
Gothard
měsíčník (nejen) pro bubenečské farníky

ím, že každý z nás by si přál 
život plný radosti a určité 
bezstarostnosti, jak nám ho 

prezentují mladí a hezcí lidé na 
billboardech a v televizních či  
internetových reklamách, ale 
zároveň vím, že nejen na mnoha 
místech zeměkoule, ale i v mnoha domácnos-
tech naší farnosti je realita úplně jiná. I mezi 
námi jsou ti, kteří nemají štěstí na dobrého 
manželského partnera, kteří se trápí osudem 
svých dětí, které se vydaly na šikmou plochu, 
senioři počítající každou korunu, aby zaplatili 
nájem, anebo rodina, která se tiše a obětavě stará 
o svého postiženého člena, s nímž jednoduše 
nelze odjet do zahraničí na dovolenou, a už 
vůbec ne si dovolit koupit letenku a nechat 
ho co jen pár dnů doma samotného anebo 
s někým, ke komu nechová důvěru.
Když posloucháme Ježíšovo evangelium  
pozorně, není těžké uhodnout, u koho bychom 
patrně našli dnes Ježíše na návštěvě, komu by 
naslouchal a v které domácnosti by možná 
učinil zázrak proměnění nebo uzdravení. 
Pro Ježíšovy učedníky Velikonoce neznamenaly 
pouze osobní povzbuzení ve víře, že Ježíš je 
opravdu Bůh a že se o ně postará v jakékoli 
nenadálé a obtížné situaci, ale byly pro ně 
zároveň důležitým mezníkem v prožívání jejich 

víry v něho a v jeho Slovo… Jeho vzkříšení pro 
ně znamenalo, že opravdu nadále žije a bude 
žít. Oni sami se stávají nejen jeho hlasem, který 
bude mluvit o nebeském Otci a věčném životě, 
ale zároveň i jeho rukama a srdcem, které budou 
přítomné v místech, kde by nechyběl on.
Je možné, že mnozí z nás opravdu žijí svůj 
sen: zabezpečený život, pěkný byt, dobrá 
práce, šťastné manželství, zdravé děti, věřící 
rodina. Přijetím Ježíše jako Božího Syna, které 
se uskutečnilo při našem křtu a potvrdilo při 
biřmování, jsme však povoláni se o tento sen 
podělit i s druhými, zprostředkovat jim ho, 
nabídnout ho těm, kteří o něm opravdu mohou 
pouze snít…
Lásce nechybí fantazie. Milujeme-li, budeme také 
nacházet způsob, jak můžeme zde být pro druhé. 
V květnu nás při tomto hledání bude doprovázet 
nejen Panna Maria, jíž je tento měsíc zasvěcen, 
ale i svatý Gothard, jehož svátek si připomeneme 
hned první květno-
vou neděli.
       

V

Vážení a milí farníci,
jsem přesvědčen, že stejně jako by 
nebyla velikonoční vigilie, kdyby nebyl 
Velký pátek, nebyla by opravdová 
velikonoční radost, kdyby jí nepřed-
cházely i bolesti a smutky.
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milí farníci

milí farníci.
Pletení pomlázek se moc nevydařilo.  
nikdo nedorazil. chápu však, že Bílá sobota 
s sebou přináší mnohé starosti. Proto si 
z toho nedělám těžkou hlavu. 
Jelikož jsem teď velmi časově vytížen, 
v květnu se žádná akce konat nebude. Pokud 
ale vše vyjde tak, jak by mělo, v červnu se 
uskuteční výlet s Jedličkovým ústavem. Jste 
všichni srdečně zváni. Bude to skvělá akce.
Přeji krásné prožití svátků Panny marie.

Ondra

Milí farníci, 
v měsíci květnu nás čeká několik 
ojedinělých akcí, které nespadají mezi ty 
opakující se s jistou pravidelností. Hned 
prvního přivítáme v semináři naše rodiče 
a nejbližší a prožijeme s nimi mši svatou, 
oběd a pěkné odpoledne. Rodiče prváků 
se tak téměř po roce dozví, jak to u nás 
vypadá, kde jejich synové studují, bydlí, 
kde se modlí a kde se připravují ve svém 
povolání ke kněžství. Víkend poté se 
rozjedeme ve dvojicích po „zapomenutých“ 
místech jednotlivých diecézí, abychom 
během neděle Dobrého pastýře povzbudili 
farnosti, které znají bohoslovce jen 
z obrázku a kde počet farníků nešplhá 
do závratných výšin. V sobotu 13. května 
vyrazíme pěšky na Svatou Horu v rámci 
Poutě za duchovní povolání a v pondělí 
patnáctého pak budeme účastni 
Svatojánských slavností Navalis.
Jsem moc rád, že jsme spolu prožili vstup 
do nádherné a radostné velikonoční doby. 
Přeji Vám, abyste touto radostí žili nejen 
příští měsíc…                             
                                                Michal
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Květen je měsíc mariánský a tradiční modlitbou tohoto měsíce jsou již od 
17. století tzv. loretánské litanie. Slovo litanie pochází z řeckého λιτανεία 

