
GOTHARD
měsíčník (nejen) pro bubenečské farníky

06 / 2018      033



2     

M,,

SLOVO NA ÚVOD

á dobré srdce“ je snad jedním  
z nejhezčích vyjádření, jaké můžeme 
o druhém vyslovit. Aniž bychom si pod 

touto větou představovali jakýkoli tvar tohoto 
svalu většinou na levé straně hrudníku anebo 
jeho věk či velikost, zcela automaticky  
k onomu člověku začneme vzhlížet jako 
k někomu, na koho se lze obrátit i ve velmi 
svízelných situacích a který nepohrdne druhým 
jen proto, že se aktuálně bude nacházet 
v nějaké nouzi nebo životní krizi.
Naopak věta, v níž o někom řekneme, že 
má „chladné“, nebo dokonce až „ledové“ 
srdce, už sama o sobě zamrazí. Nejde pouze 
o definici lidské teploty, v níž už člověk umírá, 
ale především o označení chybějícího rozměru 
života, jenž lidi sbližuje a dává jim pouto přá-
telství či kamarádství. Nebo alespoň základní 
kolegiální vzájemnosti a pospolitosti.  
Chlad, nezájem, apatie…
Jak velmi blízko je k tomu i opačný pól vztahu: 
když právě „chladné srdce“ způsobí na druhé 
straně „srdce ubolené“. Možná žádný přístroj 
nenaměří výrazně změněné hodnoty srdeční 
aktivity a výkonu, a přesto jde o jednu  
z nejtěžších bolestí, které pronikají až do morku 
kostí, zasahují hlavu, tělo, mozek, konečky prstů 
i ty nejmenší nervové buňky… Bolest, způso-
bená neopětovanou láskou, bývá často příčinou 
tragických konců mladších i starších lidí.
Bůh nemá tělo, tudíž nemá ani srdce. Již starý 
Izraelita slyšel od svých proroků a kněží, že si 
nesmí Boha nijak představovat, a proto platil 

velmi přísný zákaz zobrazování Všemohoucího 
v jakékoli podobě. Bůh zkrátka je. Nepřed-
stavuj si ho, nepokoušej se ho namalovat ani 
vytesat z jakéhokoli materiálu.
Platilo to až do okamžiku, kdy se samotný Bůh 
rozhodl vzít na sebe konkrétní  podobu, a to 
podobu člověka. Dokonalá Existence vstupuje 
do omezeného prostoru a času. Duch Boží 
proniká lidské tělo, Boží inteligence se dobro-
volně uvězní v lidském mozku. Věčnost se do-
tkne času, samotný Život si sáhne na smrt. Není 
to jen tak, nejde pouze o další projev Božího 
stvoření a důkaz jeho všemohoucnosti. 
Tento okamžik vtělení je projevem největší 
možné lásky. Takové, která daruje sebe sama. 
Lásky, která dává všechno a beze zbytku.  
Od svého vzniku (početí) skrze Božího Ducha 
(vždyť to logicky ani nemohlo být jinak) až 
po svůj poslední počin pozemského působení, 
kterým bylo seslání stejného Ducha apoštolům, 
byla určovatelem veškerého Ježíšova života láska.
Červen je měsícem Ježíšova srdce. 
Milosrdného, laskavého, milujícího. 
Nekonečně. Ale také uboleného a zraněného. 
Nejen kopím římského vojáka, který ho zasáhl 
na kříži těsně před jeho posledním výdechem. 
Ale také námi samotnými, mnou samotným.
Možná si proto tento měsíc můžeme udělat 
trochu více času, abychom Boha skrze Ježíšovo 
srdce více milovali. I tím, že ho dokážeme 
upřímně odprosit a poděkovat mu.  
Slovy, i beze slov… Především svými skutky  
a změnou svého chování.

