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GOTHARD
měsíčník bubenečské farnosti

FARNOS+
BUBENEČ

SLOVO NA ÚVOD

Vážení a milí farníci,
toto číslo Gotharda vzniká ve velmi zvláštním
období. Sedím v kanceláři, píšu úvodník, venku
svítí ranní slunce, ze Stromovky se ozývá hlas
ptactva, na prostranství před farou dokonce před
malou chvíli nastoupili dělníci, kteří začali kopat
plynovou přípojku, tu kterou Pražská
plynárenská odmítla udělat v době, kdy jsme
měli celý prostor před farou rozkopaný. Zkrátka
úplně normální koloběh života se svými
každodenními krásami i se svým každodenním
rozčilováním či kroucením hlavou nad
nesmyslnými rozhodnutími.
Stačí si však otevřít jakýkoli zpravodajský server
a najednou je představa, že je vlastně všechno
v pořádku, pryč. Paradoxně z pracovního „klidu“
kanceláře se zdá, že se nic závažného neděje, a
z relaxačního „ruchu“ internetu se na nás valí
jedna jobovka za druhou. Alarmující čísla
pandemického šíření dosud neznámého
koronaviru, informace o tom, kdo kde už umřel,
víceméně chaotická vládní prohlášení, která
každou chvíli zpřísňují výjimečná opatření, aby
se je vzápětí snažila nějak uvolnit, než se zjistí, že
ať dělají co dělají, a ať se sebevíc snaží, nad
situací v zemi už dávno ztratili svou moc. Ta
politická, získaná v demokratických volbách,
totiž není zárukou ani moci společenské ani moci
morální.
Až dopíšu těchto
pár řádků, vezmu
klíče od kostela a
půjdu
se
tam
pomodlit. Dnes už
poněkolikáté. Mám
výjimečné štěstí, že
jedna z poboček
mého pracoviště je
právě svatostánek a
že mám do ní velmi
blízko. Chrám by
neměl být pouze
místem
nedělní
mše, ale i zastávkou
v běžném provozu,
a to pro kohokoli, kdo jde či jede z práce, anebo
kdo se se svými dětmi vrací ze Stromovky. Pro nás
kněze zvlášť. Tak, jako mívali šlechtici na svých
hradech a zámcích svou soukromou kapli a tak,
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jako ji doposud mají některé paláce, včetně těch
biskupských, je farní kostel srdcem, které zde má
být a bít pro farnost a právě farář by měl
pravidelně sledovat jeho tlukot.
Nejen aby zde poklekl a odříkal modlitbu
breviáře, ale i proto, aby si zde vzpomněl na ty,
kteří mu byli a jsou svěřeni. Vím o nich něco?
Mám na ně vůbec nějaký kontakt? Nepotřebují
mě ve svých domovech? Nemají hlad, nejsou
nemocní nebo osamělí? Má jim kdo říct dobré
slovo, podat kus chleba, udělit svátost
nemocných?
Kde jsou v tyto dny naši (a moji) staříci,
mládežníci, mámy a tátové, rodiny s dětmi, jak se
má náš (a můj) bohoslovec, ministranti či
varhaníci? Byli jsme dlouhá léta až staletí zvyklí,
že chodili za námi a my jsme čekali, zda někdo
přijde. A lkali, když chodili málo. Teď nechodí
vůbec. Nemohou. Jsou přibiti ke svým
domovům a někteří i ke svým lůžkům jako
Kristus na kříži.
Mimochodem - Kristus na kříži. Jindy by byl
v této době už zahalený a my bychom si
v nábožných písních a modlitbách připomínali
jeho smrt. Smrt, která svým způsobem byla
důsledkem jeho vtělení: kdyby se totiž nestal
člověkem, nezemřel by. Kdyby Bůh nešel mezi
lidi, nechali by ho žít. Smrtelnou ránu mu udělili
jeho vlastní, členové národa, který se on rozhodl
zachránit. Nepochopili ho. Odmítli jeho slova i
jeho cestu – ta totiž vede na kříž. A ten
nechceme.
Nechceme koronavirus, nechceme nemoc,
nechceme smrt. A přiznejme si, že především ze
sobeckých důvodů: protože se bojíme o sebe. Aby
to nevypadalo nekřesťansky, zaobalíme to do
hlášek typu, že je to vlastně kvůli těm druhým,
ale ve skutečnosti ty druhé opouštíme,
necháváme je napospas, v sebeomluvné
argumentaci, že mají přece někoho jiného. A co
když ne? Co když mají jenom nás?
Tyto otázky bych v postní době kladl sobě i vám
i za jiných okolností. Jak zvláštně ale znějí letos.
Vypadá to totiž, že naše argumentace je
v pořádku. Do okamžiku, než vyjdeme ze svého
přesvědčení a postavíme se reálně pod kříž. To je
ta skutečná vláda a opravdová morální moc.
Kterou však asi máme poslechnout více?

