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tu chvíli ještě lidé, kteří 
chvíli po skončení mše zůstali 
v kostele, nic netušili. Když 

jsem jim pak tuto zprávu přišel říct, 
nastalo hluboké ticho. Ani po krát-
ké modlitbě se ho nikdo neodvážil 
narušit nějakou otázkou anebo 
prohlášením. V našich duších zavládl smutek.
Samotného mě to hodně překvapilo. Vždyť 
jsme to přece čekali už od ledna, každé úterý  
se od té doby i naše farnost modlila růženec  
za umírajícího bývalého pražského arcibiskupa. 
Měl požehnaný věk 84 let, nemůžeme tedy říct 
ani to, že by jeho odchod byl náhlý a nečekaný. 
Přesto jsem nejen já, ale i mnozí další, s nimiž 
jsem tuto skutečnost sdílel, byl celou sobotu 
smutný a stěží jsem při vzpomínce na něj 
přemáhal slzy.
Jak asi bylo apoštolům, když jim (i vinou 
jejich selhání) vzali Ježíše a odvlekli ho na 
Pilátův soudní dvůr v jeho paláci, kde čekal 
na ráno, aby si vyslechl ortel smrti. Jak asi 
bylo těm, kteří doufali do poslední chvíle, že 
porazí svého nepřítele a nedovolí, aby nad ním 
zvítězil. Možná i to bylo důvodem, proč za něj 
tolik nebojovali a proč to nechávali na něho 
samotného – vždyť tolikrát dokázal vyhrát nad 
přírodními živly, nad nemocemi i smrtí, to-
likrát uměl z různých diskusí odejít jako vítěz. 

Fakt, že je najednou slabý, nemohoucí a že  
se nechá zajmout jako nejzbabělejší zlodějíček, 
jehož přichytili při krádeži, je musel zaskočit. 
Stejně jako rychlost, s jakou se události  
vyvíjely: než se stihli vzpamatovat, byl bičován 
koženými důtkami s kovovými hroty a předán 
cynickým vojákům, aby ho odvlekli na horu 
Golgotu, kde se konaly popravy.
Jsem si jistý, že nejeden z jeho blízkých propukl 
v pláč, že mnozí z těch, co ho měli rádi, byli 
smutní. Víra v Boha a láska k Ježíši jim nevzala 
lidskou přirozenost, k níž patří i emoce.
Ježíšovo vzkříšení v nich však dokázalo ty těžké 
a smutné emoce naplnit silnou nadějí a jisto-
tou Boží nadvlády nade vším. I nad každou 
bolestí. I nad smrtí.
Ať i v nás letošní Velikonoce dokáží posilnit 
víru v Boha tak, abychom nikdy nepodlehli zou-
falství a beznaději. I kdyby důvodem ke smut-
ku a slzám bylo cokoli těžkého a náročného. 
Bůh ví, co dělá. 
Bůh zvítězí…       

Vážení a milí farníci,
když jsme v sobotu 18. března 2017 
končili postní duchovní obnovu,  
otec Marek Orko Vácha si v sakristii 
pustil mobil a tiše pronesl: kardinál 
Vlk zemřel. 

V
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milí farníci

milí farníci,
Velikonoce 
jsou přede 
dveřmi  

a s nimi i nový měsíc. Proto by bylo správné 
napsat, co nás čeká dál v charitní činnosti.
Zbylé knihy z book-sharingu byly odneseny 
na KTf UK, kde za ně byli studenti teologie 
rádi. Dále už je známo datum pro pletení 
pomlázek, o kterém byla zmínka v před-
chozím čísle. Plést je budeme 15. dubna, čili 
na Bílou sobotu od 14:00 na faře. Jak už bylo 
zmíněno, pletení není určeno jen chlapcům 
nebo mužům, ale vítány jsou také maminky, 
které mohou s sebou vzít jak dcery, tak syny, 
ale i dědečky, babičky, sourozence, zkrátka 
každého, kdo bude mít zájem. O pruty  
se postaráme my dva s tátou.
Děkuji za všechny ohlasy, které se ke mně od 
některých z vás dostávají - zatím byly všechny 
pozitivní, což mě naplňuje velikou radostí.
Budu se těšit na setkání před Velikonocemi!

Ondra

Milí farníci,
první polovina března se u nás v semináři 
nesla v duchu rutiny, na rozdíl od jeho konce 
;-). Během rekolekcí s otcem Michaelem 
Slavíkem na téma Jonáš a pokání jsme se 
totiž dozvěděli o úmrtí otce kardinála Vlka 
a plány na nadcházející dny se začaly rázem 
měnit. Museli jsme s lítostí zrušit duchovní 
obnovu pro mladé muže Tammím a setkání 
pražského a olomouckého semináře se 
posunulo o týden dopředu, neboť na asistenci 
při pohřbu byly povolány veškeré boho-
slovecké síly z Čech, Moravy a Slezska. Času 
na popovídání se spolubratry z Olomouce 
bylo tedy méně, než by bylo následující 
víkend, ale aspoň nás to nutí se co nejdříve 
setkat a vše si doříct :-D. Myslím, že 
projížďkou parníkem po Vltavě a mnohým 
jiným jsme nasadili velkou laťku, a nedivil 
bych se proto, kdyby už nyní přemýšleli, co 
si pro nás připraví za rok, až pojede pražský 
seminář na setkání do Olomouce.
Abych ale nepsal jen o tom, co bylo, zmíním, 
že ani duben nebude svým programem nud-
ný měsíc. Zúčastníme se mj. dnu mládeže, 
který se oproti minulým rokům přesouvá 
z Kobylis na Náměstí Míru, a především nás 
čekají Velikonoce, které prožijeme ve svých 
farnostech. 

Michal
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Květná neděle přináší do liturgického roku změnu hned v úvodu mše svaté: přítomní lidé se shromažďují 
nikoli v kostele, ale před ním. Než vstoupí do shromáždění, kněz požehná ratolesti, které drží ve svých rukou 
na připomínku Ježíšova vstupu do Jeruzaléma. Právě tyto kvetoucí větvičky daly jméno celé neděli. 
Zelený čtvrtek patří kněžství: je to den, kdy si dopoledne kněží spolu se svým biskupem v katedrále 
připomenou své celoživotní závazky a večer spolu se svými věřícími slouží mši svatou, která je pokračováním 
a zpřítomněním poslední večeře, jež se konala právě v tento den před židovským Pesachem. 
Velký pátek by měl být nejsmutnějším, ba dokonce největším dnem našeho života. To by měl vystihnout 
jak dobrovolný přísný půst tohoto dne (i když je církví předepsaný jako povinný, měl bych ho podstupovat 
dobrovolně), tak i účast na obřadech: odpoledne v hodinu Ježíšovy smrti se modlíme křížovou cestu a večer 
se scházíme, abychom plakali nad svými hříchy a děkovali Božímu Synovi za jeho nekonečnou lásku.
Bílá sobota svým názvem evokuje bílé oblečení dospělých, kteří podle staré tradice právě v dnešní den 
přijímají křest. I ti bubenečští se na tento večer připravují už několik měsíců, dnešní ráno v 9 hodin se 
přicházejí pomodlit spolu s těmi, kteří si na ně najdou čas, aby je povzbudili či objali. Celý den pak zůstane 
kostel otevřen, aby věřící v tomto prostoru přemítali nad svým životem i nad svou vírou v Boha.
Velikonoční vigilie je začátkem slavení Zmrtvýchvstání Páně. Shromáždíme se venku u ohně, zažijeme 
rozsvícení světla ve tmě, poslechneme si víc biblických čtení než obvykle, budeme se radovat ze křtu čtyř 
mladých žen a z přijetí do katolické církve jednoho dospělého bratra a po dlouhých obřadech vyjdeme ven, 
abychom si společně připili na vítězství Boha nad vším zlým, i nad smrtí.
Velikonoční pondělí přirozeně navazuje na všechno, co se v uplynulých dnech v církvi slavilo,  
ve vděčnosti Bohu přinášíme v tento den do kostela potraviny, jídlo i nápoje, které chceme nechat knězem 
požehnat. Kromě pomlázky, typické pro tento den, tak dáváme Velikonocům i silný duchovní rozměr.

VeliKOnOční OBřaDy 
U SV. GOTharDa V PraZe-BUBenči

DaTUm Den hODina POZnámKa

9. 4. 2017 Květná neděle  9.00 
   10.30

13. 4. 2017 Zelený čtvrtek  17.30

14. 4. 2017 Velký pátek  15.00
    17.30

15. 4. 2017 Bílá sobota  9.00
  Velikonoční vigilie  20.00

16. 4. 2017 Zmrtvýchvstání Páně 9.00
   10.30

17. 4. 2017 Velikonoční pondělí  9.00 

průvod s ratolestmi 

mytí nohou 

žehnání pokrmů

ranní modlitba
průvod vzkříšení

křížová cesta
uctívání kříže
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ZPráVa O STaVU hOSPODaření

    ●  vlastníci sousedního pozemku parc.  
         č. 10, 1989/1 k. ú. Bubeneč (celkem 10)
    ●  Technická správa komunikací (TSK)  
         hl. m. Prahy
    ●  Odbor správy majetku (OSM)  
         Úřadu městské části (ÚMČ) Praha 6
    ●  Odbor památkové péče (OPP)  
         Magistrátu hlavního města Prahy   
         (MHMP)
    ●  Národní památkový ústav (NPÚ)
    ●  Odbor ochrany prostředí (OCP)  
         MHMP
    ●  Kancelář architekta (KA) ÚMČ Praha 6
    ●  Odbor dopravy a životního prostředí  
         (ODŽP) ÚMČ Praha 6
    ●  Hygienická stanice (HS) hl. m. Prahy
    ●  Hasičský záchranný sbor (HZS)  
         hl. m. Prahy
    ●  Pražské vodárny a kanalizace PVK), a. s.
    ●  Pražská energetika (PRE) distribuce, a. s.
    ●  Pražská teplárenská, a. s.
    ●  Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.
    ●  Povodí Vltavy, s. p.
    ●  T-Mobile Czech Republic, a. s.
    ●  Vodafone Czech Republic, a. s.
    ●  UPC Česká republika, s. r. o.
    ●  Cznet s.r.o.
    ●  České Radiokomunikace, a.s.
    ●  Miracle Network, spol. s r. o.
    ●  SPOJE.NET, s.r.o.
    ●  České dráhy (ČD) – Telematika, a. s.
    ●  ICT Support, s. r. o.
    ●  Ministerstvo vnitra ČR

    ●  Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 
    ●  TSK 7100 – odd. provozu  
         telematických systémů

Kromě nich jsou dalšími účastníky 
řízení (tzn. ti, kteří se k záměru 
mohou nejen vyjádřit, ale i podat 
odvolání):
    ●  Institut plánování a rozvoje  
         hl. m. Prahy
    ●  Odbor hospodaření s majetkem  
         MHMP
    ●  Odbor evidence majetku MHMP
    ●  PVS, a. s.
    ●  spolek „Pro Hanspaulku“
    ●  spolek Občanské sdružení Bubeneč, z. s.

Veřejné velké poděkování tím patří panu  
architektu Janu Kazimourovi, který nad 
rámec svých povinností s většinou z těchto 
subjektů za nás jako farnost osobně jednal. 
Nezbývá než doufat, že Pán Bůh bude dál naší 
snaze i přes různé překážky žehnat. Prosím 
proto o modlitby, nesmírně si vaší podpory  
a důvěry vážím.

P. Miloš   

Protože většina farníků netuší, jaká 
různá povolení, souhlasy a vyjádření bylo 
zapotřebí získat, abychom k rekonstrukci 
dostali územní rozhodnutí, předkládáme 

alespoň výčet těch subjektů, které jsme 
byli povinni oslovit:
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Třetí skrutinium katechumenů
Jsou již tak blízko ke křtu, vždyť do 
Velikonoc zbývá pouze pár dnů. Nabrali 
odvahu a předstoupili před farníky, z nichž 
většinu neznají – přesto před nimi nahlas 
vyřkli jména svatých patronů, které si zvolili 
jako doprovod na své životní cestě, a přesto 
před nimi poklekli na dlažbu kostela, aby 
tím vyznali své hříchy, o jejichž odpuštění 
při křtu prosí. Je tedy na nás, kteří již v církvi 
jsme, abychom jim předali svou víru, svou 
vzájemnost a svou modlitbu: kněz naším 
jménem katechumenům předává symbol 
(tedy vyznání víry) i modlitbu Páně (tedy 
Otče náš), které by nás měly stále pevněji 
pojit nejen vertikálně, tedy směrem k Bohu, 
ale i horizontálně, tedy mezi sebou navzá-
jem. Můžeme se o to pokusit také  
v neděli 2. dubna 2017 v 9.00. 

Pěší pouť na Svatou Horu
Nejen modlitby, nejen almužna, ale i kajíc- 
nost a pokání patří k správně prožívané 
postní době. Tak jako v minulosti, i dnes 
je určitě dost důvodů, abychom přinesli 
oběť ve formě námahy, mlčení nebo i špat-
ného počasí, a to jak za své osobní selhání 
a hříchy, tak i za své potomky, za dnešní 
dobu i za narůstající napětí a nenávist. Ti,  
co najdou chuť, čas i odvahu, se mohou 
rozhodnout mezi dvěma trasami – tou 
kratší, kterou povede Petr Bláha, anebo 
delší, kterou povede Matěj Dynybyl. Anebo 
přijet přímo na Svatou Horu, kde se všichni 

aKTiViTy
měSíce

sejdeme ve 13.45, abychom pak spolu  
slavili v bazilice mši svatou. Tato pouť  
se uskuteční v sobotu 8. dubna 2017.  

První svaté přijímání dospělých
Kdysi sice byly díky svým rodičům pokřtěné, 
ale cestu k víře i k Bohu samotnému v církvi 
si už musely šlapat samy. Jitka a Eva se déle 
než jeden rok připravovaly na tento okamžik, 
aby mohly po vyznání svých hříchů obdržet 
od Boha jejich odpuštění ve svátosti smíření, 
a mohly pak přijímat Ježíšovo tělo a krev jako 
pokrm pro život, v němž dál budou hledat 
pravdu a snažit se žít podle Boží vůle. První 
přijímaní eucharistie těchto našich dospělých 
sester a maminek bude další farní slavností, 
a to v neděli 23. dubna 2017 v 10.30. 

Nová setkávání hledajících
Není jich zrovna málo: dospělí, kteří buď 
vůbec nedostali křesťanskou výchovu, anebo 
se po létech vzdálení chtějí zase k víře 
vrátit. Mladší či starší muži a ženy, kteří 
nebyli pokřtění anebo po křtu nebyli dále 
ve víře vzděláváni, ale rovněž ti, kteří to vše 
jako děti dostali, ale v dospělosti si celou 
křesťanskou nauku chtějí zopakovat s těmi, 
kteří jsou úplně na začátku. Všichni jsme tak 
hledači odpovědí na řadu otázek a budeme 
hledat, zda je nalezneme v křesťanství 
a v konkrétní církvi, do níž patří i naše 
bubenečská farnost. Ty, jichž se tato nabídka 
týká, se poprvé mohou na faře sejít v pátek 
28. dubna 2017 v 18.30.
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5. 4. 2017
Biblický večer se nekoná! 

12. 4. 2017
Egypt a Sinajský poloostrov
Kromě Palestiny a celého Blízkého východu 
se mnoho událostí v Bibli odehrává 
v dnešním Egyptě. Jaký vliv měly staré egypt-
ské zvyky na Izraelity a kde přesně nalezneme 
odkazy na prostředí, bezprostředně sousedící 
s územím Svaté země? Mj. se dozvíme také 
to, co bylo nebo nebylo Židům Hospodinem 
dovoleno ve styku s Egypťany.  

19. 4. 2017
Biblické národy a pronárody
Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma pojmy  
a proč je Bible vůbec rozlišuje? Izraelité se 

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)

potkávali s mnoha primitivními, ale i vysoce 
vyspělými národy, s některými z nich je poji- 
lo příbuzenské pouto, s jinými měli přímo 
zakázáno navazovat jakékoli bližší kontakty. 
Mnohá jména jako Amonité, Chetejci, 
Pelištejci nebo Elamité už nepatří mezi 
živoucí, nicméně v Bibli se s nimi potkáme. 
Co o nich vlastně víme? 

26. 4. 2017
Rybolov a pastevectví
Dva významné způsoby obživy u Židů – 
forma jejich praktikování se ale významně 
lišila od toho, jak je chápeme dnes. Pocho-
pit rybáře nebo pastýře je však důležité pro 
každého, kdo čte Písmo Svaté, jelikož tyto 
obrazy se v něm vyskytují nejen v mnoha 
skutečných příbězích, ale i podobenstvích. 

BiBlicKý Večer U SV. GOTharDa
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PřiZPůSoBENí NoVýM PoMěRůM
10. Nový misál, i když na jedné straně 
vydává svědectví o zákonu modlitby 
římské církve a chrání poklad víry  
vyložený na novějších koncilech, na 
druhé straně je významným krokem 
vpřed v liturgické tradici.
Když totiž otcové ii. vatikánského 
sněmu opakovali věroučné výroky 
tridentského sněmu, činili to ve velmi 
odlišném dobovém prostředí, a proto 
v pastoračních věcech mohli přednést 
návrhy a rady, které před čtyřmi  
stoletími nebylo možné ani předvídat.

Nový misál je tedy modlitbou římské církve 
(na rozdíl od církví východních), k níž pak 
náleží jednotlivé diecéze po celém světě – proto 
i kniha, která mešní texty přináší, tedy misál, 

Zatímco v minulém čísle jsme četli důležitou 
zprávu o tom, že církev není novodobým 
vynálezem ani společenstvím, které by 
vzniklo pro naplňování náboženských potřeb 
posledních desetiletí, ale nese s sebou jak víru, 
tak i tradice až z apoštolských dob, pokračování in-
strukcí, které nejen kněží mají zachovávat při používání 
mešní knihy (tj. misálu), posouvá naše poznání dál. Jednou 
částí liturgického bohatství je mj. i způsob slavení mše podle předchozího ritu, 
kdy se vše odehrávalo v latině a tzv. „zády k lidu“ (i když zastánci této formy 
spíše preferují termín „čelem k oltáři“); druhou částí tohoto bohatství je však 
to, co přinesl druhý vatikánský koncil: 

je římský (a nikoli český, jak to máme  
nesprávně uvedeno v jeho novém vydání z roku 
2015). Texty v něm uvedené se staly pro nás 
kněze závaznými v těch částech, kde rubrika 
nepřipouští nahrazování vlastními slovy. Na 
druhou stranu je potřeba říct, že těch míst, kde 
kněz může vložit do mše svaté i vlastní slova, 
taky není úplně málo: shromáždění věřících se 
tak stává nejen společenstvím, které jde  
k (nepochopitelnému) Bohu, ale také společens- 
tvím, které k Němu jde spolu. Nyní a tady. 
V době, kdy nám církev pravdy víry (ony 
věroučné výroky, zmíněné v textu) předkládá 
formou, která je srozumitelná i pro ty, kteří 
na mši přicházejí pouze jako „diváci“ – hledí, 
ale nerozumějí. Nicméně vidí, že lidé jsou na 
tomto bohoslužebném setkání nejen usebraní, 
ale i šťastní.

Víme, 
Při mši?

co se děje
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V úterý 7. března 2017 po večerní mši svaté proběhlo setkání s farníky, při němž kromě bubenečského 
faráře promluvili k přítomným také zástupce arcibiskupství pražského Jakub Kodras, jenž jako stavební  
technik ii. pražského vikariátu je pověřen určitým dohledem nad technickými a finančními záležitostmi 
farnosti, a Jan Kazimour, autor odborníky respektovaného architektonického návrhu rekonstrukce naší fary. 
K ní jsme se konečně posunuli o něco blíže, když koncem uplynulého měsíce mč Praha 6 vydala závazné 
územní rozhodnutí, na jehož základě lze postoupit o další krok: zažádat o stavební povolení. Bohužel  
nás čeká další „kolečko“ všech dotčených orgánů, které se k udělení tohoto povolení mohou vyjádřit. 
můžeme však začít s uzavřením smlouvy s firmou PVK, která (snad) do konce měsíce zahájí výkopové 
práce pro vybudování přípojky fary (a kostela) do kanalizace v Gotthardské ulici.

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 březnu 2017: 26.301.- 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

2. 4.    třetí skrutinium katechumenů

8. 4. pěší pouť na Svatou horu

11. 4. kající pobožnost a velikonoční zpovídání

13. 4. sbírka na Svatou zemi 

15. 4. celodenní adorace v kostele 

23. 4. první přijímání dospělých

23. 4. příprava k biřmování (4)

28. 4. první setkání hledajících

Plán aKcí a aKTiViT

www.farnostbubenec .cz


