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Vážení a milí farníci,
řecký myslitel z  maloasijského Efesu 
a  Pythagorův současník Hérakleitos, o  je-
hož životě toho mnoho nevíme a jenž byl fi-
losofem nazván teprve zpětně, když už byla 
známá starořecká filosofická tradice, byl 
kvůli svému osamělému způsobu života, ale 
i  podle dochovaných zlomků z  jeho učení 
už od starověku nazýván plačícím filosofem. 
Tento přídomek si zasloužil od těch učenců 
a myslitelů, kteří se jeho životem a dílem za-
bývali podrobně a  hledali nejen jeho citáty, 
ale usilovali především o jejich zasazení do 
reálného kontextu, v  němž Hérakleitos žil 
a pracoval. 
Mnozí z nás určitě znají jeho moudra, aniž 
by tušili, že pocházejí od něho. Tak třeba 

„Psi štěkají na toho, koho neznají“, „Slun-
ce je každý den nové“ anebo proslulé „Ne-
vstoupíš dvakrát do té samé řeky“. Héraklei-
tos pozoroval svět kolem sebe a byl na jednu 
stranu fascinován pohybem, jenž přinášel 
ustavičné změny, na druhou stranu se lekal 
právě těch změn, kterým nemohl poručit 
a které ovlivňovaly jak jeho okolí, tak i jeho 
samotného.
Změny jsou součástí života, který probíhá 
v čase a prostoru, už proto, že i samotný čas 
a prostor jsou vyjádřeny změnami neboli po-
hybem: hýbou se a stárnou a my lidé s nimi. 
Přitom stejně jako zmiňovanému řeckému 
filosofovi se i nám dnes může stát, že jedno-
ho dne se začneme změnám bránit, nebo se 
jich doslova vylekáme a budeme je tvrdošíj-
ně odmítat. Třeba proto, že jim nerozumíme 
anebo že jednoduše toužíme po klidu a  už 
nás ty změny přestaly bavit.

Abychom se nestali plačtivými, musíme se 
učit a naučit tyto změny přijímat a to, co ne-
umíme přijmout, předávat Tomu jedinému, 
který je věčný a neměnný, tedy Bohu. Aniž 
by to naši předci uměli detailně pojmenovat 
a  vědecky rozebrat, právě víra v  stabilního 
Boha, který pro ně představoval často jedi-
nou jistotu a  pevnou skálu, jim pomáhala 
nejen přežít hektické, těžké nebo jinak tur-
bulentní životní období, ale také znovu za-
čínat a radovat se z toho, co změny přináší. 
Vzpomeňme s  obdivem na to, jak se třeba 
někteří odcházející senioři uměli vypořádat 
z  křivdami války i  komunismu, aniž by ko-
lem sebe šířili nesmiřitelnou a  pomstychti-
vou atmosféru. Různé průzkumy ukazují, že 
stejně jako kdysi je i  dnes pro přežití v  do-
bách nepříjemných změn důležité mít zako-
tvení svého života v nějakém pevném bodě. 
Snad se mnou budete souhlasit, že poslední 
rok je dobou někdy náhlých, někdy vleklých 
změn. Většina z  nás občas propadne nejis-
totě, protože nevíme a  netušíme, jak bude 
vypadat školní rok či cestování, nemluvě 
o ekonomickém vývoji za několik měsíců ve 
světě, v  celé české společnosti, ale i  v  naší 
farnosti a v našich rodinách.
Změnami prochází i  naše farnost. Učíme 
se v nich a s nimi žít, a to tak, abychom ne-
podlehli strachu, který by nás vedl k  pláči 
nebo nečinnosti. Byl bych rád, kdybychom 
se všichni v našem kostele cítili dobře právě 
proto, že tam budeme vnímat jistoty, které 
nám poskytuje víra v Boha, naděje ve věčný 
život již beze změn a láska, z níž křesťanství 
nesmí a nemůže nikoho vyloučit.
Moudra různých starověkých filosofů, ale 
i současných vědců jsou bezesporu důležitá 
a zpestřují i náš myšlenkový svět. To největší 
moudro však nepochází od žádného člověka. 
Je to Boží Slovo. A právě je chceme víc a lépe 
poznávat, o ně se opírat a jeho se držet. Aby-
chom se nikdy nemuseli bát jakýchkoli změn. 
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Milí farníci,
letošní farní pouť motorkářů čítala oproti 
loňskému roku o  jednoho motorkáře více, 
protože naše řady rozšířil František. Když 
jsme se vydávali na cestu, ani mi nenapad-
lo, jaký poklad v  něm máme. Na každé za-
stávce nehledal v navigaci, kudy se budeme 
ubírat dál, ani nevytáhl z  kapsy mobil, aby 
vyfotil několik snímků. Pravidelně otevíral 
skicák a  bral do ruky tužku, aby zachytil 
dané místo tak, jak ho vnímal on sám. Pod 
rukou mu vznikaly nádherné kresby, které 
mě – člověka, jenž s kreslením a malováním 
mnoho společných slov nenajde – naprosto 
uchvacovaly. Jednoduchými tahy zachycoval 
krajinu, společné cestování a stolování nebo 
navštívené kostely a památky. Své kresby po-
tom v delších pauzách koloroval.
Vzpomínal jsem při tom na dobu, kdy naše 
mobilní telefony uměly jen volat, anebo vů-
bec nebyly a  ten, kdo měl fotoaparát, svůj 
záběr pečlivě hledal. Stisknutí spouště to-
tiž znamenalo nevratný krok na ubývajícím 
kinofilmu, a  především se kontrola snímků 
konala až po dlouhé době. Lidé díky tomu 
vnímali realitu kolem sebe jinak. Patrně se 
více dokázali radovat nejen z  objevených 
záběrů, ale také z vyvolaných fotografií, kte-
ré doma kolovaly z  ruky do ruky a  dlouho 
se nad nimi vyprávělo. Neříkám, že dnešní 
možnost okamžitého zobrazení fotografií 
a  jejich korekce je posun zásadně špatným 
směrem. Nikoli. Jen nám snad mnohdy uni-
ká ono napjaté očekávání výsledku a připra-
venost pro neopakovatelné a osobité zachy-
cení obrazu dané reality v konkrétním čase 
a na konkrétním místě.
Začíná nový školní rok. Pro mnohé to nepři-
náší žádnou změnu, pro jiného je to zcela 
zásadní předěl a krok do nové etapy života. 
Chci proto na tomto místě každému, koho 
změny čekají, a především pak Kubovi, který 
v  těchto dnech nastupuje do Teologického 
konviktu v  Olomouci, popřát radostné ob-
jevování nových skutečností vlastním pohle-
dem. Pohledem, který možná ne hned, ale 
teprve za nějakou dobu zjistí, jakou cestu 
pro něj Bůh připravil, a že jeho samotného 
nechal, aby ji koloroval.

