
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vážení a milí farníci, 

pokud si chceme říkat křesťané, 
nemůže nám stačit pouze skutečnost, 
že naše země byla christianizována už 
v 9. století, nebo že jsme stejně jako 
naši předkové od malička pokřtěni. 
Skutečnými křesťany v pravém smyslu 
slova se nestáváme automaticky 
přijímáním svátostí ani pravidelnou 
návštěvou chrámu.  
Jak čteme ve Skutcích apoštolů, 
křesťany byli poprvé nazváni ti lidé 
v Antiochii, kteří do svého života přijali 
Ježíšovo učení. A aby ho mohli 
přijmout, museli jej nedříve slyšet. 
Ohlašování evangelia bylo hlavním 
úkolem apoštolů a jejich nástupců, a ti 
to hned v prvních dekádách po Kristu 
dělali tak aktivně, že nestíhali plnit 
další potřebné činnosti, jimiž se 
následovníci Ježíše Krista mají 
vyznačovat, především obětavou 
službu druhým, jak to sám Kristus 
ukázal při poslední večeři s apoštoly. 
Protože křesťanské svatostánky začaly 
fungovat až po 4. století, zpočátku se 
Boží Slovo, tedy Bible, četlo a 
vysvětlovalo po domech, v rodinách. 

 
Posléze, když církev už mohla vlastnit 
pozemky a budovy, začala 
systematická výstavba kostelů, jimž se 
na rozdíl od pohanských chrámů říkalo 
stejně jako křesťanskému společenství 
– církev (ekklesia, kirche, église, igleja, 
church, cerkov…). A zde bylo třeba 
nalézt místo, odkud by bylo dobře 
slyšet: proto se postupem času ve 
velkých prostorách objevují kazatelny, 
jakési vyvýšené zdobené balkonky, 
kam vystupoval biskup a kněz, aby 
kázal a vysvětloval biblická čtení, na 
nichž je založená křesťanská víra. 
I my v pražském Bubenči máme místo, 
kde se čtou a vykládají jednotlivé 
biblické pasáže. V březnu nahradí 
dosavadní ozvučení nová moderní 
soustava, čímž by se měl odstranit 
kdysi funkční, avšak dnes již zastaralý 
a nekvalitní audiosystém, způsobující 
nepříjemné efekty při vyslovování 
sykavek, ale i zkreslující barvu a výšku 
hlasu toho, kdo do mikrofonu mluví. 
Na Velikonoce tedy budeme v našem 
kostele slyšet nově. Ale zda budeme 
opravdovými křesťany, záleží i na tom, 
zda ohlašované (a kvalitně slyšené) 
Boží Slovo budeme i přijímat do svých 
životů.



SVATÝ TÝDEN – KVĚTNÁ NEDĚLE  

Připomínka Ježíšova vstupu do Jeruzaléma. Když obyvatelé města od Zlaté brány 
viděli, jak sestupuje z protější Olivetské hory, běželi mu vstříc a před branou mu 
mávali na pozdrav palmovými ratolestmi. 
Dnešní obřady začínají před branou kostela: každý si s sebou může přinést vět-
vičku jívy nebo jakoukoli jinou ratolest. Během mše se budou číst pašije.  
Začátek mše svaté v kostele sv. Gotharda – 9.00 
 

SVATÝ TÝDEN – ZELENÝ ČTVRTEK 

Ve večeřadle se na předčasně svolané velikonoční večeři sešli apoštolové spolu 
s Ježíšem, jenž nejen poprvé proměňuje chleba a víno v Eucharistii, ale také jako 
otrok myje nohy apoštolům a ustanovuje je za kněze nové křesťanské éry. 
Zelený čtvrtek je svátkem kněží, kteří si dopoledne po boku svého biskupa obno-
vují své celoživotní závazky a večer ve svých farnostech myjí nohy dvanácti vybra-
ným mužům. Svaté přijímání se bude podávat pod obojím.  
Začátek mše svaté v kostele sv. Gotharda – 17.30  
 

SVATÝ TÝDEN – VELKÝ PÁTEK 

Ježíš je odsouzen na smrt, bičován, týrán a po strastiplné cestě na Golgotu ukřižo-
ván.  
Dnes je proto den velkého smutku, bolesti a přísného půstu. Nejíme a neveselíme 
se. Centrálním bodem obřadů je odhalování kříže a jeho adorace jednotlivci i sku-
pinami.  
Začátek křížové cesty – 15.00, začátek obřadů u Sv. Gotharda – 17.30  
 

SVATÝ TÝDEN – BÍLÁ SOBOTA 

Ježíšovo tělo je v hrobě: nastalo ticho a v životech Kristových učedníků zavládl 
strach a nejistota.  
Žádné obřady ani mše svatá se nekonají; kostel se otevírá pro ty, kteří chtějí přijít 
k „Božímu hrobu“ meditovat, přemýšlet, modlit se. Vždyť co jiného by měl v tento 
den dělat křesťan-katolík?  
Otevření kostela sv. Gotharda – 15.00 

 

SVATÝ TÝDEN – VELIKONOCE  

V noci ze soboty na neděli Ježíš vstal z mrtvých! Je důvod pro radost a naději. 
Noční tmu dnes u kostela protne plamen rozžehnutého ohně, budeme žehnat ve-
likonoční svíci i svíčky ve svých rukou a během dlouhého večera přijmeme do na-
šeho farního společenství mladého muže Michala z církve evangelické, který se 
chce stát naším bratrem ve víře. 
Začátek obřadů a mše svaté v kostele sv. Gotharda – 20.00  



OTEC MILOŠ PŘEDSTAVUJE 
 

Přísný půst 
Kdysi bylo celých čtyřicet dnů před Velikonocemi postní do-
bou nejen liturgicky (fialová barva roucha, modlitby křížové 
cesty, duchovní obnovy či celoživotní zpovědi), ale vskutku i 
dobou odříkání. Chodilo se v černém, zábavy, plesy a muzika 
byly zakázány, jedlo se mnohem méně, přičemž maso se 
mohlo jíst pouze v neděli.  
Dnes nás církev vyzývá, abychom z vděčnosti Bohu Otci za to, že nám dal tuto 
možnost spásy a Bohu Synu za to, že vzal na sebe místo nás trest smrti, aspoň na 
začátek a na konec postní doby byli schopni se zříct masa (od 14 let výše) a jídla 
obecně (18-60 let).    
 

Křížová cesta 
Modlitba křížové cesty se 14 zastaveními vznikla ve františkánském řádu. Právě 
františkánům totiž byla svěřena péče o kostely ve Svaté zemi, postavené na mís-
tech svázaných se životem Ježíše Krista. A protože nebylo možné, aby se všichni 
dostali do Jeruzaléma a prošli si cestu, kterou Ježíš kráčel s křížem na ramenou, 
začaly se tyto obrazy instalovat i v kostelích různě po světě. V modlitebních kníž-
kách jsou často uvedeny vzorové modlitby, ale ideální je, aby věřící u jednotlivých 
zastavení přemýšleli o Kristově utrpení a modlili se vlastními slovy. 
 

Žehnání pokrmů 
S Velikonocemi je spjata řada zvyků, sahajících až do předkřesťanské doby. Není 
na tom nic špatného, vždyť i Kristus vstal z mrtvých v den, kdy židé slavili Pesach, 
výročí přechodu Hospodina mezi lidskými příbytky v Egyptě, přičemž smrt egypt-
ských prvorozených v onu noc vedla faraona k tomu, aby Židy propustil z otroctví. 
A z Bible také víme, že se přesně v tom čase dovolovali faraona, aby je pustil na 
poušť obětovat Bohu, takže slavili nějaký jiný, nám blíže neznámý svátek. Nový 
pokrm, nové jídlo i nápoj: na Velikonoční pondělí v 9 hodin můžete přinést do kos-
tela mazance, vajíčka, uzeniny, víno, mošty, zeleninu, pečivo, nápoje, pálenku. 
Proběhne požehnání pokrmů a nápojů. 
 
Nedělní mše svatá 
Nedělní mše není záležitostí jednotlivců ani samotného kněze, ale celého farního 
společenství. I když nejvíce starostí s přípravou zůstane na faráři, kostelníkovi, var-
haníkovi a ministrantech, u nás v Bubenči se postupně mohou zapojit do přípravy 
jedné nedělní bohoslužby všichni farníci, kteří neodmítnou pozvání, aby zkusili už 
dopředu spolu se svou rodinou, přáteli nebo kamarády z kostela připravit několik 
služeb, jako jsou čtení Písma, přímluvy, obětní průvod či finanční sbírka.  



MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. GOTHARDA 
 

úterý 17:30 
středa 17:30 

čtvrtek 6:30 
pátek 17:30 

neděle 9:00 

 
KONTAKTY 
 

poštovní 
adresa 

Krupkovo nám. 32/6 
16000 Praha 6 

email farnost.bubenec@gmail.com 

IČ 61380288 

č. účtu ČS 201333389/0800 
farář P. Miloš Szabo 

mobil 731 625 968 

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI 
 

čtvrtek 14:00-16:30 
 
PLÁN AKCÍ A AKTIVIT 
 

modlitba růžence úterý 17.00 

farní kafe první neděle 10.00 
zpovídání út, st, pá 17.00 

úklid kostela čtvrtek po mši sv. 
 

4.3.2016 první pátek 

6.3.2016 sbírka na SDM Krakov 
13.3.2016 sbírka na charitu 

19.3.2016 slavnost sv. Josefa 
22.3.2016 kající pobožnost  

28.3.2016 žehnání pokrmů 

 

EKONOMICKÉ OKÉNKO 
 

V březnu 2016 jsou farní nedělní sbírky v kostele určeny na opravu 

ozvučení v kostele sv. Gotharda a zhotovení digitálního číselníku pro 

zpívání mešních písní. 

Na stejný účel může každý zájemce přispět i finančním darem na číslo 

účtu v České spořitelně: 201333389/0800, variabilní symbol: 032016. 

Na veškeré dary vydáváme začátkem dalšího měsíce písemné potvrzení: darova-

nou částku lze podle platných právních předpisů v ČR odečíst ze základu daně 

při daňovém přiznání.  

Všem dárcům ze srdce děkujeme! 

V dalším měsíci (duben 2016) je v plánu příprava projektu pro revizní opravu za-
staralých inženýrských sítí v budově fary (elektřina, plyn, voda, kanalizace) a po 
získání potřebných stavebních a památkářských povolení s jejich realizací. 
 

 

www.farnostbubenec.cz 

mailto:farnost.bubenec@gmail.com
http://www.farnostbubenec.cz/