BOHOSLOVEC

Milí farníci,
po několika měsících vám píšu tento pozdrav
opět z České republiky, kam jsem se v polovině
března vrátil. Situace ohledně koronaviru
donutila představitele irských institucí, vládních
i nevládních, uzavřít nejen univerzity, včetně té
mojí v Maynooth, ale také přilehlý seminář, kde
probíhá tento akademický rok moje formace ke
kněžství.
Odletěl jsem tedy domů vyčkávat, jestli se do
Irska ještě vrátím studovat, nebo – až to jen bude
možné – vystěhovat pokoj a vrátit klíče.
V době, kdy tyto řádky čtete, je situace
pravděpodobně trochu, nebo zcela jiná. Nikdo
moc neví, co bude. A možná právě tato nejistota
nám všem umožňuje a nabízí prostor k zamyšlení
se nad podstatami věcí, které běžně děláme a
nyní nemůžeme.
Nemůžeme se shromažďovat, ale přesto nesmíme
zapomínat, že tvoříme jedno společenství a jednu
rodinu božích dětí.
Nemůžeme cestovat a objevovat krásy naší
planety, ale o to více můžeme objevovat potřeby
druhých.
Nemůžeme jít jen tak nakupovat a mít, na co si
teď
vzpomeneme,
a
přesto
nesmíme
zapomenout, že ten největší poklad, který se nedá
koupit, je nám dáván každé Velikonoce –
vzkříšení a život věčný, přestože letos nejspíš
nebude slaveno tak, jak jsme zvyklí.
Nemůžeme mnoho věcí jakkoli naplánovat, ale
přesto nesmíme ztrácet víru, že celou naši životní
pouť má Bůh pevně ve svých rukou…
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KURÝR
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PŘEDSTAVUJEME
Jsem moc rád, že jsou pryč časy, kdy pan farář automaticky všechno uměl a do všeho mluvil. Ono
to někdy možná vypadá stejně i dnes, zejména když kněz urputně trvá na svém, a to i přes jiné
názory ostatních lidí. Je však rozdíl, zda se jedná o pastorační anebo o technické věci. Zde by měl
ve vší skromnosti přijmout nejen názory, ale i rady někoho, kdo tomu opravdu rozumí.
Někoho, jako je Josef Mára.

Josef Mára
V říjnu roku 2018 jsem byl osloven otcem Milošem s prosbou o technickou správu kostela, na
kterou jsem kývl. Jsem moc rád, že jsme mohli s mojí ženou a našimi třemi dětmi pravidelně
navštěvovat bubenečskou farnost, než jsme se v září minulého roku odstěhovali mimo Prahu. Ač
sám nejsem katolík a byl jsem vychován za komunistické totality v rodině svědků Jehovových,
snažil jsem se překonat za velké pomoci mé manželky Petry svoje předsudky. Ve své životní cestě
hledání Boha a pravého křesťanství cítím v bubenečské farnosti úžasný pokus o vytvoření božího
království na zemi, kterému fandím a chci být nápomocen.
Profesí jsem stavební projektant
převážně občanské výstavby. Přijmout
úkol pro mne znamenalo nejprve se
seznámit s technickým stavem kostela,
nejen vizuálně, jak ho vidíme všichni,
ale i z jiných, třeba písemných zdrojů.
Velkou pomocí pro mne je pan Kopka,
který dlouhá léta pečoval o tento kostel
a řekl mi mnoho zajímavých věcí. Dále
je mým spolupracovníkem Prokop
Sedláček, s nímž společně děláme vše, co
je potřeba. Otevřeně přiznáváme, že
starat se o stavbu kostela je něco
specifického, ale snažíme se tuto výzvu
přijmout a nějak se s tím poprat.
Mojí vizí je propracovat se postupem času k pohodovému chodu kostela v tom smyslu, aby se otec
Miloš mohl spolu s farností věnovat duchovní práci a aby technické věci musel řešit co nejméně.
Rád bych, aby se kostel dostal do stavu, kdy budeme předvídat možné problémy, budeme na ně
reagovat, a tím se vyhneme „hašení požárů“ na poslední chvíli. I když se samozřejmě ani tomu u
takto složité a staré stavby někdy nevyhneme.
Nyní jsme ve stavu, kdy máme krásně opravenou barokní faru a naše pozornost se pomalu přesouvá
ke kostelu. Samozřejmě je potřeba ještě vydechnout a nabrat síly po náročné rekonstrukci fary, ale
myslím si, že kostel by se někdy v budoucnosti měl skvět hlavně uvnitř stejnou čistotou a krásou
jako naše fara. Za sebe vidím jako důležité nechat si připravit architektonickou koncepci toho, jak
by měl kostel spolu se souvisejícími pozemky vypadat, a potom ji začít postupně krok za krokem
naplňovat.
Stran aktuálního technického stavu mohu zmínit následující body. V plánu je začít sakristií včetně
jejího vybavení a mobiliáře. Elektroinstalace včetně rozvaděče je ve stavu, kdy čeká na kompletní
rekonstrukci a následnou revizi. Je nutno nově vyřešit vytápění kostela. Současné plynové
klimatizační topení je již technicky zastaralé a svými zplodinami způsobuje šednutí vnitřní výmalby
kostela. Je třeba myslet i na řešení prasklin a trhlin. Ve schodech na kůr a půdu řešit červotoče.
Finální nové vymalování kostela přijde na závěr. A jako poslední bod by bylo vhodné případně
vyměnit a graficky sladit koberce.
Těším se na dobu, kdy na tom kostel bude technicky jako fara a my budeme jen „měnit žárovky“.
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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, ukončena 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.