Vážení a milí farníci,
i když je biologicky a anatomicky srdce jenom jedním  

z mnoha živočišných orgánů a zdaleka nikoli jediným, bez 
něhož organismus umírá, do mysli i mluvy člověka se dostalo již 
před mnoha generacemi napříč kulturami i náboženstvími jako 

sídlo lidského charakteru a podstatných lidských vlastností.
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M
ilí farníci,
uprostřed května se náš seminář zúčastnil 
Svatojánských slavností Navalis. Jejich 

hlavní část je tvořena mší svatou v pražské 
katedrále a následným průvodem v barokním 
stylu až na Křižovnické náměstí za Karlovým 
mostem. Průvod je to pozoruhodný, protože 
v něm kromě korouhví a praporů můžete vidět 
všechny možné rytířské řády, krojované, jezdce 
na koních nebo třeba také několik nosítek 
s atributy sv. Jana Nepomuckého (biret, most 
apod.). Na Karlově mostě se průvod dvakrát 
zastavuje – poprvé u sochy sv. Jana Nepomuc- 
kého a podruhé u místa, ze kterého byl po 
mučení svržen do Vltavy. Procesí končí před 
kostelem sv. Františka z Assisi na Křižovnickém 
náměstí závěrečným požehnáním.
Protože je sv. Jan Nepomucký patronem 
„všech lidí od vody“, pokračují slavnosti  
koncertem z hladiny Vltavy a vše je  
zakončeno ohňostrojem.
Tato událost je vskutku velkolepá a nevídaná. 
Při mši mají bohoslovci na starosti zajištění 
asistence u oltáře a potom seřazení průvodu 
a jeho udržení až do jeho závěru. Letos to byl 
desátý ročník, a tak už víme, jak několika-
setmetrový průvod udržet v pohybu ;-).  
Pár fotek Vám to snad alespoň trochu přiblíží…

Michal

BOHOSLOVEC
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RABÍ  
 Milí farníci, 

zdravíme vás z ministrantského výletu na hrad 
Rabí. Máme se krásně, myslíme na vás.

Vojta, Miško, Jáchym, Sam, Kuba, Teo, Pepa, 
Matouš, Matěj, Tom

  MONT SAINTE-ODILE 
 Milí přátelé, zasílám srdečné pozdravy 
z krásného poutního míst Hory sv. Otýlie 
v Alsasku. Z Francie na Vás vzpomíná
Zuzka Š.

  TIROL 
Mnoho pozdravů 
všem ze svatební 
cesty v Tyrolsku 
posílají 
Jája a Vladimír, 
nyní už Píšovi

ROMA   
I když jsem ve Věčném městě pracovně a od rána do pozdního večera  

pracuji na univerzitě PIO a připravuji zde nějaký projekt, jakmile mohu, 
aspoň na chvíli zajdu do některého z kostelů. A pokaždé jste tam se mnou.

P. Miloš

Božího Ducha nemůžeme ani vidět, ani nijak uchopit. A jeho přítomnost v nás nedosvědčíme slovy 
ani tvrzením, že jsme ho přijali při svátosti biřmování. Boží Duch nakonec vane tak, jak chce,  

a tam, kde chce. Nikoli tak, jak chceme my, a tam, kde si my myslíme…
A přesto jsme povoláni k tomu, abychom s Božím Duchem spolupracovali. A kde ho najdeme? 

Apoštolové nám podávají Ježíšovu nauku, že Božího Ducha rozeznáme podle ovoce. Každý příklad 
pokulhává, ale stejně jako elektřinu rozeznáme podle účinku, který vydává nějaký přístroj,  

napojený na zdroj elektřiny, i Ducha Svatého rozeznáme podle toho, co způsobují ti, kteří ho  
přijali. Pouto soudržnosti a vytváření neformálního společenství, založeného nikoli jen na  

přirozeném kamarádství, je jedním z neklamných znaků, že je s námi.    
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dyž se mě pan farář zeptal, jestli bych 
chtěl být součástí farní rady, přišlo mi  
to jako návrh neadekvátní mému věku.  

Nicméně po dvou letech, co pastorační rada 
naší farnosti funguje, si opravdu moc vážím,  
že můžu být její součástí. Myslím, že atmosféra, 
která je ve farní radě, je i v celé farnosti. Jsem 
moc rád, že jsem součástí právě této farnosti.
Mimo to mě pan farář poprosil, abych se staral 
o ministranty. Tento úkol mi byl přidělen 
v době, kdy bylo seskupení ministrantů zcela 
jiné než dnes a nálada v sakristii nebyla vždy 
úplně radostná. Z počátku to byla poměrně 
náročná funkce, která ovšem přerostla 
v obrovskou radost. V tuto dobu mi velmi 
pomohl jeden ministrant. Myslím, že mluvím 
za všechny kluky, když řeknu, že je vzor nás 
všech ministrantů.
 Víte, když přijde někam nový kněz a čtyři 
měsíce po něm přijde do sakristie nový minis- 
trant a po dvou měsících se stane hlavním 
ministrantem a začne společně s otcem některé 
věci, které máte celý život zažité, měnit, není 

to možná až takový problém, pokud jste malý 
kluk. Ovšem pokud jste ministrant, který 
slouží pánu Bohu více než šedesát let, může 
to být velký problém. Chtěl bych zde proto 
ještě zvlášť poděkovat našemu nejstaršímu 
ministrantovi, a tak trochu dědečkovi nás všech 
kluků u oltáře. Je úctyhodné, jak dokázal  
přijmout, a hlavně stále naplňuje nové zásady. 
Dneska se náš tým skládá přibližně z patnácti 
ministrantů a další čtyři noví přijdou tento rok. 
Je radost vidět, jak se náš počet rozrůstá.  
Chtěl bych všechny kluky upřímně pochválit  
za to, jak všechny služby zvládají. 
 S kluky se pravidelně scházíme na ministrant-
ských schůzkách, kde probíráme jak duchovní 
věci, tak ale i praktické části liturgie. Podniká- 
me ale společně i jiné aktivity. Byli jsme na 
bowlingu, měli jsme přednášku o sportovním 
šermu a v neposlední řadě jsme letos byli na 
pětidenním výletu u Sv. Anny u Kraselova. 
Tento výlet byl pro mě opravdu krásným zážit-
kem především proto, že jsme se ještě více dali 
dohromady a tvoříme teď prostě skvělou partu.

Na kostele sv. Anny v Kraselově v pondělí 7. května 2018 zvonily  
oba zvony. Spolu s Pepou jsme každý tahali za svůj (a přesto jeden) 
provaz, zatímco Tomášek z věžního okénka vyhlížel, jak blízko k našemu
poutnímu komplexu je auto, kterým mezi nás přijížděl bohoslovec 
Michal a kostelnicko-ministrantská dvojka Zdeněk s Petrem. 
V ten večer jsme na našem výletě za přírodou 
(a mnozí i sami za sebou) byli kompletní. 
Kolem mě patnáct ministrantů… 
Kolik farností a kolik kolegů farářů nikdy tento pocit 
nezažije. Pocit duchovního otce, jenž má kolem sebe 
nejen pomocníky u oltáře, ale i (u těch dospělých) lidské 
zázemí, blízké duchovnímu přátelství. Na počátku této 
skvělé party byl (tenkrát) kluk, který se ukázal jako dobrá 
volba pro vedoucího ministranta. Matěj DYNYBYL. 

PŘEDSTAVUJEME

K
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PRO DĚTI



BIBLICKÝ  VEČER
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První kapitoly knihy Genezis se věnují 
důležitému zjevení Boha o sobě, o člověku  
a jeho místě v řádu celého stvořitelského díla, ale 
i o nebezpečí, které s sebou nese svoboda, když 
se člověk jako jediný může nejen rozhodovat pro 
plnění Božích příkazů, ale i vědomě se postavit 
proti nim a vybrat si jinou, někdy pohodlnější 
cestu. Důsledky hříchů jsou popsány nejen velmi 
dramaticky, ale i velmi jasně: nelitovaný hřích 
vede k narušení vztahu s Bohem, ale i celého 
řádu, kde pak místo pokojného soužití nastupuje 
napětí, hněv, rozdělení i vražda. Doslova i 
symbolicky. Ábelova násilná smrt, ale i potopa 
a příběh Noeho po ní mají hlubší význam než 
pouze popis nějakých prastarých příběhů,  
které si židé mezi sebou tradovali.

Od 12. kapitoly dostává Bible zcela jiný rozměr: 
Bůh je popisován jako Ten, který vstupuje do 
osobních dějin každého člověka, jenž rozezná jeho 
existenci a začne ho hledat. Zpočátku mu nemusí 
být jasné vůbec nic než pouze to, že Bůh existuje. 
Tato existence pak s sebou nese další otázky, které 
si musí nejen Abraham vyřešit: může být jeho ži-
vot stejný jako předtím, než ho poznal? Jednotlivé 
události ze života Abraháma nejsou předkládány 
chronologicky (i když se to tak při prvním čtení 
může zdát), ale tematicky. Nadhazují stejné 
nebo podobné otázky, s jakými se potýká každý, 
kdo uvěří v Boha. Ten totiž dává smysl všemu, 
tedy i hranicím lidské svobody. Jak se zachovat 
v různých situacích a jak vyřešit problémy, když  
se člověk vlastní vinou ocitne v hříchu.   

DOPORUČENÉ ČTENÍ  
PRO SAMOSTATNOU PŘÍPRAVU: Gn 16–19.

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.

SCHÉMA 
A HARMONOGRAM 
VEČERA:
17:30 – mše svatá 
            (s úvodním slovem)
18:15 – prezentace na dané téma
19:00 – výklad vybraných textů
19:30 – předpokládaný konec 
             biblického večera

6. 6. 2018
HAGAR A SÁRA

13. 6. 2018
OBŘÍZKA 20. 6. 2018

SODOMA A GOMORA
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HISTORIE

Z četných oprav kostela se zachovalo pouze několik nákresů. V archivu Útvaru hlavního města 
Prahy se nachází i tento výkres z padesátých let 20. století.

Nový kostel sv. Gotharda v Bubenči byl postavený roku 1801, už v roce 1810 
potřeboval přestavbu a zdá se, že ani ta neproběhla v úplném pořádku, jelikož již za půl 

století, roku 1861, se opět projednávala generální oprava kostela. Tenkrát obec patřila do 
libockého vikariátu a jak arcibiskupská konzistoř, tak tehdejší libocký vikář s opravou 

souhlasili. Přesný rozpočet opravy není znám, došlo však určitě ke zpevnění praskajících 
zdí, opět k novému položení střechy a také k celkové výmalbě chrámu. O důkladné 

přestavbě svědčí i žádost bubenečské obce, aby na věž kostela mohl být instalován orloj. 
Tato trochu neobvyklá žádost byla kupodivu schválena i patronátem kostela, nicméně 

nakonec nedošlo ani k vypracování projektu, natož k jeho realizaci.
V té době však koupil jeden z pozemků nedaleko kostela sv. Gotharda významný 

český podnikatel a mecenáš Vojtěch (Adalbert) Lanna. Ten se zde na tehdejším pražském 
předměstí rozhodl postavit jedno ze svých sídel, v roce 1868 tedy započala stavba honosné 

vily, na které se autorsky podíleli významní pražští stavitelé a architekti 
Anton Viktor Barvitius (1823–1901) a Vojtěch Ignác Ullmann (1822–1897). 

Občasná přítomnost Lanny v Bubenči ve spojitosti s jeho štědrostí měly přímý vliv 
i na bubenečský kostel, který se díky němu dočkal významného daru.   
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REKONSTRUKCE FARNÍ BUDOVY 

Zhotovitel: AMO, spol. s r.o., sídlo: Zívrova 1606/16, Praha 6 – Řepy, jednatel: Mgr. Pavlí-
na Portychová, kontaktní osoba: Štěpán Volf
Osoby pověřené objednatelem: hlavní/statutární zástupce: P. ICLIC. Mgr. Miloš Szabo, 
Th.D., stavební technik: Bc. Jakub Kodras, DiS, technický dozor investora: ing. arch. Jan 
Kazimour, autorský dozor: ing. arch. Karolína Kripnerová 
Čas plnění: 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (tj. předpokládané datum 7. únor 2019)
Cena díla: 8.215.451.- Kč vč. DPH 

Dne 7. května 2018 byla konečně podepsána Smlouva o dílo,  
z níž uvádíme nejdůležitější data a informace:

Úzká vnitřní chodba fary se na několik 
měsíců stala jediným průchodem 

celým staveništěm.

Součástí rekonstrukce pod dohledem památkářů je 
očištění barokní budovy od pozdějších přístavků.

I když jde o kompletní rekonstrukci, řada původních stavebních 
prvků, jako jsou okna či dveře, musí být zachovány.
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32. Už sama povaha »předsednických« částí 
vyžaduje, aby byly pronášeny zřetelně a hlasitě 
a aby jim všichni pozorně naslouchali. Když je 
tedy kněz říká, je nevhodné modlit se něco 
jiného nebo zpívat. Proto také varhany a jiné 
hudební nástroje zmlknou.

30. Kněz, jako předsedající, přednáší modlitby 
jménem církve a shromážděné obce; někdy 
však pouze jménem svým, aby plnil svou službu 
s větší pozorností a zbožností. Takové  

modlitby, předepsané před čtením evangelia, 
při přípravě darů, před přijímáním kněze  
a po něm, říká potichu.

Ostatní mešní texty
34. Poněvadž slavení mše má svou povahou 
»společenský« ráz, mají důležité poslání 
také dialogy mezi knězem a shromážděnými 
věřícími, jakož i aklamace. Není to jen vnější 
znak společného slavení, nýbrž i podpora  
a vytváření společenství mezi knězem a lidem.

SLOVO KE MŠI SVATÉ

I když je mše svatá shromážděním obce věřících kolem stolu, na kterém  
se stále znovu a znovu proměňuje chléb a víno na Tělo a Krev Pána Ježíše, 
pouze jeden z nich je svátostí kněžství uschopněn a diecézním biskupem 
ustanoven, aby mši svaté „předsedal“. Proto se některým částem mše říká 

„předsednické modlitby“, které nesmí odříkat nikdo jiný. Rubriky misálu dále 
přesně vyjmenovávají ty části mešních modliteb, kdy může kněz vlastními 

slovy uvést to, co se právě děje, nebo doplnit méně srozumitelné části liturgie.
Zvláštní pozornost má kněz i přítomní věnovat čtení Bible – nejde totiž 

pouze o slovo lidské, ale o Slovo Boží, které má být následně opatřeno  
kvalifikovaným výkladem. 
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Výstav Eucharistie
Někdy toužíme po blízkém člověku, někdy 
naopak vyhledáváme samotu. Řídíme se často 
(anebo většinou) podle nálady, podle chutě, 
podle svých tužeb. A pak se divíme, že nám 
nevycházejí vztahy. Protože druhý člověk má 
také svou povahu, náladu, chutě, představy  
i tužby. Sladit pouhé dvě představy, pouhé 
dvě nálady bývá problémem zejména tam, 
kde jeden ve vztahu je dominantnější a chtěně 
nebo nechtěně prosazuje ten svůj pohled. Před 
svatostánkem se však můžeme učit pravému 
vztahu, založenému na jediné skutečné lásce, 
která doopravdy nehledá sebe, ale je vždy a stále 
pro druhého. Ježíš zůstává mezi lidmi v podobě 
Eucharistie a čeká na všechny, kteří si udělají 
čas. I tuto skutečnost (stejně jako své povedené 
či nepovedené vztahy) můžeme přinést před 
vystavenou Svátost Oltářní v pátek 1. června 
2018 v 17:00.

První svaté přijímání
Křest je první svátostí, kterou se člověk ze své 
strany otevírá pro všechny ostatní svátosti, 
které mu Bůh zanechává pro různé příležitosti: 
proto pouze pokřtění, jimž v tom nebrání žádná 
další překážka, jsou disponováni pro přijetí 

biřmování, eucharistie i pokání, jakož i pro 
svátost nemocných, manželství anebo kněžství. 
Po roční přípravě přistoupí poprvé ke svaté 
zpovědi a následně ke svatému přijímání také 
osm dětí z naší farnosti. Je to důvod k radosti 
celé naší farnosti, protože to znamená života-
schopnost a budoucnost celého společenství. 
Přijďte proto spolu s nimi prožít jejich velký 
den v neděli 10. června 2018 v 10:30.  

Te Deum
Těmito slovy začíná známá latinská modlitba 
Te Deum laudamus (Tebe, Bože, chválíme), 
připisovaná milánskému biskupovi svatému 
Ambrožovi, jenž ji měl složit a zazpívat 
u příležitosti křtu Augustina, který se po bu-
jarém životě a intelektuálním hledání rozhodl 
zcela opustit světský život a zasvětit ho Ježíši 
Kristu. Ať už tento hymnus pochází z onoho 
4. století, nebo je pozdějšího data, doloženou 
skutečností je, že se už ve středověku zpíval při 
každé významnější události jako projev díků 
Pánu Bohu za jeho ochranu a pomoc anebo na 
konci důležitého období, jakými bývá občan-
ský nebo akademický rok. Na konci školního 
roku poděkujeme i u Sv. Gotharda stejným 
zpěvem v neděli 24. června 2018 v 10:30.

AKTIVITY MĚSÍCE

V dubnu prožili svatogothardští ministranti 
pět společných dnů v Kraselově nedaleko 

Strakonic.



www.farnostbubenec .cz

Informace o aktuálním stavu rekonstrukce farní budovy a dalších opravách v naší farnosti 
naleznete na straně 9.  

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; e-mail: farnost.bubenec@gmail.com; 
IČ: 61380288; č. účtu: ČS 201333389/0800; farář: P. Miloš Szabo; mobil: 731 625 968

AŽ DO ODVOLÁNÍ VŠECHNY AKTIVITY (KROMĚ BOHOSLUŽEB) 
PROBÍHAJÍ V KLUBOVÝCH MÍSTNOSTECH DEJVICKÉHO SBORU CČE 

NA ADRESE: DR. ZIKMUNDA WINTRA 15! 

čtvrtek 14:00 -16:30

MŠE SVATÉ  
V KOSTELE SV. GOTHARDA

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI

AKCE MĚSÍCE

zkouška sboru pondělí 19:00 
úklid kostela úterý 8:00
modlitba růžence úterý 17:00
biblický večer   středa 17:30
zpovídání úterý, středa, čtvrtek 
 30 minut přede mší

náboženství dětí  
pondělí 15:45 (4.–8. roč. ZŠ)  
úterý 16:00 (3. roč. ZŠ)
čtvrtek 16:30 (1. a 2. roč. ZŠ)

  1. 6.  prvopáteční výstav Eucharistie 
 (17:00)  
  8. 6.  slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně  
 (17:30)
  8. 6.  pobožnost k Božskému Srdci  
 (17:00) 
10. 6. první svaté přijímání dětí (10:30)

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

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

výše darů na rekonstrukci v květnu 2018: 153.600.- Kč

10. 6.   příprava k biřmování – 6 (15:00)  
15. 6.   poslední setkání mládeže  
 v akademickém roce (18:30)
19. 6.    příprava k manželství – III. (18:30)
24. 6.  sbírka na bohoslovce (9:00; 10:30)  
24. 6.   Te Deum (10:30)
29. 6.   slavnost sv. Petra a Pavla (17:30)

WEB: www.farnostbubenec.cz;          : Farnost Bubeneč

EKONOMICKÉ OKÉNKO