Počínaje tímto číslem budu Michalovi zabí-
rat část stránky také já. Věřím, že mu to ne-
bude vadit. Rychle se představím, ať to uve-
dení má nějakou formu. Jmenuji se Jakub 
Sobotka, do farnosti jsem přišel počátkem 
roku 2016, kdy jsme se s  rodiči a  bratrem 
přistěhovali do Bubenče. Vystudoval jsem 
Gymnázium Jana Nerudy na Malé Straně, 
úspěšně jsem absolvoval dva semestry na 
FEL ČVUT, než se stalo, že zkraje září na-
stoupím do olomouckého konviktu. Tam 
strávím bezmála rok. 
Těším se na nové prostředí a na každodenní 
režim, který budu spolu s ostatními absolvo-
vat. Jistě to nebude celou dobu jen příjemné; 
je to velká výzva, vyžadující klid a  soustře-
dění. Doprovázená bude mnoha otázkami, 
na které se budeme snažit hledat odpovědi. 
A jak to tak bývá, nalézat budeme především 
další otázky.
Jsem velmi vděčný, že naše farnost je místem, 
které nám klade mnoho otázek, na které se 
společně snažíme hledat odpovědi, a kde se 
můžeme i navzájem mnoho učit. Nebál bych 
se tvrdit, že nám byla dána tato velká milost 
v podobě místa, kde je možné zažít a žít ka-
tolickou víru. Už teď se vlastně těším, až se 
při volnu vrátím na chvíli do Prahy a právě 
mezi vás.
Nabídne se tak možnost srovnání vnitřních 
dynamik obou společenství. Obdobně jako 
farnost, i  konvikt jistě vyžaduje kvalitní ve-
dení a vytrvalé oběti jednotlivých členů. Pak 
teprve může nést opravdové ovoce. Nejdůle-
žitějším pojítkem obou míst by měl ale být 
Bůh, kterému není jen dán prostor, ale který 
je postaven do jejich středu. Pouze tehdy do-
stává vše ostatní — včetně nás — své pravé 
místo. Stane-li se hlavním samo společen-
ství nebo obdobně sám člověk, dříve či poz-
ději nutně dojde k vnitřnímu rozkladu.
Je to každodenní boj, který musí každý z nás 
podstupovat. Já se na další fázi toho svého 
moc těším a rád s vámi budu sdílet svá dílčí 
vítězství i prohry zde nebo kdykoli se uvidí-
me.
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Havaj (SK) – Pozdrav z Havaja. Jendroľovci

Loučeň – Milá zbožná farnosti, Vaše farní 3 vás 
zdraví z  inspekční cesty po litoměřické diecézi. 
Gotthard Greger, Josef von Datel, Hroznata 
Holý 

Hodonín – Krásný pozdrav z  jižní Moravy 
posílají Jana a Richard Laššákovi

Kostelní Vydří – Srdečný pozdrav z pouti v Kos-
telním Vydří posílají Jana + Alois Novákovi

Humenné (SK) – Milí bubenečskí spolufarníci, 
posielam vám srdečné pozdravy z  môjho rod-
ného mesta na východe Slovenska. Vždy, keď sa 
vraciam do rodného domu v Humennom, uvedo-
mujem si vzácnosť rodiny a veľmi vďačím za ňu, 
ale tiež za dar viery. Krásne leto všetkým prajem! 
Katarína (Sabolová)

Rijeka (HR) – Pozdrav z  Chorvatska… přijeli 
jsme prvním turistickým vlakem po pandemii. 
S  miminem a  batoletem. Lidé jsou tady hodní, 
kostely otevřené… Eva, Matěj, Rebekka, Lejla, 
Felix (Žaloudkovi)

Kuks – Posílám pozdrav a vzpomínku z našeho 
výletu do broumovského kláštera a  Kuksu, kde 
jsme obdivovali neuvěřitelné množství soch od 
M. Brauna. Bouškovi

Kašperské Hory – Pozdrav ze šumavské pou-
ti a  z  deštivé dovolené posílá a  vzpomíná Lída 
Ludvíková. Pouť byla krásná v češtině i němčině.

