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Vážení a milí farníci,

SLOVO NA ÚVOD

když jsem přemýšlel nad tím, co můžeme udělat
pro mír ve světě my, farníci u Sv. Gotharda,
dlouho jsem nemohl přijít na nic jiného než na
to obvyklé: můžeme se „nanejvýš“ tak modlit.
Není to podceňování modlitby ani pohrdání
těmi, kteří se již dlouhá léta a pravidelně
v kostelích či v soukromí modlí růženec nebo
jiné modlitby na tento či jiný úmysl, když
napíšu, že modlit se nestačí. Kdykoli si nevím
rady a kdykoli nosím v sobě otázky, na něž
nenacházím okamžitou odpověď, snažím se
hledat řešení v Bibli, v tom Slovu, o němž
věříme, že není slovem lidským, ale přímým
znamením z nebe, v němž k nám lidem
v kterékoli době promlouvá sám Bůh. A na
modlitbu tam nalezneme řadu odkazů. Některé
z nich, ať už ve Starém nebo Novém zákoně,
přímo provokují, když se s humorem Bohu
vlastním vysmívají těm, kteří vymýšlejí stále nová
a nová slova, jedny zbožné termíny nahrazují
druhými nebo se přímo domnívají, že množství
modliteb ovlivní Boží rozhodnutí. Na druhé
straně nalézáme jak napomínání proroků, že se
vyvolený lid modlí málo, tak i Ježíšovu výzvu
k ustavičné modlitbě.
Zdánlivě jde tedy o rozpor, v němž se jedna nebo
druhá strana utvrdí v tom, že buď je slovní
modlitba úplně zbytečná, nebo naopak je
v kostelích zapotřebí přidávat nové a nové
bohoslužby. Ve skutečnosti však Bůh upozorňuje
na to, že pouhá modlitba nestačí. Pokud bereme
modlitbu jako rozhovor s Bohem, pak nás musí
vždy druhá strana, tedy Bůh, překvapovat svou
odpovědí, svými nápady, svými postoji, svou
invencí. Bůh není statické bytí, jakoby socha,
před níž sedíme, stojíme či klečíme a předáváme
v modlitbách své radosti či starosti asi tak, jako
když se v jeskyňce lurdské Panny Marie zapálí
svíčka (a pak se v klidu zase odejde, protože
„naše“ svíčka hoří dál). Bůh je živá bytost,
dokonce Bůh je Život sám. A život je
charakteristický právě tím, že se „něco děje“.
Správná modlitba nás tedy paradoxně nebude
nechávat v klídku, ale bude nás zvedat ze židlí i
klekátek, abychom pro vyslyšení modlitby něco
udělali. Drobnost. Předat Bohu dvě ryby a pět
chlebů. Zázrak je pak záležitostí Boha. Mou
(naší) záležitostí je ten první konkrétní skutek po
modlitbě. Nebo někdy ještě během ní.
Jsem vskutku zaskočen, jak se Modlitba za svět
vyvíjí už ve svých prvních týdnech. Každodenní

zapojení se desítky lidí nejen z bubenečské
farnosti, požehnání apoštolského nuncia v ČR
pro tuto dlouhodobou aktivitu, poděkování
katolického ordináře z afghánského hlavního
města Kábul a zapojení se tamní komunity dvou
stovek katolíků do modlitby za naši farnost…
Nápad pomoct sestrám Matky Terezy, které se
v Afghánistánu starají o sirotky. V tom
Afghánistánu, kde není dovoleno přestoupit
z islámu ke křesťanství a kde nemohou o Ježíši
Kristu mluvit. Starají se o malé muslimy, jimž
Krista představují v jeho bezmezné lásce ke
komukoli, i když tím nejen abstraktně, ale zcela
konkrétně riskují nejen vyhoštění ze země, ale
přímo svůj život.
Správná modlitba otevírá oči i srdce a naplňuje
člověka radostí, že může být nástrojem Božím,
aby aspoň v malé lokalitě, tam, kde žije, činil svět
a lidstvo lepšími. Postní doba, do níž vstoupíme
tento měsíc, bude další příležitostí nejen k tomu,
aby se někdo přidal k Modlitbě za svět, ale
především k tomu, abychom se nebáli ani
nestyděli spolu s apoštoly Ježíše požádat: „Nauč
nás modlit se.“ Výčet různých postních aktivit a
akcí u nás ve farnosti není pozvánkou na povinné
katolické akce a hodnocení naší víry se neodvíjí
od frekvence jejich návštěvnosti. Je to pouze
vybídnutí, že není pravda, že nemůžeme pro
druhého a třeba i pro mír ve světě nic udělat.
Naopak, je toho hodně. A nejen u nás
v Bubenči…
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Milí farníci,

