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Vážení a milí farníci,
zdá se, že letošní léto přeci jen bude uvolněnější, než se na začátku roku, ale i ještě o Velikonocích, zdálo. Vzestup počtu nakažených
covidem nejen u nás, ale i v okolních státech
se zastavil, vládní restrikce se uvolňují, rozbíhá se cestování, je již možné se nejen najíst
v nějaké restauraci, ale i ubytovat v hotelu či
penzionu. A tak se může docela snadno stát, že
rychle zapomeneme na to, co nám všem (a tentokrát opravdu lidstvu na celém světě) Bůh
chtěl v uplynulých měsících říct. Nejsem jeho
mluvčí a samozřejmě nevím, proč to všechno
nastalo – hledání viníka v nějaké čínské laboratoři nevrátí nikomu nejen ušlý zisk, ztracenou
práci, ale ani zemřelé příbuzné anebo nalomené psychické zdraví. Také nejsem a nechci být
žádným prorokem, jenž bude ohlašovat další
vlnu pandemie a vyzývat k tomu, abychom byli
během léta opatrnější než po jiné roky, protože
Bůh nás nestvořil proto, abychom žili v strachu
a izolovaní od okolního světa a nám neznámých lidí.
Naopak, právě otázka smyslu lidského bytí a života chce co nejrychleji nalézt odpověď nejen
v odborných kruzích, ale i v hlavách a srdcích
jednotlivců. Svaté Písmo není jen sbírka moudrých knih, kterým rozumí leda tak nějaký doktůrek teologie anebo horlivý vykladač všeho,
co se týká Boha a náboženství. Bible je kniha,
v níž Bůh promlouvá ke každému člověku, který v něho uvěřil a který chce žít tak, aby svým
životem došel až k němu. Nebyla napsána chronologicky jako kronika, do které se postupně
zapisují jednotlivé události, jak se odehrály, ale
byla sestavena z mnoha set rukopisů od neznámých autorů, o nichž celé společenství Izraele
(a posléze rovněž společenství křesťanů) věřilo,
že byli vedeni samotným Bohem, aby napříč dějinami zaznamenávali jak Boží vůli konkretizovanou v jednotlivých přikázáních a nařízeních
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do každodenního života, tak důsledky toho,
když se buď celá komunita, anebo jednotlivec
v ní rozhodne „utrhnout si z plodů stromu poznání dobra a zla“ a začne si sám stanovovat,
co je pro něho vhodné, dobré a správné.
A právě v Bibli nalézáme podobné situace,
jako je ta, kterou prožíváme v současné době.
Kdykoli byl některý národ stižen nějakou pohromou, kromě přirozeného vysvětlení, proč
k tomu došlo, věřící měli slyšet i hlas proroků,
kteří je upozorňovali, že neřád a neštěstí jsou
také důsledkem nerespektování Stvořitelova záměru. Tento záměr měli nacházet nejen
v modlitbě, obětích a bohoslužbách, ale uprostřed vyvoleného lidu – zatímco ostatní národy
bohatly a prospívaly, i když neznaly Písmo, oni
úpěli pod útiskem a hlad je dohnal až k tomu,
že se dostali do područí jiného národa. Protože jejich poslání na zeměkouli bylo vznešenější
než jen zápasit o ekonomickou stabilitu, národní autonomii či politickou nadvládu. Právě oni – a nikdo jiný – měli na svých vztazích
ukazovat, jak žijí Boží dcery a synové: Dekalog
byl dán právě jim, to oni byli povinni žít jinak
než jejich okolí: charakteristickým projevem
Boží ochrany a pomoci byla jejich vzájemnost
– jak se chovají k sobě navzájem. Nejen tím, že
si neubližují, nezabíjejí jeden druhého, přejí si
všechno dobré a soucítí, když se někomu z nich
stane neštěstí.
Jejich role je jiná a závažnější: dostali možnost
v pozemském životě žít i život Božích dětí, a tak
ostatním přibližovat obraz Božího království.
Aktivně se zajímat o druhého věřícího, vidět
jeho bídu i osamělost, vzít si ho k sobě, když
bude dřít nouzi, jeho hladové děti se mají stát
i mými hladovými, jeho těžce nemocný táta je
i můj umírající.
Biblická Stará smlouva nám končí v době, kdy
se židovský lid dostal do léčky své vlastní zbožnosti: už nechce padnout do zajetí a až křečovitě dbá na vlastní dokonalost. Staví synagogy,
zvelebuje chrám a sepisuje dopodrobna všechno, co má věřící člověk dodržovat. Chybí mu
však to podstatné, co má mít: opravdová láska.
Taková, jakou má Bůh k člověku. Stejná, jakou
pak má mít i jeden člověk k druhému.
Využijme uvolněné léto k tomu, abychom si
prověřili, zda toto nezaměnitelné a nenahraditelné poslání plníme. Nejen jako jednotlivci,
ale i jako komunita. Pokud ano, nezlomí a nepřekvapí nás ani případná další vlna pandemie.