Andorra
ZDROJ: MAPS.GOOGLE.COM

6. dubna 2020 – 3. května 2020
Andorra je jedním z evropských ministátů; s celkovou rozlohou
467 km² jde o území menší než Praha. Za legendárního
zakladatele státu je považován francký král Karel Veliký, který
tímto činem předznamenal dějiny Andorry na několik století
dopředu: země vždy udržovala blízké styky s Francií. Dodnes je
francouzský prezident spolu s katolickým biskupem španělského
Urgellu spoluprincem Andorry.
Poloha Andorry vysoko v horách mezi Francií a Španělskem
znamenala pro zemi izolaci od vlivů světa po většinu jejích dějin.
I to bylo důležitým faktorem při modernizaci země, především
vzhledem k uzavřené mentalitě andorrských občanů, která plynula z jejich poměrně omezeného kontaktu
s okolním světem. Právě překonání této uzavřenosti bylo a nadále je pro fungování země velmi důležité.
Modernizace se však veskrze podařila, Andorra je dnes moderním demokratickým státem, který těží
z cestovního ruchu a svého statusu daňového ráje. Navíc díky dlouhým vztahům s Francií těží z mnoha
výsad ve vztahu s Evropskou unií, které jiné nečlenské státy nemají.
Vojtěch Greger
Údolí, v němž se nachází tento stát, leží na území historického hrabství Urgell, které kdysi determinovalo
také vznik stejnojmenného biskupství. Když tedy v roce 1278 došlo k formálnímu uznání samostatnosti
andorrského knížectví, urgellský biskup se stal jedním ze dvou vládnoucích knížat, tím druhým byl
francouzský hrabě z Foix, jehož pravomoci postupným vývojem ve Francii přešly na francouzského
prezidenta.
Toto historické pozadí také ovlivnilo náboženský život
Andořanů: dodnes tvoří katolíci největší skupinu
obyvatelstva (odhadem 86%), i když modernizace země a
větší otevřenost tohoto knížectví okolnímu světu nese
s sebou jako důsledek i větší nárok na žití křesťanské víry
nejen v kostelích, ale i v reálném životě. Katolická církev jako
jeden z vládnoucích institutů v zemi sice má velký vliv na
tvorbu zákonů (takže Andorra patří k nemnoha zemím, kde
je například sankcionován potrat), nicméně zejména mladá
generace již víru nepraktikuje. Projevuje se to mj. i v jiných
oblastech: drtivá většina mladých lidí pod 30 let se například
neúčastní voleb.
Patronkou země je Panna Maria z Meritxell, poutní svatyně z 12. století, kterou v září 1972 postihl
katastrofický požár a na jejímž místě byl už v roce 1976 postaven moderní kostel.
P. Miloš
Další informace jsou v době 6.4.2020 – 3.5.2020 uvedeny na cedulích,
umístěných v zadní části kostela.
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FARNÍ CHARITA

