
Gothard
měsíčník (nejen) pro bubenečské farníky

řicházíme na mši, když 
chceme. Když chceme změnu, 
zajdeme si jinam. O návštěvách 

bohoslužeb často rozhodují jak osobní 
sympatie k místnímu knězi, jenž je 
vede, tak i čas jejich konání, případně 
dopravní dostupnost kostela. Všechno 
jsou to tedy naše subjektivní kritéria.
Konec konců takto vzniká většina 
vztahů i společenství: s kamarády se 
scházíme podle toho, zda nám vyhovují jejich po-
vahy, přátelé jsou lidé, na něž se můžeme kdykoli 
obrátit, a případné party, s nimiž něco podnikáme, 
jsou rovněž tvořeny z lidí, s nimiž nás pojí sympa-
tie i věková či geografická blízkost.
Žádný z těch vztahů by se ale neměl zastavit na 
svém počátku: jakmile vznikne, přebíráme za 
něj zodpovědnost. Jinak se může stát, že v těchto 
vztazích nebo společenstvích někdo pouze „konzu-
muje“ to, co často s velkou obětavostí připraví ten 
druhý. Není divu, že výsledkem pak bývá únava, 
vyprahlost, vyhoření nebo i smutek některých 
jednotlivců, následovaný únikem těch druhých, 
kteří již z onoho vztahu nebo společenství nemají 
co „konzumovat“.
Zpět k zmíněnému úklidu. Zorganizovala ho 
svatogothardská mládež, která se nechala vést paní 
Věrkou, pod jejímž vedením týden co týden malá 
skupinka starších dam pečlivě myje podlahu  

i lavice a luxuje špínu z koberců. Tentokrát to 
množství mladých mužů a žen připomínalo  
kobylky, rozptýlené po celé ploše, aby ji zcela 
ovládly a změnily ji téměř k nepoznání.
Mezitím jsem na faře vedl katechezi dospělých 
hledačů. V jednu chvíli vstoupil mezi nás jeden 
z těch mladých a jen tak, obyčejně lidsky, pozval ty 
začínající křesťany k ohni, který si mladí po úklidu 
rozdělali u kostela. Najednou to nebylo pouze 
opékání buřtů, ale jakýsi rodinný krb, u něhož si 
povídají blízcí lidé.
Ještě dlouho po setmění tam u kostela seděli lidé 
toužící po tom, aby křesťanství nebyla pouze 
ideologie, ale skutečné pouto vzájemnosti Božího 
Ducha, jenž otevírá oči i srdce, které pak vidí nejen 
sebe, ale i druhé a jejich potřeby. 
Ten večer jsem zažil živoucí farnost. 
A pozdě v noci jsem 
usínal pln vděčnosti.   
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Vážení a milí farníci,
vracím se k nedávné události, 
která svou obyčejností patrně zapadne 
do zapomnění u většiny z těch, 
jichž se přímo nebo nepřímo týká. 
Jedná se o úklid našeho kostela. 
Kdo z nás vlastně přemýšlí nad tím, 
kdo a kdy jej uklízí?
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pohledy

Salisbury – 
Mnoho pozdravů 
z Anglie  
a krásné katedrály 
v Salisbury posílá 
Vladimír Píša

Počínaje tímto číslem Gotharda se stránka FARNÍ KURÝR stává 
pravidelnou: nejen v létě tak budete moct poslat farníkům pozdrav, ale 

i napsat cokoli, co byste ostatním chtěli sdělit (svatební či promoční 
oznámení, drobné inzeráty, dotazy nebo názory). Přijímány však budou 

pouze ty dopisy, pohlednice nebo e-maily, jejichž autoři budou podepsáni  
a patří mezi stálé či občasné bubenečské farníky. Tato stránka by tak mohla 

klidně nést i název FARNÍCI SAMI SOBĚ. 

Léto teprve začíná, proto i pohledů a pozdravů farníků není zatím mnoho. 
Nicméně náš farní Gothard může být právě tím místem, kde se budeme setkávat 
a navzájem komunikovat i v létě, kdy se většina z Pražanů ráda vydá někam na 
venkov, do přírody anebo i do ciziny, aby poznala jiné lidi a odpočinula si od 

běžných každodenních starostí.
Pohlednice (zaslané na adresu farnosti) anebo MMS (poslané na číslo mobilu 

+420 731 625 968) se tak mohou stát pojítkem jednotlivých farníků, jakož i pro-
jevem toho, že po odchodu z kostela nezapomínáme na ty, s nimiž tvoříme jedno 

farní společenství. Pokud tedy nechcete zůstat v úplné anonymitě a tajit místa, 
kde jste trávili část své dovolené nebo prázdnin, pište a podělte se 

o to s námi. Každý člověk je přece rád, když ví, že na něj druhý myslí…   

Zakynthos  – 
Všechny, kdo mě znají, 

pozdravuji z ostrova Zakynthos. 
Thea
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Hildesheim je historické město v severním 
Německu, jehož historické centrum je zapsáno 
na Seznamu světového dědictví UNESCO. Nej- 
starší dochovanou památkou je rozsáhlý gotický 
dóm (katedrála Nanebevzetí Panny Marie) 
s bronzovými vraty z konce 10. století. Na rozdíl 
od tohoto chrámu další velký kostel sv. Michaela 
(dnes luteránský) musel být po válce téměř 
celý nově vybudován podle původních plánů. 
V kryptě katedrály je pohřben hildesheimský 
biskup Gothard (960–1038), jemuž je zasvěcen 
také nejlépe zachovaný kostel ve městě, jejž začal 
stavět už Gothardův nástupce biskup Dětmar, 
protože Gothard umřel v pověsti svatosti.
Dalšími zastávkami na cestě do Hildesheimu 
bude české město Panenský Týnec s ruinami 
klariského gotického kostela Panny Marie, dále 
německé město Meerane, kde roku 1174 umřel 
český král Vladislav II., jakož i další německé 
město Gotha, jehož patronem je právě náš 
světec a patron Bubenče, svatý Gothard.

Na srpnovém cyklovýletu budeme cestovat 
nejen prostorem, ale i časem. Přeneseme se 
do momentů, kdy na našem území poprvé 
zněly biblické žalmy a pronášely se křesťanské 
modlitby. Společnou bohoslužbu tak budeme 
moci prožít v nejstarší (stále) funkční stavbě 
v českých zemích, v kostele sv. Petra a Pavla. 
Kraj na západ od Prahy je mnohotvárný, 
překvapující a nabízí opravdu mnoho – vedle 
románských rotund třeba nejmenší vlasti- 
vědné muzeum v Čechách, vyhlášený hrad 
s bílou paní, vyhlídky, opukové lomy, říčky 
a brody, úrodné ovocné aleje. A kapli svatého 
Gotharda ve Velkých Přílepech. To všechno 
je doslova na dosah ruky. Na naší cestě navíc 
nebude chybět ani pivovar, který můžeme 
využít pro společný oběd.

letní farní 
putování

červenec

Srpen

22.–23. července 2017
HILDESHEIM – autobusová pouť 
k hrobu sv. Gotharda

19. srpna 2017
BUDEČ – cyklistická pouť
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ato fáze se táhla od května 2016, tedy přesně 
rok. Nutno podotknout, že i přes naši snahu 
vše předkládat včas a dobře připravené  

nebylo v naší moci popohnat orgány státní a ma- 
gistrátní správy k větší pružnosti, zejména když se 
proti plánované rekonstrukci pravidelně odvolávalo 
Občanské sdružení Bubeneč.
Bezprostředně po obdržení kladného rozhodnutí 
jsme zahájili druhou fázi, a to stavební řízení, 
kde se opět (většinou stejné) kompetentní orgány 
budou vyjadřovat ke konkrétnímu způsobu prove-
dení stavby. V tuto chvíli jsme již obdrželi všechna 
závazná stanoviska kromě stanoviska památkářů, 
kteří ovšem v předchozí etapě po prostudování 
stavebně-historického průzkumu nevznesli žádné 
závažné připomínky, tudíž se neočekávají ani nyní 
problémy, snad kromě nedodržení lhůty, která by 
ani teď neměla překročit 30 dnů.

Na základě územního rozhodnutí však již lze 
přikročit k těm částem rekonstrukce, které tvoří 
přípravnou část a netýkají se přímo budovy. Jde 
především o vybudování kanalizační přípojky, která 
propojí kostel a faru s městskou kanalizací. Tato 
část rekonstrukce nebyla vůbec plánovaná, protože 
teprve v průběhu přípravy projektu vyšlo najevo, 
že ani kostel, ani fara žádnou funkční kanalizaci 
nemají a odpad odtéká do zaslepeného kanálu, 
dlouhého cca 30 metrů, jehož dostatečně ostrý 
spád způsobil, že na jeho povrchu za poslední léta 
nepropukla žádná havárie.
Realizace byla na základě výběrového řízení, 
konaného pod dohledem Pražského arcibiskupství, 
svěřena firmě Pražské vodárny a kanalizace. Poté, 
co budou uzavřeny dvě smlouvy o smlouvě  

budoucí o zřízení věcného břemena (jedna s MČ 
Praha 6 a jedna s Magistrátem HMP), bude 
podána žádost o výkopové povolení.
Po jeho obdržení musí Technická správa 
komunikací (TSK) povolit dočasný pronájem 
vozovky (v ulici Gotthardská) po dobu překopu 
a pokládky kanalizační přípojky.
Když budou všechny tyto smlouvy podepsány, 
bude potřeba ještě požádat úřad MČ Praha 6, 
odbor dopravy a životního prostředí, o povolení 
zvláštního užívání komunikace. Teprve poté, 
když budou všechna povolení, budeme moci 
zahájit samotnou realizaci.

Protože jak naše farnost, tak i TSK již řadu 
těchto kroků podstoupila, lze předpokládat, 
že v červenci budeme konečně svědky prvního 
výkopu, abychom do konce léta měli kanalizaci 
hotovou. Zbývá nám stále doufat, že mezitím 
stavební řízení (jakož i řízení o odkupu malé  
části pozemku od MHMP) postoupí natolik, 
abychom mohli plynule přejít do tolik 
očekávané rekonstrukce samotné budovy.

Bez daní a všech správních a projekčních poplat-
ků nás vybudování kanalizační přípojky vyjde na 
358 007,82 Kč. Protože o neexistenci přípojky 
nikdo ve farnosti neměl tušení, tato částka 
nebyla součástí plánovaného rozpočtu. Avšak 
díky všem, kteří již rok přispíváme pravidelnými 
platbami na farní účet, jsme schopni tuto  
investici pokrýt.

Modlíme se i sbíráme finance dál. Kéž celému 
dílu Pán Bůh žehná. 

rekonstrukce

Začátkem června 2017 nabylo právní moci Územní rozhodnutí vydané stavebním 
úřadem Mč Praha 6. Tím se uzavřela ta část územního řízení, v níž podle platné 

legislativy v čR měly kompetentní orgány a ostatní účastníci řízení posoudit, 
zda je navrhovaná rekonstrukce bubenečské fary v souladu s územně plánovací 

dokumentací a zda je vhodná z mnoha odborných hledisek.

t
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Letní režim bohoslužeb
Protože mnozí farníci v letních měsících 
opouštějí Prahu (mezi nimi i oba kostelnické 
páry) a protože bubenečská fara ještě stále není 
obyvatelná, v červenci a srpnu bude v kostele 
sv. Gotharda v Bubenči omezený počet boho-
služeb; po skončení letních měsíců se od září 
vracíme zpět k plnému provozu. Nezapomeňte 
tedy, že se po dva měsíce společně scházíme 
třikrát týdně – každou středu a pátek v 17.30 
a v neděli v 9.00. 
 
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Oba soluňští bratři jsou dobře známí už všem 
žákům základní školy jako ti, kteří na území 
Velké Moravy přinesli písmo a kulturu, pro 
věřící lidi je navíc důležitá skutečnost, že to 
byli duchovní, pozvaní na území našich předků 
především proto, aby zde v srozumitelné řeči 
ohlašovali evangelium. Jsou to tedy v pravém 
smyslu slova apoštolové Slovanů a díky nim 
jsme se i my jako národ v 9. století zařadili 
mezi křesťany. Každá podobná událost, která 
v dějinách církve je i pro současníky inspirací, 
se zapisuje do liturgického kalendáře, abychom 
se shromáždili a nejen vzdávali za tyto světce 
Bohu díky, ale zároveň se od nich učili i dnes 
srozumitelně předávat víru dalším generacím. 
Mše svatá se koná ve středu 
5. července 2017 v 17.30.    

aktivity 
měsíce

Příprava rodičů ke křtu dítěte
Rodiče, kteří čekají narození miminka, řadu 
věcí určitě nenechávají náhodě, ale již dopředu 
připravují vše, co pro své dítě považují za 
důležité. Jsou-li rodiče věřící, je přirozené, že 
budou přemýšlet nejen o zajištění biologického 
života, ale i o život věčný, který se člověku 
otevírá přijetím křtu. A tak dříve, než budou 
muset přemýšlet nad tím, komu svěří hlídání 
svého potomka, aby následně spěchali za ním 
domů, protože ho bude třeba vykoupat a na-
krmit, mohou již před narozením absolvovat 
přípravu k jeho křtu. Ta je plánována na neděli 
16. července 2017 v 17.00. Je však potřeba se 
předem (nejlépe e-mailem na adresu 
farnost.bubenec@gmail.com) přihlásit.   
 
Žehnání automobilů a motorek
Málokterá rodina nevlastní osobní auto anebo 
motocykl, které více méně pravidelně startují, 
aby se vydali na cesty, kde je čeká řada nástrah, 
a to nejen v možných dopravních nehodách, 
ale především v pokušení porušovat dopravní 
předpisy anebo v duchu či nahlas urážet ostatní 
účastníky dopravy. A tak se můžeme před 
každou cestou pomodlit k patronovi řidičů, 
kterým je svatý Kryštof, a nemáte-li doposud 
své motorové vozidlo požehnané, můžete si je 
nechat požehnat letos v neděli 30. července 
2017 po mši svaté, tj. cca v 10.00.
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Bible – kniha, kterou asi má většina z nás někde 
v knihovničce, dokonce možná i v luxusním 
provedení. Přeci jen se patří, abychom jako věřící 
křesťané toto Písmo Svaté vlastnili. Jenže – víme, 
co s Biblí? Jak často ji bereme do ruky a jak 
často si z ní čteme, ať už sami, anebo se svými 
nejbližšími?
Pro mnohé je tato Kniha knih nejen velkou 
záhadou, ale také nudným čtením, napsaným 
před mnoha tisíci lety. Je knihou, o níž sice často 
mluvíme, ale ve skutečnosti si ji držíme řádně od 
těla, aby nás příliš neobtěžovala a nezasáhla naše 
smýšlení a naše názory.
Je pravda, že jde o starou literaturu – taky se o ní 
učí studenti prvních ročníků středních škol jako 
o vrcholném díle starověkého písemnictví, které 
vzniklo v židovském národě. Stará kniha však není 
zároveň knihou z antikvariátu ani knihou, kterou 
bychom měli vyřadit jen proto, že většině jejího 
textu běžný čtenář nerozumí.
Již ti, kteří žili před námi, velmi dobře věděli, 
že se Bible nedá číst ve spěchu ani jí běžně nejde 
rozumět, i když se nám zdá, že některá slova nebo 
výrazy dobře známe i dnes. Hebrejština a klasická 
řečtina, tedy jazyky, v nichž byly napsány Starý 
a Nový zákon, jsou již mrtvé jazyky: jak Židé, tak 
Řekové dnes mluví sice podobnou řečí, která je však 
od té klasické odlišná nejen gramatikou, ale i vlast-
ním slovníkem – tyto staré jazyky nám do dnešních 

V LEtníCH MěSíCíCH SE 
BIBLICký VEČEr nEkoná, 
naD BIBLí SE oPět 
SEjDEME VE StřEDU 
6. září 2017.

biblický večer u sv. Gotharda

časů uchovaly takové vyjadřovací prostředky, 
jaké měli příslušníci vyvoleného lidu před dvěma 
tisíci lety. Abychom objevili jejich význam, bude 
potřebné je správně dešifrovat.
Bible se tedy tak trochu podobá číselnému 
zámku, jehož kombinaci čísel není snadné 
uhodnout. Většina lidí bez hlubšího biblic-
kého a teologického vzdělání tak nemůže 
porozumět textu, o němž věříme, že je Boží 
Slovo, adresované člověku, jenž se pokouší 
dostat k Bohu. 
Klíč k poznání onoho číselného kódu nelze 
shrnout do jedné věty nebo do jednoho 
článku. Proto se scházíme každou středu večer, 
abychom krok po kroku, lekci po lekci, téma 
po tématu pomalu otevírali bohatství Slova, 
jež neztratilo nic ze své aktuálnosti ani po 
mnoha tisíciletích.
Nemáte-li stále doma Bibli, zkuste si ji 
obstarat. Dávejte však pozor, jakou Bibli si 
pořídíte. Svoboda slova a tisku umožňuje 
jakékoli náboženské skupině, ba dokonce 
i jakémukoli bohatému jednotlivci, vydat 
texty či překlady, které neodpovídají his-
torickému textu, jak je uchovává a dalším 
generacím předává naše církev. Nebudete-li si 
umět při nákupu poradit, neváhejte se zeptat 
svých známých, kterým věříte, anebo svého 
pana faráře. I on by vám měl umět poradit.       
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14. tytéž pohnutky a pastorační důvody 
vedly II. vatikánský sněm k tomu,  
že mohl nově uspořádat i předpisy  
tridentského sněmu o svatém přijímání 
pod obojí způsobou. Dnes totiž není 
brána v pochybnost nauka o plné  
účinnosti svatého přijímání, i když se 
podává pouze pod způsobou chleba. 
Proto sněm dovolil v některých  
případech svaté přijímání pod obojí 
způsobou, neboť jasnější formou svátost- 
ného znamení se poskytuje věřícím 
obzvláštní příležitost k hlubšímu poro-
zumění tajemství, na němž mají účast.
15. tak církev zůstává věrná svému úko-
lu učitelky pravdy a chrání »věci staré«, 
tj. poklad tradice, ale zároveň plní 
povinnost uvažovat i o »věcech nových« 
a moudře je přijímat (srov. Mt 13,52).

Ve 20. století si již nikdo nepamatoval důvody, 
proč vlastně církev na kostnickém koncilu v roce 
1415 zakázala podávat svaté přijímání pod 

I když druhý vatikánský koncil uznal 
krásu liturgických obřadů při mši 
svaté, jak je už v 16. století zavedl 
tridentský koncil, zároveň uvedl 
do praxe to, co dnes považujeme za 
zcela běžné: jednak se obřad slouží 
v mateřském jazyce, a nikoli v latině, 
jednak lidé mohou přijímat 
Eucharistii nikoli pouze o velkých 
svátcích, ale kdykoli jsou účastní 
mešní oběti a splňují předepsané 
podmínky. Navíc obnovil původní 
praxi přijímání „pod obojí“:

obojí, od té doby uplynulo již více než 500 let. 
Právě naše země však v tomto dějinném vývoji 
sehrály velkou roli: šlo o reakci na radikální učení 
husitů, kteří hlásali, že Ježíš Kristus je přítomen 
v Eucharistii pouze tehdy, když je podáván jak 
v chlebu, tak i ve víně. V té době se totiž na rozdíl 
od Východu (kde se proměňoval kvašený chléb 
vložený do mešního vína) na Západě z praktických 
 důvodů velkého počtu komunikantů stále víc 
praktikovalo pouze podávání proměněného 
Chleba. 
O praktičnosti tohoto pravidla svědčí dodnes 
zažitá praxe většiny diecézí a farností, kde je 
dostatek věřících: přijímá se většinou pouze 
pod způsobou chleba.
Koncilní rozhodnutí však bylo velmi radikální: 
protože pominuly důvody, které církev kdysi 
vedly k zákazu podávání pod obojí, umožňuje 
místním církvím (zejména národním biskupským 
konferencím), aby samy určily okolnosti  
a situace, v níž mohou věřící přijímat jak Tělo, 
tak i Krev Páně.

víme, 
při mši?

co se děje
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kromě započetí výstavby kanalizační přípojky, 
k němuž by konečně mohlo dojít v průběhu července, chceme využít zredukovaného počtu 
bohoslužeb v letním čase a rovněž ke konci měsíce zahájit první etapu opravy kostelních lavic, 
které jsou v havarijním stavu z důvodu napadení červotočem.
a protože se v době výstavby přípojky nebude moct používat záchod na faře ani v oratoři, 
několik měsíců bude mít farnost pronajaté mobilní Wc, postavené v zahradě kostela  
(za kovanou mříží), jehož bude možné používat v čase konání bohoslužeb a farních aktivit.
po roce tak výrazně stoupnou naše náklady a posbíraná částka na rekonstrukci fary se začne 
rychle zmenšovat. proto děkujeme každému farníkovi či návštěvníkovi za finanční pomoc 
i duchovní podporu. 

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 

středa 17:30

pátek 17:30

neděle  9:00

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

V ČErVEnCI a SrPnU 2017

úřední hodiny v kanceláři

výše darů na rekonstrukci v červnu 2017: 32.807.- 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

5. 7.  slavnost sv. cyrila a metoděje  

            (17:30)  

16. 7. příprava rodičů ke křtu dítěte 

             (17:00)

22.–23. 7. autobusová pouť k hrobu 

              sv. Gotharda

30. 7.    požehnání automobilů  

             a motorek (10:00) 

PLán akCí a aktIVIt
(od Září 2017)

www.farnostbubenec .cz