B O H O S L O V C I 			

Čas naší roční formace v Olomouci se naplnil
a v den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
jsme za něj spolu s bohoslovci semináře, kterým také končí formační rok, poděkovali při
mši svaté s otcem arcibiskupem Graubnerem.
Tímto dnem končí i jedna mnohaletá etapa
konviktu a olomouckého semináře, protože od
září už budou v jiných prostorách rozsáhlého
komplexu, který je přizpůsobován zmenšujícímu se počtu bohoslovců.
V září nás v našem historicky nejslabším ročníku nastoupilo devět. Dokončilo nás osm, ale už
nyní je jisté, že ne všichni nastoupíme do semináře. Následující ročník by na tom co do počtu
měl být velmi podobně. Mysleme proto, prosím,
v modlitbách na nové kluky a na duchovní povolání obecně.
Přes léto, které pro nás není časem úplného
volna, nás čeká řada aktivit v rámci letních praxí začínajících už koncem června. Celkem šest
týdnů strávených na nejrůznějších místech. Od
domova sv. Václava ve Staré Boleslavi přes čistě pracovní týden v Olomouci až po účast na
evangelizačním projektu Antiochia snažícím se
rozhýbat neživé farnosti. Krom toho také pochopitelně strávíme čas v našich domovských
farnostech. Těším se tedy na setkávání u Svatého Gotharda.
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Milí farníci,
před pár dny jsem
rozečetl jednu knihu,
a ačkoliv jsem teprve na jejím úplném
začátku, rád bych
se s vámi už nyní
podělil o své dojmy.
Je to sbírka dopisů z vězení, které
v padesátých letech
posílala na svobodu
svým blízkým sestra
boromejka Vojtěcha
Hasmandová. Jak se píše v úvodu knihy, dopisy už ve své době kolovaly jako oběžníky po
všech příbuzných a komunitách sester, a i nyní
se stávají vzpruhou mnoha lidem v nelehké
době. Snad je to tím, že v nich sestra Vojtěcha
paradoxně nežádá o povzbuzení pro svůj pobyt
za mřížemi, ale naopak – povzbuzuje skrze ně
ostatní. Kniha nese název Jsem v dlani Boží, což
je vlastně nosná myšlenka mnoha dopisů.
Z knihy by se daly citovat mnohé pasáže, uvedu
však pro příklad tuto: „Vzpomínám na všechny
kolem dokola a těším Vás tím, že jsem zdráva,
v hmotném nic nepostrádám a jsem nejen vyrovnaná, ale spokojena. Připadám si jako ptáče v síti Boží lásky, a proto se o mne nebojte!
Vždyť ani já se o sebe nebojím. Ovšem modlete
se, abych nepromarnila čas, který Bůh ve své
lásce dává svým. Vždyť slabost lidská dovede
poskvrnit všechno (Pardubice 27. dubna 1954).“
Jak jsem naznačil, nejsem ani v polovině knihy,
nicméně již z prvních stránek, kterými se záměrně pomalým tempem pročítám, cítím neuvěřitelně silnou a nezlomenou ženu. V patrnosti drží všechny možné svátky, výročí a slavnosti.
Modlí se a dodává odvahu „těm venku“ i svým
spoluvězeňkyním. Pokud o něco prosí, dělá to
s maximální mírou vřelosti, mírnosti, trpělivosti a vděčnosti…
Skoro by to svádělo k tomu, abych na závěr
těchto pár řádků napsal, že jsme k takovýmto
jednáním zváni všichni, ač se nacházíme v diametrálně odlišných situacích a okolnostech života. A možná právě proto to neudělám a jen
napíšu, že stejně jako sestra Vojtěcha je každý
z nás v dlani Boží. A proto se nemusíme bát.

K U R Ý R
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Jako obvykle, i letošní letní měsíčník naší
farnosti bude v následujících dvou číslech na
této stránce přinášet vaše pohledy a pozdravy
z prázdnin a dovolené. Už naši předkové si
uvědomovali, že když se jim povedlo osvobodit
z pracovních povinností a vycestovat třeba
jen kousek za hranice svého bydliště, nekončí
jejich příbuzenské, přátelské, či kamarádské
vztahy. A tak bývalo běžné, že si na prázdniny
či dovolenou kromě jiného přibalili i seznam
adres, kam všude pošlou nějaký pěkný obrázek s ještě hezčím a upřímnějším textem, aby
tím dali najevo, že na sebe myslí, že se mají
rádi a těší se opět na vzájemná setkávání.
Každý, kdo se nějakým způsobem cítí být
součástí naší svatogothardské komunity, tak
může učinit i prostřednictvím časopisu: zde
si jeho pozdrav, ale i nějakou fotku prohlédnou ti, s nimiž tvoří jednu věřící rodinu. I to
může být první krůček k bližšímu seznámení
a k tomu, abychom o sobě vzájemně věděli.
Pozdrav lze poslat klasickou pohlednicí na
adresu:
Římskokatolická farnost, Krupkovo náměstí 32/6, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
anebo prostřednictvím MMS na telefonní číslo
+ 420 731 625 968.
V květnu jsme se modlili za Bělorusko a prostřednictvím biskupa Aleha Vitkiewicze jsme
pomáhali chudým v jeho diecéze Vitebsk.
Kromě něho se nám s poděkováním ozval
i biskup diecéze Grodno Mons. Aleksander
Kaszkiewicz:
Překlad do češtiny:
Grodno, 08.06.2021, čj. 130/B/2021
Důstojný otče faráři, milí bratři a sestry –
farníci a příznivci farnosti svatého Gotharda
v Praze-Bubenči,
posílám vám osobní pozdrav z Grodna
v Bělorusku, rovněž jménem Jeho Excelence
biskupa Josefa Staniewského, pomocného
biskupa diecéze Grodno, jakož i všech kněží,
řeholníků a našeho věřícího lidu. Připojuji
také projevy hluboké a upřímné vděčnosti za
nejcennější dar, jaký jste nám mohli poslat:
za modlitby na úmysly naší místní církve a za
celý běloruský lid. Jsem plný obdivu k takové
úžasné iniciativě, která se realizuje ve vaší

farnosti. Vaše modlitební podpora je krásným
svědectvím křesťanské jednoty, bratrství
a solidarity, posiluje v členech katolické církve
z různých zemí pocit sounáležitosti s jednou
velkou rodinou univerzální církve, spojuje lidi
různých národností, kultur a tradic. Kéž dobrý
Pán odmění svým požehnáním a hojností
svých milostí důstojného pana faráře, všechny
farníky a příznivce farnosti svatého Gotharda
v Praze-Bubenči, jakož i všechny účastníky
této nádherné modlitební iniciativy.
Kéž toto modlitební propojení mezi katolíky
v našich zemích přinese oběma stranám co
největší duchovní dobro.
Připojuji vyjádření nejvyšší úcty k vám,
žehnám vám z celého srdce a ujišťuji vás, že
v modlitbě budu na vás nadále pamatovat.
S pozdravem v Kristu Pánu
Alexander Kaszkiewicz, grodenský biskup

M O D L I T B A
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Co může udělat pro mír ve světě obyčejný člověk?
Nic? Jen čekat, co udělají vlády světa a jak budou
reagovat jednotlivé národy na různé národnostní nebo náboženské konflikty? Něco přece jen
udělat můžeme. V několikaletém projektu Modlitba za svět putujeme doslova po celém světě:
každé první pondělí v měsíci v 17:30 je u Sv. Gotharda sloužena mše za určitou zemi, po níž
následuje přednáška, ukončená představením
státní hymny. Celý měsíc se pak společně i osobně modlíme na úmysly, týkající se této země.
Chceme prosit Boha za bezpečný svět, aby byl
místem života nejen pro nás, ale i pro ty, kteří
se teprve narodí.
Kromě mezinárodně uznaných států je ve světě
několik menších i větších společenství či národů, které se z různých důvodů ocitly v určité izolaci, ať už ekonomické či politické. Ostrovy, ale
i kontinentální území, jejichž obyvatelstvo buď
usilovalo o vyhlášení státní nezávislosti, ale nebylo jim vyhověno a jejich samostatnost buď neuznává žádný jiný stát, či pouze několik států,
anebo se nacházejí v situaci, kdy s nimi jejich
mateřská země udržuje minimální kontakt, což
může v budoucnu způsobit velké problémy.
Protože tato území jsou tedy mnohem větším
rizikem občanských nepokojů, válek či mezinárodních sporů, letní měsíce budeme v modlitbě
věnovat právě jim.
Anguilla
5. července 2021 – 1. srpna 2021
Malý korálový a vápencový ostrov v souostroví
Malých Antil byl Anguillou nazván přímo objevitelem Kryštofem Kolumbem, protože mu dlouhým
a útlým tvarem připomínal úhoře, jenž ve španělštině nese stejné jméno. Pod správou Britské
koruny je už od roku 1650 společně s ostatními
ostrovy Závětrných ostrovů. Zvláště úzké spojení bylo mezi ostrovy Svatý Kryštof a Nevis, které
sloužily jako obchodní zázemí, a to včetně obchodu s otroky, ponejvíce z dnešního Senegalu. Afričtí
otroci pracovali nejprve na tabákových, později na
bavlnových plantážích, když však byl otrocký stav
roku 1834 postaven mimo zákon, mnoho bohatých
plantážníků ostrov opustilo a zůstali zde pouze ti
nejchudší.
Od této doby Londýn musel řešit zajištění místních obyvatel, aby zde nevznikly nepokoje či války.
Proto i přes odpor velké části ostrovanů vytvořil
společnou federaci Anguilly, Svatého Kryštofa
a Nevisu. Velká období sucha způsobovala další
chudobu, hospodářsky se nedařilo, a tak další část
obyvatelstva ostrov opustila.
V té době Spojené království samo usilovalo, aby
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se tohoto zámořského území zbavilo, a tak mu
udělilo různé stupně autonomie: nejdříve v březnu 1967 vznikla z bývalé tříostrovní kolonie samostatná federace Svatý Kryštof-Nevis-Anguilla,
kterou však Anguillané dobrovolně už v červnu
téhož roku opustili a vyhlásili na nich nezávislost.
Londýn dělal vše proto, aby se do federace vrátili, což se stalo podle dohody uzavřené 31. 7. 1967.
O pět dní později ji však opět opustili, jelikož postavení ostrova mělo být podřízeno správě na Svatém Kryštofu. Podle výsledku voleb z února 1969
byla na ostrově Anguilla vyhlášena republika, což
ale vyvolalo negativní reakci britské vlády, která
vzápětí na ostrov vyslala svou armádu, která zde
zůstala až do září. V 70. letech Británie postupně
uvolňovala svůj svazek s Anguillou přiznáním velké dávky samosprávy, včetně vlastního parlamentu, což bylo potvrzeno 16. 12. 1980.
To byla doba rozvoje turismu a bankovnictví, čehož Londýn využil právě tím, že ostrov otevřel
bohatým turistům a učinil z něho jeden ze svých
daňových rájů. Brexit a covid v posledních dvou
letech však obyvatelstvo ostrova opět srazily na
kolena a země se potácí v ekonomických i politických problémech, znásobených skutečností, že
sousední ostrovy jsou buď součástí francouzské
anebo nizozemské správy a nejbližší letiště je
právě na nizozemské části ostrova Svatý Martin.
Ohrožené druhy želv a leguánů byly chráněné rovněž penězi z Evropské unie.
Necelých 7 % z 15 tisíc obyvatel jsou římští katolíci,
sdružení v jediné farnosti sv. Gerarda.
Večer věnovaný Anguille – 5. července 2021:
18:15 prezentace historických a náboženských
souvislostí (P. Miloš Szabo) a monitoring současného dění v zemi (Jiří Václavek)