(litaneía), jež je ženského rodu a znamená prosební procesí (takové se konalo 
i k panovníkům a vladařům, nejen k Bohu); slovo loretánská souvisí zase 

s Loretou, tedy s místem (později domkem), v němž podle tradice umřela Panna 
Maria. Symbolicky se tak křesťané vydávají v procesí do domečku Ježíšovy Matky 

a nazývají ji různými něžnými i obdivnými přívlastky. U Sv. Gotharda 
se modlíme litanie každý pátek v 17 hodin (přede mší svatou):

Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x

Bože, náš nebeský Otče, smiluj 
se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Matko Kristova,
Matko církve,
Matko božské milosti,
Matko nejčistší,
Matko nejcudnější,
Matko neporušená,
Matko neposkvrněná,
Matko lásky hodná,
Matko obdivuhodná,
Matko dobré rady,
Matko Stvořitelova,
Matko Spasitelova,

Panno nejmoudřejší,

Panno úctyhodná,
Panno chvályhodná,
Panno mocná,
Panno dobrotivá,
Panno věrná,
Zrcadlo spravedlnosti,
Trůne moudrosti,
Příčino naší radosti,
Stánku Ducha svatého,
Stánku vyvolený,
Stánku zbožnosti,
Růže tajemná,
Věži Davidova,
Věži z kosti slonové,
Dome zlatý,
Archo úmluvy,
Bráno nebeská,
Hvězdo jitřní,
Uzdravení nemocných,
Útočiště hříšníků,
Těšitelko zarmoucených,
Pomocnice křesťanů,

Královno andělů,
Královno patriarchů,
Královno proroků,
Královno apoštolů,

Královno mučedníků,
Královno vyznavačů,
Královno panen,
Královno všech svatých,
Královno, počatá bez poskvrny 
hříchu dědičného,
Královno nanebevzatá,
Královno posvátného růžence,
Královno rodin,
Královno míru,

Beránku Boží, který snímáš 
hříchy světa, smiluj se nad 
námi. 3x

K: Oroduj za nás, svatá Boží 
Rodičko,
L: aby nám Kristus dal účast 
na svých zaslíbeních.
K: Modleme se: Všemohoucí, 
věčný Bože, dej nám, svým 
služebníkům, stálé zdraví duše  
i těla a na přímluvu Panny  
Marie obrať naše trápení 
v trvalou radost. Skrze Krista, 
našeho Pána.
L: Amen.

litanie
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PrOJekty

RekonstRukce faRy na  
koMunitní (faRní) centRuM
Dne 27. 3. 2017 vydala MČ Praha 6  
(Odbor výstavby) územní rozhodnutí, jímž se 
povoluje zahájit řízení pro stavební povolení  
plánované rekonstrukce. Ze znění tohoto rozhod-
nutí citujeme toto odůvodnění: „Rekonstrukce fary 
nechává vyniknout původní historickou budovu, 
„očišťuje“ ji od pozdějších přístaveb.  
Ty jsou transformovány citlivě tak, aby zůstal jejich 
funkční užitek, a zároveň aby respektovaly historickou 
budovu. Obě přístavby (severní prostor hygienického 
zázemí a západní farní úřad) jsou navrženy 
s obkladem ušlechtilým materiálem (velkoformátové 
kamenné desky – vápenec). Přístavby se díky velko-
rysému prosklení pouze „dotýkají“ historické budovy. 
Obě přístavby jsou navrženy jako jednopodlažní 
(současná severní je dvoupodlažní).
K vlastní budově barokní fary je dle autora 
dokumentace přistupováno s maximální citlivostí. 
Stavební úpravy spočívají především ve výměně 
technických instalací, vestavbě koupelny v bytě faráře 
a rozšíření dveřního otvoru mezi společenskou míst-
ností a salonkem. Okna budou repasována, v soklové 
části bude obnovena původní omítka a střešní krytina 
bude vyspárována. Budovy přístaveb jsou navrženy 
jako stavby s nosnou stěnovou sendvičovou obvodovou 
konstrukcí. Strop je řešen jako spřažený z ocelových 
válcovaných nosníků, trapézového plechu a nabe-
tonávky. Střecha je řešena jako plochá, přitížená 
dlažbou. Obklad obvodové stěny je z kamenných 
obkladových desek z vápence. (V případě nedostatku 
finančních prostředků bude nahrazen prefabrikáty 
z bílého betonu.) Okna budou osazena v kovových 
rámech.“ 

