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Vážení a milí farníci,
stále častěji se ve zprávách objevují informace 
o  někom, kdo se dobrovolně rozhodne odejít 
z  tohoto světa, když už ví, že ho čekají pouze 
týdny nebo měsíce umírání na lůžku, když těž-
ká a nevyléčitelná nemoc postupuje tak rychle, 
že se psychika nemocného nestíhá vyrovnávat 
s  jednotlivými omezeními, která z  ničeho nic 
přicházejí jako blesk z  čistého nebe. Díky ces-
tování, a nejednou i díky darům mnoha kama-
rádů i  neznámých dobrodinců, se toto řešení 
stává přístupnějším i Čechům, i když my sami 
zatím nemáme takové zákonodárství, které by 
dobrovolnou smrt legalizovalo. Kliniky v zahra-
ničí přijímají i české občany, když splňují jimi 
vymezená kritéria. I  když řecké slovo eutana-
zie v překladu znamená „dobrá smrt“, jelikož 
v našich křesťanských uších i v důsledku mno-
ha kázání či eticky laděných článků nezní příliš 
morálně, postupně ho společnost nahrazuje 
přijatelnějšími výrazy jako „humánní odchod 
z  tohoto světa“ či „milosrdné umírání“, které 
nám navozují představu pozitivního a  kladné-
ho hodnocení tohoto činu. Dokonce se odvážím 
tvrdit, že někde v tichu a hlubokém soukromí 
i  mnozí z  nás křesťanů sympatizují s  touto 
možností. I  když teoreticky víme, že bychom 
neměli, že jde vlastně o sebevraždu… 
Proč to píšu právě teď v létě? 
Na rozdíl od loňska si letos chceme všichni 
více užít dovolené a prázdnin. Jsme připraveni 
i přes skřípající zuby absolvovat testy, nechat se 
naočkovat, zahalit si tváře kvalitními či méně 
kvalitními rouškami, dokonce i zříct se jakých-
koli hromadných akcí. Jen abychom mohli jet 
na chalupu, k vodě, zažít hory, moře, cestová-

ní. Vlastnímu prožitku příjemného odpočinku 
jsme schopni obětovat hodně. Dokonce i riziko, 
že se možná nebudeme moct normálně vrátit. 
Že při návratu budeme muset řešit otázky, kte-
rými se teď nechceme zatěžovat.
To vše je o nás, o mně, o našich i mých plánech. 
Teď už toho mám dost. Dnes, letos si chci tro-
chu užít.
Nic proti tomu. Ale na návrat bychom měli pa-
matovat. Je důležité, abychom se měli nejen 
kam, ale i ke komu vrátit. Kdysi se tvrdilo, že 
domov je místo, kde nás někdo čeká. Místo, kde 
jsou ti, s nimiž můžeme prožívat dobré i zlé, pl-
nost sil i  únavu, kde můžeme být sami sebou 
a nestydět se být slabými. Ta slova zní stále moc 
hezky, a dokonce víme, že jsou i správná. Rea-
lita je však už dnes mnohdy jiná. Na domov se 
těšíme proto, že tam máme své oblíbené kytky, 
domácí mazlíčky, hrnky či talíře, příjemný krb 
a pohodlnou postel. Domovem, kam se vracíme, 
se pro nás stalo opravdu nějaké místo, střecha 
nad hlavou a přesná výměra bytu či domu, na 
který si nechceme nechat sáhnout.
Promiňte, že to píšu natvrdo. A také ať promi-
nou ti, kteří se nejen opravdu těší na bráchu, na 
kamarády, na rodiče, ale i v době dovolené na 
ně myslí, nakupují jim dárky a posílají pohled… 
Jaká je souvislost mezi letošním létem a  eu-
tanazií? Možná žádná. Možná symbolická. 
Smrt není jen odchodem odněkud – to občas 
vyhledáváme nebo aspoň připouštíme, že je to 
nutné. Smrt je však především příchod někam 
a  návrat k  někomu. Návrat domů. V  takovém 
smyslu, jaký domovu dává Písmo Svaté. Návrat 
tam, kde je Bůh a spolu s ním všichni, kteří nás 
předešli. Ano, i oni. Nejen Bůh.
Moc bych si přál, abyste se z  letních pobytů 
vrátili zdraví, spokojení a šťastní. Moc bych si 
přál, abyste si po loňském vystrašeném létě 
letos opravdu užili, odpočinuli si, zažili něco 
krásného. Stejně tak bych si ale přál, abyste se 
měli kam a ke komu vrátit. Aby i naše farnost 
byla místem, kam přicházíte rádi. A kde bude-
te rádi i tehdy, když vše bude jinak: bude nám 
hůř, budeme smutnější, budeme spíše ztrácet 
než získávat. Abyste u Sv. Gotharda byli doma 
a milovaní. V jakémkoli stavu, v jakémkoli roz-
položení. 
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Od konce konviktu už uplynulo více než měsíc, 
dlouhá doba, která ale rychle uplynula a napl-
no tak dostává vlastnosti prázdninových dnů, 
které jsou navzdory dlouhým dnům a krátkým 
nocím ty nejkratší v roce.
Po prvním týdnu stráveném v  Praze, během 
kterého jsem poznal známé pravidlo formace: 
první dny po návratu člověk lusknutím prstu 
zapomene, co je to řád, začaly jednotlivé praxe. 
Nejprve jsem nastoupil na dva týdny do domo-
va sv. Václava ve Staré Boleslavi. Byl to krásný 
týden ve službě a hovorech se staršími kněžími 
i laiky, ale i v klidném prostředí zahrady a kap-
le, kde člověk nalezl nutné ticho, kterého se jin-
de může těžko domáhat. Kromě samotného do-
mova jsme také několikrát šli pomoci sestrám 
v jejich dvou projektech s bezdomovci.
Následně po týdnu opět stráveném v  Bubenči 
a  naplněném pár jednorázovými akcemi jsem 
se opět vydal po známých kolejích směr Olo-
mouc, kde jsem ovšem místo kliky od semi-
nárního pokoje chytil vlak do Chropyně, kde 
se, právě nyní v  době psaní, v  rámci jednoho 
týdenního turnusu účastním misijně evangeli-
zační akce Antiochia s devíti dalšími dobrovol-
níky.