C Y K L O V Ý L E T
Jedna z prvních společných aktivit farnosti
v létě je cyklovýlet. Už několik let takto
spojujeme příjemné s užitečným: kdokoli,
kdo občas šlápne do pedálů (ale není profesionální cyklista a jeho cílem není na silnicích závodit ani si dokazovat úroveň své
kondičky) a má rád pěkné cyklistické trasy
a zajímavá místa, může se v červenci zúčastnit tradičního cyklovýletu. Jako poutní
místo byla vybrána rotunda svatého Jiří
na Řípu, kde bude cca ve 13 hodin vedena
otcem Milošem poutní mše svatá. Kromě
cyklistů se mohou přidat i další farníci,
kteří si sem v sobotu 10. července udělají
výlet autem, pěšky, anebo se dopraví níže
zmíněným vlakovým spojením.
Zde je pozvánka od vedoucího cyklistické
skupiny Ondry Beránka:
V červenci zveme všechny příznivce bicyklů
na tradiční cyklovýlet, tentokrát na horu Říp.
Vyjedeme ráno z Prahy vlakem do Kralup
nad Vltavou, odtud dál už na kolech a podél Labe se přesuneme klidným tempem na
Podřipsko. Vyzkoušíme přitom zbrusu novou lávku přes Labe, projedeme se majestátní alejí zámku Veltrusy a z ovocných sadů
budeme mít krásný výhled na Mělník. Okolí
Řípu je plné zajímavých sakrálních staveb,
a to nejen katolických, proto se u některých
z nich zastavíme. Na Řípu budeme mít dost
času na oběd. Přestože je zde k dispozici
Chata Říp s občerstvením, prosím účastníky
o zajištění základního vlastního proviantu
pro případ, že by byla chata zavřená anebo
vrchol Řípu natolik obsazen turisty, že by
obsluha trvala neúměrně dlouho. Na cestě
nás pak bude čekat ještě zvlněná krajina do
Roudnice a překvapení na závěr.
Nebojte se vzdáleností, pojedeme pohodovým tempem a pro cestu zpět pak využijeme
„panťák“, který nás podél řeky přiveze zpět
do Prahy. Pro rodiny s dětmi anebo ty, kteří si tolik nedůvěřují, bude možné se k nám
odpojit či připojit v průběhu plánované trasy
třeba ve Vraňanech nebo ve Ctiněvsi.
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Datum: 10. července 2021
Sraz: 7:50 na Masarykově nádraží v hale
před vlaky
Využijeme spoj OS 9618, můžete nastoupit
ve stanicích Praha Masarykovo nádr. (odjezd
8:12), Praha-Holešovice zastávka (v Bubnech,
odjezd 8:16) anebo Praha-Podbaba (odjezd
8:19).
Návrat: Odpoledne vlakem od Kralup/Vltavou
Kontakt na vedoucího: Ondřej Beránek,
703 895 255, cyklovylet@farnostbubenec.cz
Mše svatá na Řípu: cca 13:00
Možnost pro necyklisty:
Osobní vlak 6908: Praha Masarykovo nádr.
(odjezd 9:42) do Vraňan (příjezd 10:31), dále
osobní vlak 12300 (odjezd 10:40) do Ctiněvse
(příjezd 10:55). Poté pěšky po značené turistické značce cca 4 km na Říp.
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Milí farníci,
během prázdnin bychom rádi zopakovali charitní akci, kdy stejně jako minulý rok
pomůžeme vybavit děti ze sociálně slabých
rodin do prvních tříd základní školy. Mrzí
mě, že jste nemohli se mnou vidět radost
dětí, když si loni rozbalovaly balíček, v němž
se schovávala aktovka jejich snů a spousta
dalších drobností, které jsou do prvních tříd
potřeba. Radostí jim svítila očka a aktovku si
samozřejmě musely hned vyzkoušet.
Letos pomůžeme s výbavou do 1. třídy ZŠ
dvěma holčičkám a jednomu chlapci. Pokud
by se sešlo více zájemců z našich řad, dovybavíme ještě další dva předškoláky.
Srdečně vás tedy zvu, abychom pomohli těm,
kteří jsou sami v nouzi a dětem nemohou
poskytnout všechno to, co my považujeme
za běžné. Pokud se této akce chcete zúčastnit a pomoct zmíněným nuzným rodinám,
ozvěte se mi na e-mail farnicharita@farnostbubenec.cz, a já Vám sdělím, co je ještě
potřeba zajistit a jaké preference děti mají;
jestli stále frčí Ledové království a jednorožci, nebo je tomu už jinak.
Všem zúčastněných předem moc děkuji.
Dále bych trochu se zpožděním ráda uveřejnila výsledky Tříkrálové sbírky, která kvůli
covidové pandemii letos trvala od 1. ledna
až do 30.dubna 2021 a probíhala zcela jinak,
než jsme za minulé roky byli zvyklí, i když za
poslední období těch změn kolem nás už je
více než dost.
I přes různá omezení se v celé ČR vybralo
celkem neuvěřitelných 81 476 288 Kč, což je
srovnatelné třeba s rokem 2014.

V naší farnosti se vybralo v kasičkách krásných 17 658 Kč. Na online kasičkách se nevybralo bohužel nic.
Níže se můžete podívat, jak vypadala Tříkrálová sbírka u Sv. Gotharda v minulých letech.
Všem dárcům moc děkujeme.
2017
2018
2019
2020
2021

7.625,- Kč
19.444,- Kč
18.326,- Kč
22.904,- Kč
17.658,- Kč

B I B L E
V letních měsících se pravidelné středeční biblické večery u Sv. Gotharda nekonají. Čtení a studium Svatého Písma by však
mělo být pravidelnou a normální součástí
náboženského života nás křesťanů – je to
Boží Slovo adresované člověku, aby na cestě
do nebe nezbloudil a nenašel si jinou, svou
vlastní cestu k Bohu, která ho však může od
něho odvést.
Proto jak věřící židé, tak i věřící křesťané
přistupují ke svým svatým knihám nejen
s láskou a úctou, ale i s velkou bázní. Stavět
se do role těch, kteří Boží Slovo znají a nepotřebují žádný výklad ani žádné poučení, znamená podlehnout stejné pýše, jaké podlehli
první bibličtí lidé, když se rozhodli sami
rozeznávat a určovat, co je pro ně správné,
a co nikoli.
Covidová doba, kdy jsme se nemohli na faře
scházet, vytvořila zároveň nové možnosti,
jak se vzájemně propojit a jak oslovit posluchače či studenty prostřednictvím videí.
V uplynulých měsících takto začal fungovat
i kanál BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI, kam
se nyní v létě opět vracíme, abychom podpořili samostudium a vzdělávání pro všechny,
kteří si pro četbu Bible najdou čas a chtějí
Božímu Slovu lépe porozumět.
V červenci na tomto kanálu přibudou tato
témata:
010 VEGETACE BIBLICKÝCH ZEMÍ
Každý, kdo navštíví Svatou zemi, je překvapen
nejen posvátným charakterem této oblasti,
a to jak pro židy, tak i pro křesťany a muslimy,
ale i různorodostí její vegetace: stačí popojet
několik desítek kilometrů, a vegetace, kterou
jsme obdivovali před chvílí, je zcela pryč. Představa olivových hájů, zalesněného pohoří anebo pouštního klimatu je zcela zcestná: to vše
sice v biblickém kraji nalezneme, ale zároveň
nic z toho není pro něj charakteristické. Abychom porozuměli biblickým textům, které obsahují řadu přírodních termínů, včetně popisu
krajiny, bude vždy potřebné seznámit se nejdříve s tím, kde se právě nachází buď lidský autor
textu, anebo jeho adresát. Na závěr biblické
prezentace se rovněž dozvíte něco o Stromu
života a výklad se bude věnovat polním liliím
a šesté kapitole Matoušova evangelia.
011 STROMY A KEŘE V BIBLI
Už v první knize královské nás může překva-
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pit zmínka o tom, že král Šalamoun měl veliké
znalosti o všech stromech ve svém království,
počínaje vzácným dřevem cedru v Libanonu
a konče drobnými rostlinkami, rostoucími ve
zdivu. Tato zpráva v Bibli není uvedena náhodou a nechce posluchače a čtenáře informovat
pouze o tom, že Šalamoun byl opravdu moudrým králem a dendrologickým znalcem. Právě
proto, že pro nás dnes stromy představují zcela
jiný fenomén a náš postoj k nim a k jejich využití je zcela jiný než tenkrát, hrozí nebezpečí
špatného pochopení mnoha biblických míst.
Jednak strom byl v této zemi vzácností, takže
na rozdíl od našich dějin se dřevo ke stavbě využívalo velmi zřídka, jednak byly stromy v pohanském náboženství spojovány s přírodními
pohanskými božstvy, což zejména v případě
zmíněného izraelského krále nabralo ještě speciálního významu.
012 BIBLICKÁ FLORA
Víte o tom, že v několika zemích existuje tzv.
biblická zahrada, v níž se může návštěvník
seznámit s některými druhy bylin a kytek, jejichž jména jsou zmíněna ve Starém či Novém
zákoně? A přesto se iniciátoři těchto floristicky
zajímavých počinů někdy mohou mýlit a splést.
Důvod je prostý: názvy rostlin, jak je známe
dnes, pocházejí teprve ze 17. století, kdy Carl
Linné přišel s dvojslovným označením jednotlivých botanických druhů. Do té doby byly rostliny lidmi označovány lidovými názvy, z nichž
některé se dochovaly, jiné zanikly, anebo se
dokonce začaly používat pro jiný druh. Hledat
tedy označení konkrétní rostliny, zmiňované
v textech starých několik tisíc let, bude problematické právě proto, že často neumíme spojit
tehdejší název s dnešním vědeckým, ale i proto,
že některé překlady Bible do národních jazyků
byly pořízeny dříve, než působil Linné. Příjemným závěrem prezentace je známá bajka o volbě krále mezi všemi rostlinami. Byl to opravdu
bodlák, který vyhrál?
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Přijímání eucharistie
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byla zbožná anebo pěkná píseň, nebo dokonce
mariánská – úcta k Panně Marii se může a má
projevit jindy a ve vhodnějším okamžiku.