sanace kostelních lavic  
a oltáře
Červotočem napadené kostelní lavice, oltáře, 
zpovědnice i velká venkovní vrata budou 
potřebovat v dohledné době generální opravu. 
V nedávných dnech byl uskutečněn restaurátorský 

záměr, z něhož citujeme: „Předmětem restaurátor-
ských prací je dvacet původních lavic, tří kusů 
klekátek, hlavní oltář a dva boční oltáře, menza a ka-
zatelna, vstupní dveře. Lavice jsou původní dřevořezba 
z dubového masivu, který byl v minulosti značně 
napaden dřevokaznými škůdci (červotoč dřevní) 
a v současnosti vykazuje aktivitu viditelně v některých 
částech. Lokálně je již dřevní hmota konstrukčně 
narušena. Lavice dále vykazuje mechanické poškození 
konstrukčních prvků. Destrukce dřevní hmoty je ve 
velké míře hlavně ve svislých konstrukcích a spodní 
části. Lavice jsou též opatřeny kobercovými pásy na 
sedacích plochách a jsou klíženy a přibíjeny četnými 
hřebíčky. Veškeré konstrukce jsou používáním běžně 
znečištěné a na frekventovaných místech otřelé. Hlavní 
oltář, dva boční oltáře, vstupní dveře společně s menzou 
a kazatelnou jsou stejně napadeny dřevokazným hmy-
zem jako na již zmiňovaných lavicích. Dřevokazný 
hmyz vykazuje značnou aktivitu po celém kostele.“ 
V uplynulém měsíci se konalo výběrové řízení, 
z něhož jako vítěz vzešla firma Ateliér Fiala. Před-
pokládaný termín zahájení prací je podzim 2017.
 
kanalizační přípojka 
k faře a kostelu
K podpisu je připravena Smlouva o dílo mezi naší 
farností a Pražskými vodárnami a kanalizacemi, 
které vyhrály výběrové řízení na vybudování nové 
kanalizační přípojky k faře a kostelu. Mezi všemi 
účastníky řízení nabídli nejnižší cenu, která činí 
358 007,82 Kč s DPH. V ceně však není zahrnut 
projekt ani žádné vícepráce, které se mohou během 
realizace vyskytnout. Tyto náklady nebyly původně 
pro rekonstrukci předpokládány, protože se při 
plánování vycházelo z domněnky, že kanalizace 
fary i kostela je v pořádku.
Po podpisu smlouvy (v řádu dní) se započne 
vyřizování záboru veřejného prostranství (ulice 
Gotthardská), do 7 dnů pak musí dojít z naší strany 
k předání staveniště a následně do 30 dnů by mělo 
být podle smlouvy dílo hotové. Do té doby 
nebude možné využívat záchodu v oratoři kostela!
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pouť ke svatému Gothardu
Tak, jako má každý z nás svůj svátek i své 
narozeniny, má je také každá farnost, tedy 
i ta naše. Zatímco narozeniny (tedy den, 
kdy „uzřel světlo světa“ náš kostel) slavíme 
v říjnu, svátek máme v květnu. A protože 
náš patron svatý Gothard je v liturgickém 
kalendáři 5. května a toto datum letos při-
padá na pátek, překládáme slavení na neděli, 
abychom mohli přijít všichni – i proto bude 
v tento den pouze jediná mše svatá – přijďte 
oslavit náš (tedy i svůj) farní svátek v neděli 
7. května 2017 v 10.30. 
 
zasedání farní rady
I když se oficiálně jmenuje pastorační rada 
farnosti, stejně jí nikdo neřekne jinak než 
farní rada, tedy poradní sbor farníků, kteří 
jsou zvolenými zástupci celé farnosti, aby 
předkládali svému knězi názory, postřehy 
a nápady, které se zrodí mezi vámi, a zároveň 
aby skrze ně předkládal svoje náměty a vize 
i farář, který společně s nimi (a jejich pro- 
střednictvím s celou farností) plnil důležitý 
pastorační úkol každého křesťana – předsta-
vovat Ježíše Krista dnešnímu světu a získávat 
mu nové učedníky. Pravidelné zasedání farní 
rady se koná v úterý 9. května 2017.    

svatba terezky a prokopa
Ti, kteří čtou vývěsku, už vědí, že se naši 
mladí Terezka Dynybylová a Prokop Sedláček 
rozhodli ukončit společné chození tím nej- 
krásnějším rozhodnutím, že se už jeden  

aktivity
měsíce

za druhým dost nachodili, a tak si spolu založí 
domácnost a rodinu – chtějí zůstat spolu až 
do konce svých dnů. Manželský slib lásky, 
úcty a věrnosti z jejich úst zazní u Sv. Gotharda 
v sobotu 13. května 2017 v 10.30. 

Michalovy narozeniny
Kolik farností pražské arcidiecéze má boho- 
slovce? Napočítali bychom je na prstech 
jedné ruky. Ta naše za toto požehnání může 
Pánu Bohu děkovat, protože právě v našem 
společenství se rozhodl dozrávat (a taky 
jednou sloužit svou první mši svatou) 
Michal Hladík, jenž opustil svou rodinu 
v Tuchlovicích (i když ji má rád) a učí se žít 
v rodině širší, kterou pojí nikoli příbuzenská, 
ale přímo Kristova krev. Jeho přítomnost 
mezi námi během školního roku není častá, 
protože z kněžského semináře může odejít 
pouze tehdy, když o tom rozhodnou jeho 
představení. Ve středu 17. května 2017 však 
na něj myslete – slaví své 27. narozeniny!
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3. 5. 2017
práce a jídlo
Po celé biblické období byly rodiny poměrně 
soběstačné, protože vlastnily a obdělávaly půdu. 
Jak vypadal běžný život jedné obyčejné rodiny? 
Jak pracovali muži, čím se zabývaly ženy a kde 
byly v té době děti? Bylo jejich stravování 
podobné tomu dnešnímu? 

10. 5. 2017
Bydlení ve stanech a domech
Lidé v Orientu mají dodnes interiéry svých 
domů méně přeplněné, než je většinou obvyklé 
u nás v Evropě. U bohatých i chudých to 
v podstatě vypadalo velmi obdobně, rozdíl 
byl pouze v používaných materiálech. Možná 
budeme překvapeni, jak v takových domech to-
pili, když nastaly chladné dny a deštivá období.   

17. 5. 2017
Biblický večer se nekoná!

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)

24. 5. 2017
odívání a kosmetika
Móda není pouze záležitostí posledních 
staletí, ale odkdy je člověk člověkem, dbal 
o svůj zevnějšek a chtěl se druhému líbit. 
Stejně tak existoval „módní svět“ žen 
i mužů, zatím nezodpovězenou otázkou  
zůstane, zda i v biblických dobách znali 
Židé něco jako „mužská kosmetika“.  

31. 5. 2017
králové a války
Podle Bible si Bůh nepřál, aby v jeho 
vyvoleném lidu panovali králové. Přitom 
to byl běžný způsob řízení a vedení obyva-
telstva, jaký znaly okolní kmeny a národy. 
Proč tomu tak bylo a proč nakonec Bůh 
„podlehl“ a dovolil, aby měli i Židé svého 
krále? A proč ho tak často potkáváme ve 
válečném tažení… Téměř to vypadá, jako by 
Bůh souhlasil s válkami… 

BiBlický večer U sv. GOtHarDa
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11. již tridentský sněm uznal velkou 
katechetickou prospěšnost obsaženou 
ve slavení mše, ale nedokázal z toho 
vyvodit všechny důsledky pro život a jeho 
potřeby. Mnozí již tehdy žádali, aby bylo 
dovoleno používat lidového jazyka při 
konání eucharistické oběti. v odpovědi na 
tento požadavek pokládal koncil za svou 
povinnost, po zvážení okolností tehdejší 
doby, opět zdůraznit dosavadní nauku 
církve, podle níž je eucharistická oběť 
především činnost samotného krista, 
a proto její vlastní účinnost není závislá 
na tom, jak se jí zúčastní věřící. pevnými, 
ale umírněnými slovy bylo prohlášeno: 
»i když mše obsahuje velké poučení pro 
věřící lid, nepokládali otcové za vhodné, 
aby byla sloužena běžně v lidovém 
jazyku.« koncil rozhodl, že je třeba 
odsoudit toho, kdo by tvrdil, že »obřad 
římské církve, v němž se tlumeným 
hlasem pronáší část kánonu i slova 
proměňování, je třeba zavrhnout; nebo že 
mše se musí sloužit výhradně v lidovém 
jazyku«. přesto však, že na jedné straně 
zakázal používání národního jazyka při 
mši svaté, na druhé straně přikázal, aby 
duchovní pastýři místo toho vložili na 

Přestože až do 20. století se mše sloužila výlučně v latinském jazyce, 
neznamenalo to, že kněží nebyli povinni hlásat Boží Slovo lidem v jejich 

mateřském jazyce. Již Tridentský koncil proto přikazoval, aby duchovní byli 
nejen obřadníky (kteří tiše a svatě slouží liturgii), ale především pastýři, kteří 

se k sobě svěřeným sklánějí a katechizují je:

vhodné místo katechezi. »aby kristovy 
ovce nelačněly […], přikazuje posvátná 
synoda pastýřům a každému, kdo působí 
v duchovní správě, aby při slavení mše 
často, zvláště o nedělích a svátcích, ať už 
sami nebo skrze jiné, vyložili něco z toho, 
co se při mši čte, a mezi jiným ať objasňu-
jí některé tajemství této přesvaté oběti.«

Je opravdu s podivem, jak různě se dá vysvětlit 
slovo „katechizace“ – zatímco není neobvyklé, 
že někdo tuto činnost uchopí pouze jako převy-
právění evangelia anebo liturgie jinými slovy, 
jakoby se překládal odborný článek, napsaný navíc 
v cizí řeči, do běžné české mluvy, jiný se vydá 
cestou náročnější, cestou skutečného objasňování 
poselství, které Ježíš skrze církev zanechává pro 
všechny, kdo se vydají ho následovat. Nic z toho, 
co se nám po staletí v náboženství uchovává, totiž 
nesmí sloužit pouze jako skanzen, ale jako živý 
kámen, na kterém se pořád – a to i dnes – staví 
konkrétní život, jehož podstatnou vlastností je 
komunikace, tedy vzájemné soužití. Objasnit 
tento prvek víry: láska, která se nedá praktikovat 
odděleně od druhého člověka, byla stejně náročná 
v období, které nazýváme tridentským, jako i dnes, 
tedy v době, kdy ještě stále usilujeme o uplatnění 
zásad druhého vatikánského koncilu.    

víme, 
Při mši?

co se děje



8     

Bohužel se opět ukázalo, že lidé si vzájemně umí nejen 
pomáhat, ale i znepříjemňovat život. městská část Praha 
6 již sice vydala závazné územní rozhodnutí, ale toto nabude právní moc teprve 15 dnů poté, co si ho převezme 
každá ze zúčastněných stran a ve zmiňované lhůtě se proti němu neodvolá. Zatímco většina si toto rozhodnutí 
vyzvedla v prvních dnech, jako poslední si dne 19. dubna 2017 (tedy v poslední možný den) poštu vyzvedlo  
o. s. Bubeneč, které se proti němu již dvakrát odvolalo, což způsobilo i předchozí oddalování. lhůta, kdy je možné 
se proti tomuto rozhodnutí odvolat, se tak natáhla až do 4. května, kdy v případě, že tak nikdo neučiní, se bude 
moct postoupit k dalšímu kroku a může začít řízení pro stavební povolení. Pokud se někdo odvolá, musí se na 
toto odvolání opět reagovat, tentokrát oprávněnost odvolání bude posuzovat magistrát hl. m. Prahy, a lhůta se 
tím opět prodlouží. Protože se k projektu již kladně vyjádřili všichni státními a obecními orgány přizvaní odborníci, 
lze předpokládat, že kladné rozhodnutí se již nezmění. Jediné, čeho tedy případné odvolání může dosáhnout, je 
znepříjemňování života nás, kteří o tuto rekonstrukci usilujeme. Budu doufat, že je mezi námi lidmi přeci jen  
více lásky a porozumění (i přes různost názorů) než zloby a chutě vědomě někomu škodit. 

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 dubnu 2017: 27.130.- kč

zkouška sboru pondělí 18:30 

úklid kostela úterý 9:00

modlitba růžence úterý 17:00

biblický večer středa 17:30

zpovídání středa a pátek 17:00

5., 12., 19., 26. 5.    májová pobožnost

7. 5. pouť ke svatému Gothardu

9. 5.            zasedání pastorační rady

13. 5. svatba sedláček - Dynybylová 

14. 5. sbírka na arcidiecézi  

14. 5. příprava k biřmování (5)

14. 5. příprava rodičů ke křtu dítěte

23. 5. příprava k manželství (2)

25. 5. slavnost nanebevstoupení Páně

27. 5. svatba ryšavá - svárovský

Plán akcí a aktivit

www.farnostbubenec .cz