Świnoujście (PL) – Zdravím vás z Pomoří. Ač je 
zde z hlediska estetického krásně, z hlediska li-
turgického se zdejší prostředí s Bubenčí nemůže 
měřit; a tak se velmi těším, až zase budu na mši 
u Gotharda. Zdraví Vojta Greger



Z daleké Argentiny nám přišel tento dopis od biskupa diecéze Añatuya, pro jejíž 
chudé jsme v červenci konali sbírku, do níž jsme vkládali své peněžní dary. 

Estimado P. Miloš Szabo 

Tengo una nueva oportunidad para saludarlo y agradecer el 

mes de oraciones que organizó con la comunidad parroquial 

para Argentina. Me alegró mucho el que pudieran tener una 

velada común con el Papa Francisco.

Tampoco puedo dejar de agradecer la colecta que han he-

cho a favor de la Diócesis. No se preocupe por lo poco 

que dice que recaudó; para nosotros es mucho, además con 

muchas personas que colaboran con poco se hacen grandes 

cosas. 

Los tengo presentes en mis oraciones y muy especialmente 

hoy en la fiesta de San Juan María Vianney, patrono de 

los párrocos, le pido que lo bendiga siempre.

Mons. José Luis Corral, SVD

Obispo de Añatuya

Překlad: 
Vážený P. Miloš Szabo
Mám novou příležitost pozdravit vás a poděkovat vám za měsíc modliteb za Argenti-
nu, jejž jste zorganizoval se svým farním společenstvím. Byl jsem rovněž velmi potě-
šen, že jste měli společné setkání o papeži Františkovi.
Také nemohu přestat být vděčný za sbírku, již jste vykonali ve prospěch mé diecéze. 
Nedělejte si starosti s tím, že je to málo, jak píšete; pro nás je to hodně a mnoho lidí, 
kteří umějí pracovat s málem, pak konají veliké věci.
Uchovávám vás ve svých modlitbách a zvlášť dnes na svátek sv. Jana Maria Vianneye, 
patrona farářů, ho prosím, aby vám vždy žehnal.
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Podsarnie (PL) – Putovat se dá pěšky, autem, na 
kolech či na motorkách. Pokud není naším cílem 
jen si užít, ale na pouti být jeden pro druhého 
a  vše to předkládat Pánu Bohu. Letos na celou 
farnost na různých poutních místech v Čechách, 
na Moravě, na Slovensku i v Polsku myslí Michal, 
Cyril, Ivo, František, Jarda a P. Miloš



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 pro-
jektu Modlitba za svět putujeme doslova po ce-
lém 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 mě-
síc 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.

Austrálie
7. září 2020 – 4. října 2020

Ačkoli jsou dějiny Austrálie z našeho pohledu 
méně obsáhlé než u jiných národů, jsou přesto 
poměrně komplikované. První dilema se obje-
vuje již ve vymezení toho, co australské dějiny 
vůbec jsou a kde začínají. 
Z  evropského hlediska lze jako jejich počátek 
vnímat období mezi lety 1606 a  1770, kdy byl 
kontinent postupně objevován evropskými mo-
řeplavci. Na sklonku 18. století se pak v Austrá-
lii začali usazovat Britové. Nerostné bohatství 
Austrálie z ní rychle učinilo důležitou britskou 
državu. Australané hrdinně po boku Británie 
bojovali v  obou světových válkách; jen v  boji 
o Gallipoli v  letech 1915–1916 padlo na 50 000 
australských vojáků. V roce 1942 se země stala 
nezávislou, ačkoli britská královna dodnes zů-
stává hlavou státu.
V  moderní době je však třeba na historii po-
hlížet i z jiných úhlů pohledu. Před příchodem 
Evropanů kontinent již více než dvacet tisíc 
let obývali domorodí Aboridžinci. Právě vztah 
kolonistů a  původního obyvatelstva je kompli-
kovanou otázkou australské historie, která se 
v zemi řeší dodnes. 
Současná Austrálie je prosperující zemí a  jed-
nou z největších ekonomik světa. Místo své bý-
valé mateřské země se dnes orientuje na Spoje-
né státy; zásadní geopolitickou hrozbu pro ni 
naopak představuje Čína. Kromě tohoto napětí 
však zemi sužují také problémy s životním pro-
středím, především lesní požáry, které zemi za-
chvátily naposledy před několika měsíci.