Jak tomu dnes bývá docela běžně a často v jiných životních oblastech, i v otázce svatého
přijímání podléháme svému vlastnímu ná- Pokračování Všeobecných pokynů k římzoru, že tomu rozumíme, a ani nás nenapad- skému misálu:
ne přemýšlet, proč by se měla na tento úkon
vztahovat nějaká obecná pravidla. Přitom jde
88. Když podávání skončí, kněz i věřící se moo nejintimnější kontakt s Ježíšem, jaký si nejen
hou chvíli potichu modlit. Celé shromáždění
nemůžeme sami nadiktovat, ale ani nároko- může též zpívat žalm či jiný chvalozpěv nebo
vat. Než se tedy rozhodneme, že přistoupíme
hymnus.
k eucharistii, měli bychom si uvědomit několik
důležitých bodů:
89. Tuto modlitbu Božího lidu i celý obřad
• v eucharistii se dává Ježíš člověku ještě in- přijímání završuje modlitba po přijímání.
timněji, než se v lásce odevzdává jeden člověk
Říká ji kněz a prosí v ní za užitek ze slavenédruhému; pokud je tedy pro nás nemyslitelné, ho tajemství.
aby si toto milování vynucovala pouze jedna Ve mši se říká jen jedna modlitba po přijímástrana, aniž by se zajímala o postoj druhé oso- ní, která se uzavírá kratším zakončením:
by, tím méně myslitelné by mělo být, abychom • obrací-li se k Otci: Skrze Krista, našeho Pána;
si sami rozhodli, že k přijímání půjdeme jed- • obrací-li se k Otci, ale ke konci je v ní zmínka
noduše proto, že to tak cítíme anebo chceme;
o Synu: Neboť on s tebou žije a kraluje na věky
• úplně stejně, jako se musíme ptát, v jakém
věků;
vzájemném stavu jsme v okamžiku, kdy touží- • obrací-li se k Synu: Neboť ty žiješ a kraluješ
me po milování, je nutné si položit otázku, zda
na věky věků.
mezi mnou a Ježíšem je opravdu všechno v po- Lid aklamací Amen přijímá modlitbu za svou.
řádku, přičemž je největším výrazem sobectví
odpovědět si ano jen proto, že si to myslíme my, D) Závěrečné obřady
a zcela ignorovat Ježíšova jasná slova o tom, že
ho milujeme pouze tehdy, když zachováváme 90. Do závěrečných obřadů patří:
jeho přikázání a když také milujeme jiné lidi, a) Krátká oznámení, je-li to potřeba.
a to bez rozdílu jejich původu, rasy, ale i hříš- b) Pozdravení a požehnání kněze, které je
nosti a odlišné víry;
o některých dnech a při některých příležitos• eucharistie je výrazem vzájemného com- tech obohaceno a vyjádřeno modlitbou nad
munia – kněz hostie a víno proměňuje nikoli
lidem nebo jiným slavnostnějším textem.
svým jménem, ale jménem celé církve, jíž byla c) Propuštění lidu jáhnem nebo knězem, aby
Ježíšem tato svátost odevzdána; a církev se
se každý vrátil ke svému dobrému dílu, chvámusí neustále tvořit, a to na tom místě a v tom
lil Boha a dobrořečil mu.
čase, kde právě žijeme – není tedy přípustné, d) Políbení oltáře knězem a jáhnem a potom
abychom při přijímání eucharistie ignorovali
hluboká úklona kněze, jáhna a ostatních přidruhé lidi, přítomné na mši anebo na jiné bo- sluhujících před oltářem.
hoslužbě, kde se svaté přijímání podává: jsme
povinni k nim přistoupit blíže, dát jim najevo
stejnou víru i lásku, podat si ruku (anebo jinak
si dát najevo lásku, odpuštění a pokoj, který
má mezi námi vládnout);
• hudba a písně, které doprovázejí tuto mešní
část, mají rovněž vyjadřovat obsah toho, co se
právě v kostele či kapli (anebo jinde, kde se
svaté přijímání podává) děje; ten, který vybírá
skladby a písně, proto musí volit takové, které
se zmiňují o Ježíšovi, o eucharistii, o přijímání
anebo o lásce člověka k Ježíši; nestačí, aby to
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8. dubna 1838, tedy na Květnou neděli mezi 5. a 6.
hodinou odpolední, hrozně hřmělo a pršelo, načež po tři následující dny nastala neobvyklá letní
vedra. Pak bylo náhle opět
velmi chladno, což vydrželo téměř až do konce
května.
str. 35 ‒ slp.1
31. května byla v holešovické filiální škole a 6. června ve farní škole v Předním Ovenci konána o třetí
hodině odpolední každoroční veřejná zkouška,
jíž předsedal Nejdůstojnější pan okrskový vikář
a taktéž farář v Liboci P. František Lampa, též za
přítomnosti dalších přátel školy. Při této příležitosti byla nejskvělejší a nejpilnější školní dítka
obdarována vhodnými knižními cenami.
26. března odpoledne o 2. hodině zemřel po opakovaném záchvatu mrtvice Nejdůstojnější arcibiskup pražský, hrabě Ondřej Skarbek
str. 35 ‒ slp.2

