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SLOVO NA ÚVOD

Bylo by špatné, kdyby kněz nedbal na modlitbu svou 
i sobě svěřených, ale stejně tak by bylo špatné, kdyby 
nevěděl o potřebách farníků, ať už mladších, nebo 
starších, zdravých nebo nemocných, osamělých nebo 
žijících v páru, rodin či přátel. Ještě horší by bylo, 
kdyby mu to bylo jedno nebo se vymlouval na to, 
že neměl na to čas, protože se musí věnovat svému 
vlastnímu duchovnímu růstu.
Vím o tom, že mám co dohánět a k tomu, abych 
mezi vámi aspoň trochu nejen mluvil o Kristovi, ale 
snažil se ho následovat, mi ještě strašně moc chybí. 
Ale rád bych se tomu spolu s vámi všemi učil. 
Prostory nově zrekonstruované fary proto budou 
sloužit i k budování těchto vztahů. Tak jako má otec 
radost nejen z toho, když se rodina sejde na svátky či 
oslavy, ale především když vidí, že si jeho děti rozu-
mí a pomáhají si, i já mám radost nejen tehdy, když 
vidím při mši svaté plný kostel sv. Gotharda, ale těší 
mě především to, že už většinou nejde o anonymní 
skupinu věřících, chodících k nám do kostela, ale 
o partu, která se umí sejít i mimo mši, i když máme 
různé povahy, názory, záliby či preference. Ten, kdo 
přijímá Ježíše (a přijímáme ho jak v Božím Slově, tak 
ve svátostech), by měl v sobě nést i jeho ochotu spo-
jovat se s druhými, nikoli je tříštit, rozdělovat, nebo 
dokonce rozeštvávat.
Součástí letních čísel našeho farního časopisu bude 
vložená vratná příloha s rozpisem několika aktivit a 
akcí, ať už pravidelných, nebo jednorázových, které 
by mohly život farnosti a ve farnosti od září obohatit. 
Bude to nikoli nabídkový list, ale spíše jakýsi prů-

zkum, o co je zájem a také co je potřebné. Již něko-
likrát zmiňovaný příklad otce a dětí je vhodný i zde: 
pokud by otec pouze nařizoval a předepisoval, a neu-
měl by naslouchat, rodina se mu dříve nebo později 
rozpadne, zůstanou pouze ti, kteří jsou nesamostatní. 
Kdyby se pouze staral o jídlo nebo dostatek zásob, 
řízení rodiny téměř okamžitě převezme některý jiný 
člen rodiny, který však úlohu otce obvykle nikdy zce-
la nedokáže zastat, a někteří (někdy i většina) ostatní 
členové to nesou nelibě. Prosím proto už nyní, abyste 
si i v létě, když budete na dovolených, prázdninách 
nebo na svých letních sídlech, někdy zašli k nám ke 
Svatému Gothardu, abychom se mohli pozdravit, 
usmát se na sebe, podat si ruku, ale abyste si také vza-
li domů či na chalupu farní časopis a vyplnili dotaz-
ník, který vám sice možná zabere pár minut volného 
času, ale který může přinést mnohem více radosti a 
užitku, a to jak celé komunitě, tak i vám osobně nebo 
vašim rodinám a blízkým.
Součástí fary je totiž i kuchyňka, sklep, dvorek a 
zahrada. Tedy něco, co možná některým z farníků 
doma chybí. Aby si mohli se svými blízkými oslavit 
životní jubileum, posedět u oběda po křtinách svých 
dětí nebo vnuků nebo se jen tak domluvit s ostatními 
rodinami, že si po nedělní mši svaté na zahradě dají 
kafe nebo si tam večer místo výletu do Stromovky 
s přáteli ugrilují maso. Do léta by měla být fara již 
zařízena a na webu by měl být kalendář, z něhož bude 
patrno, zda je farní centrum obsazeno pro společnou 
farní aktivitu, anebo je k dispozici pro některého 
z vás, našich farníků. A tak trochu mých „dětí“…   

Vážení a milí farníci,
jsem moc rád a vděčen nejen za každé slovo uznání, ale 
především za každý dobrý nápad, co a jak můžeme ve 
farnosti změnit nebo vylepšit. Farář by měl být „otcem“ 
společenství, jenž dbá nejen na to, aby se jeho „děti“ 
uměly modlit a aby měly dostatek (nejen duchovního!) 
pokrmu, ale i na to, jak spolu vycházejí a jak se vzájemně 
umí podpořit, zastat a pomoct si nejen jeden druhému, 
ale i společně někomu z těch, kteří pomoc potřebují, i 
když mezi nás nepatří či nechodí k nám do kostela.
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Plán jsem měl na ty dny jasný – učit se. Ale když 
jsem začal nad skripty z Christologie usínat, na-
zul jsem si boty a vyrazil ven. Bylo sice poměrně 
větrno, ale sluníčko mě přemluvilo. Srovnat si 
myšlenky, popřemýšlet nad blížícími se zkouška-
mi, pomodlit se, vypnout. Po nějaké době jsem 
došel ke Svatováclavskému dubu na Stochově 
a zastavil se u něj. Koukal jsem, jak se ve větru 
třepetají poslední živé větve tohoto tisíciletého 
stromu, zatímco zbytek stromu dává najevo, že 
času už uběhlo opravdu mnoho.

Přemítal jsem nad tím, jestli je škoda, že jednoho 
dne dub zcela uschne a rozpadne se, nebo jestli 
je to vlastně jedno. Chvílemi jsem se přikláněl 
k myšlence, že to bude velká ztráta, chvílemi 
k opaku, že „památný–nepamátný“, jednoho 
dne půjde zkrátka k zemi.
Spíše než nad budoucností dubu jsem ale pře-
mýšlel nad jeho současností – o čem vypovídá a 
jestli může na něco upozorňovat a říci nám něco 
konkrétního…
Říkal jsem si, že se možná sami, jako církev, ně-
kdy přirovnáváme k památkovému stromu a ani 
si nevšimneme, že už zeleně moc nemá. Že velká 
část je jen „obal“, který jako pomník připomíná 
dávné časy.
Nebo možná naopak. Cítíme se v užším spole-
čenství, rodině, mezi přáteli jako větve naděje 
a nechceme mít nic společného s tím „zdánlivě 
mrtvým“, s tím jiným, s tím, co nevypadá tak, 
jak si představujeme.
A možná jako jednotlivci čekáme, až nás někdo 
přijde opečovávat, aniž by nás napadlo, že by-
chom my mohli být jiným stromem, který přijde 
ke druhému, pomůže mu snášet jeho těžkosti a 
bude mu ochranou před nepřízní počasí.
Vítr si pohrával s lístky na památném stromě a já 
se vracel zpátky domů. Do závětří, nebo vytvářet 
závětří ostatním?

BOHOSLOVEC

Milí farníci,
uprostřed května se na fakultě díky rektorskému 
a děkanskému volnu dva dny neučilo, a tak 
jsme se ze semináře rozjeli domů mimo Prahu.



KURÝR
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Proč jste v Bubenči nahradili klasickou májovou pobožnost nějakým tichým rozjímáním?
/Dotaz byl z redakčních důvodů parafrázován