BOHOSLOVEC

po návratu z Vánoc se život v Maynoothu jakoby
zastavil. Program a život se v semináři vlivem
zkouškového období omezuje místy jen na
„přežití“. My, co jsme v Irsku na jeden rok díky
evropskému programu Erasmus+, neskládáme
klasické zkoušky, ale píšeme z daných předmětů
eseje. Pro mě je to styl učení, na který jsem nebyl
doposud zvyklý. Ano, je pravda, že i v Praze
píšeme tu a tam nějaké seminární práce, nicméně
ty nejsou takového rozsahu jako eseje tady.
Tento způsob „zkoušek“ má svá pro i proti.
Z těch kladů vnímám pochopení nějakého
tématu do větší hloubky. Nestačí pouze napsat
vlastní názor, vyžaduje to studium více autorů
k jednomu tématu. Ne každé téma je pak sice
zajímavé, ale některá opravdu jsou. Například
rozebírat z několika úhlů pohledu možnost,
kterou zmínil ve své publikaci Morna D. Hooker,
že by Janovo evangelium mohlo vlastně končit
30. veršem 19. kapitoly, protože vše evidentně
dospělo ke svému vrcholu, mě skutečně pohltilo.
Zda jsem však dospěl ke správnému cíli, nebo ne,
ještě nevím ;-). Výsledky se dozvíme na začátku
února, kdy začne druhý semestr. Další práce jsem
psal ze sakramentální a morální teologie,
z homiletiky a z kanonického práva.
Jak jsem zmínil, kromě studijního vypětí se tu nic
moc zajímavého neděje. Byl jsem tak velice

potěšen, když mě mobilní aplikace Google
Photos jednoho lednového rána upozornila, že je
to již rok, co jsem prožíval první dny na
Světových dnech mládeže v Panamě. Fotky
s titulkem: „Toto jste dělal před jedním rokem“
ve mně probudily živé vzpomínky. Na náramné
panamské lednové teplo, tamní odlišnou stravu,
nový kraj a nové lidi, na radost ze společného
prožívání víry, vzpomínky na poznávání a
pronikání do tajů místní kultury… Jako bych
tam byl včera.
S místními z Buena Visty stále udržuji kontakt, a
tak jsme přesně po roce zavzpomínali a vyměnili
si pár aktuálních fotek. Pustili se do rekonstrukce
kostela. Tedy spíše do jeho pořádného rozšíření.
„Prostá potřeba z důvodu nárůstu obyvatel,“ řekl
bych si, kdybych je neznal. Já však vím, že u nich
to není jen o posunutí stěn a zvětšení plochy
střechy. Vím, že u nich to začalo rozšířením
prostoru v jejich srdcích.
Přeji nám všem, abychom nikdy nezůstávali jen
u vzpomínek, ale dokázali z prožitého čerpat sílu
a inspiraci do budoucna. A nemusíme ani
rozšiřovat kostel nebo opravovat farní centrum
(zvláště, když už „máme hotovo“). Mnohdy stačí
zvětšit místo pro někoho vedle sebe. Kdekoli
jsme.



4

KURÝR

Pro starší generaci jde o samozřejmost, pro mladší naopak tak trochu o nepochopenou až
nepochopitelnou záležitost: co to znamená, když je mše sloužena za něco nebo za někoho, nebo že
se mší svatou je spojena nějaká konkrétní intence, nemluvě o tom, že někdo chodí za mši panu
faráři platit. Problém spočívá v neochotě nebo neschopnosti nás duchovních vysvětlit to, co se léta
nikomu nevysvětlovalo. I proto, že tomu sami někdy nerozumíme.
Už v dobách apoštolů je prosili věřící, aby v okamžicích, kdy proměňují chléb a víno na Ježíšovo
tělo a krev (tedy ve chvíli, kdy jsou svátostně a bytostně propojeni přímo s Ježíšem), předložili
Božímu Synu prosbu za spásu duše někoho konkrétního, kdo zemřel mučednickou, nebo i
přirozenou smrtí. Na znamení díků tito žadatelé přinášeli apoštolům blíže neurčený dar z toho, co
měli nebo čím disponovali. Apoštolové z tohoto daru částečně žili, částečně jej rozdělovali mezi
nuzné a potřebné.
Toto rozdělení mezi ostatní souvěrce nebylo náhodné ani bezdůvodné: kromě kněze nebo biskupa
(kteří nastoupili po apoštolech) se totiž na daný úmysl (latinsky intentio) modlilo i shromážděné
společenství, jemuž dle vlastního uvážení duchovní úmysl sdělil na začátku mše anebo ještě častěji
během společných modliteb, které předcházely (a stále předcházejí) samotnému proměnění. Právě
po nich odcházeli ze shromáždění věřících katechumeni, kteří ještě nepřijali křest (ale poslouchali
výklad Bible a účastnili se běžného života s věřícími lidmi), a z řad těch, kteří na eucharistii
zůstávali, se zformoval obětní průvod, v němž většinou domácí (mše se dlouho sloužila mimo
chrámy) předali knězi nebo biskupovi chléb a víno k proměnění a zmínění žadatelé zase svůj dar,
jehož využití bylo plně v kompetenci duchovního.
Posléze byly kromě intencí za zemřelé předávány také úmysly za žijící lidi, zejména když se tito
ocitali v různých životních zkouškách nebo nebezpečích. Stejně tak se obměňovala forma daru –
z naturálií se přešlo na finanční hotovost, která se postupně snáz přerozdělovala. Tak jako jiným
oblastem ani této se nevyhnulo zneužívání: někteří duchovní zcela zapomněli, že tento dar nemá
sloužit jenom jim, jiní zase začali shromažďovat na jednu mši vícero intencí, čímž se z tohoto
posvátného aktu postupně stával prostý obchod: věřící začali „platit za mše“.
Kanonické právo proto dnes nedovoluje knězi přijímat na jednu mši více než jednu intenci a
stipendium (tedy zmíněný dar) stejně jako mu přikazuje, aby v neděli a zasvěcený svátek sám (bez
nároku na stipendium) sloužil mši za sobě svěřený lid ve farnosti. Jakkoli stejné právo ukládá
biskupským konferencím nebo jednotlivým ordinářům, aby svými předpisy regulovali přijímání
mešních úmyslů a výše stipendií, většina z nich to ponechává na důvěře jednotlivých věřících a na
svědomí samotného duchovního. V dnešní době zvlášť obojí spolu hodně souvisí.