Milí farníci,
píši tento článek v době, kdy přišla zase další opatření od bezpečnostní rady státu a mám pocit, že nikdo
neví, co bude dál. Co můžeme udělat my? Hlavní je zůstat v klidu a nenechat se ovládnout strachem.
Měli bychom spíše naše blízké, farníky nebo i spolupracovníky uklidňovat, být tady pro ně, podat jim
pomocnou ruku, když to bude třeba, našim postarším sousedům dojít na nákup, pohlídat kamarádům
děti, nebo se jen usmát na někoho v metru, pokud tam ještě vůbec někoho potkáme. Někdy stačí velmi
málo. Nikdy nevíme, kdy budeme potřebovat pomocnou ruku my.
Na duben nás čeká akce, kdy stejně jako minulý rok upečeme beránky a mazance pro Azylový dům, který
se stará o opuštěné muže bez domova a sídlí v Bubenči, takže to jsou takřka naši sousedé. I když to úplně
stejné jako minulý rok nebude. Ale o tom za chvíli.
Původně jsem chtěla pomoci azylovému domu pro matky s dětmi, ale myslím, že je dobré pomáhat těm,
kteří nám jsou nejblíže, a navíc od ostatních se jim možná žádné velké pomoci nedostává. Přece jen
postarší muž bez práce není moc atraktivní a spoustu lidí dohání k otázce: ,,Proč nejde pracovat? Jak se
mohl do takové situace dostat? Mně by se tohle nikdy stát nemohlo.“ Ale není to tak černobílé, jak to na
první pohled vypadá, stačí aby se v životě pošramotilo pár věcí a člověk může skončit na ulici, ani neví
jak, nemá nikoho, o koho by se mohl opřít, a je sám.
Neporadím vám s tím, jestli jim přispívat finančně, nebo ne. Sama s touto otázkou zápasím, když někoho
potkám nejen na ulici, ale třeba i před naším kostelem. A tak myslím, že je lepší jim místo drobných dát
něco k snědku, tak alespoň nemusíme přemýšlet nad tím, co s těmi penězi provedou, zda si za to nekoupí
krabicové víno hned za prvním rohem, aby tak na chvíli utekli z reality.
Nechci je ani odsuzovat, ani se jich zastávat, když je neznám osobně ani detailně. My je však soudit
nebudeme, od toho je tady někdo Jiný.. My jim můžeme pomoct anebo aspoň udělat radost. Nesmíme
se zahleděně dívat na sebe, že máme jako křesťané zkažené Velikonoce, protože nemůžeme jít do kostela,
možná nás Pán Bůh právě tomu chce naučit: abychom kromě kostela žili svou víru a Velikonoce i jinde
než v kostele, třeba venku anebo s těmi nejubožejšími. A upéct pro ně beránka není nic velkého. Přitom
před Pánem Bohem to může být skutečně velký dar, kterým jsme obdarovali přímo Jeho.
Pokud se do toho pustíte, upečte
beránka ve Svatém týdnu (pondělí
a úterý), nejpozději v tyto dny
obdržíte emailem informaci, jak a
kam beránka přinést. Jen prosím,
abyste včas (nejlépe hned) napsali
na adresu ms@farnostbubenec.cz,
že beránka upečete. Kuba, který
tuto adresu spravuje, má toho teď
pravdu hodně, pro otce Miloše je
skutečnou pravou rukou (i když
jsou oba leváci).
Jestli bude beránek kakaový,
oříškový, s hlavou, bez hlavy
nechám na Vás, prosím jen, aby byl
zabalený.
Ještě bych se ráda ohlédla za únorovou akcí, kdy byla farní mládež s našimi farníky v divadle. Myslím, že
se akce vydařila, to už můžete posoudit sami podle fotky. Všem zúčastněným děkuji a těším se, až spolu
zase někam vyrazíme.
Tereza Neradová
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BIBLICKÝ VEČER
Poměrně často jsem přemýšlel nad tím, jak přistupovali k Božímu Slovu židé, když jim ho předkládali
jejich vůdci počínaje Mojžíšem až po kněze v dobách Makabejců. Ten obyčejný lid neměl Písmo ve svých
rukách ani si ho nemohl nikde vyhledat, aby zkontroloval, zda je či není čten a vykládán správně. Zvláště
v dobách, kdy se jim nevedlo dobře, bylo velmi těžké uvěřit, že jsou vyvoleným Božím lidem a že je Bůh
má rád. Přesto to byla právě Bible, která pro ně byla a zůstala hlavním vodítkem pro konkrétní
každodenní život. Anebo křesťané v dobách pronásledování nebo během různých morových epidemií a
pandemií. Nebylo by lepší, aby se raději starali o svůj pozemský život, než aby přemýšleli nad životem
s Bohem, o kterém nic moc nevědí?
Žijeme náročnou dobu. Bude-li to možné, neustaneme v četbě a ve výkladu Božího Slova ani v těchto
dnech. Každých 14 dnů budeme streamovat a vysílat další kapitoly knihy Exodus:

1. 4.
VYSLÁNÍ DO EGYPTA

Mojžíš řekl Hospodinu: „Prosím, Pane, nebyl
jsem předtím výmluvný, nejsem ani nyní, když
mluvíš se svým služebníkem, protože mám
těžkopádná ústa a těžkopádný jazyk.“
Hospodin mu odpověděl: „Kdo dal člověku
ústa? Kdo udělal němého nebo hluchého,
vidícího nebo slepého? Zdali ne já,
Hospodin?“

Boží povolání se nedá zcela vysvětlit, a dokonce ani pochopit. Jak popsat okamžik, když ve svém nitru
slyšíte hlas, který jste si nevymysleli, s kterým dokonce někdy i bojujete a nesouhlasíte s ním, ale zároveň
víte, že vás ten hlas volá k něčemu velkému a důležitému? Dialog Mojžíše je prototypem takovéto
situace. Není divu, že se chlápkovi jako byl Mojžíš nechce zpět do Egypta: žije si u Midjánců v klidu,
stihl se dobře oženit i zplodit syna a navíc nestrádá ani majetkově. Už z nadpisu tohoto večera však je
jasné, že s Bohem se hádá velmi těžko…

Exodus 4,1–31

15. 4.
PRVNÍ JEDNÁNÍ
S FARAONEM

Ještě v ten den faraon poručil dozorcům nad
lidem a jejich zapisovatelům: „Nedávejte už
těm lidem slámu k výrobě cihel jako dříve, ať
sami jdou a slámu si sbírají. Uložte jim vyrobit
stejný počet cihel, jako vyráběli dříve, nic jim
neslevte! Jsou líní…“

Mojžíšovo postavení se zhoršuje. Jako vůdce plánované revoluce se moc neosvědčil. Povedlo se mu sice
s Áronovou pomocí přesvědčit hebrejské předáky, ale slibovaný odchod z Egypta se mu u faraona
nepovedlo vyjednat. Pokud je nepustí ani na tři dny odejít do pouště, aby tam chválili svého Boha, jak
je pustí, když by chtěli sbalit své stany, své služebnictvo i svůj dobytek, a vyrazit s nimi natrvalo ke
svému slíbenému domovu? Nezradí Mojžíš Boha a nezanechá jeho povolání , když zjistí, že mu
nerozumí ani nejbližší rodina, a když se mu navíc ani příliš nedaří?

Exoduis 5,1–6,1

29. 4.
NOVÉ ROZMLOUVÁNÍ
S HOSPODINEM

Tu Hospodin řekl Mojžíšovi: „Jdi a mluv
k faraonovi, egyptskému králi, aby propustil
Izraelity ze své země.“ Mojžíš Hospodinu
odpověděl: „Hle – ani Izraelité už mě
neposlouchají, jak mě bude poslouchat
faraon?“

Stále dokola ta samá písnička. Bůh po Mojžíšovi chce, aby se vydal za egyptským faraonem, a Mojžíš se
brání, protože se na toto povolání necítí. Už po několikáté. Židé v této kapitole doposud nevnímají
pouze část historického povolání jejich velkého předka, ale především ukázku vztahu Boha k člověku,
kterého vyvolil a téhož člověka k Bohu, v němž je zahrnutý i vztah Boha k lidu, který si vyvolil a téhož
lidu ke svému Bohu. Stejně jako se Mojžíš bránil velkému a vznešenému úkolu, bude se mu ve
svých dlouhých dějinách bránit i celý židovský národ.

Exodus 6,2–7,7
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MŠE SVATÁ

Úkon kajícnosti
Zvykli jsme si na to, že vděčnost projevíme tím, že řekneme „děkuji“ a kajícností rozumíme slovo
„promiň“. Obojí: vděčnost i kajícnost má však být stav, nikoli gesto. A smysl obojího nalézáme právě
v Bibli jako v Božím Slovu: právě z tohoto slova máme čerpat odpovědi, když nevíme, jak si máme
některé výrazy vysvětlit anebo nerozumíme jejich odůvodnění.
Kajícnost na začátku každé bohoslužby je uvedení se do stavu, v jakém byl Mojžíš, když se přibližoval
k hořícímu keři. Smysly poznával, že se děje něco výjimečného, svou duší bezpochyby toužil po tom,
aby se setkal s Bohem, vždyť se nacházel ve vyhnanství od obou národů, k nimž nějakým způsobem
patřil: od Hebrejů, kde měl své kořeny a své příbuzné, i od Egypťanů, kteří mu zajistili nejen další
život, ale dali i náležité vzdělání.
Přesto ho Bůh zastavuje: nejdříve si zuj boty, nejdříve poklekni, nejdříve skloň svou tvář. Protože to,
co se právě teď před tebou odehrává, je svaté. Zjevuje se mu Bůh ve své podstatě, ve svém jménu.
Kdoví, co mu v tu chvíli probíhalo hlavou. Jeho prchlivost, jeho posuzování, možná namyšlenost, když
se chtěl stavět nad své rodáky a řešit jejich spory, možná strach z toho, že přijde o život, možná
nedůvěra Bohu, když si nakonec bere za manželku cizinku, s níž zakládá rodinu… Ten okamžik
pokání je důležitý i pro Mojžíše i pro nás. Ví, že je blízko Boha, který by ho mohl nechat umřít. Jemu
přece náleží život se svým začátkem i se svým koncem. A Bůh ho nechává žít. Ale musí se změnit.
Kajícnost je tedy stav, kdy si člověk nejen teoreticky uvědomí, že je hříšným tvorem, ale i prakticky
podle toho žije a koná. Nikoli ti druzí, ale já se vyznávám, že
často…. ano často hřeším. A protože často, znamená to také,
že nemám nárok na to, abych se mohl na Boha podívat
(nebo dokonce ho přijímat – zkusme si vzpomenout, že to
ještě jednou při mši budeme zmiňovat před sv. přijímáním).
I když se tedy úkon kajícnosti, jak ho známe z běžné mše
svaté, někdy v bohoslužbě nahrazuje jinými slovy a jinou
formou, vždy v sobě musí nést konkrétní uznání, že nemám
nárok na to, aby Bůh ke mně přišel, promlouval ke mně a
miloval mě. Čím víc si to budu uvědomovat, tím více ho
budu za to chválit a dělat vše… ano vše a cokoli, abych s ním mohl být.
Pokračování Všeobecných pokynů k římskému misálu:
modlitbu, která se nazývá vstupní. V ní je
Sláva na výsostech Bohu
53. Sláva na výsostech Bohu je velmi starý vyjádřena povaha právě slavené bohoslužby.
a úctyhodný hymnus. Tímto chvalozpěvem
církev, shromážděná v Duchu Svatém, oslavuje
a prosí Boha Otce a Beránka. Text tohoto
chvalozpěvu nelze nahradit jiným. Začíná kněz
nebo podle vhodnosti zpěvák nebo schola,
zpívajíjejvšakvšichnispolečně,nebolidstřídavě
se scholou, nebo samotná schola. Nezpíváli se, říkají jej všichni společně nebo střídavě
dva chóry.
Zpívá se nebo říká o nedělích mimo dobu
adventní a postní, též o slavnostech a svátcích
a při význačných příležitostech.

Vstupní modlitba
54. Potom kněz vybídne lid k modlitbě.
Všichni spolu s knězem chvíli mlčí, aby si
uvědomili, že stojí před tváří Boží, a v duchu
si připravili své prosby. Tehdy kněz pronáší

Podle starobylé tradice církve se vstupní
modlitba obvykle obrací k Bohu Otci skrze
Krista v Duchu Svatém a uzavírá se trinitárním,
tj. delším zakončením:
obrací-li se k Otci: Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje
po všechny věky věků;
obrací-li se k Otci, ale ke konci je zmínka
o Synu: Neboť on s tebou v jednotě Ducha
Svatého žije a kraluje po všechny věky
věků;
obrací-li se k Synu: Neboť ty žiješ a kraluješ
s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého
po všechny věky věků.
Lid se k prosbě připojuje a aklamací Amen
přijímá modlitbu za svou.
Ve mši se říká vždy jen jedna vstupní modlitba.
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KRONIKA

Otevření farní školy
[poznámka in margine: 10. srpna 1795] (Z kontextu vyplývá, že se zřejmě jednalo o datum otevření farní
školy.)
Fara v Předním Ovenci však neměla vlastní školní budovu.
Vysoce slavní páni stavové proto zakoupili domek se zahradou,
nacházející se v blízkosti kostela a patřící jistému Lukešovi
[Laukeschovi]. Nechali v něm zříditi školu, kterýžto stav trvá
až do nynějšího času; též kostelník tu má bezplatný byt.
A protože se u této budovy, zakoupené za účelem školským,
nacházela též zahrada, byla tato na věčné časy darována faře
/: k tomu lze nahlédnouti listinu H./. Vzhledem k tomu,
že kostel v Předním Ovenci již byl značně starý, úzký a kvůli
malým oknům též tmavý, a navíc trámový strop hrozil zřícením,
pocítil horlivý duchovní pastýř P. Johann Kautsky, vždy mající
na starosti to nejlepší pro svá farní dítka a navíc podpořený
panem hrabětem ze Štampachu, tit. pleniss. [= plným titulem, p.t.]
tehdejším Nejvyšším purkrabím Království českého a Jeho Excelencí
paní chotí, jejíž zbožnost mu byla dobře známa, potřebu přednésti
nejponíženější prosbu za zbudování nového domu Božího.
I poštěstilo se mu, že mohl spatřiti, jak jeho nejvřelejší přání,
totiž míti nový farní kostel, došlo naplnění. Vysoce slavní stavové
Království českého pak ve zvláštní úctě ke svému nejjasnějšímu
příslušníku a ve snaze vyjíti mu vstříc ve věci, jež mu tolik ležela
na srdci, připravili v roce 1800 stavbu nového farního kostela
foto: Mgr. Štěpán Duháň
bubenečského /: dle listiny N:/, načež 8. dubna následujícího roku transliterace, transkripce a překlad:
1801 byl starý bubenečský kostel odsvěcen Nejctihodnějším farářem PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
od Sv. Mikuláše v Praze a tehdy i vikářem pro okolí pražské
P. Leopoldem Fischerem; krátce nato se pak přikročilo k jeho zboření
/viz listina F./.
4. května 1801 byla Nejdůstojnějším pražským biskupemsufragánem Václavem Chlumčanským, pozdějším biskupem litoměřickým
a poté od roku 1815 do roku 1830 pražským knížetem-arcibiskupem,
za přítomnosti Excelence pana Nejvyššího purkrabí hraběte ze Štampachu,
jeho Excelence paní choti a dalších hostů ze stavů nejvyšších, položen
základní kámen nového kostela. Samu výstavbu tohoto nového stánku
Božího již farář P. Johann Kautsky nezažil, neboť zemřel 22. května 1801
na souchotě. Stavba nového bubenečského farního kostela postupovala
tak rychle, že již o posvícení 18. října 1801 byla opatřena vším nutným
bohoslužebným náčiním a byla posvěcena již dříve zmíněným panem
sufragánem Václavem Chlumčanským, a současně byl instalován nově
jmenovaný farář František Horáček [Horačzek]. Instalační kázání držel
pan Joseph Dittrich, kanovník vyšehradský a profesor církevních dějin
na pražské universitě Karlo-Ferdinandově. Po ukončení služeb Božích
bylo veškeré sezvané duchovenstvo pozváno od Jeho Excelence pana
Nejvyššího purkrabího ke skvělému obědu. Architekt tohoto kostela byl
Matěj Šmaha [Smaha] z Šárky, krásný obraz svatého biskupa a zpovědníka
Gotharda je namalován Barbarou Kraftovou, která městu Praze svým
uměním prokázala velkou poctu. Oltáře a kazatelnu zhotovil sochař Ignác
Platzer, jejich štafírování je dílem jistého Ignáce Zörklera. Oba byli pražští
měšťané. Celá budova se zvenčí velmi dobře vyjímá, není však pevně
zbudována a vykazuje stále více trhlin, což vyplývá ze spěchu, v němž byl
tento chrám Páně zbudován. Již v roce 1810 musel být pořízen nový
rákosový strop.
10

AKTUALITY

Milí farníci,
I když letos Svatý týden bude jiný než bychom si přáli, neznamená to, že nebude. Jeho prožívání totiž
bude v tomto roce mnohem více než jindy záležet přímo na nás samotných, než na knězi,jeho
spolupracovnících a na tom, co nám v kostele připraví.
Pojďme si proto pomoct a přibližme si, co a jak vlastně během těchto dnů budeme prožívat. Těchto pár
řádek chce být malou příručkou pro toho, kdo i uprostřed karantény bude aspoň od Zeleného čtvrtka do
Velikonoční neděle hledat několik minut, aby nalezl význam a smysl své existence.
Zelený čtvrtek: svěcení olejů

V katedrále by se měl sejít biskup s kněžími své diecéze, aby slavili společnou mši, při níž se světí
oleje nemocných, katechumenů a křižmo, které se pak používá při udělování biřmování a svátosti
kněžství.
Doporučený text z Bible:
Kniha proroka Izajáše, kapitola 61.
Evangelium podle Lukáše, kapitola 4.
Zelený čtvrtek: památka Večeře Páně

Tak, jako se dopoledne propojuje biskup se svými kněžími, má se večer kněz propojit se sobě
svěřeným lidem. U jednoho stolu, jejž představuje oltář, si uvědomuje, že je povolán do služby pro
ně a kvůli nim. Myje nohy dvanácti farníkům a proměňuje chléb a víno na Kristovo tělo a krev.
Doporučený text z Bible:
První list apoštola Pavla Korintským, kapitola 11.
Evangelium podle Jana, kapitola 13.
Velký pátek: památka umučení Páně

V centru pozornosti je kříž: potupný nástroj popravy, jejž Boží Syn přijal z lásky k člověku, aby
nemusel být potrestán za své hříchy. Velikost této oběti nikdy nedoceníme, uznání viny však má
být dnes doprovázeno dobrovolným velkým půstem a vděčnost Spasiteli uctěním kříže.
Doporučený text z Bible:
Žalm 31.
Evangelium podle Jana, kapitola 18-19.
Bílá sobota: Kristus v hrobě

Na Bílou sobotu setrvává církev na modlitbách, ti, kteří ji tvoří hledají způsob, jak a kdy uctít
ukřižovaného Ježíše (láska k Bohu) a jak a kdy doprovodit katechumeny, kteří bývají právě
o nastávající noci pokřtěni.
Doporučený text z Bible:
List Židům, kapitola 4.
Velikonoční vigilie: Veliká noc

Ve tmě se objevují první záblesky světla, aby se jeho plamen stále více rozhoříval. Od světla se
rozsvěcují svíce, jež drží pokřtění i ti, kteří se teprve na křest chystají. Právě dnes se čte několik
čtení ze Starého i Nového Zákona a po jejich skončení přijímají katechumeni křest i biřmování.
Všichni křesťané slaví nejen vzkříšení Ježíše Krista, ale i skutečnost, že vzkříšený Kristus víc už
neumírá a může žít ve světě dál i prostřednictvím nás, kteří přijímáme svátosti, které nám na zemi
zanechal.
Doporučený text z Bible:
Skutky apoštolů, kapitola 10
Evangelium podle Matouše, kapitola 28.
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Aktuální chod farnosti
Mše svaté v kostele sv. Gotharda
Až do odvolání se veřejné mše ani bohoslužby nekonají. Bude-li to možné, chceme vybrané
mše živě vysílat, jejich seznam naleznete vždy aktuálně na webových stránkách farnosti.

Otevřený kostel
Bude-li kostel některý den otevřen, jeho provoz se řídí mimořádnými pravidly a tento režim
je nutné dodržovat!

Úřední hodiny v kanceláři
Dočasně zrušené.

Pravidelné aktivity
Některé z aktivit v redukované podobě vysíláme i v tomto nouzovém stavu, v kterém žije ČR
i celý svět.
Aktualizovaný seznam sledujte na webových stránkách anebo jej sdílejte na facebooku.
K řádnému provozu se vrátíme po skončení pandemie.

Akce měsíce
Jamile to bude možné, budou postupně obnoveny všechny plánované aktivity a akce,
jak jsou uvedené v Pastoračním plánu farnosti pro rok 2020. Ve stejné době budou
přihlášeným odběratelům opět zasílány novinky a aktualizace měsíčního kalendáře.

Ekonomické okénko
Výše darů na splátku půjčky v březnu 2020: 34.520.- Kč
Ke dni 31.3.2020 byla splacena poslední část půjčky ve výši 500.000.- Kč, čímž se stala naše farnost
opět oddlužena!
Naše hospodaření se tak začíná odrážet ode dna a bude záležet na vůli každého z nás, kde budou
naše ekonomické priority. Je nutné počítat s tím, že někteří z našeho společenství budou po skončení
této náročné doby velmi finančně poškozeni; pokusíme se hledat a nacházet nějaké cesty, jak si
vzájemně pomoct, aby nikdo z nás nežil pod hranicí životní chudoby.
Všechny dary jsou evidovány, včetně plateb na účet, které musí být v případě darů spárované jejich
dárcem i příjemcem daru.
Pokud budete moct přispívat i nadále, můžete sami rozhodnout o způsobu, jak dar poskytnout, i jak
bude dar využitý:
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/ využitím kasičky v kostele, která je umístěna ve zdi kostela při obou východech

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

web www.farnostbubenec.cz facebook Farnost Bubeneč
poštovní adresa 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
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