Vojtěch Greger

Stejně jako u  většiny bývalých kolonií se i  na 
území Austrálie náboženské vnímání obyvatel 
vyvíjelo v  závislosti na dějinných událostech. 
Domácí obyvatelstvo, dnes obvykle nazývané 
Aboridžinci, vyznávalo animistické nábožen-
ství, jehož silnou součástí byla práce se sny 
a jejich výklady. Protože dobyvatelé a kolonizá-
toři tohoto oceánského kontinentu nepovažo-
vali domorodé obyvatelstvo za lidi, postupně se 
z milionové populace stala ohrožená menšina 
čítající pár desítek tisíc osob.
Britové využívali východní pobřeží Austrálie 
jako trestaneckou kolonii, kam vyváželi své od-
souzené, mezi nimiž bylo mnoho vzdorovitých 
Irů, takže kromě anglikánské formy křesťan-
ství se zde už od 18. století šířila i jeho katolická 
větev. Na začátku 19. století začaly připlouvat 
skupiny obyvatel z různých částí světa, takže se 
zde vytvářely obce metodistů, skotských pres-
byteriánů, ale i německých luteránů. Po vypuk-
nutí tzv. zlaté horečky v 50. letech 19. století do 
země přicestovala silná komunita židovských 
přistěhovalců, ale také Číňanů a  Indonésanů, 
čímž se změnilo nejen složení obyvatelstva, ale 
i jejich náboženství.
Australská ústava už od roku 1901 zaručuje 
v  zemi náboženskou svobodu a  zakazuje, aby 
stát zakládal jakoukoli církev nebo se otevřeně 
míchal do života náboženských komunit. Při 
posledním sčítání obyvatel roku 2016 se nejví-
ce obyvatel přihlásilo ke katolické víře (20 %), 
celá jedna třetina populace však o  sobě tvrdí, 
že jsou ateisté. 

P. Miloš

Další informace jsou v  době 7. 9. 2020 – 4. 10. 
2020 uvedeny na cedulích, umístěných v zadní 
části kostela.
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Milí farníci,

je mi velkým potěšením, že jsme jako farnost 
mohli v  uplynulých týdnech obdarovat až pět 
předškoláků. Překvapila mě jedna maminka 
samoživitelka, kterou jsme dojali naším darem 
k  slzám a  říkala, že si našeho daru moc váží 
a jednou by chtěla také pomáhat stejně jako my. 
Jsem moc ráda, že nesoudíme ty, kterým pomá-
háme: jedná se často o lidi, kteří to v životě ne-
měli a nemají lehké a jejichž příběhy jsou často 
velmi smutné. Někteří z nich jsou závislí jen na 
sociálních dávkách a naší sbírkou školních po-
můcek jsme jim hodně pomohli. Oči dětí, které 
svítily radostí, když jim byla předána aktovka 
s  jejich oblíbeným superhrdinou, mě zahřály 
u srdce. 
Možná bude i pro vás překvapením, stejně jako 
pro mě, že se do této akce zapojila převážně 
mužská část naší farnosti. Zdá se, že to s  na-
šimi stávajícími i  budoucími tatínky není tak 
špatné. Všem, kteří se zúčastnili, moc děkuji.

Zde přinášíme jedno poděkování od maminky, 
které přišlo na farní e-mailovou adresu:

Dobrý den,
velice děkuji vám a celé vaší farnosti za zakou-
pení školní tašky a  veškerých potřeb pro mou 
dceru Amálku. Jsem samoživitelka se 3 dětmi, 
navíc tatínek Amálky neplatí alimenty. Z  toho 
důvodu pořízení školních potřeb by bylo pro 
mne extrémně náročné.
Díky vám a  lidem z  vaší farnosti má Amálka 
nádhernou výbavu do školy.
Prosím, vyřiďte všem, kteří nám takto nesku-
tečně moc pomohli, obrovské poděkování. Ne-
smírně si vaší pomoci vážíme. 
Ještě jednou vám všem DĚKUJI.

S úctou a pozdravem Nedobová

Dále bych chtěla udělat takový menší průzkum 
mezi Vámi farníky. Když máme například cha-
ritní sbírku oblečení (nebo čehokoliv jiného), je 
potřeba více aut, ideálně větších. Jako typická 
žena řadím auta dle barev, nikoli podle značky 
a  typu vozu, ale cokoliv většího než mini coo-
per by bylo super. Chtěla bych mít v budoucnu 

databázi lidí, kteří mají tato větší auta a  jsou 
schopni svým autem pomoci něco někam do-
vézt. Jednalo by se o akce jednou, dvakrát roč-
ně: s časovým předstihem bych se vám ozvala, 
kdy je odvoz potřeba, a buď mi vyhovíte, nebo 
pokud se vám to kvůli časovým možnostem ne-
bude hodit, dáte mi košem. Právě proto by bylo 
potřeba mít v záloze více aut. Kdo by měl zájem 
pomoci, ať se prosím ozve na e-mail farnichari-
ta@farnostbubenec.cz.
Moc děkuji 

V sobotu 26. září 2020 vstoupí Terka Neradová 
do manželství se svým snoubencem Lukášem 
Lajblem. Svatební obřad se koná v našem kos-
tele sv. Gotharda v  11:30. Pojďme prožít tento 
velký den spolu s nimi. I při této příležitosti Ter-
ce děkujeme za její široké a laskavé srdce a už 
nyní se připojujeme k mnoha svatebním gratu-
lantům!
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Někteří farníci se budou do kostela sv. Gothar-
da vracet nejen po dvou měsících prázdnin, 

ale i po několikaměsíčním odloučení v důsledku 
předchozí koronavirové krize, která způsobila, 
že se někteří obyvatelé Prahy dočasně přestě-
hovali na venkov do svých chalup a chat, a jiní 
se zase z opatrnosti vyhýbali větším shromáždě-
ním, takže do kostela mezi nás nechodili. 
Na této stránce všem přehledně představíme, 
co se za ty měsíce opravilo, zrekonstruovalo 
anebo pořídilo do našeho farního mobiliáře.