Ke konci roku 2019 farnost splatila dalších 500.000.- Kč z celkového dluhu ve výši 2.500.000.-
Kč, jenž vznikl jako důsledek půjčky na splátku rekonstrukce barokní fary. Do nového roku jsme
tedy vstoupili se zbývající částkou posledního půl milionu korun. Díky drobným či větším darům
mnoha z nás, a hlavně díky velkému daru nejmenovaného farníka jsme v lednu dosáhli i na splacení
této poslední částky, která spolu s úroky (3 %) bude zapůjčiteli (Value Added, a. s.) dle smlouvy
zaplacena k 31. březnu 2020.
O dalších plánovaných opravách a jiných potřebných investicích přineseme informaci v březnovém
vydání časopisu Gothard.

Kolik stojí mše svatá a za koho se můžeme při ní modlit?

Ekonomická zpráva
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PŘEDSTAVUJEME

Štěpán Duháň
Narodil jsem se v neděli v roce 1982 v Kadani u Chomutova, odkud pochází moje rodina, ale
vyrostl jsem v Praze. Téměř celý dospělý život žiji na Žižkově, kde jsem se setkal s otcem Milošem,
který zde tehdy působil jako hlavní farář. O narozených v neděli se říká, že jsou šťastnými lidmi,
což si se vší skromností troufám potvrdit. Jako dítě jsem si přál být zubařem, módním návrhářem
nebo papežem.
O mé rodině se nedá říci, že by byla zcela ateistická,
nicméně svátost křtu jsem přijal až jako dospělý v roce 2013
právě z rukou otce Miloše. Všechna moje jména jsou
Štěpán František Anna Petr Michael, což je trochu
neobvyklé, ale vyplývá to z mé velké lásky k historii.
V minulosti byl větší počet křestních jmen více obvyklý.
Studoval jsem archivnictví a pomocné vědy historické na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a archivnictví jsem se
také několik let profesionálně věnoval, nejdříve v Národním
archivu a posléze v Národním muzeu.
Zajímaly mě vždy především evropské dějiny novověku,
zejména dějiny každodennosti, tedy jak lidé žili, jedli, jaké
měli zvyky, kolik hodin denně pracovali, jaké měli záliby,
jaká byla lékařská péče, vlastně vše, co se týká běžného
života. Kromě každodennosti mě zajímají také dějiny
šlechtických a královských rodů, zejména v 19. a 20. století,
šlechtická kultura, architektura a architektura zahrad a
parků.
Nevyzpytatelnou cestou osudu jsem před několika lety začal pracovat jako módní poradce
v jednom velkém krejčovském salonu. Starám se o výběr nových šatů pro klienty, radím jim, jaké
oblečení je vhodné pro konkrétní událost či denní dobu. V rámci své práce na téma odívání a
etiketa občas přednáším a píši odborné články, vedu svůj blog o módě a stylu. Salon, ve kterém
pracuji, sídlí na Národní třídě, kde se za první republiky nacházely všechny slavné československé
krejčovské salony, a já se tak snažím navazovat na jejich tradici, eleganci a noblesu.
Protože mezi přirozené povinnosti každého člověka patří být také užitečný a pomáhat, příliš jsem
neváhal před necelými dvěma roky přijmout uvolněnou službu kronikáře u sv. Gotharda. Je velice
unikátní, že se kronika v držení farnosti zachovala a nebyla deponována ve státním archivu, jak
tomu běžně po roce 1948 bylo. Kronika je velice krásným a bohatým pramenem života naší farnosti
a také celého bubenečského okolí.
Snažím se tedy, stejně jako moji předchůdci, zapisovat objektivně současné dějiny farnosti a jejího
okolí, aby za sto i více let bylo patrné, jak činorodé, funkční, a především šťastné naše společenství
bylo.