Odpovídám Vám e-mailem, protože nevím, zda se k nám ještě někdy vypravíte, ale zároveň chci odpověď zveřejnit 
v našem časopise, abych i ostatním lidem, kteří ještě zažili „klasické májové“, poodhalil svá uvažování a důvody, 
proč jsem se již před léty pokusil obnovit májové pobožnosti i tam, kde již léta nefungovaly, a také proč jsem zvolil 
formy, které jsou poněkud jiné než ty, na které jsme byli léta zvyklí.
Májová pobožnost však prošla zajímavou historií a podoba, kterou si nejstarší generace našich věřících pamatuje, 
zdaleka není první. Naopak, kdybychom se dnes vrátili k počátkům, asi bychom byli velmi zaskočeni tím, jak vy-
padala. Období měsíců duben–květen bylo obyvatelstvem západní Evropy bráno jako období lásky – doprovázely 
ho různé pohanské zvyklosti, z nichž se na mnoha místech dodnes udrželo například stavění májek: tyto štíhlé 
stromky přivazovali první májovou noc mládenci svým děvčatům a bylo to vlastně nejen vyznání lásky, ale i první 
signál, že to chlapec se vztahem myslí vážně a do roka svou dívku chce požádat o ruku.
Křesťanství, které se z jihu a západu Evropy šířilo stále více na sever a východ, nevymýtilo všechny tradice a zvyky, 
které jednotlivé národy provozovaly celá staletí (i když právní prameny dosvědčují, že se o to církevní představitelé 
nejednou pokoušeli zejména tam, kde byly tyto tradice spojeny se zvyky, které nebyly slučitelné s křesťanskou 
morálkou). Neví se přesně, koho kdy napadlo, že tak, jak se vyznává láska děvčatům a ženám, ve stejné době může 
věřící člověk vyznat svou lásku i ženě, která počala a porodila Božího Syna. Zejména na území dnešní Itálie a 
Španělska se začala objevovat místa, kde se někde v lese na stromě anebo do drobné kapličky u cesty umístila soška 
či obraz Panny Marie a každý večer po povinných robotách někteří lidé tato místa zdobili věnci, kytkami, přičemž 
zpívali různé lidové písně nebo se modlili své vlastní modlitby. Kněží ani biskupové u těchto „májových“ přítomni 
nebývali. První písemnou zmínku o mariánských (nikoli ještě májových) pobožnostech máme od španělského 
krále Alfonse X. (1221–1284), jenž vyzýval své věřící, aby se u sošek a obrazů Boží Matky rádi modlili a zpívali.
Roku 1549 vyšla v Německu knížka se sbírkou různých mariánských písní a modliteb, v níž se poprvé měsíc 
květen nazývá měsícem Panny Marie. Jak vidíte, nešlo tedy o oficiální církevní bohoslužby, ale o vzácnou lidovou 
pobožnost: to vysvětluje i skutečnost, proč se právě v mariánských modlitbách a písních vyskytuje tolik teolo-
gických bludů. Laikové, kteří často neuměli ani základy katechismu, spíše než pravdy víry ve svých projevech 
zbožnosti vyjadřovali lásku a úctu k ženě, o níž od počátku křesťané věřili, že je se svým Synem Ježíšem v nebi.
Z představitelů církve mají největší zásluhu na rozšíření májových pobožností dominikáni a jezuité. Od 18. století 
se již k této májové pobožnosti hlásí mnozí kněží, biskupové či papežové. A takto to bylo až donedávna: v květnu 
se každý večer scházeli lidé spolu se svým farářem někde v kostele, někde u kapličky, aby cestou zpívali mariánské 
písně, na místě se pomodlili několik modliteb a pak s kněžským požehnáním odcházeli zpět do svých domovů.
Není to jen Česko, ale celá Evropa, kde tato podoba májových pobožností již téměř zcela vymizela. Příčinou 
nejsou kněží: na mnoha místech a farnostech se dodnes pokouší udržet tuto tradici, dokonce i v té podobě, jaká 
byla výše popsána. Zájem laiků o tuto formu však slábne a podle mě ji neobnovíme jen tím, že budeme udržovat 
jedinou podobu májových pobožností. Aspoň jednou týdně chci u nás v kostele pokleknout před sochu Panny 
Marie a v tichu se zamýšlet nad svým a naším vztahem k ní. Právě čas je to nejdůležitější, co jí můžeme dát. Půl 
hodiny jen tak s ní být a uvědomovat si, co pro nás znamená. Nejen teologicky, ale především reálně v životě. Že ji 
opravdu potřebujeme. Jako ženu, jako matku, jako průvodkyni životem i jako přímluvkyni. Kdoví, možná právě 
při některé z našich bubenečských májových někoho napadne na své zahradě, ve svém lesíku nebo u svého pole 
opět postavit kapličku či sošku Panny Marie a začne tam se svou rodinou nebo kamarády pravidelně v máji po 
večerech chodit. Nebylo by to poprvé, co se historie bude opakovat. Musíme však nejdříve zajít až ke kořenům a 
odhalit tak skutečné příčiny, proč lidé Pannu Marii uctívali právě v květnu.

P. Miloš
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PRO DĚTI
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BIBLICKÝ VEČER

5. 6.
EZAUOVA 
RODINA

17:30
18:15
cca 19:00
cca 19:30

mše svatá (s úvodním slovem)
prezentace na dané téma

výklad vybraných textů
konec biblického večera

/Schéma a harmonogram večera: Máte-li otázky na plánované téma 
nebo z doporučených biblických pasáží, 
můžete je poslat nejpozději 7 dnů 
před termínem na adresu 
/farnost.bubenec@gmail.com.

Opět se nám na scénu dostává starší Jakubův bratr Ezau. Poté, co se zdánlivě v klidu rozešli a žili jako 
sousedé v jedné zemi, se Ezau definitivně vzdaluje nejen od svého bratra, ale především od Hospo-
dina. Má sice mnoho majetku, ale životem kráčí po svých, nikoli po Božích cestách. Co vše nám 
ještě prozradí jinak nezáživná a těžká kapitola, plná cizích jmen? Kdo byli vlastně Ezauovi náčelníci?    
Genesis 36 

Ezau pak vzal své ženy, syny a dcery i všechny lidi 
svého domu, stádo a všechen dobytek i všechen 

majetek, jehož v kenaanské zemi nabyl, a odešel od 
svého bratra Jákoba pryč do seírské země.

26. 6.
JUDA A TAMAR

Děj Bible se nám přesouvá od Josefa k Judovi. Právě tento Izraelův syn dá jednou jméno celému 
židovskému národu (Juden). Tím více zděšení může vyvolat jeho chování, které je v očích Hos-
podina špatné. Ve třiceti verších této kapitoly se navíc potkáme s novými pojmy a jevy, jako je 
prostituce, onanie a švagrovské manželství.
Genesis 38

Když Juda uviděl Tamar, považoval ji za nevěstku, 
protože si zastřela tvář. Obrátil se k ní, sedící při cestě, 
a řekl: „Dovol prosím, abych k tobě vešel.“ Nevěděl 

totiž, že je to jeho snacha. 

12. 6.
JOSEF A JEHO 

BRATŘI

Jeden z nejznámějších biblických příběhů popisuje Josefa uprostřed svých bratří. Jeho otci Jakubovi 
připomíná milovanou manželku a Josefovu matku Ráchel, která zemřela při porodu Benjamina. Lze 
se vůbec divit bratrům, že na Josefa žárlí? Navíc, když ho otec nekrytě upřednostňuje a ani Josef se 
netají zvláštními sny, v kterých se mu jeho bratři klaní.  
Genesis 37

Tu Izrael řekl Josefovi: „Zdalipak nepasou tvoji bratři 
v Šekemu? Pojď, rád bych tě za nimi poslal.“ On mu 
odvětil: „Tu jsem.“  Izrael mu řekl: „Jdi a podívej se, 

je-li s tvými bratry a s ovcemi vše v pořádku, a podej 
mi zprávu.“ Poslal ho tedy z chebrónské doliny a on 

přišel do Šekemu.



SLOVO KE MŠI SVATÉ
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Vstupní modlitba
V předchozím čísle byla řeč o mešním chvalozpěvu, kterému se říká Gloria, Sláva Bohu na výsos-
tech. Mj. jsme se dozvěděli, že ho nelze nahradit žádným jiným textem ani žádnou jinou písní. 
Proto se musí definitivně upustit od předchozího starého zvyku, kdy se místo něj zpívala další 
sloka mešní písně z kancionálu. V případě, že přítomní lidé neumějí zpívat anebo je časová tíseň, 
lze sice tolerovat recitování tohoto textu, nicméně z podstaty chvalozpěvu plyne jasná preference 
zpívaného přednesu.   
Řeč také byla o úvodní modlitbě. Poté, co kněz vyzve věřící: Modleme se, má setrvat ve chvilce 
ticha. V tomto okamžiku nejen on, ale i ostatní mohou a mají zastavit své myšlenky, soustředit 
je na Pána Boha a pozorně poslouchat, za co se vlastně modlí a na co budou za malou chvíli od-
povídat „Amen“, Ať se tak stane. 

 B) Bohoslužba slova

55. Hlavní část bohoslužby slova tvoří čtení z Písma 
svatého proložená mezizpěvy; homilie, vyznání víry 
a přímluvy neboli modlitba věřících ji rozvíjejí a uza-
vírají. Ve čteních, která homilie vykládá, totiž Bůh 
mluví k svému lidu, zjevuje tajemství vykoupení a 
spásy a nabízí duchovní pokrm. Sám Kristus je svým 
slovem přítomen uprostřed věřících. Toto Boží slovo 
si lid přivlastňuje mlčením a zpěvy a hlásí se k němu 
vyznáním víry. Jím posílen se v přímluvách mod-
lí za potřeby celé církve a za spásu celého světa.

Mlčení
56. Bohoslužba slova se má slavit tak, aby ved-
la k rozjímání; je proto nutné vyvarovat se jakékoli 
uspěchanosti, která je na překážku usebranosti. Do 
bohoslužby slova vhodně patří také krátké chvíle 
mlčení, přizpůsobené shromáždění — v nich ať srd-
ce s přispěním Ducha Svatého přijímá Boží slovo a 
připravuje odpověď modlitbou. Tyto chvíle mlčení 
se mohou zachovávat např. před začátkem boho-
služby slova, po prvním a druhém čtení a po homilii.

/Pokračování Všeobecných pokynů 
k římskému misálu:
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PŘEDSTAVUJEME

Farní mládež
Skutečně mladým je člověk pouze velmi omezený čas, pak už musí přijmout skutečnost, že dospěl a 
jeho místo i úkoly v životě jsou jinde a jiné. A tak je přirozené, že u vedoucích mládežnických skupin 
bude docházet k pravidelnému střídání. Tím aktuálním vedoucím farní skupinky mládeže je student 
medicíny Vojtěch Otruba.

Přibližně v září roku 2016 jsem začal pravidelně docházet 
do bubenečské farnosti a o nějaký ten měsíc později i na 
setkávání místní mládeže, která vedl Pepa Klain. Tehdy 
(a ani nikdy před tím) mě nenapadlo přemýšlet o tom, co 
takové „vůdcovství“ obnáší. Co všechno musí vedoucí za-
řizovat, jak by měla vypadat jeho úloha v rámci společen-
ství a také role jeho i společenství v rámci celé farnosti.
O to víc jsem se nad tím začal zamýšlet, když jsem byl 
osloven, zda bych se po Pepovi nechtěl ujmout vedení 
společenství já. Vzal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou, 
abych mohl na výše zmíněné otázky nalézt odpovědi, 
a vyjasnit si tak, zda se úkolu chci ujmout. Zbytek škol-
ního roku uplynul jako voda a já jsem zjistil, že nejsem 
o moc moudřejší. Když jsem tak ale nad tím dále přemýš-
lel, nenacházel jsem vlastně žádný důvod, proč bych se vedení neměl chopit. Napadlo mě, že je třeba 
to brát jako příležitost zkusit a naučit se něco nového, i když třeba nemám přesnou, nebo dokonce 
vůbec žádnou představu, jaké to bude a zda to zvládnu. Nakonec jsem na tuto nabídku kývl.
Zatím uplynul necelý rok a já se snažím postupně objevovat, jak žádoucím způsobem svoji roli ve-
doucího mládeže naplňovat. Na tomto místě se sluší poděkovat zejména Pepovi, díky jehož předchozí 
práci jsem převzal starost o již zaběhnuté společenství, které je zvyklé nějak fungovat, a nebylo tedy 
nutné začínat od úplných základů. Také děkuji všem členům společenství za jejich podporu, ochotu a 
spolupráci, díky nimž můžeme společenství dále rozvíjet, proměňovat a naplňovat dle svých možností 
jeho roli ve farnosti podle toho, jak ji aktuálně vnímáme a poznáváme. Díky také patří otci Milošovi, 
který na naše setkání pravidelně dochází a provází nás svým slovem i modlitbou.
Ze zdařilých akcí, které zde chci zmínit proto, že se při nich ukázala schopnost spolupráce uvnitř 
společenství či s farností, je především mikulášská nadílka z prosince minulého roku a také oslava 
narozenin otce Miloše.
Zároveň tímto prosím o modlitbu za sebe i za celé společenství i o případné rady, doporučení, návr-
hy, podněty i kritiku, a to nejen ze strany samotných mladých, tvořících společenství, ale i ze strany 
ostatních farníků. Vždyť mládež by neměla být jen jakousi samostatnou skupinkou uvnitř farnosti, 
ale měla by být její nedílnou aktivní součástí. Jistě je spousta možností, jak toho dosahovat. Tyto 
možnosti já nebo my uvnitř společenství nemusíme vždy vidět, můžete je ale vidět právě vy ostatní, 
kteří na nás můžete nahlížet „zvenku“.
A konečně: pro vývoj společenství je jistě dobré, přibude-li aspoň občas někdo nový. Vítán je mezi 
námi každý svobodný ve věku 18–30 let. Scházíme se jednou za 14 dní v pátek na mši svaté nebo po ní.

Vojta
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OPRAVY A REKONSTRUKCE

Rekonstrukce fary
Dnes se naposled podíváme na největší investiční událost naší farnosti, a tou je rekonstrukce farní 
budovy na komunitní centrum farnosti a byt faráře. Celá akce byla pod pečlivým dohledem několika 
institucí, především Arcibiskupství pražského, Památkového ústavu hl. m. Prahy a Řídícího orgánu 
operačního programu Praha – pól růstu ČR v rámci evropských dotací.
Před proplacením byla tedy každá faktura několikrát kontrolována a dodavatelské firmě AMO vypla-
cena teprve po souhlasu kontrolních orgánů. Z důvodu rozdílného DPH a také z důvodu příspěvku 
evropských fondů na vybudování komunitního centra (pouze) byla fakturace rozdělena do tří celků: 
zvlášť byt pro kněze a zvlášť částečně dotované komunitní centrum a společné prostory. Celkem pro-
běhlo sedm splátek:   

Do této fakturace nebyly započítány další náklady, hrazené jiným firmám a dodavatelům, včetně 
výstavby kanalizační přípojky, koupě pozemku o rozloze 6 m2, vypracování projektové dokumentace, 
realizace autorského a technického dozoru, nákup zařízení fary apod.

Byt faráře
07/18 60.977,21 Kč
08/18 77.600,12 Kč
10/18 77.239,84 Kč
12/18 308.368,50 Kč
01/19 446.012,91 Kč
03/19 649.957,41 Kč
05/19 1.305.506,73 Kč
Dohromady 

2.925.662,72 Kč

Komunitní centrum
07/18 295.077,93 Kč
08/18 211.097,81 Kč
10/18 323.655,86 Kč
12/18 361.106,48 Kč
01/19 588.934,47 Kč
03/19 1.060.441,47 Kč
05/19 1.981.184,80 Kč
Dohromady 

4.821.498,82 Kč

Společné prostory
07/18 507.627,79 Kč
08/18 563.021,73 Kč
10/18 249.946,53 Kč
12/18 622.292,40 Kč
01/19 293.140,37 Kč
03/19 572.369,45 Kč
05/19 764.701,23 Kč
Dohromady 

3.573.099,50 Kč

Smluvní cena: 11.866.270,00 Kč
Skutečná cena: 11.320.261,04 Kč
Ušetřená částka 546.008,96 Kč
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AKTUALITY
Výstav Eucharistie
/7. 6.
Stejně jako je květen považován za měsíc Pan-
ny Marie (31. května je svátek Navštívení Pan-
ny Marie), červen je zase tradičně zasvěcen 
Ježíšovu Božskému Srdci (letos je 28. června 
slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova). Právě 
o srdci lidském i Božském bude úvaha a po-
božnost před vystavenou Svátostí oltářní prv-
ní červnový pátek: půlhodina osobní tiché i 
vyřčené společné modlitby začíná v 17:00. 

Přijímání do katechumenátu
/8. 6.
Katedrála je hlavní chrám diecézního biskupa 
a celé jeho diecéze. Podle prastaré tradice právě 
k biskupovi přivádějí věřící ty lidi, kteří v do-
spělosti uvěřili v Boha a v Ježíše Krista a chtějí 
tuto víru lépe poznat. V případě, že se s pravdami 
křesťanství ztotožní, mohou být o následujících 
Velikonocích ve svých nových farnostech po-
křtěni. I v Bubenči se od května setkává skupina 
hledačů, z nichž některé můžeme do katedrály 
společně doprovodit na zahájení jejich období 
katechumenátu. Začátek bohoslužby je v 16:30.    

První svaté přijímání dětí
/9. 6.
Když byli malí, rodiče je nechali pokřtít. Součás-
tí křtu je i příslib rodičů a kmotrů, že pokřtěné 
dítě budou ve víře vést a vychovávat. Tento slib 
splnili i tím, že ho přihlásili do společné farní 
přípravy pro přijetí svátosti smíření a eucha-
ristie. Je to slavnost nejen jejich rodin, ale celé 
farnosti, která je může doprovodit jak modlit-
bou, tak i svou přítomností: mše svatá spojená 
s prvním svatým přijímáním osmi dětí od Sva-
tého Gotharda je o svatodušní neděli v 10:30. 

Benefiční koncert
/13. 6.
Více než rok probíhala velmi úzká spolupráce 
s dejvickým evangelickým sborem, kdy jsme za 
mírný poplatek mohli využívat jejich sborové 
prostory na svou výuku, přípravy i zkoušky sbo-
ru. Teď se jim můžeme aspoň trochu revanšovat. 
Evangelický pěvecký sbor Naši pěvci spolu s čes-
ko-africkým vokálním tělesem Nsango Malamu 
(Dobrá zpráva) vystoupí v katolickém kostele sv. 
Gotharda na benefičním koncertu, jehož výtěžek má 

podpořit sirotčinec v středoafrickém Kongu. Kon-
cert s dobrovolným vstupným začíná v 19 hodin.  

Kurz první pomoci
/16. 6.
Kdo jiný než křesťan má být vždy připraven po-
skytnout pomoc těm, kteří se ocitnou v nějaké 
nouzi? A jaká větší nouze může potkat člověka, 
než je bezprostřední a přímé ohrožení na životě? 
Všichni jsme slyšeli o poskytnutí první pomoci, 
v dopravních prostředcích i ve veřejných budo-
vách mají být viditelně označena místa, kde se 
nacházejí prostředky k první pomoci, ale ruku 
na srdce – kdyby k tomu opravdu došlo, uměli 
bychom první pomoc poskytnout? Farní charita 
proto pořádá na faře hodinový kurz první pomoci, 
tentokrát zaměřený na dospělé osoby. Přijďte na 
faru tak, aby kurz mohl v 15 hodin opravdu začít 
a jeho průběh nebyl rušen pozdním příchodem.  

Mše svatá s adorací
/20. 6.
Slavnost Božího Těla je letošním vyvrcholením 
pražského eucharistického kongresu, který svo-
lal kardinál Dominik Duka: večerní mše svatá 
v katedrále začíná v 17 hodin, po ní následuje 
eucharistický průvod do baziliky Nanebevze-
tí Panny Marie na Strahově, kde si duchoven-
stvo i lid připomene velkou osobnost české 
církve, kardinála Josefa Berana. V naší farnos-
ti bude v tento den ranní mše svatá v 6:30, 
po ní následuje půlhodinová tichá adorace.

Te Deum
/23. 6.
Nejen prosit, ale i děkovat má umět každý 
slušně vychovaný člověk. Tak nás to učili rodi-
če, tak to učíme děti i my. A toto pravidlo se 
týká nejen lidí, ale i Boha. Toho prosíme téměř 
denně za naše osobní i společenské potřeby. 
Zvláštním způsobem ho již tradičně prosí na 
začátku školního roku žáci a studenti. Nyní, 
na jeho konci, se tedy sluší za veškerou Boží 
pomoc také poděkovat. Děti i jejich rodiče, 
studenti a absolventi, učitelé i hlídací babič-
ky – ti všichni se mohou sejít na děkovné bo-
hoslužbě v tuto neděli u Sv. Gotharda v 10:30.
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HISTORIE

Mariánský oltář
Každý chrám má dvě strany, které se historicky nazývají epištolní a evangelijní. Tyto výrazy se objevují 
především ve starších popisech kostelů a vycházejí z tzv. tridentské liturgie, při níž se evangelium ne-
četlo na stejné straně jako jiná čtení ve mši. Zatímco evangelium bylo čteno vždy a zásadně na straně 
levé při pohledu lidu od vchodu kostela směrem k presbytáři (takže v presbytáři z pohledu předseda-
jícího to byla strana pravá, na které se nacházela a nachází i klasická kazatelna), ostatní  lekce včetně 
novozákonních epištol se četla na straně druhé, tedy z pohledu přítomných lidí vpravo.
Termíny se používají v odborné literatuře i dnes, aby se vyhnulo nejednotnému vyjadřování vlevo 
(resp. vpravo), podle toho, zda se 
jedná o stranu z pohledu kněze 
anebo ostatních lidí.
Na evangelijní straně kostela sv. 
Gotharda v Bubenči se nachází 
boční oltář Panny Marie, jenž byl 
původně zasvěcen Ježíšovu Bož-
skému Srdci. Dřevěná, bíle natře-
na socha Ježíše Krista s výrazným 
reliéfem srdce na hrudi je dnes 
umístěna na protějším oltáři (viz 
minulé číslo Gotharda). 
Umělecky je tento oltář shodný 
s oltářem na straně epištolní, veš-
keré zdobné prvky se na něm zrca-
dlově opakují, včetně dnes nepo-
užívaného svatostánku. Aktuálně 
je máme v kostele tři – původně 
jich bylo o jeden více, jeden oltář, 
umístěný v místech, odkud v zimě 
proudí do kostela teplý vzduch, 
byl při pokoncilní liturgické re-
formě zrušen. Na všech těchto 
oltářích byly zamykatelné skřínky 
pro uchovávání proměněné eu-
charistie, protože předchozí mešní liturgie nepřipouštěla koncelebraci (společné slavení mše vícero 
kněžími) a při přítomnosti několika kněží v kostele kromě toho hlavního každý z nich sloužil potichu 
mši u ostatních oltářů.
Ve středu retáblu mariánského oltáře je postavena socha Panny Marie s Ježíškem jako dítětem, umě-
lecké dílo kutnohorského sochaře Františka Charváta z roku 1924. Bezesporu velkou zajímavostí 
je skutečnost, že sochař sám byl evangelík a přímý příbuzný jednoho z dnešních členů dejvického 
evangelického sboru.
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úterý
středa
čtvrtek
pátek
neděle

17:30
17:30
6:30

17:30
9:00 a 10:30

/Mše svaté
v kostele sv. Gotharda

čtvrtek 14:00–16:30

/Úřední hodiny v kanceláři
a otevřený kostel

zpovídání
zkouška sboru
úklid kostela
modlitba růžence
biblický večer

/Náboženství dětí
skupina A
skupina B
skupina C

30 minut přede mší (kromě neděle)
pondělí 19:00

úterý 8:00
úterý 17:00

středa 18:15

pondělí 15:00
úterý 15:45

středa 17:30

/Pravidelné aktivity

prvopáteční výstav Eucharistie  /17:00
přijímání do katechumenátu (katedrála) /16:30

první svaté přijímání dětí /10:30
příprava na biřmování VI /15:00 

kurz první pomoci /15:00
setkání vedoucích farníků /17:00

příprava na manželství III /18:30
mše s adorací /6:30–8:00

Te Deum na konci školního roku /10:30
sbírka na bohoslovce /9:00, 10:30

7. 6.
8. 6.
9. 6.
9. 6.
16. 6.
16. 6. 
18. 6.
20. 6.
23. 6. 
30. 6. 

/Akce měsíce

Ekonomické okénko

Výše darů na rekonstrukci v květnu (20.4.-20.5.) 2019: 1.083.618.- Kč

Přispívat lze nadále trojím způsobem:
a/ pravidelnou měsíční platbou: 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 vari-
abilní 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

+FARNOS
BUBENEČ

Po dokončení rekonstrukce fary farnost splácí půjčku ve výši 2.500.000.- Kč.
Pro snížení tohoto dluhu proběhla v květnu velká akce „Tisíckráte tisíc“, k níž se lze stále 
přidat zaplacením jednorázového daru ve výši 1.000.- Kč, pro uživatele interneto-
vého bankovnictví existuje možnost platby zde umístěným QR kódem, v němž je již 
vyplněné číslo účtu farnosti, variabilní symbol i zmíněná částka. Pro platbu v jiné výši 
můžete buď ve svém mobilu tuto částku upravit, anebo využít níže uvedené údaje.   