1. Restaurování figurek v betlémě (obr. ↑)
V  letošním roce budeme moct obdivovat pů-
vabný betlém z dílny Františka Charváta v jeho 
plné kráse. Do ateliéru byly postupně odvezeny 
všechny figurky, které se tak dnes mohou skvět 
v  téměř pohádkové barevnosti, která celému 
vánočnímu výjevu dodává soudobou hodnověr-
nost a  jemnou něhu. Do Vánoc nás čeká ještě 
restaurování nebes a podkladové desky.
Poděkování patří firmě Bradna restaurová-
ní s.r.o.

2. Nové postříbření bohoslužebných nádob 
Stejně jako džbánek na svěcenou vodu a  tá-
cek, na kterou se tato zachytává během obřa-
du křtu, tak i kropenka s miskou na svěcenou 
vodu již byly v dezolátním stavu a původní pos-
tříbření již nebylo vůbec znát. Z tohoto důvodu 
již nestačilo odborné vyčištění těchto nádob, 
ale bylo nutné sáhnout k  novému postříbření 
celého kovového povrchu. (obr. → →)
Poděkování patří panu Štěpánu Duháňovi 

3. Oprava farního pianina
Léta stálo pianino na faře bez ladění a  větší 
údržby, na jeho zvuku a  stavu vnitřní mecha-
niky se zajisté podepsalo též dvojí stěhování 
během rekonstrukce farní budovy. Bylo nut-
né dotáhnout vruty, osovat kladívkové spojky, 
vyhotovit nové tkanice, dorazit ladicí kolíky, 
opravit klávesnici, vyčistit rezonanční desku, 
sklížit dno, vyrobit nové krycí plátno… a  pia-
nino opět stojí na svém místě ve farní učebně.
Restaurování provedla firma Rendl piana.
 
4. Doplnění ozvučení
Od většiny kostelů se ozvučení toho našeho 
podstatně liší – zvuk se z presbytáře prostřed-
nictvím mikrofonu a  reproduktoru nešíří ana-
logicky, ale digitálně. Proto nám v  celém pro-
storu stačí jediný reproduktor u mariánského 
oltáře a odposlech u varhan a v presbytáři. Ros-
toucí počet mladých rodin s sebou přinesl i po-
třebu občasného vyjití do předsíňky, kde jsme 
nově instalovali malý reproduktor. 
Ozvučení provedla firma OZVUK a pan Petr 
Šoltýs.

5. Farní kuřárna
My nekuřáci můžeme mluvit o škodlivosti ciga-
ret a nelibě nést to, že někteří věřící si zkrátka 
ještě přede mší nebo bezprostředně po ní zapá-
lí. Nic to nezmění na tom, že kuřáci mezi námi 
jsou a patrně i budou. A jak jinak jim prokázat 
nejen toleranci, ale především lásku, že jim vy-
jdeme vstříc a  zřídíme místo, kde si nejen do 
popelníku mohou oklepat popel, odhodit ne-
dopalek, ale také se přátelsky pobavit s dalšími, 
kterým tento neduh jednoduše chutná.
Poděkování patří panu Františku Holečkovi, 
jenž na sebe vzal službu vedoucího kuřáků.

6. Dezinfekční stojany
U obou vchodů do kostela jsou vedle kropenek 
na svěcenou vodu nově instalované dezinfekč-
ní stojany. Nějakou dobu, kterou nikdo nedo-
káže odhadnout, bude potřebné mnohem více 
dodržovat mimořádná hygienická opatření, 
z nichž je dezinfekce rukou to nejmenší: neza-
pomeňte proto při vstupu do kostela nejen na-
močit prsty do svěcené vody a křížem si připo-
menout svůj křest, ale také šlápnout na nožní 
pedál a  ruce si pečlivě vydezinfikovat. Pořadí 
dezinfekce – svěcená voda si určete sami.
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Zvolání před evangeliem

Zatímco prvnímu (a  o  slavnostech a  nedělích 
také druhému) čtení v kostele nasloucháme vse-
dě, tomu poslednímu čtení, vybranému z jedno-
ho ze čtyř evangelií, prokazujeme zvláštní úctu 
i  tím, že se postavíme. Okamžik, kdy vstáváme, 
je přesně daný: je to zpěv před evangeliem, je-
hož smyslem je uvést Pána Ježíše, jenž k  nám 
bude ve shromáždění promlouvat.
Proto si nesmí nikdo (ani celebrující kněz, ani 
službukonající varhaník) svévolně rozhodnout, 
co a jak na tomto místě bude zpívat či hrát. Jeli-
kož předkoncilní liturgie měla vystavěnou boho-
službu Slova jinak než ta současná, staré české 
mešní písně nebo skladby počítají také se slokou, 
kterou lid nebo pěvecký sbor zpíval, zatímco se 
kněz připravoval ke čtení evangelia nebo pře-
cházel z presbytáře na kazatelnu. Šlo tedy o prů-
vodní zpěv, jenž doprovázel dění u oltáře stejně, 
jako je průvodním zpěvem vstupní píseň anebo 
píseň, která se zpívá během přinášení obětních 
darů.
Dnes tomu tak není: po skončení žalmu anebo 
druhého čtení dále pokračuje bohoslužba Slova, 
jíž máme věnovat zvýšenou pozornost a poslech. 
Zvolání Aleluja (nebo Hallelujah) je zvoláním, 
jímž chválíme přicházejícího Ježíše a vzdáváme 
mu úctu. Do našeho společného volání určený 
zpěvák zaintonuje vybraný biblický verš, který 
je koncipován tak, aby nás všechny tematicky 
připravil na slovo z  evangelia. Proto musí ten-
to zpěv zaznít čistě, s  patřičnou slavnostností 
a srozumitelně. A proto také se má celá tato část 
vynechat (tedy nikoli nahradit nějakou jinou pís-
ní), pokud není možné aklamaci před evangeli-
em vhodně zazpívat.
Pokud se někdy a  někde koná recitovaná mše 
a žalm se čte (tedy nezpívá), evangelium násle-
duje hned po žalmu. Po jeho skončení lid zůsta-
ne v tichu a postaví se, zatímco se kněz skloněn 
směrem k oltáři modlí. 

Jakýmsi pozůstatkem předchozí liturgie je tzv. 
sekvence, tedy nebiblický text, který lid recitoval 
či zpíval, zatímco se konala příprava evangeliáře 

– šlo o přesně vybrané zpěvy na jednotlivé svátky, 
dokonce i  na jednotlivé neděle. Vznik sekvencí 
sahá až do 8. století a  jako nevhodné je z  bib-
lické části mše zakázal již roku 1570 tridentský 

koncil. Dodnes platná výjimka byla udělena pro 
slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Seslání Ducha 
Svatého, Těla a  Krve Páně a  pro zádušní mše, 
tzv. rekviem. K nim v roce 1727 byla přidána ješ-
tě píseň Stabat Mater na památku Panny Marie 
Bolestné (15. září). 

Pokračování Všeobecných pokynů z římského 
misálu:

Homilie

65. Homilie je součástí liturgie a velmi se dopo-
ručuje. Je totiž nutná k posile křesťanského ži-
vota. Má být výkladem zaměřeným buď na něco 
z přečtených úryvků Písma svatého, anebo ně-
kterého textu ordinária či propria mše toho 
dne, s  přihlédnutím k  právě slavenému tajem-
ství anebo ke zvláštním potřebám posluchačů.
66. Homilii má mít obvykle sám celebrující 
kněz, může ji svěřit koncelebrujícímu knězi, 
nebo někdy podle vhodnosti i  jáhnovi, nikdy 
však laikovi. Ve zvláštních odůvodněných pří-
padech může mít homilii také biskup nebo 
kněz, který se účastní bohoslužby, ale nemůže 
koncelebrovat.
O  nedělích a  zasvěcených svátcích je homilie 
závazná ve všech mších, kterých se zúčastní 
lid, a nelze ji vynechat, leda z vážného důvodu. 
V ostatní dny se doporučuje, zvláště v době ad-
ventní, postní a velikonoční; rovněž o různých 
svátcích a  příležitostech, kdy se lid schází do 
kostela v hojnějším počtu.
Po homilii je vhodné zachovat krátkou chvíli 
mlčení.
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Díky účinné přímluvě tehdejší Excelence pana Nejvyššího purkrabího, hraběte Františka Kolowra-
ta Liebštejnského, nyní státního a konferenčního ministra vnitřních záležitostí, bylo Jeho Veličen-
stvem císařem povoleno zřídit pro bubenečskou faru z  prostředků Náboženského fondu místo 
stálého kooperátora s ročním platem 200 zl C.M. [= konvenční měny]. Proto je již po celých 23 let 
až do současnosti v Předním Ovenci stálý kooperátor1. 
Prvním farním kooperátorem v Bubenči byl P. Vincenc Sluka, narozený v Praze. Ten zde také slavil 
svoji primici 28. srpna 1814 o svátku Sv. Augustina a setrval jako kooperátor v Předním Ovenci do 
září 1819, kdy byl Exc. p. Nejvyšším purkrabím, hrabětem Františkem Kolowratem Liebštejnským, 
po smrti faráře v Bohnicích P. Jana (Johanna) Gregora jmenován farářem tamtéž; zde se nachází 
až do přítomného času. Kaplanem byl pouhých pět let. Na jeho místo byl 7. srpna 1820 Nejdůstoj-
nější knížecí arcibiskupskou konsistoří určen 6. srpna téhož roku Jeho knížecí Milostí panem kní-
žetem-arcibiskupem Václavem Leopoldem Chlumčanským, rytířem z Chlumčan a Přestavlk, nově 
ordinovaný kněz P. Karel Ullick (Ullik), narozený v Praze, který pak 20. srpna téhož roku slavil 
ve farním kostele v Předním Ovenci svoji primiční mši svatou, při níž podobně jako v případě P. 
Vincence Sluky kázal a pomáhal tehdejší místní farář Předního Ovence Franz (František) Kautsky 
(Kautský, Koucký). 
Obě tato primiční kázání jsou obsažena v tímto farářem (tiskem) vydaných kázáních „Přjležitost-
ná kázánj“.2 P. Karel Ullick byl kooperátorem pod dvěma faráři: pod bubenečským farářem Fran-
tiškem Serafínským Kautským, a  to od 20. srpna 1820 do 27. prosince 1823 a pod týmž farářem 
znovu od 1. května do 24. října 1824, a poté pod farářem Ludvíkem Sedlickým od 12. ledna 1825 do 
2. května 1835, vcelku tedy téměř plných patnáct let. 
Interimnímu (=prozatímnímu) administrátorovi P. Karlu Ullickovi, jmenovanému 2. května 1835 
titl. plenis: (= titulo plenissimo, tj. plným titulem, p.t.) Jeho knížecí Milostí panem knížetem-arci-
biskupem Ondřejem Aloisem (Ankvicem), byl Nejdůstojnějším ordinariátem 8. května 1835 přidě-
len interimní kooperátor František Serafínský Tingel, narozený v Nupakách a ordinovaný 4. srpna 
1834, který tento úřad vykonává až doposud3 a 1. dubna 1854 pensionován. 
Od tohoto dne spravoval místní farář P. Antonín Hora farní okrsek sám, dokud mu opět nebyl 
19. května 1854 jmenován jiný (kooperátor) v osobě důst. P. Františka Liebicha, který na jemu ur-
čené místo nastoupil 20. července 1854. Tento úřad zastával až do měsíce května 1858, kdy byl 
vzhledem ke stálé nemoci pensionován a v měsíci červenci 1859 poté zemřel ve Zvoleněvsi na tu-
berkulosu. 

[In margine poznámka:] 
Pokračování na straně 1854 

foto: Mgr. Štěpán Duháň 

transliterace, 
transkripce a překlad: 
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 
1 Tato část kroniky byla tudíž napsána v roce 1837.
2 KOUTSKÝ, František Serafinský. Přjležitostná kázanj, kteráž při wsseligakých slawnostech na rozličných mjstech 
 přednesl Frantissek Kautský. W Praze: Jan Host. Pospjssil, 1831.
3 Následující zmínka o odchodu do důchodu vložena dodatečně jinou písařskou rukou. I následující dvě věty 
 mají charakter interpolace.
4 Jiným inkoustem, táž ruka.



A K T U A L I T Y   1 1

Modlitba růžence
1., 8., 15., 22. a 29. 9. 2020
Kdokoli navštívil nějaké mariánské poutní mís-
to, určitě mu neunikla zvláštní atmosféra těch-
to posvátných prostor: kromě nezměrné Boží 
velikosti je v  kostelích a  kaplích, zasvěcených 
Panně Marii, cítit i rozměr lidské něhy a  lásky. 
Panna Maria představuje v naší víře nejen žen-
ství a mateřství, ale dá se říct, že i lidství jako ta-
kové: její strach, údiv, někdy neznalost a nepo-
chopení, ale i bolest a trápení jakoby se stávaly 
součástí i našich každodenních životů. Proto je 
nám blízká a proto k ní tak často voláme. Kromě 
osobní modlitby můžeme ji opět vzývat i společ-
ně – každé úterý v 17 hodin přede mší svatou se 
v kostele svatého Gotharda modlíme růženec.       

Výstav Eucharistie
4. 9. 2020
Přítomnost Ježíše ve světě napříč dějinami 
církve je jedno z  největších i  nejkrásnějších 
tajemství katolické víry: Bůh ve své velké lás-
ce k  člověku ji neomezil pouze na několik let 
od Betléma ke Kalvárii, ale i  po Ježíšově zmrt-
výchvstání a  nanebevstoupení ponechává ho 
skrze církev ve viditelné a hmatatelné podobě, 
aby každý, kdo v něho uvěří, mohl k němu při-
jít a dívat se. Očima vidíme proměněnou hostii, 
tedy kousek chlebového těsta, zrakem víry však 
můžeme stejně jako apoštolové a  jeho první 
učedníci prohlédnout hlouběji, až k  podstatě 
eucharistie. První pátek v  září je od 17 hodin 
opět půlhodinová příležitost k setkání s ním.  

Setkávání hledačů
4., 18. 9. 2020
Původně jsme měli zahájit nový cyklus setká-
vání hledačů už v  dubnu po Velikonocích. Ne-
čekaná koronavirová krize a zákaz shromažďo-
vání nám však tento plán překazily. Nikoli však 
ochotu a  trpělivost, jakou jsme projevili jak 
během celého nouzového stavu, tak i  poté, co 
skončil: setkávání jsou určena dospělým lidem, 
kteří buď nebyli vůbec pokřtěni, anebo po křtu 
dál ve víře vedeni, anebo si prostě chtějí základy 
víry projít od úplného začátku, protože se – ač 
věřící – nikdy těmito otázkami nezabývali. Le-
tošní zkrácený ročník je „šitý na míru“ přede-
vším partnerům či manželům katolických mužů 
a žen.

Prezentace o Arménii
6. 9. 2020
Arménie je země nečekaných kontrastů: zatím-
co hlavní město Jerevan se již hodně blíží stan-

dardu, jakému jsme zvyklí i  v  Evropě, jakmile 
jej opustíme, stále více a více se dostáváme do 
světa, který nám je hodně vzdálený svou kultu-
rou, dějinami, spiritualitou, ale bohužel i život-
ní úrovní a materiálním zajištěním. V dějinách 
těžce zkoušený národ nejlépe poznáme, když 
se vydáme přímo do terénu: opustíme silnice 
a hotely a vstoupíme do divoké přírody, kterou 
doplňuje množství starých arménských klášte-
rů a obývá pohostinný chudý venkovský lid. Na 
svou návštěvu Arménie v  roce 2018 bude otec 
Miloš vzpomínat prostřednictvím fotografické 
prezentace na faře v 16 hodin. 

Modlitba za Austrálii
7. 9. 2020
Země, která obývá jeden celý kontinent, je další 
ze států, které navštívíme prostřednictvím in-
formačního večera, na němž nám přednášející 
přiblíží jeho dějiny, kulturu, bezpečnostní i po-
litickou situaci a náboženské složení místního 
obyvatelstva. Dozvíme se mnohé podrobnosti 
o  vlajce, hymně i  státním znaku, vyslechneme 
si video-poselství australského velvyslance, je-
hož sídelní mise v polské Varšavě je určena i pro 
občany České republiky. A pak se až do neděle 
4. října každý den budeme modlit na jednotlivé 
úmysly, které si lze vzít domů z  kostela a  při-
pojit se tak k ostatním bubenečským farníkům, 
kterým není lhostejný osud zeměkoule a  dal-
ších generací, které na ní budou žít i po nás.   

Farní táborák
13. 9. 2020
Stalo se milou tradicí, že se po létě všichni jako 
jedna rodina sejdeme v  určenou neděli odpo-
ledne, abychom si povyprávěli, co jsme zažili, 
kde jsme byli, ale i co nás mezitím potkalo nebo 
s čím se nově potýkáme. Věříme, že nám epide-
miologická situace umožní tuto krásnou tradici 
nepřerušit ani letos a budeme se moct vzájem-
ně potěšit dobrým slovem, dobrým jídlem i dob-
rou muzikou. Táborák se rozžehne v  15 hodin 
a pak bude záležet na každém z nás, jak dlouho 
vydržíme být spolu. Jako obvykle nebude chy-
bět dostatek špekáčků i chleba, další pochutiny 
může přinést každý z  nás, náladu nám bude 
zlepšovat kapela Shum davar a  nově v  uličce 
mezi kostelem a obchodní akademií se můžete 
podělit o své džemy, kompoty, klobásky či vaši 
domácí slivovici: malý jarmark vlastnoručně 
vyrobených pochutin bude mít letos v Bubenči 
premiéru.        
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T I R Á Ž   1 2

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. GOTHARDA
úterý 17:30
středa 17:30
čtvrtek   6:30
pátek 17:30
neděle   9:00
 10:30 
 (pro rodiny s dětmi)

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI
středa 14:30–16:45

OTEVŘENÝ KOSTEL
středa 15:00–17:00

ZPOVÍDÁNÍ
30 minut přede mší (kromě neděle)

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
zkouška sboru pondělí 19:00
modlitba růžence úterý 17:00
maminky s dětmi středa 10:00
biblický večer středa 18:15
dámský klub čtvrtek 9:00
páteční nešpory pátek 17:00
náboženství dětí skupina A: úterý 15:00
 skupina B: úterý 16:00
 skupina C: úterý 17:30

EKONOMICKÉ OKÉNKO

Od 15. června 2020 je možné přispět na provoz 
farnosti a její opravy i elektronicky platbou 
prostřednictvím QR kódu: stačí ho v mobilním 
bankovnictví načíst a není pak potřeba nosit 
hotovost do kostela na nedělní mši: přednasta-
vená částka, kterou lze změnit, je 100.- Kč. QR 
kódy jsou mj. i na zdi u obou vchodů do kostela.
Můžete-li přispět na chod farnosti anebo na 
některou oblast jejích aktivit finančním da-
rem, můžete tak učinit anonymně do někte-
ré kasičky kostela ve zdi, anebo jednorázo-
vým či pravidelným převodem na číslo účtu 
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
1. 9. 2020 zádušní mše za Vratislava J. Slezáka (15:00)
4. 9. 2020 výstav Eucharistie (17:00)
4., 18. 9. 2020 setkání hledačů (18:30)
6. 9. 2020 Veni Sancte (10:30)
6. 9. 2020 sbírka na Svatou zemi (9:00, 10:30)
6. 9. 2020 prezentace o Arménii (16:00)
7. 9. 2020 Modlitba za Austrálii (18:15)
8. 9. 2020 svátek Narození Panny Marie (17:30)
10. 9. 2020 zasedání Ekonomické rady farnosti (18:00)
11., 18., 25. 9. 2020 páteční modlitba nešpor (17:00)
13. 9. 2020 první svaté přijímání (10:30)
13. 9. 2020 farní táborák (15:00)
15. 9. 2020 zasedání Pastorační rady farnosti (17:30)
18. 9. 2020 zádušní mše za Miloše Veselého (14:00)
20. 9. 2020 příprava k biřmování (15:00)
20. 9. 2020 příprava rodičů ke křtu dítěte (17:30)
22. 9. 2020 příprava na manželství II. (18:30)
27. 9. 2020 sbírka na církevní školství (9:00, 10:30) 
29. 9. 2020 svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela (17:30)

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie


