
Gothard
měsíčník (nejen) pro bubenečské farníky

ážení a milí farníci,
před několika týdny byl ustanoven v našem 
společenství mladý muž Vojta službou 

Eucharistie – jakkoli zní tento obrat divně, je to 
nejen opravdu služba, ale rovněž opravdu Eucha-
ristie, tedy nikoli služba knězi, nikoli sobě. Člověk, 
který souhlasí se svým pověřením trvalého nebo 
dočasného akolyty (neboli pomocníka se svatým 
přijímáním), by si měl být vědom toho, že se tím 
souhlasem nedostává do žádné církevní VIP kate-
gorie, ale naopak řadí se k těm, kteří jsou od toho 
okamžiku mnohem víc než ostatní vázáni povin- 
ností být pro druhé lidi příkladem v obětavém, 
a přesto radostném plnění svého úkolu. 
„Hle, služebnice Páně,“ to byla odpověď Panny 
Marie, když jí Bůh skrze anděla oznámil, že s ní 
počítá jako s Matkou svého Syna. Amen, ať se 
tak stane. To není pouze souhlas k jednorázové 
události, kterou v liturgickém kalendáři nazýváme 
Zvěstování Páně, ale je to souhlas ke všemu,  
co bude po této události následovat.
Stejně tak bychom měli přistupovat ke každému 
pověření v církvi. Jakkoli se i dnes stále najde 
dost lidí, kteří si budou libovat především ve 
vnějších symbolech a slavnostních róbách, které 
více než dvoutisíciletá existence církve s sebou 
přinesla, a jakkoli i dnes (a patrně i v budoucnu) 
je (a určitě i bude) mnoho těch, kteří touží 
především po pompě a veřejných projevech svého 

katolictví, jeho podstata je ukryta právě ve slově 
„služba“ – být tady (jako osoba, přátelé, manželé, 
rodina, farnost) pro druhé: Sloužit sice není ani 
populární, ani snadné, ale na této cestě máme před 
sebou tak úžasné osobnosti, jakým byli nejen Ježíš 
Kristus, ale i Panna Maria, kterou jsme si v před-
chozím měsíci připomínali májovou pobožností.
I když jsem velmi rád, že díky Vojtově odpovědi 
„ať se tak stane“ přibyl mezi námi koordinátor 
služby Eucharistie, k jejímu naplnění máme přeci 
ještě poměrně daleko: V prvních měsících se 
proto zaměříme na to, aby žádná slavnostní mše 
svatá u nás nezůstala bez některého z již jmeno-
vaných pomocníků (a to i za cenu, že si budou 
muset někdy měnit svůj osobní program – i to je 
obsahem slova „služba“), abychom následně do 
konce roku byli schopni nabídnout tuto službu 
i těm z nás, kteří se z důvodu onemocnění ocitají 
mimo kostel. Chceme být  aspoň jednou měsíčně 
k dispozici těm obyvatelům svatogothardské 
Bubenče, kteří budou toužit po Ježíšově blízkosti 
v Eucharistii. A ti, kterým říkáme akolyté, jim 
v tom poslouží. I to je důvod k tomu, abychom si 
jich vážili; i to je důvod k tomu, abychom (mod-
litbou, slovem, úsměvem) povzbuzovali i Vojtu, 
který se odhodlal k tomu, že se pod mým vedením 
a ve spolupráci s ostatními pomocníky pokusí 
stanovený cíl této služby postupně v naší farnosti 
uvést. Děkuji mu. Děkuji i vám všem, kteří stále 
více dáváte najevo, že chcete být skutečnými 
křesťany – Kristovými učedníky, kteří se ve stáva-
jící době chtějí od Něj 
učit milovat a sloužit.
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milí farníci

milí farníci. 
Výlet s Jedličkovým ústavem bohužel 
nevyšel. Proto bych v tomto čísle 
udělal pouze shrnutí uplynulého 
půlroku.
některé akce byly zdařilé více, některé 
méně. nejvíce se asi povedla návštěva 
Domu sv. Karla Boromejského,  
po které se lidé zde ošetřovaní ptali, 
jestli ještě někdy přijdeme. 
S otcem milošem už teď máme 
v hlavě akci, kterou připravujeme 
a která se určitě bude líbit mnohým 
z vás. Uděláme maximum, aby 
v příštím roce byly akce lépe  
zorganizované a vědělo se o nich 
víc dopředu. chybami se člověk učí 
a vždy je co zlepšovat. i proto,  
abychom tady nežili jen sami pro sebe.
chtěl bych vám tedy dnes poděkovat 
za podporu a popřát krásné prázdniny. 

Ondra

Milí farníci,
květen byl oproti předcházejícím měsícům  
na program velice bohatý. Kromě „nepatrných“ 
akcí, jako byla např. mariánská pobožnost 
u kapličky v Lysolajích, jsme byli účastni 
Svatojánských slavností Navalis, během kterých 
se po mši v pražské katedrále vydal průvod 
až na Karlův most – na místo, odkud byl Jan 
Nepomucký svržen do Vltavy. Pár dní před tím 
jsme se účastnili Poutě za duchovní povolání na 
Svatou Horu, kde byli pražští bohoslovci třetího 
ročníku přijati mezi kandidáty jáhenského 
a kněžského svěcení. První víkend v květnu 
jsem byl spolu se spolubratrem Kryštofem během 
„Dobrého pastýře“ v nymburské farnosti. Řeklo 
by se, že to zrovna zapomenutá farnost není, ale 
opak je pravdou. Farnost Nymburk je sice živá, 
nicméně zahrnuje i spoustu malých vesniček 
ve svém okolí, kde se v neděli schází ke slavení 
mše svaté kolem patnácti až dvaceti lidí. Byl to 
nádherný víkend, plný povzbuzení a radostí,  
za který vděčíme především otci Jaroslavovi, 
který nymburskou farnost spravuje.
Pátým červnem začíná na fakultě zkouškové 
období. Ověříme si nejen znalosti, které jsme se 
snažili vstřebávat po celý letní semestr, ale také 
vzájemnou podporu a (já především) sílu nervů.
Přeji Vám krásný, skoro-letní čas.                             
                                                

Michal
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Začínají dny, kdy už někteří z nás mají přesné plány, kde prožijí léto. Někdo doma, jiný na horách, 
další u moře. Jedni zůstanou v domácím prostředí Česka, další se vydají do zahraničí. 
Destinace si vybíráme nejen podle zájmu a chutě, ale i podle toho, kolik volného času 
a potřebných financí máme k dispozici.
Je dobré vnímat tyto rozdíly a umět se s druhými podělit alespoň o zážitky nebo o vzpomínky, 
fotografie, pohledy.  Máme-li být doopravdy rodinou bratří a sester, i nastávající letní měsíce nám 
skýtají možnost se k tomuto ideálu o trochu víc přiblížit. Je sice pravdou, že mnohem více než 
pohlednice dnes posíláme pozdravy a fotografie prostřednictvím mobilů či emailů, mnozí vloží 
nejhezčí či nejzajímavější fotografie na Facebook, ale tím více určitě každého potěší klasická pošta. 
Právě proto, že již málokdo ji málokomu posílá. Koupit pohled a známku, vypsat adresu a napsat 
pár slov, do nichž se dá vložit opravdu mnohé. 
Zkuste to i toto léto. Adresa, na niž můžete posílat letní pohlednice, je jednoduchá: 
Římskokatolická farnost u Sv. Gotharda, Krupkovo nám. 32/6, 16000 Praha 6 – Bubeneč.
A první pozdravy již přicházejí:

Queenstown – Milí bubenečští farníci, 
posílám vám mnoho pozdravů od  
protinožců. Daří se mi dobře a moji 
přátelé mi se vším pomáhají. Ačkoliv je 
během dne velmi teplo, večer a ráno se 
nám hlásí přicházející zima.
Tento týden jsem již začala s přístavbou 
své dodávky. Ačkoliv se budu velmi těžko 
loučit se svými přáteli (bez loučení by  
ale nemohlo být vítání), velmi se těším, 
až vyrazím za teplem na sever.
S láskou Petra (Pavlová)

Rokole – 
Milí svatogothardští! Moc vás 

zdravíme z naší svatební cesty. 
Děkujeme vám, že jste s námi 

prožili naši svatbu. 
Myslíme na vás a těšíme se na vás! 
Vaši Terezie + Prokop (Sedláčkovi)   

KUrýr
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V pátek 9. června 2017 se koná již devátý ročník Noci kostelů,  
kdy ve večerních a nočních hodinách otevírá své chrámy většina 
křesťanských církví na území celé České republiky.
Do programu NK 2017 se zapojila i naše farnost, jeho koordiná- 

torkou je Kristina Přikrylová. Pokud chcete pomoct s pečením sladkostí pro příchozí návštěvníky, přineste je v čase 
17:00–17:30 ke kostelu, pověřená osoba je od vás ráda převezme. Chcete-li se zapojit do hlídání a organizo- 
vání celého večera, nabídněte svůj čas na email sediva@me.com, a to až do čtvrtka 8. června 2017.

17:00–21:00 Program pro děti 
organizovaný mladými farníky
Přijďte s dětmi ke kostelu a někdo z mladých se jich 
ujme na tak dlouhý čas, jak nám je svěříte: čekají je 
například drobné sportovní aktivity, různé soutěže, 
návštěva kostela nebo kostelní zahrady.
17:30 Mše svatá
Otec Miloš se v promluvě zamyslí nad tím, kdy 
a proč vznikaly první křesťanské chrámy a proč je 
bubenečský kostel zasvěcen právě svatému Gothardu.
18:30–22:00 Ikonopisecká dílna s Martinem 
Damianem
Ikony se nemalují, ikony se píší; nejznámější český 
ikonopisec Martin Damian si v kostele „otevře“ 
improvizovanou dílnu a před vaším zrakem bude  
psát jednu z ikon, kterou právě tvoří.
19:30–20:00 Cesta za svatým Gothardem 
s Marií Opatrnou
Historička umění seznámí přítomné jak se samotným 
světcem, jehož hrob leží v německém Hildesheimu, 
tak i s historií kostela bubenečské farnosti, která patří 
k nejstarším na území blízkého pražského okolí.
20:00–20:45 Ochutnávka mešního vína
Nebude-li pršet, v kostelní zahradě bude možnost 
ochutnat několik vzorků různých druhů mešního 
vína; k dispozici bude rovněž letáček s informacemi, 
jaké víno lze nazvat mešním a kdo má v ČR právo  
ho vyrábět.

A nA CO Můžete PřIjít AnebO nA CO POzvAt své kAMAráDy A znáMé?  

20:45–21:15 koncert farního sboru
Již tradičně vystoupí v průběhu večera farní sbor, 
jejž od podzimu 2016 vede zkušený sbormistr 
Ondřej Fajstavr; chrámový sbor v posledních 
měsících doznal nejen personálních změn,  
ale obměnil i svůj repertoár, jehož část si budete 
moct vyslechnout.
21:30–22:00 Prohlídka varhan
Nikdo z farníků nezná lépe svatogothardské  
varhany než právě pan František Kop – letitý 
varhaník známý svou dobrotivou povahou 
a laskavým úsměvem přítomné opět zasvětí do tajů 
nejkrásnějšího chrámového hudebního nástroje, 
jakým jsou varhany.  
22:00–22:30 Martin Damian – přednáška 
o historii, teologii a tvorbě ikon
Pokud vás zajímá křesťanský Východ a jeho 
umění, teď je ta správná chvíle vyslechnout si, 
nejen kde a proč vlastně ikony vznikly, ale i to,  
jak se ikony tvoří.
22:30–23:00 Chvíle ticha a meditace 
s hudbou
Závěr Noci kostelů bude patřit tiché meditační 
hudbě, při níž se může každý zastavit v šeru 
nočního chrámu a Bohu, v něhož věříme nebo 
kterého hledáme, říct, co nám v ten večer bude 
ležet na srdci.    

DAlší Otevřené kOstely v PrAze 6:
břevnov – bazilika sv. Markéty (řím. katol. – do 23:45); břevnov – kaple Panny Marie Andělské,  

Šlajferka (řím. katol. – do 21:30);  Dejvice – Husův sbor (CČSH – do 21:00); Dejvice – kaple sv. Michala 
(řím. katol. – do 24:00); Dejvice – kostel sv. Matěje (řím. katol. – do 22:05); liboc – kostel sv. Fabiána  

a Šebastiána (řím. katol. – do 23:00); střešovice – kostel ČCE (ČCE – doba otevření neupřesněna); 
střešovice – kostel sv. Norberta (řím. katol. – do 21:55)
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První pátek
I když každý měsíc má svůj první pátek, v církvi 
jsou tyto dny zvláště zasvěcené Ježíšovu milu-
jícímu srdci – pátek byl vybrán právě proto, že 
je to den, kdy Ježíš prokázal maximální možnou 
lásku a pro naši spásu zemřel na kříži. Vědomí 
této jeho lásky a uznání naší vlastní nehod-
nosti z důvodu opakovaných pádů do hříchu 
vedly koncem středověku k zavedení děkovné 
pobožnosti v katolických kostelích. V letošním 
roce se nám poprvé první pátek v měsíci nekryje 
s žádnou jinou pobožností, a tak můžeme 
společně pokleknout před svatostánkem v pátek 
2. června 2017 po mši svaté, cca v 18.00. 
 
Přijímání do katechumenátu
Tak jako v prvotní církvi i dnes se mnozí setká- 
vají s křesťanstvím především prostřednictvím 
našeho svědectví v každodenním zaměstnání 
a při chování v nejrůznějších životních situacích. 
Najdou-li pak odvahu, přicházejí za knězem 
s dotazem, co mají dělat dál, pokud se s katolic- 
kou vírou chtějí blíže seznámit. Někteří z nich 
se pak rozhodují přijmout křest – a i takových 
dospělých lidí u nás v kostele sv. Gotharda 
za poslední měsíce několik přibylo. Mezi tzv. 
„hledače“ začalo přicházet 17 osob a většina už 
nyní vážně uvažuje o křtu. Některé z nich kněz 
vede k biskupovi, aby mu je představil, a on je 
jako nástupce apoštolů ve svatovítské katedrále 
přijme mezi katechumeny. Chcete-li tyto lidi znát 
blíže a zároveň je povzbudit na této cestě hledání 
a nacházení, přijďte i vy v sobotu 3. června 2017 
do katedrály, sejdeme se v 15.50 na schodech 
do Starého proboštství (budova vpravo od 
katedrály).     

noc kostelů
Výjimečná akce, kdy farnost může otevřít svůj 

aKtiVity měSíce
kostel i své srdce pro kohokoli z (i náhodně) 
příchozích a kdy se zároveň mohou jednotliví 
farníci vydat do jiných pražských kostelů nejen 
za architekturou, ale i za programem, který 
konkrétní farnost v tu noc nabízí. Již devátým 
rokem se (nejen) Pražané vydají večer na 
návštěvu křesťanských svatostánků v pátek 
9. června 2017, většina kostelů je o této noci 
otevřena do 23.00-24.00. 

První svaté přijímání dětí
Když byli tito chlapci a děvčata ještě malí, 
rodiče je přinesli v náručí do kostela, aby 
jejich jménem požádali církev o jejich křest. 
Při tomto obřadu se jich křtící kněz ptal, zda 
jsou si vědomi povinnosti vést své děti v ka-
tolické víře podle Božích přikázání. Ne každý 
z otců či matek pak tento veřejně učiněný slib 
splní – katolická cesta je totiž cestou svátostí, 
z nichž kromě křtu k těm základním patří 
rovněž biřmování a eucharistie. Právě první 
svaté přijímání je důvodem k naší velké  
radosti: se čtyřmi dětmi přijdou také jejich 
další čtyři kamarádi a kamarádky, kteří si 
rovněž obnoví své křestní závazky, a celá  
farnost může být u toho, a to v neděli  
11. června 2017 v 10.30.

te Deum
První dvě slova ze starobylého děkovného 
chvalozpěvu „Tebe, Bože, chválíme“ se stala 
synonymem pro poděkování Pánu Bohu za 
různé udělené dary a milosti. I my budeme 
děkovat za předchozí školní akademický rok: 
nejen žáci a studenti, ale i rodiče, prarodiče, 
učitelé a vychovatelé mohou přijít společně 
Pánu Bohu poděkovat na konci roku 
2016/2017, a to v neděli 18. června 2017 
při mši svaté v 10.30.  



7. 6. 2017
Města a doprava
Běžně se tvrdí, že nejstarším městem na světě je 
biblické Jericho. Tento večer se nejen dozvíme, 
zda je tomu skutečně tak, ale i to, co všechno 
se o něm v Bibli píše. Dále bude řeč o tom, jak 
vypadala ostatní biblická města a co bylo pro 
ně charakteristické, stejně tak si kupříkladu 
vysvětlíme zásady, které dodržovala každá 
starověká (tedy i biblická) karavana. 
 
14. 6. 2017
Obchod a peníze
Palestina měla výhodnou polohu jak pro 
pozemní, tak i pro námořní dopravu, a tak 
není divu, že se ze Židů velmi brzy stali zdatní 
obchodníci, což jim mimochodem zůstalo 
až do dnešních časů. To, co však dnes již 

židovský obchod nezná, 
jsou staré biblické 

váhy a míry, 
které 

potřebují 
důkladnější 
vysvětlení.      

17.30 mše svatá, vybraná biblická čtení a promluva jako úvod do tématu
18.15 tematická prezentace a výklad (cca 30 minut)
18.45 společná práce s konkrétními biblickými texty (cca 30 minut)
(je vhodné přinést si vlastní Bibli)

BiBlicKý Večer U SV. GOtHarDa

21. 6. 2017
řemesla zmiňovaná v bibli 
O pastýřích a rybářích již byla řeč, proč 
se ale v Bibli tak často zmiňuje hrnčíř? 
A pro koho Židé vyřezávali slonovinu 
a opracovávali drahokamy? Obojí je totiž 
zmíněno v biblických textech, a to přesto, že 
samotným Židům bylo přehnané hromadění 
majetku a vzácných kovů zapovězeno.

28. 6. 2017
Biblický večer se nekoná!  
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12. Proto II. vatikánský sněm, 
shromážděný za tím účelem, aby 
přizpůsobil církev potřebám jejího 
apoštolského úkolu v současné době, plně 
zvážil, jako už tridentský sněm, naučný 
a pastorační význam posvátné liturgie. 
A poněvadž žádný katolík nepopírá právo- 
platnost a účinnost posvátných obřadů 
konaných latinským jazykem, mohl koncil 
přiznat, že »může být pro lid nezřídka vel-
mi užitečné uplatnit národní jazyk«, a dal 
souhlas k jeho zavedení.  vroucí odezva, 
s jakou toto usnesení bylo všude přijato, 
měla za následek, že pod vedením biskupů 
a samotného Apoštolského stolce bylo 
všeobecně dovoleno konat liturgii v jazyce 
lidu, který se účastní jejího slavení, aby se 
tak lépe chápal obsah toho, co se slaví.

13. Poněvadž užívání národního jazyka 
v posvátné liturgii je velmi důležitým 
nástrojem k lepšímu uplatnění katecheze 
tajemství, jež je v slavení obsažena,  

Pro mnohé může být překvapením,  
že požadavek sloužit liturgii mše svaté
v lidovém jazyce byl vznesen již  
v 16. století a zabývali se jím už 
kardinálové na tridentském koncilu 
(1545-1563). Tenkrát sice rozhodli, 
že text samotné mše má být nadále reci-
tován latinsky, bez ohledu na to, zda mu 
ostatní lidé rozumějí, nicméně tím více 
přikázal kněžím, aby lid katechizovali 
a v jeho řeči mu vysvětlovali základní 
pravdy katolické víry. Změnu přinesl 
teprve koncil svolaný o 400 let později:

II. vatikánský sněm navázal na některá 
nařízení tridentského sněmu, která nebyla 
všude splněna, a nařídil, aby se jich dbalo: 
např. plnění povinnosti konat homilii 
o nedělích a svátcích a oprávnění vkládat 
do posvátných obřadů určité výklady.
Hlavně však II. vatikánský sněm doporučil 
»dokonalejší účast na mši v tom smyslu, 
že věřící po kněžském přijímání přijímají 
tělo Páně z téže oběti,« a dal podnět 
k tomu, aby se uvedlo ve skutek přání 
otců tridentského sněmu, aby totiž 
k plnější účasti na svaté eucharistii »věřící 
přítomní na mši přijímali eucharistii nejen 
duchovně, ale také svátostně«.

Vzhledem ke staletému ritu šlo opravdu o velkou 
reformu: zatímco slovanské národy se mohly 
chlubit dávnou tradicí, kdy ve staré církevní 
slovanštině byla mše svatá sloužena již v 9. století, 
pro moderní jazyky, jako jsou francouzština, 
němčina, španělština, angličtina, nebo dokonce 
i italština, toto rozhodnutí představovalo skutečnou 
revoluci. Nemohu si pomoct, ale skutečnost, že celý 
svět téměř bez výhrad přijal nový obřad, kterým 
se mše svatá začala sloužit téměř bezprostředně 
po skončení II. vatikánského koncilu, považuji za 
důkaz, že šlo o dílo Ducha Svatého. Když se tedy 
dnes objevují tendence zvrátit vývoj, obnovit starou 
liturgii a pochybovat o celém vatikánském koncilu, 
je potřeba se ptát, jakou církev vlastně tyto proudy 
představují: katolická víra je totiž ta, která se opírá 
o Petrův římský stolec – jemu jedinému bylo 
slíbeno, že ho „brány pekelné nepřemohou“.

Víme, 
Při mši?

co se děje
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V pondělí 15. května 2017 konečně nabylo právní 
moci územní rozhodnutí Úmč Praha 6 o povolení 
rekonstrukce barokní fary u kostela sv. Gotharda, čímž 
jsme se posunuli o krok blíže k její realizaci. Vzápětí byla 
podepsána smlouva o dílo na vybudování kanalizační 
přípojky s firmou PVaK, která vyhrála výběrové řízení 
a měla by bezodkladně začít vyřizovat zábor a potřebná 
povolení k zahájení této etapě stavebních prací. Zároveň 
jsme s panem architektem začali připravovat podklady 
k následnému řízení pro získání stavebního povolení.
Jelikož první květnová neděle byla ve farnosti pouť  
ke svatému Gothardu, nekonala se po mši svaté sbírka  
na rekonstrukci – přesto je částka finančních darů  
za uplynulý měsíc srovnatelná s těmi předchozími: 

Přispívat na plánovanou rekonstrukci lze trojím způsobem:
a) pravidelná měsíční platba:   ideální je zadat své bance trvalý příkaz na zvolenou částku, číslo 
farního účtu v české spořitelně je 201333389/0800, pro identifikaci platby (na rekonstrukci fary) 
uveďte variabilní symbol (svátek sv. Gotharda): 05052016;
b) jednorázovým finančním darem podle svých možností, lze poukázat na stejné číslo účtu  
anebo osobně panu faráři;
c) sbírkou první neděle - první neděli v měsíci stojí před kostelem ministrant se zvláštní kasičkou, 
do níž může kdokoli (třeba i náhodný návštěvník kostela nebo host) přispět jakoukoli částkou 

úterý 17:30

středa 17:30

čtvrtek   6:30

pátek 17:30

neděle   9:00; 10:30

Poštovní adresa: Krupkovo nám. 
32/6, 160 00 Praha 6; email: farnost.
bubenec@gmail.com; IČ: 61380288; 
č. účtu: čS 201333389/0800; 
farář: P. miloš Szabo; 
mobil: 731 625 968

čtvrtek 14:00 - 16:30

eKOnOmicKé OKénKO - 

rekonstrukce fary

mše SVaté  
V KOStele SV. GOtHarDa

ÚřeDní HODiny V Kanceláři

výše darů na rekonstrukci v květnu 2017: 26.130.- kč

zkouška sboru pondělí 18:30 

úklid kostela úterý 8:00

modlitba růžence úterý 17:00

biblický večer středa 17:30

zpovídání středa a pátek 17:00

2. 6.    výstav eucharistie (od 15:00) 

4. 6. slavnost Seslání Ducha Svatého

9. 6.            noc kostelů

10. 6. svatba Juránek–rýznarová (17:00) 

11. 6. první svaté přijímání dětí (10:30)  

11. 6. příprava k biřmování (6) (15:00)

11. 6. příprava rodičů ke křtu dítěte (17:00)

13. 6. zasedání erf (18:30)

15. 6. slavnost Božího těla (6:30)

15. 6.  slavnost nejsvětějšího Srdce Páně   

 (17:30)

18. 6. te Deum (10:30)

20. 6. příprava k manželství (3) (18:30)

24. 6.  svatba mejsnar–Kovaříková (10:00)

24. 6. svatba tabarelli–Obdržálková (12:00)

25. 6. sbírka na bohoslovce

29. 6. slavnost sv. Petra a Pavla (6:30)

Plán aKcí a aKtiVit

www.farnostbubenec .cz