Bubenečská farnost vlastní jednu z nejvzácnějších kronik na území pražského arcibiskupství.
I přesto, že v 50. letech proběhlo znárodnění všech matričních knih a církevních kronik
v Československu (často to byly jediné kompletní údaje o dané obci nebo o jejím obyvatelstvu),
kronika farnosti u kostela Sv. Gotharda zůstala tohoto znárodnění ušetřena, takže se dodnes
můžeme podívat až do doby, kdy byl postaven náš kostel a začínaly se psát novodobé dějiny naší
farnosti. S takovou kronikou se musí zacházet odborně a opatrně. Máme štěstí, že se úkolu farního
kronikáře ujal člověk, který to splňuje.
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MODLITBA ZA SVĚT
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 a
krátká diskuse, 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.

Albánie
3. února 2020 – 1. března 2020
Albánie se nachází na jihovýchodě Evropy v oblasti obecně
nazývané Balkán. Právě tento název je často spojován se složitou
minulostí; o čtvrt století dříve zde probíhaly krvavé etnické
konflikty, od pádu komunismu zde docházelo k častým
rozpadům států. V mnohých případech však historické
problémy sahají daleko za hranice 20. století. Právě Albánie je
v tomto ohledu velmi specifickou zemí. Ačkoli v raném
středověku šlo o křesťanskou zemi, kde se o vliv přelo západní a
východní křesťanství, později se sem dostali osmanští Turci, kteří
zemi islamizovali. Ani po osamostatnění země se problémy nevyřešily, svobodu rychle nahradila italská a
pak německá okupace. Po druhé světové válce navíc nastoupil tvrdý komunistický režim, který zemi zcela
odříznul od okolního světa.
Na rozdíl od Afghánistánu, který se potýká s extrémní chudobou a válkou, je břímě Albánie především
historické. Problémy se týkají nejen soužití náboženství a kultur a soužití s ostatními balkánskými státy,
ale i přechodu k demokracii, který komplikují dlouhodobé problémy s korupcí a výskyt nekalých
obchodních praktik. V současnosti se země také vzpamatovává ze zemětřesení, které zemi postihlo
v listopadu 2019. I v Albánii tedy najdeme různé problémy, za jejichž řešení se můžeme v následujícím
měsíci modlit.

Podle tradice na území dnešní Albánie ohlašoval evangelium už sv. Pavel, jenž měl pobývat i v dnešním
městě Drač (=Durrës). Toto město se také stalo prvním albánským biskupským sídlem již v prvním
století. Křesťanství se do země dostávalo dvěma směry: na severu žijící Ghegové přijali křesťanství
v římském (latinském) ritu, zatímcoToskové na jihu byli christianizováni v byzantském (řeckém) obřadu.
Po bitvě u Drinopolu (1365) se do Evropy dostali osmanští Turci, kteří v 15. století zcela ovládli rovněž
albánské území. Pro zdejší křesťanství začalo silné pronásledování, jež se záhy projevilo v poklesu počtu
věřících i v zániku křesťanských chrámů. Mnozí Albánci hromadně konvertovali k islámu.
Po získání nezávislosti na Osmanech roku 1912 byly náboženské
skupiny v Albánii víceméně spojeny ve formování své národní
identity a obě světové války, do nichž byla Albánie zatažena, ještě
více posilnily nedůvěru Albánců v zahraniční mocnosti.
Okupace jejich země katolickou Itálií (1939–1944) navíc
bezesporu napomohla k převzetí moci v zemi komunistům, kteří
roku 1967 Albánii ústavou prohlásili prvním ateistickým státem
ve světě. Občanům bylo pod přísným trestem zakázáno
praktikování jakéhokoli náboženství.
Po pádu komunismu v roce 1991 se sice ukázalo, že ateisté tvoří pouze 5 % obyvatelstva, nicméně většina
obyvatelstva se hlásí k víře spíše tradičně a nepraktikuje ji.

Další informace jsou v době 3. 2. 2020 – 1. 3. 2020 uvedeny na cedulích,
umístěných v zadní části kostela.
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FARNÍ CHARITA

Milí farníci,
jsem moc ráda, že se naše farnost rozvíjí, máme spoustu nových aktivit, mezi nimi například dámský
klub, který vede Vendulka Hilbertová. Pokud rádi tvoříte nebo byste se chtěli něčemu novému naučit,
přijďte. Byly to právě tyto dámy, které vyráběly adventní věnce, které jsme nabízeli při akci Strom
splněných přání na Kulaťáku, přičemž vysbírané příspěvky šly na naši charitní činnost. Už nyní však
vyrábějí spoustu dalších krásných věcí z korálků, háčkují, plstí z ovčího rouna. Pokud nejste zrovna úplně
zruční, nevěšte hlavu. Hlavně jde o to, že nebudete sami doma, posedíte v příjemném společenství,
poznáte nové lidi a navíc se ještě něčemu novému naučíte. Dámský klub se schází každý čtvrtek
v komunitním centru od 9 do 12 hodin.

Tříkrálovou sbírku jsme letos zahájili loutkovým představením Nám, nám narodil se. Kostel byl plný
nedočkavých dětí s rodiči a i já sama jsem byla zvědavá,
co nás čeká, protože na loutkovém divadle jsem byla
naposledy před dvaceti lety. Říše loutek pod vedením
pana Nováka měla vše krásně připravené a bez ohledu
na věk jsme se všichni mohli ponořit do nám velmi
známého příběhu o narození Ježíše Krista v loutkovém
podání za doprovodu dívčího pěveckého kvartetu.
Po představení jsme si mohli společně zazpívat a při
koledě My tři králové započala i naše sbírka. Spolu
s otcem Milošem a Petrem Gregerem jsme byli
koledovat rovněž na úřadě MČ Praha 6, jakož i na
rektorátu ČVUT. Letošní Tříkrálová sbírka v Bubenči
vyvrcholila na Hradčanské, kde jsme s dětmi
kolemjdoucím lidem zpívali vánoční koledy.

Část výtěžku může jít i na farní charitní akce. Jedna taková se uskuteční už v únoru: chceme propojit
mládež a seniory společnou návštěvou divadla Semafor. Vybrali jsme divadelní hru Domácí@štěstí.hned
ve čtvrtek 20. února od 19 hodin. Hra pojednává o nefungujícím manželském páru, kde žena vydělává a
muž se stará o chod domácnosti. Do jejich domu vtrhne hospodyně z agentury Domácí štěstí, otočí jim
domácnost vzhůru nohama, a my budeme s napětím sledovat, jak to dopadne. V komedii exceluje
například David Suchařípa nebo Míša Dolinová.
Propojení mládí a stáří je v dnešní době velmi důležité a diskutované téma. Při brouzdání internetem mě
překvapilo, že dle statistik je Česká republika pro starší lidi jedním z nejhorších míst v Evropě, co se týče
pocitu osamocení. Pár mých nevěřících vrstevníku se někdy chodí starat o seniory do různých domovů.
Je to od nich moc pěkné, ale ptala jsem se jich, co dělají jejich vlastní babičky a dědečkové. Odpověď mě
zaskočila: dozvěděla jsme se, že trávit čas s cizími seniory je pro ně jednodušší než s jijich vlastními
prarodiči. Jak jste na tom vy? Starat se o třetí generaci je velmi důležité, ale pojďme začít s těmi, kteří nám
jsou nejblíže. Třeba v naší krásné farnosti.

Tereza Neradová

POZOR! Dámy organizují sbírku nepotřebných
nebo prošlých dioptrických brýlí, které možná
doma skladujete, protože vám je líto je vyhodit
– v neděli 16. 2. 2020 je budeme sbírat po obou
mších svatých. Vyčištěné a přeměřené brýle
poputují dál potřebným lidem do Afriky.
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BIBLICKÝ VEČER

Původní biblický text byl psán starou hebrejštinou, jejíž písemná podoba znala pouze souhlásky, teprve
později mezi 6. a 10. stoletím židovští znalci Písma začali doplňovat text vepisováním samohlásek pod
souhlásky. Tato pečlivá práce však spočívala také ve zkoumání výskytu jednotlivých slov a ve snaze
vysvětlit některé nejasnosti v textu. Na několika místech tito znalci označili zvláštním znakem ty pasáže,
které považovali za špatně přepsané nebo upravené. Proč by měl třeba Hospodin soudit mezi Sáraj a
Abramem, když bylo zapotřebí rozsoudit Sáraj s Hagarou?
Genesis 16,5; 18,9; 19,33; 33,4; 37,12

5. 2.
PUNCTA

EXTRAORDINARIA

Tu Sáraj řekla Abramovi: „Ty jsi vinen
bezprávím, které se ve mně děje! Sama jsem ti
dala do klína svou otrokyni a ona, když
poznala, že počala, dívá se na mě
s pohrdáním. Ať mezi mnou a tebou soudí
Hospodin!“

Společné úvahy nad biblickými texty, přečtenými v předchozích
týdnech, vzájemné sdílení myšlenek a poznatků. Učíme se
samostatné práci s a nad biblickými texty i na základě výkladu,
jenž této poslední hodině v měsíci únor předchází.
Genesis 1–50
Večer vede Patrik Benda

19. 2.
BIBLICKÉ SDÍLENÍ

Druhou biblickou knihu známe pod různými názvy, nejčastěji jako knihu Exodus anebo jako Druhou
knihu Mojžíšovu. Marně bychom ji však chtěli stejným názvem překládat do hebrejštiny. Židé druhou
knihu Pentateuchu nazývají tradičně podle prvních slov, tedy „šemót“, jména. Než se naplno ponoříme
do čtení a studia této knihy, řekneme si základní informace o době vzniku, o jejích autorech, struktuře
nebo hlavní myšlence. Máme před sebou 40 kapitol druhé biblické knihy, tradičně připisované
Mojžíšovi, jenž Izrael na Boží popud a pod Božím vedením vyvedl z Egypta.
Genesis 1,1

12. 2.
KNIHA EXODUS

Toto jsou jména Izraelových synů, kteří
s Jakubem přišli do Egypta: každý přišel se svou
rodinou: Ruben, Simeon, Levi a Juda, Isachar,
Zabulon a Benjamin, Dan a Neftali, Gad a
Ašer. Všech, kdo pocházeli od Jakuba, bylo
sedmdesát lidí: Josef byl už v Egyptě.
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MŠE SVATÁ

Úvodní obřady
Cílem úvodních obřadů, kam patří nejen příchod a vzájemný pozdrav, ale i Kyrie a Sláva Bohu na
výsostech spolu se vstupní modlitbou, je ze shromážděných lidí vytvořit společenství. Už tato slova
oficiálních pokynů k Římskému misálu tedy jasně deklarují, že se lidé nemají v kostele pouze
shromáždit, ale mají se propojit. Nelze si moc dobře představit propojené společenství lidí, kteří si
sednou do různých lavic v kostele jen proto, že tam sedávají již dlouhá léta anebo proto, že jim tam je
lépe. Pokud myslím opravdu vážně vše, co se odehrává při mši, tak bych měl před jejím začátkem
vyhledat někoho dalšího z přítomných a přisednout si k němu.
Vstupní neboli úvodní část mše může být někdy nahrazena jiným obřadem – takto se například
nahrazuje úvodními obřady ke křtu anebo žehnáním ratolestí na Květnou neděli. V takovém případě
se pak pokračuje přímo chvalozpěvem Sláva Bohu na výsostech nebo (pokud se Gloria vynechává)
rovnou vstupní modlitbou.
Vstupní modlitba představuje jeden z důležitých
okamžiků této části mše: po uvedení do liturgie,
po vzájemném pozdravení kněze s ostatními
věřícími, jakož i po uznání vlastních vin se mají
přítomní ztišit a soustředit. Proto je doporučeno,
aby po výzvě „Modleme se“ kněz setrval chvíli
v tichosti. Tento okamžik je jakýmsi „vytočením
správné linky“ – každý na svém místě se může
zastavit a uvědomit si, že jde mluvit s Bohem. To
k němu budeme adresovat nejen slova, která
bezprostředně následují, ale i to všechno, co
přijde poté. Je úžasné už jen to uvědomění si, že
člověk – tvor, který si opravdu nezaslouží Boží
lásku – může s Bohem a k Bohu vůbec
promlouvat.
Pokyny, které vysvětlují dění během mše svaté, nejsou proto samoúčelné, ale mají pomoct prožívat to,
co se právě děje. Mají je proto dodržovat nejen kněží, ale všichni věřící: najdeme v nich rovněž
instrukce o tom, co se má nebo může zpívat na začátku mše. Není to jedno (hlavně, že je to „nábožná
píseň“): vstupní zpěv má mít text, jímž se přítomní uvedou buď do dění u oltáře (příchod k oltáři,
začátek mše apod.), anebo do aktuální liturgické doby (advent, půst, Vánoce…) či svátku, který je
zmiňován i v ostatních liturgických textech mše svaté (Nanebevzetí Panny Marie, svatý Josef, svatí
Cyril a Metoděj, svatí mučedníci…).
Pokud se na úvod mše nehraje ani nezpívá, budeme i u nás v Bubenči zahajovat mši antifonou, kterou
kněz přečte buď ještě před pokřižováním, anebo po úvodním pozdravu.

Pozdravení oltáře a shromážděného lidu

49. Když kněz, jáhen a přisluhující přijdou do
presbytáře, pozdraví oltář hlubokou úklonou.
Na znamení úcty kněz a jáhen oltář políbí;
kněz může okouřit kříž a oltář.

50. Po vstupním zpěvu kněz stojí u sedadla
a spolu s celým shromážděním se znamená

znamením kříže. Potom kněz pozdravem
probudí ve shromážděných věřících vědomí
přítomnosti Páně. Tímto pozdravením a
odpovědí lidu se projevuje tajemství
shromážděné církve.
Po pozdravení lidu může kněz nebo jáhen
nebo přisluhující laik několika slovy uvést
věřící do mše toho dne.

Pokračování Všeobecných pokynů k římskému misálu:
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KRONIKA

Stručné dějiny fary v Předním Ovenci

Kostel v Předním Ovenci /: dle listiny A: a B:/
byl původně filiálním k farnímu kostelu ve vsi
Bohnice, která leží na druhé straně toku Vltavy.
a je vzdálena jednu hodinu cesty z Předního Ovence
čili Bubenče.

Časté záplavy na Vltavě, které bránily bohnickému
faráři posloužit svým ovečkám bydlícím a usedlým
ve vsi Bubenči svatými Svátostmi a konat služby Boží,
podnítily kněze Johanna Kautského, ordinovaného
roku 1768 a v městečku Dašicích v Chrudimském kraji
království Českého rozeného, v roce 1770, kdy totiž mimo
službu pobýval v Císařském mlýně u tehdejšího jeho majitele
pana Václava Holečka a vyučoval zde jeho děti, aby
na základě proseb a žádostí bubenečských obyvatel
a jejich sousedů se obrátil Nejdůstojnější knížecí arcibiskupskou
konsistoř,
aby mu udělila povolení v čase povodní či špatného
počasí, když totiž neměl farář bohnický možnosti posloužit
svým ovečkám v Bubenči v duchovních potřebách, a jenom
za těchto okolností a bez sebemenšího krácení práv bohnického
faráře, udělovati bubenečským obyvatelům Svaté svátosti,
o nedělích a dnech svátečních kázati, slavnou mši sloužiti
a odpoledne katecheze a poté Svaté požehnání odbývati.
Nejdůstojnější konsistoř vyhověla této prosbě s pochvalou
pastýřské horlivosti tohoto zde zmíněného kněze, avšak jen
s výslovnou podmínkou, že bohnický farář neutrpí sebemenší
ztráty a újmy na svých farních právech. Za tímto účelem byl
pro kněze Johanna Kautského pronajat byt v Bubenči
ve Štampachovském domě N.C. 5; ten se do něho nastěhoval
a skutečně zde bydlel.
Protože léta 1772 bylo z prostředků farní pokladny zemského
úřadu zřízena pozice misionáře pro vinice v okolí hlavního města
s ročním platem 100 zl., tak [tento post] obdržel P. Johann Kautsky.

Nynější kronika
bubenečského farního obvodu
byla započata na základě Vysokého guberniálního- a
presidiálního výnosu z 31. srpna
1735 čj. 5952 a nařízení
Nejdůstojnější knížecí arcibiskupské konsistoře
z 12. listopadu 1835 čj. 6694
dnem 1. ledna 1836,
a je vedena zdejším farářem
z Předního Ovence
P. Karlem Ullükem

Vznik fary v Předním Ovenci
Podle originálních listin, jež se nacházejí
na faře v Předním Ovenci, zakládá se původ
fary v Předním Ovenci na následujících údajích:
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AKTUALITY

Žehnání svící
/2. 2.
Kdysi se těm svíčkám říkalo „hromničky“,
protože byly požehnány na Hromnice a protože
se v domácnostech zapalovaly v bouřkách, když
lilo a hřmělo: u nich se v těch okamžicích scházela
celá domácnost a modlila se k Pánu Bohu. Když
lije a hřmí dnes – scházíme se ještě, abychom se
modlili? Možná v tom tkví i důvod, proč se ze
žehnání svící ve většině katolických farností stal
pouze liturgický obřad bez obsahu a proč mnozí
nechápou, co pak dál s těmi svíčkami. Vraťme
hromničnímu obřadu obsah: v 9 hodin budou
požehnány svíce, které si lidé přinesou z domova
a u kterých se opravdu pak chtějí scházet, a při
mši v 10:30 budou požehnány svíčky dětem,
které letos půjdou k prvnímu sv. přijímání.
Ideální je, aby to byly svíce, které poprvé hořely
během jejich křtu.

Modlitba za Albánii
/3. 2.
Druhou zemí, za kterou se bude naše farnost
modlit celý měsíc, je Albánie; země, v níž po
druhé světové válce nastal jeden z nejtvrdších
ateistických režimů na světě, který přijal roku
1967 ústavu, v níž ateismus zakotvil jako jediný
správný světonázor a zároveň zakázal
praktikování jakéhokoli náboženství. Krátce po
pádu komunismu se o Albáncích hodně mluvilo
ve spojitosti s organizovaným zločinem,
s obchodováním lidskými orgány nebo také
s válkou v Kosovu. Jaká je Albánie dnes?
V pondělí 3. února bude za Albánii sloužena mše
svatá, po ní následuje prezentace a povídání,
zakončené dokumentárním videem a státní
hymnou. Farní společenství pravděpodobně
přijde pozdravit i velvyslanec Albánie v ČR J. E.
Ilirian Kuka.

Sbírka dioptrických brýlí
/16. 2.
Zatímco v našich zemích chodíme na kontrolu
k očnímu několikrát za život, ve většině afrických
zemí lidé nemají ani na to, aby si zaplatili pouhé
vyšetření zraku, natož si mohli vybírat druh
rámečků nebo volit mezi samozabarvovacími či
multifokálními sklíčky. Máte-li doma dioptrické
brýle, které již nepoužíváte, jemně je očistěte a
přineste v neděli 16. února do kostela sv.
Gotharda. Po obou mších proběhne jejich sbírka.
Jde o jednorázovou akci, proto prosím nenoste
brýle do kostela ani na faru mimo tento termín!

Haléř sv. Petra
/23. 2.
Den předtím se v liturgickém kalendáři
připomíná svátek Stolce sv. Petra. Nejde
o oslavu nějaké židle, na níž seděl apoštol Petr
či jeho nástupci. Jde o úctu k úřadu, který
ustanovil samotný Ježíš: svatý Petr byl přímo
jím pověřen, aby bděl nad vírou svých bratří a
pečoval o ně jako Kristův zástupce. Úřad papeže
(i když se takto zpočátku nazývali všichni
nástupci apoštolů) v sobě tedy nese nejen kázání
nebo slavnostní mše po celém světě, ale i starost
o ty, kteří jsou utiskováni, pronásledováni nebo
žijí v bídě. Starobylá finanční sbírka Haléř sv.
Petra je podílem ostatních biskupství a jejich
věřících na dobročinnosti Svatého Otce.

Popeleční středa
/26. 2.
Začíná čtyřicet dnů odříkání, modliteb a konání
dobrých skutků. Vědomě se v tento den skláníme
před knězem, jenž nám sype na hlavu či čelo
popel jako symbol pokání: Nikoli jiní, to my
jsme, Pane, zhřešili a my tě prosíme o odpuštění.
Na znamení pokory a pokání se na Popeleční
středu zříkáme jídla úplně (anebo děti do 14 let
a senioři nad 60 aspoň veškerého masa) a tím si
chceme více uvědomit, co pro nás znamenala
Ježíšova oběť. V kostele sv. Gotharda bude
umístěna jako každý rok kasička „postní
almužna“, kde se shromažďují konkrétně
ušetřené peníze – tyto pak předáme mnichům
z Nového Dvora, které chceme poprosit
o modlitbu za naši farnost.

Postní duchovní obnova
/29. 2.
„Nám dal poznat tajemství svého záměru, svého
milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal,
že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede
všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.“
Tento text z první kapitoly Listu Efezským bude
leitmotivem celé duchovní obnovy, kterou nás
letos povede bývalý arcibiskupský sekretář a
současný spirituál kněžské koleje Nepomucenum
v Římě, otec Tomáš Roule. Začínáme v 8:40
(proto přijďte včas), končíme ve 13 hodin.
Součástí duchovní obnovy budou tři přednášky,
ticho na meditaci a mše svatá.
Zájemci ať se co nejdříve přihlašují na e-mail
farnost.bubenec@gmail.com – podle počtu
přihlášených se obnova bude konat buď na faře,
nebo v kostele (dozvíte se na místě).
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Ekonomické okénko
Výše darů na splátku půjčky v lednu 2020: 150.430.- Kč

V lednu 2020 bylo dosaženo dlužné částky, která bude spolu s úroky dle smlouvy o výpůjčce
splacena ke dni 31. 3. 2020.
Pokud můžete nadále přispívat svými dary, můžete sami rozhodnout o jejich způsobu poskytnutí
i o jejich využití:

Způsob předání daru:
a/ pravidelnou měsíční platbou: 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 kostelemministrant se zvláštní kasičkou, do níž může
kdokoli (třeba i náhodný návštěvník kostela nebo host) přispět jakoukoli částkou

Využití finančního daru:
a/ oprava elektřiny, topení a úprava sakristie: VS 5052018
b/ běžný provoz kostela a aktivity farnosti: VS 3032019
c/ charitativní a humanitární projekty: VS 1012020

FARNOS+
BUBENEČ

úterý
středa
čtvrtek
pátek
neděle

17:30
17:30
6:30

17:30
9:00 a 10:30

Mše svaté
v kostele sv. Gotharda

pátek 14:30–16:45
Úřední hodiny v kanceláři

skupina A
skupina B

skupina C
skupina D

úterý 15:00
úterý 16:00
středa 15:15
úterý 17:30
středa 16:15

Náboženství dětí

středa
pátek

15:00–17:30
15:00–17:30

Otevřený kostel

zpovídání
zkouška sboru
úklid kostela
modlitba růžence
maminky s dětmi
biblický večer
dámský klub
páteční nešpory

30 minut přede mší (kromě neděle)
pondělí 19:00

úterý 8:00
úterý 17:00

středa 10:00
středa 18:15
čtvrtek 9:00
pátek 17:00

Pravidelné aktivity

žehnání z domova přinesených svící /9:00
žehnání křestních svící prvokomunikantům /10:30

modlitba za Albánii /17:30
výstav Eucharistie /17:00

sbírka dioptrických brýlí /9:00 a 10:30
příprava k biřmování /15:00

příprava k manželství II. /18:30
divadlo pro mládež a seniory /19:00

sbírka Haléř svatého Petra /9:00 a 10:30
zádušní mše za P. Jaroslava Zrzavého /17:30

Popeleční středa /17:30
křížová cesta /17:00

postní duchovní obnova /8:40

2. 2.
2. 2.
3. 2.
7. 2.
16. 2.
16. 2.
18. 2.
20. 2.
23. 2.
25. 2.
26. 2.
28. 2.
29. 2.

Akce měsíce


