu 12. století byl vybudován částečně do-
sud dochovaný románský královský palác, k ně-
muž se na východní straně připojovala palácová 
kaple Všech svatých (C),
která měla půlkruhovou apsidu a dvěma poli kří-
žové klenby zaklenutou obdélnou loď.

Po požáru svatojiřského kláštera v roce 1142 mu-
sel být znovuvybudován nejen kostel sv. Jiří, ale 
také 
kaple Panny Marie 
(později sv. Anny, D)
 nacházející se ve východní části areálu kláštera. 
Kaple se skládala z protáhlé lodi a půlkruhové 
apsidy. Vnitřní rozměry kaple dosahují cca 11,5 
x 5,5 m. Je možné, že původní kaple vznikla již 
v 10. století nad hrobem abatyše Mlady.
Kaple sv. Jana Křtitele (E),
v písemných pramenech připomínána od závěru 
14. do první čtvrtiny 17. století, bývá umísťována 
do východní části Pražského hradu. Konkrétně 
měla stát v místech domů čp. 9 a 10 v Jiřské ulici. 
Jeho zdivo se nepodařilo bezpečně nalézt, ale pro 
přibližnou správnost lokalizace by mohly svědčit 
nálezy hrobů, datovaných do 12. století, v okolí 
těchto domů. 

-lb-

Kaple sv. Mořice (na obrázku označen písmenem A)

Legenda k obrázku:
Areál Pražského hradu v románské době, podle Karla Fialy. Doplnění legendy: 1 – poloha nej-
staršího kostela Panny Marie (podle I. Borkovského); 2 – kostel sv. Jiří; 3 – rotunda sv. Víta; 
4 – bazilika sv. Víta.
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1.  května pojedeme na Petřín
Letošní výlet s vozíčkáři za-
míří 1. května odpoledne na 
Petřín. 
Ve 14:00 bude sraz před Do-
movem důchodců v Habrové 
ulici 2, Praha 3 – Jarov, po 
nástupu nás autobus odveze 
do Strahovské ulice. Odtud 
vyrazíme už do Petřínských 
sadů k rozhledně, bludiš-
ti, kolem chrámu svatého 
Vavřince a Štefánikovy hvěz-
dárny do Růžového sadu. 
Zde si posedíme u malého 
občerstvení – káva, koláče 
– z vlastních zdrojů. Kolem 
16:30–17:00 h. vyjedeme do 
Šermířské ulice, kde na nás 
bude čekat autobus, který nás odveze zpět k Domovu do Habrové ulice.
Prosím všechny, kdo mají čas a chuť obětovat půldne volna a vyvézt nechodící seniory na 
výlet/vycházku, aby se přihlásili tel. na č. 774 350 701 nebo mailem
hilbertova.vaclava@seznam.cz , abych věděla, kolik lidí můžeme na výlet vzít.
Loňský výlet na Vyšehrad se všem vozíčkářům i jejich průvodcům líbil, a tak doufám, že 
nám i letos bude přát počasí a rozkvetlý Petřín zase všechny potěší ☺.
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Kardinál Allucingoli patřil k hlavním poradcům 
papeže Alexandra III. Jeho zvolení papežem 
1. září 1181 sice proběhlo bez obtíží, avšak jeho 
pontifikát klidný nebyl. Vysvěcen byl 6. září, ale 
větší část své vlády prožil mimo Řím. Z nebez-
pečného Říma utekl a setkal se s císařem Svaté 
říše římské Fridrichem Barbarossou. V listopadu 
1184 ve Veroně, kde se konala synoda, společně 
vydali dekret proti kacířům (katarům a valden-
ským). Touto bulou (nazvanou Ad abolendam) 
papež předpokládal, že každý biskup bude 
z vlastní vůle pátrat po kacířích ve své diecézi.
Papežem byl zvolen ve Velletri (jihovýchodně 
od Říma) a již v listopadu 1181 se vydal do Říma, 
ale tamější republikáni mu tak ztrpčovali život, 
že se v březnu 1182 vrátil do Velletri. Přivedl 
zpět do Církve krále skotského a po cestě po 
papežských územích se znovu pokusil o návrat 
do Říma. Podmínky se však nezlepšily a tak jej 
v roce 1183 opět opustil.
Krátkou dobu strávil v jižní Itálii a v Bologni 
a v červenci 1184 navštívil Veronu. Tam spolu 
s císařem Fridrichem, s nímž měl napjaté, ale 
uspořádané vztahy, svolal na říjen a listopad sy-
nod, který odsoudil vzmáhající se hereze mani-
cheismu.

Základem manicheistické hereze je dualismus 
dobra a zla. Její stoupenci odmítali požívání al-
koholu a masitých jídel, tělesnou práci, hroma-
dění majetku a plození dětí. V Evropě se projevil 
vliv manicheismu hlavně v učení balkánských 
sekt bogomilů a paulikiánů; jeho myšlenky pře-
trvaly i v učení katarů a albigenských. 
Veronu pak Lucius III. už nikdy neopustil, do 
Říma se pak už nikdy nevrátil. Vzpurné Římany 
ale exkomunikoval.
Fridrich Barbarossa zasnoubil svého syna Jin-
dřicha s dcerou sicilského krále Rogera II. Toto 
spojení znamenající svazek mezi Svatou říší 
římskou a Normany bylo pro Papežský stát ve-
lice nebezpečné a do budoucna se stalo problé-
mem číslo jedna, protože papežové udržovali 
nezávislost svých území na císaři právě pro-
střednictvím Normanů a toto politické zasnou-
bení Fridrichova syna Jindřicha s dcerou krále 
Rogera by tato taktika byla neúčinná. Papež toto 
dobře věděl a proto se zasnoubením zásadně ne-
souhlasil.
Lucius III. zemřel 25. listopadu 1185 ve Veroně 
a pohřben byl v místním dómu.

zdroj: Ch. Coulombe: Náměstkové Kristovi, 
internet Wikipedie

171. LuCIus III.
(1181 – † 1185)

Vlastní jméno 
nebo rod:

Ubaldo Allucingol

Původ: Itálie

Datum narození: asi 1110

Místo narození: Lucca, Itálie

Datum zvolení: 7. 9. 1181

Datum úmrtí: 25. 11. 1185

Místo úmrtí: Verona, Itálie

Místo pohřbu: katedrála Verona, Itálie

Pontifikát: 4 roky 2 měsíce 25 dní
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Milí farníci.
Srdečně Vás zvu na autobusovou pouť, která se uskuteční v sobotu 6. května. Pojedeme na ma- 
riánské poutní místo Klokoty u Tábora, kde bychom měli mši svatou a následně prohlídku poutního 
areálu. Potom bychom jeli do premonstrátského kláštera Milevsko, který je nově opravený a s jistě 
velice zajímavou historií. Protože je to první sobota, můžeme tím tak velice pěkně zakončit pobož-
nost devíti prvních sobot v měsíci, které jsme začali konat v září, a to v roce 100. výročí zjevení 
Panny Marie ve Fatimě.
Prosím vás o přihlášení nejdéle do neděle 23. dubna 2017 v sakristii kostela sv. Prokopa, sv. Rocha, 
nebo sv. Anny. Při přihlášení je nutné složit zálohu 200 Kč. Celková částka činí 380 Kč. Jídlo je 
možné si vzít s sebou, anebo je též možnost zakoupení nějakého občerstvení na poutním místě 
v Klokotech.
Budu se těšit na společně strávenou pouť s prosbou za duchovní obnovu naši farnosti.

P. Vít Uher.

Komorný súbor Harmonia Classica zo Šamorína sa venuje klasickej hudbe od baroka až po sú-
častnosť, čím prináša pokoj a radosť pre prívržencov tohto žánru. Je to teleso, zložené z profesijne 
odlišne orientovaných nadšencov, ktorých spája láska k hudbe a umeniu.
Začiatky súboru smerujú k návšteve ZUŠ v Šamoríně, kde všetci členovia hrali v školskom slá-
čikovom súbore takmer 10 rokov. Po absolvování štúdia na škole, popri iných povinnostiach ich 
naďálej spájalo nadšenie k hudbe, a tak od roku 2008 
pod vedením Brigity Hegyiovej začal súbor samostat-
ne pracovať. Cieľom súboru je šíriť klasickú hudbu, 
umožniť mládeži, aby mohla po skončení základného 
umeleckého vzdelávania ďalej rozvíjať svoje umelecké 
schopnosti a spoznávala nové skladby v oblasti komor-
nej hudby, ktoré im pomáhajú pri vnímaní krásy a ume-
leckých hodnôt. Spoločné muzicírovanie pomáha pest-
ovať u hráčov cit pre súhru, pre vzájomné porozumenie 
a hlavne rozdávať ľuďom radosť, krásu a harmóniu. 
Súbor sa prvýkrát predstavil v máji 2008 na slávnostnej 
omši v Dóme sv. Štefana vo Viedni, po ktorom nasledo-
vali koncerty v okolitých mestách Šamorína, v Maďar-
skej a v Českej republike.
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Kostel sv. Prokopa Praha Žižkov
28. dubna 2017

komorný súbor HArMoNIA CLAssICA

Program:

Christian Friedrich Witt – Suite in F dur
Entrée, Sarabande, menuet, Bourée, Menuet

Johann Christoph Pepusch – Triosonate F dur
Largo, Allegro, Adagio, Allegro molto

Georg Philipp telemann – Triosonate C dur
Dolce, Allegro, Grave, Allegro

Christoph Willibald Gluck – Pizzicato

Antonio Vivaldi – Concerto in Do Maggiore
Allegro, Largo, Allegro

Silvane Tallé – BeBach Aloula

Robert Faltus – Motýľ baletná hudba pre klavír  a sáčiky 

Merbab Merabishvili – Andantino

Antonín Dvořák – Humoreska

Sugár Rezső – Rondo pre klavír a sláčiky

komorný súbor Harmonia Classica Šamorín (Sk)
umelecká vedúca: Brigita Hegyi
koncertmajster: Jenő Hideghéty 

husle
Almási Klára, Bódis Magdolna, Gódány Tibor, Horváth Kitti, Kiss Zsuzsanna,

Lovász Ákos, Méry János, Plutzerová Silvia, Vargová Renata
violoncello 
Nagy Gergő

klavír
Domsitz Erika
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den biblické souřadnice obsah čtení
1. So
2. ne 1 Kor 1, 1–17 Rozkol ve sboru
3. Po 1 Kor 1, 18 – 2, 16 Boží moudrost je lidem bláznovstvím
4. Út 1 Kor 3, 1–23 Pravý pohled na Boží služebníky
5. St 1 Kor 4, 1–21 Apoštol a korintská církev
6. Čt 1 Kor 5, 1 – 6, 20 Případy nemravnosti
7. Pá 1 Kor 7, 1–40 Manželství a zdrženlivost
8. So
9. ne 1 Kor 8, 1–13 Maso obětované modlám
10. Po 1 Kor 9,  1–27 Apoštolův příklad svobody
11. Út 1 Kor 10, 1 – 11, 1 Ohled na druhé
12. St 1 Kor 11, 2–34 Řád při shromáždění a večeři Páně
13. Čt 1 Kor 12, 1 – 13, 13 Láska je nejvyšším darem
14. Pá 1 Kor 14, 1–40 Jazyky a proroctví
15. So
16. ne 1 Kor 15, 1–58 Ježíš Kristus vstal z mrtvých
17. Po 1 Kor 16, 1–24 Osobní přání a pokyny
18. Út 2 Kor 1, 1–11 Díkůvzdání
19. St 2 Kor 1, 12 – 2, 11 Vysvětlení vztahu ke Korintským
20. Čt 2 Kor 2, 12 – 3, 6 Apoštol, svědek Kristův
21. Pá 2 Kor 3, 7 – 4, 18 Služebníci nové smlouvy
22. So
23. ne 2 Kor 5, 1 – 6, 10 Poselství nového života
24. Po 2 Kor 6, 11– 7,16 Obnova vzájemné lásky
25. Út 2 Kor 8, 1–15 Výzva ke sbírce
26. St 2 Kor 8, 16 – 9, 15 Pavlovi pověřenci
27. Čt 2 Kor 10, 1–18 Apoštolská sebeobhajoba
28. Pá 2 Kor 11, 1–33 Pavel a falešní apoštolové
29. So
30. ne 2 Kor 12, 1 – 13, 13 Strach o Korintské

První List Korinťanům (řec. Prós Korinthíous a´ = První Korinťanům); Apoštol Pavel napsal tento list 
pravděpodobně během své třetí misijní cesty někdy kolem Velikonoc r. 56 po Kr. Bezprostředním pod-
nětem k jeho napsání byly nejen znepokojivé zprávy z této církevní obce, ale také žádost Korintských 
o konkrétní odpovědi na některé otázky. A tak Pavel řeší roztržky a stranickost, nemravnost v řadách 
křesťanů, soudy před světskými soudci, maso obětované předtím modlám apod. Upozorňuje také na 
to, že všechna charismata mají sloužit církvi a největším darem, který máme praktikovat, je láska. Právě 
v této knize se nachází proslulá třináctá kapitola, obsahující hymnus na lásku. 
Druhý list Korinťanům (řec. Prós Korinthíous b´ = Druhý Korinťanům) byl napsán jako reakce na na-
pětí, které vzniklo mezi Korintskými a Pavlem. Pavel ho píše z Efezu už poté, co předtím Korint krátce 
navštívil osobně. Jeho učedník Titus mu v Makedonii oznámil, že krize v Korintě je zažehnaná a ještě na 
podzim roku 57 napsal Pavel tento list, v němž se snoubí smutek s radostí, obavy s nadějemi, něha s roz-
hořčením. A tak Druhý list Korinťanům patří k literárně nejhezčím a nejdojemnějším Pavlovým listům.
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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 B
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. 3. 2017
výše dluhu (úvěr) 3 797 991,7 Kč
povinná měsíční splátka: 29 324 Kč
sbírka na splácení úvěru (březen 2017): 13 556 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 8.30–11.30 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 v kostele sv. Rocha

2)  každé poslední úterý v měsíci 30 minut přede mší 
eucharistická adorace

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

4) každý první čtvrtek v měsíci po mši sv. 
eucharistická 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