Milí farníci,
tento formační rok 
jsme s  několika bo-
hoslovci a  otcem 
Christianem (naším 
vicerektorem) a  ot-
cem Josefem (naším 
spirituálem) za-
končili putováním 
do Chyšek v  jižních 
Čechách, kam jsme 
byli pozváni na pouť 
ke svatému Prokopu. 
Otec Christian nás 
vzal vlastně k sobě domů, neboť z tohoto kraje 
Milevska pochází.
V  sobotu jsme sice ještě během cesty fandili 
českému fotbalovému týmu, který zrovna hrál 
své čtvrtfinále v Baku, ale celé naše další puto-
vání se již neslo v jiném než fotbalovém duchu. 
Na jaře jsme totiž v semináři nahráli CD Zpěvů 
a hudby v Arcibiskupském semináři, a tak jsme 
nyní využili určitého repertoáru k  obohace-
ní nedělní mše v klášterní bazilice v Milevsku 
a poutní mše a koncertu v Chyškách. Při večer-
ním nedělním koncertě s námi vystoupili také 
varhaník a hudební skladatel Miroslav Pšenič-
ka spolu s  hobojistkou Veronikou Hádkovou. 
Duchovním slovem koncert provázel náš otec 
Josef a  otec Christian kmital mezi varhanami 
a naší scholou.
Během pouti jsme potkali mnoho milých lidí 
a  poznávali tamní krásný kraj. Kromě Milev-
ska a  Chyšek jsme doputovali i  na mariánské 
poutní místo Sepekov, které vám rovněž dopo-
ručuji k návštěvě. Otec Josef Žák se touto poutí 
s  námi vlastně rozloučil, protože od července 
jeho „mise“ spirituála v semináři končí a vrací 
se do své domovské plzeňské diecéze. Od září 
od něj přebírá pomyslný štafetový kolík otec 
Jan Maria Vianney Dohnal OFM, se kterým 
jsme se už v  semináři ke konci června několi-
krát viděli, a již se na něj a jeho službu v semi-
náři moc těšíme.
Všem vám přeji krásný srpen a  prosím vás 
o modlitbu nejen za nás bohoslovce, ale také za 
ty, kteří nás k našemu poslání vedou.
Michal
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ŘÍP – Sedm cyklistů, čtyři necyklisté a  P. Miloš. 
Zdravíme z Řípu, kde jsme se setkali, pomodlili, po-
jedli a popovídali si. Za rok se budeme těšit i na vás.

ASSISI – Moc vás zdravíme od svatého Františka. 
Anička a Matěj Dynybylovi

ZIRNDORF – Co by člověk pro děti neudělal… 
A  tak trávíme dva báječné dny ve společnosti mi-
niaturních a  větších panáčků v  království parku 
Playmobil nedaleko německého Norimberku. 
Všem rodinám z  naší farnosti můžeme vřele do-
poručit, není to bláznivý lunapark, spíš obrovské 
a kreativní hřiště! Srdečně zdravíme všechny. 

Kličkovi

V  srpnu se modlíme za Abcházii. Z  jediné kato-
lické farnosti v  Suchumi nám napsal tamní farář 
polského původu P. Jerzy Piluś: 

Překlad do češtiny:
Milí farníci z farnosti Bubeneč,
velmi mile mě překvapil dopis, který jsem dostal od 
vašeho faráře, že se pravidelně modlíte za různé 
farnosti po celém světě. A také na měsíc srpen jste 
si vybrali farnost v Suchumi v Abcházii.
Rád bych vás upřímně pozdravil. Někteří z našich 
farníků už o vaší iniciativě vědí a s radostí ji víta-
jí. V naší historii se za nás žádná farnost na světě 
zatím zvláštním způsobem nemodlila. Suchumská 
farnost byla obnovena v roce 1994. 
Jsme velmi malé katolické církevní společenství 
v  tomto regionu. V  současné době není v  Abchá-
zii žádná jiná katolická farnost. Odhadujeme, že 
všech katolíků trvale žijících v  Abcházii je asi 40. 
A bohužel se tento počet neustále snižuje, protože 
starší lidé vymírají a jejich děti jsou už často velmi 
vzdálené od církve. 

Do Abcházie jsem přijel v  roce 2006, naše komu-
nita tehdy čítala asi 60 lidí. Po pěti letech jsem Ab-
cházii opustil.  Stalo se však, že jsem se sem musel 
v lednu 2016 vrátit, protože kněz, který zde působil, 
měl problémy s  místní mafií a  koncem roku 2015 
musel místo narychlo opustit. Tehdy jsem na žá-
dost biskupa z Tbilisi přijel na několik týdnů, aby 
se situace stabilizovala, ale vyplynula potřeba zů-
stat tady, tak jsem zde dodnes. 
Podařilo se nám kostel zrekonstruovat. V  letech 
2007–2011 byl postaven farní dům, v  kterém nyní 
bydlím. Máme sál pro setkávání, kuchyň, kte-
rou používáme pro chudé a  pro potřeby farnosti, 
a  místnosti, kde bychom mohli přijímat dobrovol-
níky. Stále něco dokončujeme a opravujeme.
V předchozích letech se k nám hlásilo mnoho dob-
rovolníků. V  roce 2019 však byla politická situace 
natolik komplikovaná, že v  létě přijeli jako dobro-
volníci pouze 4 lidé a mohli jsme zrealizovat jenom 
dva krátké tábory pro děti. Loni v únoru k nám při-
šli pouze dva dobrovolníci, a následně byla hranice 
na celý čas uzavřena.
V  době koronavirové epidemie, i  když omezení 
v Abcházii nebyla silná, farní život vázl. Nikdy jsme 
sice nezůstali bez nedělní eucharistie, nicméně po-
čet účastníků na ní viditelně poklesl a  někteří se 
dodnes do farnosti nevrátili. 
Dnes se při nedělní eucharistii sejde maximálně 20 
lidí. V posledních dvou letech několik farníků také 
zemřelo.
Liturgický a  katechetický život naší farnosti je 
skromný. Každou neděli ve 12.30 máme katechezi 
pro dospělé, předtím se koná katecheze pro děti. 
Během týdne se ve čtvrtek v 18.20 koná bohoslužba 
Slova nebo katecheze pro dospělé.
Existují dvě skupiny, které se denně spojují přes 
WhatsApp ve 20:00 a 21:00 a modlí se růženec, dal-
ší skupina se denně propojí v 7:15 k ranní modlitbě. 
Jednou týdně máme v kostele nešpory a jednou rů-
ženec. Čtyři dny v týdnu se v kostele koná večerní 
mše svatá.
V naší farnosti také dvakrát týdně pořádáme obě-
dy pro chudé lidi. Ti, kteří jsou na našem seznamu, 
si mohou toto jídlo odnést domů. V současné době 
toho využívá asi 25 osob. Obědy jsou v pondělí a ve 
čtvrtek. Kromě toho dostává 10–12 osob (většinou 
matky samoživitelky nebo starší lidé) každý měsíc 
potravinový balíček (7–10 kg různých produktů).
V  předchozích letech jsme také hodně pracovali 
se skupinou starších dětí mimo farnost. Každý rok 
jsme pro ně pořádali dva nebo tři tábory a během 
týdne se konalo také setkání dětí, v únoru loňské-
ho roku se ale všechno zastavilo.
Velmi nám záleží na tom, aby se život naší farnosti 
obnovil a aby se do ní mohli vrátit lidé, kteří ji v po-
sledních dvou letech opustili.
Děkuji, že se za nás modlíte.

P. Jerzy Piluś
Suchumi 7. 7. 2021



Co může udělat pro mír ve světě obyčejný člo-
věk? 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 ur-
čitou zemi, po níž následuje přednáška, ukon-
čená 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 náro-
dů, 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 kon-
takt, což může v budoucnu způsobit velké pro-
blémy. 
Protože tato území jsou tedy mnohem větším 
rizikem občanských nepokojů, válek či meziná-
rodních sporů, letní měsíce budeme v modlitbě 
věnovat právě jim.

Abcházie
2. srpna 2021 – 5. září 2021

Abchazové jsou národ s  velmi zajímavými i  složi-
tými dějinami. Už v dobách Byzantské říše, kterou 
lze datovat do 4. století, existovalo Abchazské 
knížectví, sahající až k  ruskému Krasnodaru. Je 
známo, že šlo o křesťanský národ, jenž za svého 
apoštola stejně jako Gruzíni a  Arméni považuje 
svatého Šimona Kananejského. Na jejich území 
bylo několik biskupství, nejvýše postaveným byl 
arcibiskup ve městě Pityus, což je dnešní Picunda.
Když v  8. století na svém tažení muslimští Ara-
bové útočili na Iberii, Laziku, Gruzii a  Abcházii, 
narazili na tvrdohlavý odpor těchto křesťanských 
knížectví, z nichž největší slávu následně zažívalo 
právě to abchazské, které se v roce 778 osamostat-
nilo na Byzanci jako království a  postupně zača-
lo rozšiřovat své hranice na východ, včetně větší 
části dnešní Gruzie. Aby se abchazští křesťané, do 
té doby podléhající konstantinopolskému patriar-
chovi a mající svou liturgii v řečtině, více osamo-
statnili i  církevně, přijali jurisdikci gruzínského 
katolikátu (jiné pojmenování patriarchátu) Mc-
cheta. V letech 1470–1814 existoval dokonce vlast-

ní abchazský katolikát se sídlem ve výše zmíněné 
Picundě, takže se při liturgii (sloužené východním 
obřadem sv. Jana Zlatoústého) začala používat ab-
chazština.
V této době se však už sňatkem spojil abchazský 
král Bagrat II. s  gruzínským královstvím a  nejen 
že přenesl své sídlo východněji do gruzínského 
Kitaisi, ale v důsledku rozdrobenosti a nejednoty 
Abchazů celé své spojené království nazval gru-
zínským.
Ani Gruzíni si však neudrželi jednotu a schopnost 
vlastního státu, po několikanásobných pokusech 
obnovit svou nezávislost si jejich území roku 1801 
spolu s Abcházií anektovala Ruská říše. 
Paradoxem historie je, že určitou část autonomie 
znovu získali Abchazové po bolševické revoluci 
v říjnu 1917, kdy v rámci vzniknuvšího Sovětského 
svazu byla uznána i  Abchazská sovětská republi-
ka, a to až do doby, kdy se do čela komunistické-
ho SSSR dostal Gruzín Josip Visarionovič Stalin, 
jenž s dalším rodilým Gruzínem obávaným šéfem 
NKVD Lavrentijem Pavlovičem Berijem zrušili 
Abchazům samostatnou svazovou republiku a při-
pojili ji ke Gruzii. Následovala tvrdá gruzinizace 
spočívající mj. v zákazu používání abchazského ja-
zyka a přesídlování obyvatelstva v rámci Sovětské-
ho svazu, takže za deset let se z abchazské většiny 
(cca 80 %) na jejich vlastním území stala menšina 
čítající necelých 18 % populace.
Po rozpadu SSSR Abchazové vzali osud do vlast-
ních rukou a  žádali uznání své autonomie, což 
vedlo v  letech 1992–1993 k  občanské válce a  za 
pomoci ruské a čečenské armády nakonec i k vy-
hlášení státní nezávislosti, již však kromě Ruska 
uznává jen hrstka států. 
      
Večer věnovaný Abcházii – 2. srpna 2021:
18:15 prezentace základních informací, histo-
rických a náboženských souvislostí (P. Miloš 
Szabo) a monitoring současného dění v zemi 
(Eva Kličková)
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Původně jsme měli být spolu celý jeden srp-
nový víkend. Mnozí si jistě pamatují bezvadný 
společný čas na Broumovsku, kde jsme v rám-
ci farnosti navázali řadu příjemných kama-
rádství, zajeli jsme si do polských Vambeřic 
na pouť, děti si spolu vyhrály, dospělí popo-
vídali na terase penzionu, kde jsme byli spolu 
ubytovaní, neplánovaně jsme v lese posbírali 
houby a  také se dozvěděli řadu zajímavých 
informací o tomto kraji Diezenhoferů.
Stejně tak nás mnohé pojí vzpomínka na Hej-
nice: bezvadná parta napříč generacemi, nád-
herná noční adorace v bazilice Panny Marie, 
neopakovatelné a  bezkonfliktní stravování 
více než šedesáti farníků, sobotní večerní gri-
lování a nezávazné povídání dlouho do noci… 
i tak si lze představit farnost, která se schází 
nejen v kostele, ale usiluje o naplnění Kristo-
va přání tvořit spolu jeho lid, kde je přítomna 
Boží láska, porozumění, tolerance, odpuště-
ní…
Letos to mělo být Podkrkonoší: nedaleko Ho-
řic se v kempu Pecka měly sejít různé věkové 
skupiny. Mladí měli mít možnost vytáhnout 
své stany, mladé rodiny obsadit bungalovy 
a  seniorům jsme chystali pohodlné chatičky 
v areálu, kde nechybí hospoda, dětské hřiště 
i  venkovní koupaliště. Nedaleký hrad Pecka, 
město Hořice, ale i podhůří Krkonoš jsou be-
zesporu lákavými turistickými destinacemi 
nejen pro Čechy.
Bohužel covidová epidemie nás v  plánování 
i organizaci těchto akcí zastavila a znemožni-
la vše připravit tak, abychom mohli být spo-
lečně více než jeden den. A  tak nám z  toho 
všeho zbyl jen jeden jediný den: sobota 21. 
srpna 2021 a jedno jediné místo: Hořice.

Kdo chcete a můžete, přidejte se k nám v ten-
to den (klidně i  bez ohlášení) a  udělejte si 
sami nebo se svou rodinou několikadenní 
výlet někam do okolí, anebo se spolu s ostat-
ními vydejte přímo v tu sobotu do města, kde 
nás čeká několik zajímavostí:

Hořické trubičky – u  Petráčků se sejdeme 
před desátou hodinou dopolední: vyslechne-
me si něco o tradici těchto trubiček a pak se 
vrhneme na nákup dobrot, které znají nejen 
děti, ale i dospělí. A které si zde určitě pořídí-
te levněji než v supermarketech.

Kostel sv. Gotharda – hřbitovní kostel na 
stejnojmenném kopci se sice již několik let 
nepoužívá, nicméně místní pan farář nám ho 
zpřístupní, a my se tak budeme moct k naše-
mu farnímu patronovi pomodlit nejen v  Bu-
benči, ale i na místě, kde si ho rovněž vybrali 
za patrona.

Pivo Gothard – ano, je to tak: místní nadšen-
ci založili – anebo spíše obnovili – v Hořicích 
pivovar a  jedna ze značek piva nese jméno 
hořického (i bubenečského) světce. Těžší 16% 
pivo se zlatavě medovou barvou v dárkových 
lahvičkách může být dalším artiklem, který si 
z výletu přineseme domů. A naobědváme se 
v pivovaru JungBerg.

Masarykova věž samostatnosti – pozoruhod-
ná architektura věže s  hvězdářskou kupolí, 
jejímuž otevření přihlížel i  první českoslo-
venský prezident T. G. Masaryk, postavená 
na hřebeni Hořického chlumu, bude naší po-
slední společnou zastávkou.

TAK SE PŘIDEJTE K NÁM – pokud byste chtě-
li více informací, napište si o ně na adresu: 
farnost.bubenec@gmail.com     
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Milí farníci, 

píši svůj poslední článek, než předám vedení 
charitní činnost naší farnosti nové krvi.
Chtěla bych v  první řadě poděkovat všem, 
kteří se účastnili charitních akcí (a  že vás 
bylo spousta) a  mimo jiné mi promíjeli mé 
nedokonalosti a  přešlapy, co se týče orga-
nizace (také jich nebylo málo). Místo kriti-
ky jsem se v naší farnosti dočkala podpory, 
což mi obzvláště na začátku moc pomáhalo 
a jsem za to všem vděčna.

Nemohu říct, že všechny akce byly bez chy-
by, ale s  klidným srdcem mohu napsat, že 
se snad všechny  povedly. Ať už to byl strom 
splněných přání, procházka na Hvězdu s vo-
zíčkáři, předvánoční zpívání v  LDN, sbírka 
oblečení, kterou musela odvézt tři plná auta, 
nebo i  poslední akce kurzu první pomoci, 
kde jsme sice byli jen čtyři, ale o to uvolně-
nější byla atmosféra.

Myslím, že za ty roky jsme naší činností udě-
lali radost ohromné spoustě lidí, a když si na 
jejich tváře vzpomenu, nenechává to mé oči 
suché. Všem za pomoc mnohokrát děkuji.

Když mě otec Miloš v červnu roku 2018 oslo-
vil, jestli bych si nezvala na starost charitu, 
měla jsem z  toho v  první řadě strach. Ale 
ten pocit, že můžu být někomu nápomoc-
ná, onen strach převálcoval. Musím uznat, 
že mně samotné toto období hodně dalo. 
Připouštím ale, že já už momentálně chari-
tě nemohu dát tolik energie a  zapálenosti, 
kolik by si tato oblast zasloužila. Myslím, 
že moji nástupci vše hravě zvládnou, a já se 
moc těším, že se o tom budeme moci společ-
ně brzy přesvědčit.

Mě ve farnosti budete vídat i nadále, od kon-
ce roku to však už bude nejspíš s kočárkem.

F A R N Í  C H A R I T A   7



V  letních měsících se pravidelné středeč-
ní biblické večery u  Sv. Gotharda nekona-
jí. 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 nepo-
třebují žádný výklad ani žádné poučení, zna-
mená 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 po-
sluchače či studenty prostřednictvím videí. 
V uplynulých měsících takto začal fungovat 
i kanál BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI, kam 
se nyní v létě opět vracíme, abychom podpo-
řili samostudium a vzdělávání pro všechny, 
kteří si pro četbu Bible najdou čas a  chtějí 
Božímu Slovu lépe porozumět.
V  srpnu na tomto kanálu přibudou tato té-
mata:   

013 BIBLICKÁ FAUNA
Ve světě existuje nejen biblická botanická za-
hrada, ale dokonce najdeme i biblické zoo. Ne-
vypadá to tam sice jako v Noemově arše, ale na 
několika hektarech se může návštěvník sezná-
mit s nejběžnějšími zvířaty, která se vyskytují 
na území, kde se odehrává většina biblických 
příběhů. V  prezentaci se navíc seznámíme 
s  několika druhy, které sice ve Svaté zemi ni-
kdy nežily, ale přesto je Svaté Písmo zmiňuje. 
Dokonce se staly symboly určitých vlastností 
nebo i  celých národů. Dnešní čtenář Bible ne-
musí bez patřičného výkladu pochopit ani tak 
běžnou věc, jakou je chov ovcí nebo výskyt orla. 
A  co teprve, když při čtení některých biblic-
kých knih narazíme na zvířata s podivnými ná-
zvy lilith, tannin, leviathan anebo behemoth… 
A  víte, proč jsou dodnes některá zvířata pro 
židy čistá a některá nečistá?   

014 PTACTVO V BIBLI
Jakkoli ptactvo bude zmíněno i  v  předchozí 

prezentaci, držíme se rozdělení v  popisu stvo-
ření vesmíru: zde jsou zvířata od ptactva oddě-
lena. Hned v úvodu tohoto povídání se dozvíte 
důvod, který nás může překvapit nejen svým 
obsahem, ale především tím, že může mít do-
pad na naše životy. Koneckonců to je nejhlubší 
obsah Božího Slova – všechno, co nám v Písmu 
Bůh zanechává, se má odrazit v  konkrétním 
pozemském životě. Pokud budeme mít pocit 
určitého zmatku v  izraelském pojmosloví pro 
zvířata, ještě víc se můžeme ve výkladu ztratit 
u  názvů ptactva. Které druhy Izraelité moh-
li jíst, a  které nikoli, které mohly sloužit pro 
oběť a proč, a kterého se naopak dodnes nesmí 
pravověrný Izraelita ani dotknout? Věděli jste, 
že s  ptactvem mají něco společného dokonce 
andělé, a  nejsou to pouze křídla? Anebo, že 
v  dnešním Izraeli žije speciální druh špačka, 
tzv. špaček Tristramův?     

015 ŽIDOVSKÝ KALENDÁŘ
Vzpomenete si ještě na to, kdy jste jako děti 
začali vnímat kalendář? Rozlišování ročních 
období je jedna věc, druhou je rozdělení času 
na pravidelná období, nazývaná měsíc (a proč 
zrovna měsíc, když se stejně nazývá i jedno ne-
beské těleso obíhající kolem Země). Vzali jsme 
to jako danou samozřejmost stejně jako fakt, 
že některé měsíce jsou kratší, jiné delší, že 
únor je občas o jeden den delší a že si píšeme 
křesťanský letopočet, aktuálně 2021. Jakmile 
se ale dostaneme do prostředí židovského ná-
boženství, naše počítání času nám příliš nepo-
může. Nejen že měsíce mají divné názvy, ale 
zároveň začínají jindy než ty naše, stejně jako 
nový rok, Roš ha-šana. Tak například v  tomto 
(našem) měsíci se ten židovský mění z 8. na 9. 
srpen a  místo našeho letopočtu mají Židé již 
rok 5781. Věřím, že vás i tato prezentace nejen 
zaujme, ale i vysvětlí některé pasáže Bible, kte-
ré bychom jinak možná přeskočili.          
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Přijímání eucharistie

Mnohdy může přítomné překvapit, že zatímco 
v  první části mše se vše odehrává docela po-
malu, po svatém přijímání to už jde opravdu 
hodně rychle: dokonce jsme si na to zvykli až 
tak, že jakékoli natahování nám začíná vadit, 
a  i  když by mše byla o  něco kratší, než jsme 
zvyklí, příliš se nám dlouhé řeči na závěr ne-
zamlouvají.
Shrňme si proto logiku toho, co se vlastně ke 
konci mše svaté odehrává:
• Celá mše je vlastně dílem Ježíše, který chce 
zůstat mezi lidmi v podobě pokrmu, aby všem, 
kteří budou chtít žít podle Jeho slova, k tomu 
dodával nadpřirozenou sílu.
• Proto přijímání Ježíšova těla a krve je vyústě-
ním aktivní účasti na mši, pokud přijímající 
jsou pokřtěni a  náležitě poučeni o  tom, v  ja-
kém stavu mohou Boží pokrm přijmout.
• Jelikož přijímající má následně v konkrétním 
a  každodenním životě nechat projevovat sílu 
Eucharistie, tedy to Boží, co ve světě Ježíš za-
nechal, po samotném přijímání už má místo 
pouze závěr a rozloučení.
• Modlitba, a  to jak osobní, tak společná, je 
projevem poděkování jednotlivců i  společen-
ství, které mši spolu s knězem slavilo.
• Protože křesťanské společenství má žít spo-
lečně nejen v kostele, ale i mimo něj, oznámení 
či ohlášky se nemají týkat pouze liturgického 
života církve, ale i dalších oblastí.
• Toto ohlašování nesmí navodit dojem opě-
tovného kázání či pokračování výkladu Božího 
Slova.
• Celebrující kněz má lidi pozdravit, stejně jako 
je pozdravil na začátku, právě do tohoto úko-
nu může a  má vložit svou lidskost, nejen své 
svátostné kněžství.
• Toto svátostné kněžství však nechá působit 
záhy, když přítomné před odchodem požehná.
• Po požehnání se kromě liturgické písně, která 
má vhodným způsobem vyjádřit radost, nema-
jí přidávat další modlitby a bohoslužby.         
         

Pokračování Všeobecných pokynů 
k římskému misálu:

III. kapitola
Povinnosti a služby při mši
91. Eucharistické slavení je činnost Krista 

a církve, svatého lidu, sjednoceného a uspo-
řádaného pod vedením biskupa. Proto tato 
činnost přísluší celému tělu církve, je pro-
jevem celého těla a  na celé tělo působí; jed-
notlivých údů se však týká různým způsobem 
podle různého stupně svěcení, úkolů a činné 
účasti. Křesťanský lid tak jako »vyvolený rod, 
královské kněžstvo, svatý národ, lid patřící 
Bohu jako vlastnictví« projevuje svoji souná-
ležitost a  hierarchické uspořádání. Všichni 
tedy, vysvěcení služebníci i věřící laici, ať při 
plnění svého úkolu, nebo své povinnosti ko-
nají jenom to, ale i všechno to, co jim přísluší.
I. POVINNOSTI PLYNOUCÍ ZE SVĚCENÍ
92. Každé právoplatné slavení eucharistie 
řídí biskup, ať už osobně, anebo prostřednic-
tvím kněží, svých pomocníků.
Když je biskup přítomen mši, kde se shromáž-
dil lid, je velmi vhodné, aby eucharistii slavil 
on sám a připojil k sobě při této posvátné čin-
nosti kněze jako koncelebranty. Neděje se to 
proto, aby byl obřad z vnějšího hlediska slav-
nostnější, ale aby se ukázalo v živějším světle 
tajemství církve, která je »svátostí jednoty«.
Jestliže však biskup eucharistii neslaví, ale 
určí k  tomu někoho jiného, pak je vhodné, 
aby si na albu vzal pektorál, štólu a  pluviál, 
sám předsedal bohoslužbě slova a  na konci 
mše udělil požehnání.
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Události roku 1838 (pokračování)

str. 36 ‒ slp. 1

21. července zemřela v hraběcím Buquoyském 
letohrádku č. p. 19 v Předním Ovenci vysoce 
urozená paní, velkokněžna Žofie Reuss-
Grätz, rozená kněžna Löwenstein-Wertheim, 
z Bezdružic.1 Její duší opuštěné, mrtvé tělo 

1     Sophie Maria Theresia zu Löwenstein-Wert-
heim-Rosenberg (* 18. září 1809 v Praze; † 
21. července 1838 v Bubenči) byla německá 
princezna, která se sňatkem s knížetem Hein-
richem XX. stala vládnoucí kněžnou malého 
německého státu (na území dnešního Duryns-
ka), knížectví Reuß starší linie (historicky též 
Reuß-Greiz). 

bylo 25. července o 10. hodině ranní knězem 
vykropeno a poté, co bylo po sobě odslouženo 
za duši této velkokněžny pět tichých mší 
svatých, odvezeno o 2. hodině odpolední do 
rodinné hrobky v Greizu. 
Její Jasnost zemřela na celkovou vodnatelnost, 
hluboce postrádána a oplakávána všemi, kteří
ji znali blíže a byli svědky její ušlechtilé 
dobročinnosti. Zakončila své pozemské bytí za 
rozkvětu svého života v jeho 28. roce. 

str. 36 ‒ slp. 2

V létě tohoto roku byly v Předním Ovenci 
zbourány dva staré domky č. p. 24 a 41 a od 
základu znovu krásně a přívětivě zbudovány, 
takže jsou nyní skutečnou ozdobou naší farní
osady Předního Ovence.
V měsíci září se uráčili vysoce slavní páni 
čeští stavové coby nejmilostivější patroni 
schválit 100 zlatých konvenční měny na opravu 
a pořízení různých potřebných předmětů pro 
farní kostel v Předním Ovenci.
Předměty, které byly zcela nově pořízeny, jsou 
pak tyto:
1. Jeden kostelní kalich zcela nově pozlacený
2. Rudé sukno se stříbrnými bordurami na 
pokrytí první kostelní lavice zprava, kde ráčí 
zaujmouti místo během služeb Božích p. t.  
Jeho Excelence pan Nejvyšší purkrabí, Její 
Excelence paní Nejvyšší purkraběnka a jejich 
Nejjasnější rodina.

str. 37 ‒ slp. 1

3. Jeden nový, velmi pěkný, se zlatou ořízkou 
a v černé safiánové kůži vázaný Missale 
Romanum
4. Nové aspersorium (=kropenka) s kropáčem 
(=aspergilem)
5. Jeden biret
6. Modré plátno k zakrytí hlavního oltáře 
během doby postní 
7. Plátěná pokrývka k zakrytí hlavního oltáře 
mimo bohoslužeb
8. Pět lněných oltářních ubrusů
9. Dvě lněné ministrantské rochety

Kromě toho byly krásně zhotoveny a vylepšeny 
dva černé pluviály se štolami a skříňka na 
církevní náčiní, které nyní vyhlížejí jako nové.

foto: Mgr. Štěpán Duháň
transliterace, transkripce a překlad: PhDr. 
Miroslav Kunštát, Ph.D.
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Po náročných restaurátorských pracích na 
dřevěném mobiliáři kostela, kdy firma Ateli-
ér Fiala pečlivě odstraňovala červotoče a re-
tušovala veškeré poničené části kostelních 
lavic, všech oltářů i kazatelny, jsme přistou-
pili k  pokračování, a  to v  následujících kro-
cích:

Schodiště na kůr a půdu 
Jedná se o  schodiště s  celkovým počtem 35 
schodnic a  2 plošin a  skládá se ze dvou částí. 
Vstup z  lodi kostela do vstupu 1. patra a  dále 
pak do podkroví na půdu. První část sestává ze 
16 schodnic z dubového masivu a ze smrkových 
podschodnic, v  druhé části od kůru na půdu 
je pak 19 schodnic a  podschodnic ze smrkové-
ho masivu. Nosný prvek kruhového schodiště 
zajišťuje sloup o  průměru 22 cm po celé délce 
schodiště. Dalším nosným prvkem je zdivo po 
obvodu kruhového schodiště. Dřevní hmota 
schodiště byla vlivem působení dřevokazného 
škůdce silně destruována, čímž byla omezena 
jeho funkčnost. Červotoč dřevní vykazoval před 
rekonstrukcí aktivitu hlavně v částech smrkové-
ho masivu. 
Veškeré dřevěné části schodiště byly komplexně 
asanovány, a to postupnou injektáží a následně 
nátěrem a  nástřikem v  barvě ostatního kostel-
ního mobiliáře

Zpovědnice
Předmětem restaurátorských prací byla i  zpo-
vědnice z  dubového masivu, umístěná ve 
zpovědní místnosti. Jde vlastně o  pozůstatek 
původní zpovědnice, která byla v  neznámé mi-
nulosti znehodnocena amatérskou úpravou 
a odstraněním velké části. V roce 2018 proběhla 
fáze asanace proti dřevokazným škůdcům, ten-
tokrát šlo o  opravu mechanického poškození 
konstrukčních prvků, destrukce dřevní hmoty 
byla ve velké míře patrná hlavně ve svislých kon-
strukcích a ve spodní části. Stejně jako zbývající 
části kostelního mobiliáře, i zpovědnice byla po 
ošetření vytmelena, petrifikována pryskyřič-
ným roztokem a natřena patinovým způsobem 
do původního barevného tónování.

Socha sv. Josefa 
Socha sv. Josefa, umístěná na konzolovém pod-
stavci na pravé straně vnitřní kostelní zdi, je 
dřevořezba polychromie na křídovém podkladu. 
Dřevní masiv byl značně napaden dřevokazným 

škůdcem, jenž stále aktivně pokračoval ve své 
destrukční činnosti, a  to jak na samotné soše, 
tak i na podstavci. Obě tyto části byly odvezeny 
do dílen firmy Ateliér Fiala, kde se komplexně 
asanuje lokální injektáží, detailním očištěním 
bez větších zásahů do povrchové úpravy, od-
straněna budou pouze viditelná poškození, kde 
chybí části sochy anebo podstavce. Restauro-
vání polychromie bude předmětem další etapy 
restaurování, plánované na podzim letošního 
roku, kdy bude socha opět odvezena spolu se 
soškou vzkříšeného Krista.
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MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. GOTHARDA
středa 17:30
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 

EKONOMICKÉ OKÉNKO

Na provoz farnosti a  její opravy lze přispět 
pravidelnou kostelní sbírkou, ale i  elektronic-
kou 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 ka-
ždý 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 kasič-
ky kostela ve zdi anebo jednorázovým převo-
dem či trvalým příkazem na číslo účtu farnosti 
201333389/0800, vedeného v České spořitelně.
Účel tohoto příspěvku vyjadřuje zvolený varia-
bilní 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

AKCE MĚSÍCE
2. 8. 2021  modlitba za Abcházii (18:15)
6. 8. 2021  svátek Proměnění Páně (17:30)
6. 8. 2021  výstav Eucharistie (17:00)
8. 8. 2021  příprava k biřmování 7 (11:30)
15. 8. 2021  mše na hradě Karlštejně (15:00)
17. 8. 2021  příprava k manželství I. (18:30)
21. 8. 2021  farní den v Podkrkonoší

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristieFoto: v sobotu 

10. července se 
na Říp vydalo 
z farnosti spolu 
s panem farářem 
7 cyklistů a 4 
necyklisté