Pamětihodnosti Léta Páně 1838
str. 34 ‒ slp.1
Tak jako 1. února 1837 ráčila Jeho Excelence pan
Nejvyšší purkrabí, hrabě Karel Chotek tit. plen.1
i v letošním novém roce 1838, pro svůj obvyklý
smysl pro dobročinnost, od hlavy až
k patě ošatiti šest chlapců z farní školy v Předním Ovenci, poddaných Nejvyššího purkrabství.
Tato kabátkem, vestou, kalhotami a botami nově
oděná dítka byla 20. ledna t. r. farářem v Předním
Ovenci P. Karlem Ullickem
str. 34 ‒ slp. 2
uctivě představena Excelenci paní tit. plen. Nejvyšší purkraběnce.
Dodatečně budiž také vzpomenuto, že 24. prosince 1837 nechal p. Leopold Dormitzer, majitel
kartounky v Holešovicích, v přítomnosti ředitele
purkrabského úřadu p. Matěje Doležala obouti 26
dětí z holešovické obecní školy 26 páry zimních
bot.

Ankwicz z Poslavic, kterému po čtyři léta, totiž
ode dne své slavnostní intronizace 16. dubna
1834, bylo svěřeno vedení arcidiecéze. Byl to muž
zbožného života, všestranně a horlivě usilující
o šíření dobra. Po jeho skonu převzala dočasnou
správu osiřelého arcibiskupství Nejdůstojnější,
vždy věrná pražská dómská kapitula, a jmenovala Nejdůstojnějšího pana světícího biskupa a dosavadního představeného konsistoře Františka
Tippmanna tit. pleniss. kapitulním generálním
vikářem. Slavný pohřeb zesnulého knížete-arcibiskupa se konal 29. března, a 30., 31. března a 2.
dubna byly za něj slouženy slavnostní exequie2
v metropolitním chrámu u Sv. Víta. Ty se též dle
nařízení Nejdůstojnější K. A.3 konsistoře konaly
26., 27. a 28. dubna ve farním kostele v Předním
Ovenci.
foto: Mgr. Štěpán Duháň
transliterace, transkripce a překlad:
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
1 Tj. tituli plenissimi, plným („neúplnějším“)
titulem (= zkratka nahrazující vypsání všech titulů
a hodností příslušné osoby, zde v genitivu singuláru),
běžně spíše P.T., nebo p.t.
2 Termín exequie zahrnuje v obecné rovině
pohřební obřady jako celek (širší význam), jindy
pak v užším významu mši za zemřelé (zádušní mši,
requiem). Z kontextu lze odvodit, že se v tomto
případě jednalo o mše za duši zemřelého arcipastýře.
Někdy se tento termín používá i pro hudební skladby,
které jsou prováděny při pohřebních obřadech.
3 K. A., v originálu F. E.– hojně užívaná zkratka (=
knížecí arcibiskupská, fürstlich-erzbischöflich).

A K T U A L I T Y
…aby nás nezlomila další případná vlna pandemie
„Můžete prosím přijít? Jsem psychicky na dně,
potřebuji kněze…“ Ten hlas v telefonu zněl velmi naléhavě až zoufale. Na druhém konci linky
se ta žena rozplakala. Ještě se mi povedlo zjistit
přesné jméno a adresu, a vydal jsem se za ní. Říkala, že chodí občas ke Svatému Gothardu, ale
teď tam už několik měsíců nebyla. V databázi
farníků, kde si zapisuji každého, kdo k nám aspoň trochu chce patřit, její jméno chybělo. Narychlo jsem si nedokázal představit, o koho se
jedná.
Až když jsem po dlouhém zvonění a čekání na
někoho, kdo mi přijde otevřít pečlivě zamčený
vchod, pohlédl do její tváře, vzpomněl jsem si.
Chvíli to sice trvalo, protože půlku tváře měla
zakrytou respirátorem, v očích slzy a mně samotnému v roušce nebylo taky nejpříjemněji.
Více než dva měsíce nevylezla z bytu, zakázali
jí to obě děti i vnuci. Ten mladší, který studuje
na vysoké škole, jí těsně předtím než vláda vyhlásila tvrdý lockdown, nainstaloval v předsíni
kameru, kam každý večer v domluvenou hodinu
mávala, aby dala najevo, že je zdravá a v pořádku. Potraviny jí objednával starší syn, přinášeli
jí to až do patra přede dveře, teplé jídlo jí také
nosili jednou denně podle toho, jak jí to zase
zařídila mladší dcera. Bylo o ni postaráno. Nic
jí nechybělo. Bylo jí řečeno, že nejdůležitější je
přežít a neonemocnět. Musí se chránit. I syn
a dcera se musí chránit. I vnuci se musí chránit.
Nakonec se ukázalo, že nepotřebovala kněze.
Přijala ode mě sice eucharistii i svátost nemocných, ale při odchodu špitla to podstatné: „Jsem
tak sama… všichni mají spoustu starostí. Chápu
to, nikdo nechce riskovat, že mě nakazí. Ani to,
abych nakazila já je…“
Poznáváte tu paní? Patří do naší farnosti. Nebo
spíše patřila, syn ji nakonec na jaře letošního
roku z Prahy odvezl na venkov, aby byla více
v přírodě. Telefon mi nebere, na SMS nereaguje.
Na nikoho z příbuzných mi nechtěla dát kontakt. Měla strach, že ji nepochopí, kdyby se dozvěděli, že si na něco stěžovala. Měla strach, že
se dozvědí, že mi volala a porušila jejich příkaz,
že nemá nikoho vpouštět do bytu.
A tak ani nevím, zda ještě žije, anebo zda už
umřela. A na Božím soudu slyší vše, co je psáno v evangeliu. Otázky o tom, zda viděla někoho, kdo potřeboval její pomoc. Zda v době, kdy
mohla, ona sama pomohla někomu osamělému
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a nenechala ho osamotě jen proto, že ho neznala anebo že sama byla v nějakém špatném rozpoložení. Jakkoli to zní vůči ní, která mě tenkrát
prosila o pomoc, divně, je to tak. Odpovědi na
Ježíšovy otázky neznám. Vím však, že stejné položí jednou i mně, i nám. Nenechal jsi někoho
o samotě, když tě potřeboval? Zajímal ses o to,
zda něco nebo spíše někoho nepotřebuje? A my
se budeme vymlouvat, že jsme ho neviděli, nepoznali, že jsme nevěděli, že je to on, kdo je nemocný a opuštěný…
To, co je napsáno výše, může opět nastat. I když
nechceme, stejný anebo možná i silnější vir se
může vrátit a udeřit. Znovu nasadíme respirátory (pokud je vůbec sundáme) a ponoříme se do
online světa, kde se budeme tvářit, že vše funguje, že máme přátele, s kterými sdílíme fotky,
své pocity i stejné názory na politiku a na epidemiologická opatření.
Pojďme však do té doby udělat něco pro to, aby
těch, kteří se octnou na dně, bylo v budoucnu
co nejméně. Nenásilně a laskavě se seznamujme
s těmi, kteří chodí do stejného kostela a každou
neděli vyznávají stejnou víru jako my. Možná se
budeme muset přemoct a přesvědčit sami sebe,
že někoho pozdravit, oslovit a zeptat se, odkud
přijíždí, jak se má a zda něco nepotřebuje, není
vměšování se do záležitostí druhého. Že to je zájem o něho…
Každou sobotu večer a každou neděli dopoledne po mši svaté bude otevřená kostelní zahrada,
kde se můžeme sejít. A možná už na mši s sebou
přinést buchtu, o kterou se s někým podělíme.
Jen tak, být spolu. Vyslechnout jeden druhého,
zasmát se dobrým vtipům anebo i naplánovat
nějakou společnou akci. A když udeří nová vlna
epidemie, nepřerušíme kontakt. Protože „cokoli jste udělali jednomu z těchto mých bratří
a sester, mně jste udělali.“ To říká Ježíš Kristus.

T I R Á Ž

1 2

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. GOTHARDA
úterý
17:30
středa 17:30
čtvrtek 6:30
pátek
17:30
sobota 17:30 (s nedělní platností)
neděle
9:00
ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI
středa 14:30–16:45
OTEVŘENÝ KOSTEL
pátek
15:00–17:00
ZPOVÍDÁNÍ
30 minut před každou mší kromě soboty
a neděle
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
opět budou obnoveny v září 2021, aktuální
dění ve farnosti můžete sledovat na www.
farnostbubenec.cz

AKCE MĚSÍCE
2. 7. 2021		
5. 7. 2021		
5. 7. 2021		
10. 7. 2021		
11. 7. 2021		
18. 7. 2021		
18.–22. 7. 2021		
25. 7. 2021		

EKONOMICKÉ OKÉNKO
Na provoz farnosti a její opravy lze přispět
pravidelnou kostelní sbírkou, ale i elektronickou platbou prostřednictvím QR kódu, jenž se
nachází na zdi u vchodu do kostela, na webu
farnosti v sekci Kontakty anebo i zde na této
stránce: stačí ho načíst v aplikaci mobilního
bankovnictví: přednastavená částka, kterou každý může upravit dle svých možností, je 100.- Kč.
Můžete-li přispět na chod farnosti anebo na
některou oblast jejích aktivit finančním darem,
můžete tak učinit anonymně do některé kasičky kostela ve zdi anebo jednorázovým převodem či trvalým příkazem na číslo účtu farnosti
201333389/0800, vedeného v České spořitelně.
Účel tohoto příspěvku vyjadřuje zvolený variabilní symbol (VS):
a) oprava elektřiny, topení, nutná údržba:
VS 5052018
b) běžný provoz kostela a aktivity farnosti:
VS 3032019
c) charitativní a humanitární projekty:
VS 1012020

výstav Eucharistie (17:00)
slavnost sv. Cyrila a Metoděje (17:30)
modlitba za Anguillu (18:15)
cyklovýlet (7:30–18:00)
příprava rodičů ke křtu dítěte (17:00)
žehnání motorek (10:00)
motorkářská pouť
žehnání automobilů (10:00)

Foto: v pondělí
31. května se na
kostelní zahradě
konalo dětské
odpoledne, na
loutkové divadlo
O pejskovi
a kočičce zavítaly
nejen děti, ale
i jejich rodiče.

Farnost sv. Gotharda Praha – Bubeneč, 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, www.farnostbubenec.cz FB: Farnost Bubeneč

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie

