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Vážení a milí farníci,
od začátku vypuknutí covidové pandemie mám
před ní respekt. Především díky víře v Boha
jsem si vědomý toho, že člověk, ať je odborník
na jakoukoli oblast, není pánem života a smrti,
a nezbývá nám, než přijmout fakt, že se v našem životě budou občas dít věci, kterým nejen
nerozumíme, ale které ani nechceme, aby se
děly.
Pokud budeme biblicky moudří, budeme se
v jakékoli situaci ptát nejen na to, jak se vyhnout nepříjemnostem, případně i fyzické
smrti, ale také jak se správně zachovat ve všech
situacích, i v těch, jakými jsou různé život ohrožující epidemie.
Možná právě v těchto dnech a v této době můžeme lépe rozumět Ježíšovu varovnému slovu,
které připomíná, že v přehnané snaze a v přílišném strachu o záchranu svého života můžeme přijít o život věčný, tedy vlastně o všechno.
Boží Království budujeme už zde na zemi, takže je důležité vědět, jak a čím se buduje a na co
se nás Bůh jako Pán života a smrti bude jednou
ptát. Ale to už je otázka, na kterou určitě odpověď znáte.
A tak je úkolem člověka, aby nejen přežil epidemie jako jednotlivec, ale především jako komunita – a o tom, že právě komunitní život dnes
nejen příliš nefunguje, ale je i vážně ohrožen,
svědčí jak náš vtíravý subjektivní pocit, že nám
je někdy lépe bez lidí, kteří nás otravují a lezou
nám na nervy, tak i objektivní zpravodajství
o různých teroristických útocích, hrozící válce
nebo i o způsobu vedení politického či volebního souboje nejen u nás.
Nic na tomto názoru nezměnil ani náhlý a razantní atak covidu, kterým jsem si v uplynulých týdnech musel projít. Naopak. Když jsem
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najednou zůstal ve čtyřicítkách sám, když jsem
si roboticky ani nevím jak měnil po nocích studené obklady, ale i když jsem se již loučil se světem a povídal si s některými zemřelými, stejně
jako když jsem kvůli celkovému kolapsu skončil v nemocnici, umocnilo to moje přesvědčení,
že nikdo z nás nesmí toho druhého nechat o samotě. Své zážitky s covidem již vytěsňuji a nechci se k nim vracet. Chtěl bych však poděkovat
několika mladým, kteří byli a jsou ochotni podílet se na péči a pomoci jak našim osamělým
farníkům, tak i lidem, kteří žijí v našem okolí.
Je docela možné, že se nám ještě jedna koronavirová vlna vrátí. Chceme bdít a být připraveni.
Obstát nejen jednou před Božím soudem, ale
i nyní před svým svědomím.
Na jaře byla naše farnost hodně vidět, média
o nás psala a mluvila. Nyní chceme spíše biblicky – ve víře a v naději, že Bůh vidí i to, co
konáme ve skrytosti – dělat drobnou každodenní pomoc. Spolu s naší charitou chystáme
nejen Strom splněných přání, ale se zmíněnými dobrovolníky i pomoc rodičům, seniorům,
osamělým, jakož i zdravotnickým a sociálním
zařízením na území naší farnosti. Jste-li v databázi farníků, možná jste v tuto chvíli, když tyto
řádky čtete, už více v obrazu.
Jako věřící máme před světem obrovskou výhodu: ve svém životě máme nejen jasný cíl, ale
známe i cestu k němu. Advent a Vánoce nám
to letos opět připomenou. Je pravděpodobné,
že na rozdíl od předešlých let nebudeme moct
uskutečnit řadu krásných adventních a vánočních akcí. Samozřejmě mi to chybí, nechci si
hrát na duchovního, který je oproštěn od jakýchkoli pozemských citů a radostí. Na druhou
stranu: Ježíš přichází právě proto, aby nikdo
z nás lidí nebyl sám. Ani tehdy, když to bude
náročné a těžké. A přichází potichu, bez médií, bez pompy, dokonce i bez zájmu některých
zbožných a dokonalých.
Celý prosinec budeme prožívat tyto události.
A já věřím, že společně. Láska má dost fantazie,
aby něco vymyslela. A vím, že naše farnost se
učí především lásce. K Bohu i k bližnímu.

B O H O S L O V C I

Milí farníci,
vzpomínám si na to, jako by to bylo včera.
Byl krásný letní večer, seděl jsem pod stromem u nás na chatě, když jsem si uvědomil,
že jsem se ten den ještě neučil španělštinu.
Nedělám v tom nijak závratné pokroky, ale
snažím se každý den aspoň během pěti minut procvičit pár slovíček a nějakou tu gramatiku. V tom ke mně přiběhla neteř a ptala se mě, co to dělám. Říkám jí, že mám na
mobilu takovou aplikaci, díky které se učím
španělsky. Myslel jsem, že to jako odpověď
bude stačit, ale nestačilo. „A proč se, strejdo,
učíš španělsky?“ ptala se Zuzanka. „No, to
je dobrá otázka…“ odpověděl jsem a musel
se zamyslet. „Mám totiž přátele v Panamě,
to je odsud hodně daleko a tam se nemluví
česky, ale španělsky, víš? A až se s nimi příště
setkám, rád bych si s nimi popovídal tou řečí,
kterou se u nich mluví.“ „Nauč nás něco!“
řekla Zuzanka ve chvíli, kdy už tam seděla
i druhá neteř Barunka. „Tak běžte a řekněte
mamince ‚Te amo mamá‘ – že ji máte rádi.“
Nyní prožíváme advent. Pečeme cukroví,
uklízíme své domovy a zpíváme „Rosu dejte,
nebesa, shůry…“. Jde vlastně o nějaké 4 týdny, u kterých bych pravděpodobně na otázku
„Proč to dělám?“ odpověděl zcela bez váhání:
„Připravuji se na Vánoce.“ Otázka po smyslu
věcí „Proč?“ je však málokdy vyčerpaná první odpovědí, a proto si říkám, že bych u této
odpovědi letos nerad zůstal. Každé Vánoce
si totiž připomínáme okamžik, kdy se Bůh
stal člověkem, vstoupil do našich lidských
životů a blíž už nám být nemohl. Snad je
tedy advent časem pro hledání způsobu, jak
umět odpovědět na Boží příchod plný lásky
podobnou větou, se kterou se ty dvě holky
společně rozeběhly za svou mámou.
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Prosinec. Už nějakou chvíli koukám na to
slovo a trochu pobaveně sleduji, jak mi to
stále úplně nedochází. Ale taková už je realita, zanedlouho oslavíme vánoční svátky
a vytáhneme koupené kalendáře s pořadovým čislem 2021. Musím přiznat, že toto číslo i na mě působí jak ze sci-fi, které je stále
v nedohlednu. Ale tak jsem před rokem vnímal i letošní rok, na který se možná někdo
pokusí zapomenout, jako by nikdy nebyl.
Problém je, že jediné, co se zapomenutím
1. ledna změní, je právě kalendář. Tento fakt
mi pomáhá uvědomit si potřebu naučit se žít
odpovědně přítomný okamžik. Nečekat. Neztrácet už ani minutu.
Zpomalme ale, uklidněme se. Paradoxně
nesmíme spěchat. V opačném případě bychom dříve či později žili pouze nekonečnou
přítomnost. Ta přestává brát ohled na minulost, stejně jako kdybychom chtěli vymazat
letošní rok, a nehledí do budoucna v naději,
protože je zahleděná jen sama do sebe a točí
se v kruhu. Je to lákávé jako kolotoč, ale
v konečném důsledku beznadějně prázdné.
Musíme se naučit správně prožít přítomnost,
která zanedlouho bude minulostí a bude tak
formovat přítomnost budoucí.
A tak Vám všem srdečně přeji, abyste přítomnost každého dne končícího roku 2020 prožili naplno s vědomím přítomnosti roku 2021.
Já se o to alespoň pokusím.

Diocese of St. John’s-Basseterre

K U R Ý R

Antigua & Barbuda

Ref: 96/20

St. Kitts & Nevis

Anguilla

Montserrat
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British Virgin Islands

Diocese of St. John’s-Basseterre

Fr. Miloš Szabo Antigua & Barbuda
Římskokatolická farnost
u kostela sv. Gotharda
160 00 Praha Bubeneč
Ref: 96/20 nám. 6
Krupkovo

St. Kitts & Nevis

Anguilla

Montserrat

British Virgin Islands

Fr. Miloš Szabo
Římskokatolická
Dear
Fr. Milos, farnost
u kostela sv. Gotharda
160 00
May
thePraha
peaceBubeneč
of Christ remain with you always. Thank you for your letter dated 02.03.2020 in
Krupkovo
6
which
you nám.
explained
your parish’s beautiful ministry of praying for a different country every

month. I wish to apologize for not answering your important correspondence, but it was a very
difficult period of time for us, which was made worse by the Covid-19 Pandemic. My diocese
Dear Fr. of
Milos,
consists
five countries with eight different islands to administrate so sometimes it is difficult
to focus on everything.
May the peace of Christ remain with you always. Thank you for your letter dated 02.03.2020 in
youryou
parish’s
beautiful ministry
praying
for for
a different
country
every
Iwhich
wish you
hereexplained
only to thank
for considering
Antiguaof
and
Barbuda
prayer and
to impart
month.immense
I wish toblessings
apologizeupon
for not
important
correspondence,
it was a very
God’s
youanswering
and your your
parishioners
as you
undertake thebut
wonderful
and
difficult period
of time
was made
worse
by theasCovid-19
Pandemic.
Mypeoples.
diocese
meaningful
ministry
to for
prayus,
forwhich
countries
all over
the world
you get to
know their
consists of five countries with eight different islands to administrate so sometimes it is difficult
to focus on everything.
In the service of Christ and His Church,
I wish here only to thank you for considering Antigua and Barbuda for prayer and to impart
God’s immense
Bishop
Robert A.blessings
Llanos upon you and your parishioners as you undertake the wonderful and
meaningful
ministry
to pray for countries all over the world as you get to know their peoples.
Diocese
of St.
John’s-Basseterre
In the service of Christ and His Church,
Bishop Robert A. Llanos
Diocese of St. John’s-Basseterre

Phone: (268) 461-1135 email: dsjbchancery@gmail.com
Address: Langfords, Friars Hill, P.O. Box 836, St. John’s, Antigua & Barbuda

Celosvětová pandemie covidu ochromila různé
Vaši důležitou korespondenci, ale byla to pro
Phone: (268) 461-1135
email: dsjbchancery@gmail.com
oblasti života, mimo jiné i doručování
poštovnás velice těžká doba, kterou ještě ztížila panAddress: Langfords, Friars Hill, P.O. Box 836, St. John’s, Antigua & Barbuda
ních zásilek v některých částech světa. A tak se
demie covidu-19. Moje diecéze sestává z pěti
náš dopis z března letošního roku do Antiguy
zemí a starám se o osm různých ostrovů, tak je
a Barbudy dostal až nyní na podzim.
čas od času těžké vše zařídit.
I když už bylo dávno po modlitbě za Antiguu,
sami se můžete přesvědčit o tom, jak na naši
Rád bych Vám zde jednak poděkoval za to, že
iniciativu zareagoval tamní biskup Robert
myslíte na Antiguu a Barbudu, a za Vaši modlitAnthony Llanos:
bu za ni, jednak vyprosil velké Boží požehnání
pro Vás a Vaše farníky při Vaší krásné a cenné
Drahý otče Miloši,
službě modlitby za země celého světa, při níž
poznáváte jejich jednotlivé národy.
pokoj Páně ať zůstává vždycky s Vámi. Děkuji
Vám za Váš dopis z 2. března 2020. Popsal jste
Ve službě Kristu a jeho církvi,
v něm krásnou službu Vaší farnosti spočívající
v soustavné modlitbě každý měsíc za jinou zemi. biskup Robert A. Llanos
Chtěl bych se omluvit, že jsem neodpověděl na
diecéze Sv. Jana, Basseterre

M O D L I T B A

Z A

S V Ě T

Co může udělat pro mír ve světě obyčejný
člověk? Nic? Jen čekat, co udělají vlády světa a jak budou reagovat jednotlivé národy
na různé národnostní nebo náboženské
konflikty? Něco přece jen udělat můžeme.
V několikaletém projektu Modlitba za svět
putujeme doslova po celém světě: každé první pondělí v měsíci v 17:30 je u Sv. Gotharda
sloužena mše za určitou zemi, po níž následuje přednáška, ukončená představením
státní hymny. Celý měsíc se pak společně
i osobně modlíme na úmysly, týkající se této
země. Chceme prosit Boha za bezpečný svět,
aby byl místem života nejen pro nás, ale
i pro ty, kteří se teprve narodí.
Bahrajn
7. prosince 2020 – 3. ledna 2021
Málokdo ví, že k odtržení dnešního bahrajnského souostroví od Arabského poloostrova
došlo až kolem roku 6.000 př. Kr. Nedaleké ústí
řek Eufratu a Tigridu, jakož i celého území starověké říše Mezopotámie dává tušit čilé kontakty mezi těmito civilizacemi. Stará sumerská
literatura dokonce píše o bohaté říši Dilmun,
jejíž pozůstatky byly opravdu na ostrově Bahrajn objeveny ve 30. letech minulého století
díky dánským archeologům. Tím pádem můžeme právem říct, že o Bahrajnu/Dilmunu se píše
i v nejstarší literární památce Epos o Gilgamešovi z 2. tisíciletí př. Kr.
I po pádu dilmunské civilizace hrál bahrajnský
ostrov významnou roli: právě zde řecký velitel
Nearchos založil prosperující stát pod názvem
Tylos, jehož obyvatelé jevili zájem o přijetí
křesťanství, i když to se sem dostalo v bludařské nestoriánské formě. Na ostrovech byla brzy
zřízena dvě biskupství, která přežila i první
století islámské éry.
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Islám byl přijat pokojnou cestou: sám prorok
Mohamed napsal místnímu vladaři dopis, v kterém mu nabízí přijetí muslimské víry. Historikové dodnes neví, jak je možné, že k tomu tak
hladce došlo, jisté však je, že ostrov byl ušetřen
náboženských válek a křesťanství postupně vymizelo. Nic na tom nezměnila ani skutečnost,
že Bahrajn v 16. století 80 let okupovali katoličtí Portugalci, kteří zde při svých námořních výpravách objevili naleziště vzácných přírodních
perel, ani protektorát anglikánské Velké Británie, která zase v 19. století ze souostroví řídila
boj proti pirátům v Perském zálivu.
Muslimové i dnes představují 81 % obyvatelstva,
přičemž vládnoucí rodina patří k menšinové
sunnitské větvi, zatímco většina obyvatelstva
k šiítům. Tito, ač tvoří většinu, jsou v přístupu
k vysokým státním, politickým, vojenským či
soudním funkcím výrazně diskriminováni, což
několikrát v poslední době vedlo ke společenským bouřím a nepokojům.
Ke zřízení katolického kostela na území Bahrajnu došlo v roce 1939, když tehdejší bahrajnský emir daroval církvi pozemek, na němž vyrostl kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, sloužící
dnes především katolíkům ze zahraničních
pracovníků anebo přistěhovalcům z Filipín, Srí
Lanky či Libanonu.
Velké pozdvižení mezi částí muslimského obyvatelstva způsobilo rozhodnutí krále Hamada
bin Isa Al Chalífa darovat katolické církvi další
pozemek v obci Awali, kde bude v budoucnu
stát katedrála Panny Marie, čímž Bahrajn získá
své vlastní katolické biskupství.
Večer věnovaný Bahrajnu – 7. prosince 2020:
18:15 prezentace základních informací (Teodor Heller), historických a náboženských
souvislostí (P. Miloš Szabo) a monitoring
současného dění v zemi (Jiří Václavek)

P Ř E D S T A V U J E M E
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Když odcházel Jakub do olomouckého
konviktu, uvědomil jsem si nejen to, že
ho musíme opravdu „pustit“, aby se mohl
důkladněji připravovat na dráhu kněze,
ale i to, že řada činností a aktivit ve farnosti je najednou ohrožena jeho absencí. „Práci na grafické úpravě měsíčníku Gothard
Nicméně moje zkušenost s Boží režií i ten- chápu jako malou službu pro farnost, které
tokrát potvrdila, že když jsme schopni
vděčím za velké svátosti. Přestože grafický
přiznat si vlastní neschopnost, Bůh se po- design v poslední době není mým hlavním
stará. A já věděl, že Jakuba pustit musí- oborem – zabývám se více ilustrací a volnou
me. A že jeho místo ve vytváření a finální
tvorbou – těší mě dělat tištěný časopis k lepredakci časopisu Gothard zkrátka někdo
ší komunikaci mezi farníky. Jsem rád, že se
zaujme. A přesně v té době jsem připra- společenství v těžkých dobách neomezuje
voval k svatbě a biřmování člověka, kte- jen na počítačový polosvět, ale má i skutečrého si moc vážím. Muže, s nímž jsem na
nou podobu doručení výtisku. Když mi byl
motorkách v létě prožil krásné čtyři dny. úkol svěřen, začal jsem neskromně u loga
Hudebníka, spisovatele, typografa, a pře- celé farnosti a mám radost, že návrh se ujal
devším vynikajícího člověka. František
pro tištěná i elektronická média. Typografie
Štorm na mou prosbu kývl hned napoprvé. značky i farních tiskovin spojuje jedna rodina písem „Carot“. Tyto fonty jsem dokončoval shodou okolností ve stejné době, a mohl
jsem si tak ověřit jejich funkci v praxi.“
František

F A R N Í

C H A R I T A
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Milí farníci,
vánoční svátky se nám již pomalými krůčky
blíží. Letos nás stejně jako minulý rok čeká
akce Strom splněných přání, ale protože
jsou Vánoce vždy tak trochu zahaleny do tajemství, tak i my letos necháme náš Vánoční
strom zahalený vůní tajemství. Vzpomínám
si na dětství a na vůni Vánoc: jehličí, celý
náš dům provoněný vánočním cukrovím,
a přesně takto si představuji, že voní vánoční tajemství. Tak se i vy zasněte a nechte se
překvapit. Včas se vše dozvíte, někdo možná
dříve, jiní o trochu později…
Stejně jako po minulé roky se naše farnost
i tentokrát zúčastní Tříkrálové sbírky. Jestli bude sbírka standardní formou, anebo
v nějakém speciálním režimu, bude ještě
upřesněno. Z minulé sbírky jsme mimo jiné
pomohli také pětileté Markétce, která od
útlého dětství trpí poruchou zraku a musí
nosit brýle. Markétce se bohužel stal úraz,
při kterém spadla na hlavu a brýle si rozbila. Maminka byla týrána otcem své dcerky,
bydlí v sociálním bytě a nemá stálou práci,
a tak bohužel neměla ani dostatek prostředků, aby jí nové brýle mohla koupit. Díky naší
Tříkrálové sbírce jsme mohli těžce zkoušené
mamince s dcerou pomoci. Děkuji.
Dále bych vás chtěla poprosit, jestli máte
doma nějaké spacáky, deky, pánské zimní oblečení nebo teplé boty, které už nepotřebujete, doneste je prosím do Komunity Sant´Egidio, kde je teď před zimou nutně potřebují.
Stavit se můžete na adrese Žitná 51 každý týden od pondělí do čtvrtka v 17:30–18:15 (zvonek Sant´Egidio). Oblečení a spacáky budou
předány chudým lidem, kterým to v mrazivém počasí může doslova zachránit život.
Neříkám, že tato doba není těžká. Je těžká
pro každého z nás a lidé jsou již ze všeho,
co se na ně poslední měsíce valí, unavení
a nevrlí a rozhádaní. Prosím, mějte se všemi
trpělivost a pokuste se někomu zpříjemnit
den třeba jen svým úsměvem. Můžeme si
dát na prosinec výzvu, v níž se každý den
usmějeme na cizího člověka. Věřte, ono je to
i přes roušku vidět.

Stydím se, že mě to nenapadlo dříve:
mladá žena, která v naší farnosti a nejen
v ní pomohla a stále pomáhá tolika lidem,
je sama v nesnadné situaci. Velmi stydlivě mi nakonec přeci jen přiznala, že
všechny kavárny, pro které pekla, mají
zavřeno…
Takže: pokud sháníte třeba k Vánocům
cukroví anebo pro někoho narozeninový
či svatební dort a chcete podpořit naši
Terku, volejte na číslo mobilu 734 326 354
anebo objednávejte e-mailem na adrese
CukrenkaPraha@email.cz. Z vlastní zkušenosti vím, že nebudete litovat!
P. Miloš

B I B L E
Protože ani v listopadu nebylo možné
scházení se na faře, středeční biblické hodiny se nekonaly. Jakmile to bude možné,
pokračujeme následujícími tématy:
104. VYJITÍ Z EGYPTA
Exodus 12, 37–51
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V biblickém textu na závěr přednášky uslyšíme příkaz ze 4. kapitoly knihy Deuteronomium, v kterém bude rezonovat naléhavost
a nutnost předávání a dodržování všeho, co
je v Písmu napsáno.
003 ŠÍŘENÍ BIBLE

105. PRVOROZENÍ
Exodus 13, 1–16
Youtube kanál BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI obsahuje tyto biblické přednášky:
001 BIBLICKÁ ARCHEOLOGIE

O tom, jak může být důležitá archeologie
pro lepší porozumění textu, napsaného před
mnoha staletími až tisíciletími; ale také
o tom, jak nebezpečné může být přesvědčení, že všechno v Bibli má vědecký základ
a lze to prokázat exaktními vědami. Jako
příklad si na závěr vyslechnete příběh, kdy
soudce Jiftách po vítězném boji slíbí obětovat Hospodinu první živou bytost, která mu
vyjde vstříc při návratu domů. Jak to, že ho
ani nepadlo, že tou bytostí může být jeho
vlastní dcera?

O tom, jak se Bible dostávala k jednotlivým národům, když neexistoval tisk, jakož
i o tom, jestli máme jistotu, že při přepisování jednotlivých knih nedocházelo k falšování anebo omylům; ale i o tom, proč nejsou
všechny Bible stejné, dokonce ani v češtině.
V závěru budeme možná překvapeni čtením
z knihy Nehemiáš, že už tenkrát po návratu
z babylonského zajetí byli lidé, kteří uměli
číst, a tito Bibli lidu četli a jiní zase měli od
Hospodina dar Bibli vykládat.
003 BIBLICKÁ HEBREJŠTINA

002 VÝVOJ BIBLE

O tom, jak vlastně biblické spisy vznikaly
v době, kdy ještě lidé neuměli psát ani číst;
o tom, co v biblickém patří, a co nepatří ke
zjevenému Božímu Slovu, ale i o tom, v jakých řečech byla Bible psána a proč židovská
Bible není stejná jako katolický Starý Zákon.

O tom, proč není dnešní hebrejština stejná
jako ta, v které byla Bible napsána, a jak tedy
můžeme vědět, co jednotlivá hebrejská slova znamenala; o tom, jak vypadá hebrejské
písmo a co znamenají jednotlivé znaky, ale
i o tom, jaká řeč je vlastně jidiš, spojovaná
se středověkými i současnými Židy. V příběhu z knihy Soudců zazní překvapivá událost,
kdy podle výslovnosti některých starých
hebrejských slov rozeznají Jiftáchovi vojáci,
kdo patří k nim a kdo je jejich nepřítelem.

M Š E

S V A T Á

Přímluvy
Přímluvy neboli společné modlitby věřících
jsou částí, kdy se krátce po Božím Slovu a vyznání víry zapojují přítomní předkládáním
různých úmyslů, které mají vyjadřovat jejich
zájem o svět a jejich přijetí biblického Slova
jako slova života.
Součástí mešní knihy misálu jsou jako historický doklad uvedené i starověké přímluvy,
které nám ilustrují, za koho a za co se modlili již první křesťané. Ve svých modlitbách
pamatovali nejen jeden na druhého, ale i na
zemřelé křesťany, světskou vládu, jakož i aktuální potřeby té doby. Jsou tak vzorem, jak
mohou vypadat i dnešní přímluvy.
V nedávných dobách jsme odpovídali „Prosíme
tě, vyslyš nás“ často buď na nesrozumitelná
přání anebo na tak abstraktní, že už po jejich
vyslovení nikdo z přítomných vlastně nevěděl,
za co nebo za koho vyslovená prosba byla.
Tento vážný nedostatek si uvědomovala jak
liturgická komise České biskupské konference, která připravila knihu nových přímluv,
vydanou v loňském roce, tak i mnozí laikové
a kněží, kteří do mše svaté přinášejí vlastní
prosby, sestavené na základě aktuální situace v konkrétním farním společenství nebo
v konkrétní obci či státě. Přímluvy jsou totiž
příležitostí, jak si více uvědomovat, že Bůh je
součástí našeho každodenního života a není
přítomen pouze v kostele, ale i v obyčejných,
tzv. světských událostech. Pro někoho může
být problémem, když slyší v přímluvách úmysly za některé státníky a politiky, ale už apoštol Pavel vyzývá tehdejší věřící, aby modlitbami doprovázeli i ty, kterým je svěřena péče
o stát a obec. Přitom v jeho době šlo nejednou
o lidi, kteří křesťany pronásledovali.
Jako poslední z přímluv obvykle zazní úmysl,
na který kněz slouží mši svatou. Protože někým z věřících je svěřený právě jemu, který se
má spojit se samotným Kristem, přinášejícím
sebe sama jako oběť i při slavení eucharistie,
z logiky věci proto vychází, že zatímco ostatní
přímluvy by měli přednášet přítomným někteří z farníků, tu přímluvu, která obsahuje
jméno či událost, která je součástí mešního
úmyslu, by měl vyslovit samotný kněz.
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Přímluvami končí první část mše svaté, kterou nazýváme bohoslužba Slova. Začíná její
druhá část, bohoslužba oběti.
Pokračování Všeobecných pokynů k římskému misálu:
C) Slavení eucharistie
72. Při poslední večeři ustanovil Kristus
velikonoční oběť i hostinu. Jí se oběť kříže
stává v církvi trvale přítomnou, když kněz —
reprezentující Krista Pána — činí totéž, co
konal sám Pán a co přikázal učedníkům, aby
konali na jeho památku.
Kristus totiž vzal chléb a kalich, vzdal díky,
lámal, dal svým učedníkům a řekl: Vezměte,
jezte, pijte; toto je moje tělo; toto je kalich
mé krve. To čiňte na mou památku. Proto
církev uspořádala celé slavení eucharistie
do takovýchto částí, aby odpovídaly těmto
Kristovým slovům a úkonům:
a) Při přípravě darů se přináší k oltáři chléb
a víno s vodou, tedy ty prvky, které Kristus
vzal do svých rukou.
b) V eucharistické modlitbě se vzdávají díky
Bohu za celé dílo spásy a přinesené dary se
stávají Kristovým tělem a krví.
c) Při lámání chleba a při přijímání věřící,
i když je jich mnoho, přijímají z jednoho
chleba tělo a z jednoho kalicha krev Páně,
stejně jako apoštolové z rukou samotného
Krista.

K R O N I K A

Královská korunovace 1836
str. 24 – slp. 1
1. září vykonalo Jeho c. k. Veličenstvo Ferdinand První jako král český slavnostní příjezd
do Prahy, a po cestě z Brandýsa a odpočinku na
Invalidovně se spolu s chotí, Jejím c. k. Veličenstvem Marií Annou ubírali nekončícími špalíry
až ke Špitálské bráně a slavné c. k. posádce,
a od Špitálské brány přes celou Prahu až k c.
k. Hradu, doprovázeni měšťanskými cechy s jejich hudbami, žáky normálních škol1, dítkami
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z pražských farností, chovanci tří pražských
gymnasií, c. k. universitou s jejími vyučujícími
a profesory, c. k. úředníky všech oborů a stupňů až na Staroměstský velký rynek, kde byla
nedaleko takzvaného Veithovského domu vyzdvižena kolosální slavobrána.
str. 24 – slp. 2
Odsud se pak o 10. hodině dopolední za ustavičného jásotu nepřehledného davu Jejich c. k.
Veličenstva bez prodlení odebrala do Metropolitního chrámu Sv. Víta, před nímž byla nejuctivěji přivítána panem knížetem arcibiskupem
hrabětem Ondřejem Aloisem Skarbek-Ankvicem z Poslavic, celou dómskou kapitulou,
pražskými faráři, Jeho Excelencí panem Nejvyšším purkrabím hrabětem Karlem Chotkem
z Chotkova a Vojnína, ostatními pány přednosty zemských úřadů a jinými vynikajícími
osobami, a poté uvedena do dómského chrámu. Zde pak pan kníže arcibiskup zahájil zpěv
ambroziánského hymnu „Tebe Bože chválíme“.
str. 25 – slp. 1
Při příjezdu Jejich Veličenstev jeli ve velkém
počtu koňmo před jejich kočárem čeští páni
stavové, vystrojeni ve velmi pěkných rudých
uniformách. Všechny ulice, jimiž Nejvyšší panstvo projíždělo, byly slavnostně vyzdobeny
a celý průvod doprovázely dělostřelecké salvy.
5. září zemřel v Praze na asijskou choleru Nejdůstojnější pán, kníže-arcibiskup olomoucký
Maria Ferdinand hrabě Chotek z Chotkova
a Vojnína, pokrevní bratr Jeho Excelence, našeho vysoce ctěného pana Nejvyššího purkrabího. Přijel do Prahy, aby jako vévoda české
královské kaple korunoval Její Veličenstvo císařovnu2 a zároveň přijal od Jeho Veličenstva
arcibiskupství olomoucké v léno. Stát v něm
ztratil věrného poddaného, církev horlivého
arcipastýře a Jeho Excelence pak něžně milujícího bratra, kteroužto bezútěšnou ztrátou
byla hluboce zarmoucena a zasažena.
foto: Mgr. Štěpán Duháň
transliterace, transkripce a překlad:
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.

1 Normální škola (Normalschule) byla tehdy rozšířeným typem vzorové školy, určené především k výchově
učitelů na školách nejnižšího stupně, tzv. triviálních školách.
2 Formulace „Herzog der böhmischen Kapelle“ je v textu nejasná. Korunovaci měla právo provést, resp.
spoluasistovat abatyše od Sv. Jiří, resp. v 19. století představená Ústavu šlechtičen (Adeliges Damenstift) na
Pražském hradě. Podle předem schváleného ceremoniálu, který podrobně popsal v Časopisu katolického duchovenstva (1836) T. Pešina, měl i korunovaci Marie Anny Savojské na českou královnu provést pražský arcibiskup v součinnosti s abatyší (představenou) Ústavu šlechtičen Marií Terezií Nassavsko-Weilburskou, pozdější
chotí sicilského krále Ferdinanda II. Tomu odpovídají i soudobá vyobrazení korunovace císařovny Marie Anny
12. září 1836 na českou královnu.

A K T U A L I T Y
Roráty při svíčkách / 3., 10., 17., 24. 12. 2020
Po uvolnění vládních restrikcí, které měly zabránit nekontrolovanému šíření covidové epidemie v zemi, se opět vracíme k pravidelným
bohoslužbám, při nichž však chceme zachovat a dodržet všechna potřebná bezpečnostní
a hygienická opatření. Typickou bohoslužbou
adventu jsou roráty, původně brzké ranní mše,
na které lidé přicházeli dříve, než začali jakoukoli denní práci. Takto i hospodáři, kteří
v jiném ročním období o této denní době již
byli u svých zvířat anebo se chystali na pole, si
v předvánoční době mohli najít čas, aby se více
zabývali svou vírou, svou duší, svým vztahem
k Bohu. Věříme, že k duchovní přípravě na
Vánoce ani letos nebudou chybět naše tradiční rorátní mše ve tmě a o svíčkách, které nás
budou upomínat na potřebné bdění, abychom
Ježíšův příchod na tento svět zaznamenali.
Modlitba za Bahrajn / 7. 12. 2020
Další zemí, za kterou se v rámci dlouhodobého projektu modlíme, je malý ostrovní stát Bahrajn v Perském zálivu, který vznikl vyhlášením nezávislosti na Velké Británii v roce 1971,
poté, co se mu povedlo zbavit se politických
nároků Íránu na jeho území a poté, co ztroskotala jednání o vytvoření širšího svazu arabských emirátů v této oblasti. V této době již
bylo známo, že se zde nachází nejen významné naleziště ropy, ale také jedno z mála míst,
kde se přirozeně vyskytují perlorodky, z nichž
se již od starověku získávalo velmi vzácné obchodní zboží. Nábožensky muslimská země je
proslulá na jednu stranu tolerancí vůči křesťanství, na stranu druhou také napětím mezi
samotnými vyznavači islámu, když menšinoví
sunnité vládnou většinovému šíitskému obyvatelstvu. Úmysly na každý den jsou k dostání
v kostele.
Předvánoční zpovídání / 22. 12. 2020
Zatímco již na konci listopadu bylo možné využít čas k přijetí svátosti smíření každý pátek
odpoledne mezi 15:00 a 17:00 ve vyhrazeném
volném prostoru kostela, od první adventní
neděle je možné přistoupit ke zpovědi i před
každou mší svatou ve zpovědní místnosti.
Zpovídání končí vždy 5 minut před začátkem
mše svaté, v neděli se z důvodu časové nouze
(větší množství mší) nezpovídá. V případě, že
by se opět zhoršily podmínky, dojde k příslušné úpravě, sledujte pravidelně informace na
webových stránkách www.farnostbubenec.cz.
Prozatím je v plánu i tradiční předvánoční zpovídání v úterý před svátky, a to od 15:00, kdy
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je do naší farnosti přizván na výpomoc i otec
Vladimír Málek.
Příprava kostela k Vánocům / 23. 12. 2020
Kromě svých duší připravujeme k Vánocům
i své domovy, kanceláře, pracoviště a přirozeně i náš kostel – je to naše společné místo,
kam rádi přijdeme i v této době, jakmile to
bude možné, ať už během bohoslužby anebo
mimo ni: načerpat sílu, podívat se na betlém,
pomodlit se, zazpívat anebo vyslechnout si
vánoční koledy. Letos zvlášť budeme potřebovat pomoc nás všech, abychom kostel náležitě
připravili, proto prosíme o pomoc: nebojte se,
zvládneme to i se všemi opatřeními, chce to
jen dobrou organizaci a dodržování pokynů,
a to už jsme víckrát zvládli i v náročných podmínkách. Kdo může, ať tedy přijde do kostela
sv. Gotharda ve středu 23. prosince (před Štědrým dnem) v 18:15, rozdělíme se a postavíme
stromky i betlém, vyzdobíme je, uklidíme po
sobě. Samo „se“ to neudělá, je to na nás všech.
Obnovení manželských slibů / 27. 12. 2020
V letošním roce svátek Svaté Rodiny připadne
na neděli. Již tradičně je tento svátek spojený
rovněž s obnovováním slibů lásky, úcty a věrnosti. Každý rok si tak mohou jednotlivé páry
bez velké pozornosti ostatních a v davu mezi
ostatními přítomnými nejen obnovit to, co si
před několika měsíci, léty nebo desetiletími
slíbily, ale i přijmout požehnání na další období, které společně chtějí prožít, v dobrém
i zlém, v snadném i náročném období. Kolik
bude v tento den mší svatých, tolik bude možností na výběr, kdy můžete ke Sv. Gothardu na
obnovení slibů přijít.
Poděkování na konci roku / 31. 12. 2020
Ať už jsme v roce 2020 prožili úspěchy nebo
prohry, ať už jsme se více těšili anebo smutnili, doprovázel nás Bůh svou prozřetelností
a ochranou. Řada věcí se stala jinak, než jsme
si přáli nebo než jsme chtěli, ale nikdo z nás
ani netuší, co se mohlo stát, kdyby nám Bůh nepomáhal a nechránil nás. Poslední den v roce
tedy není pouze příležitostí na oslavu v kruhu
nejbližších, na slavnostní přípitek o půlnoci,
ale také (anebo především?) na poděkování,
že jsme uplynulé měsíce přežili i prožili. Jako
jednotlivci, jako rodina, jako farnost. Pokud
máte za co děkovat, udělejte si v podvečer
čas a přijďte ke Sv. Gothardu na silvestra večer v 17:30. Společnou bohoslužbou zahájíme
večer, který pak může pokračovat u vás doma
tak, jak to budete chtít a jak to bude možné.

T I R Á Ž
MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. GOTHARDA
úterý
17:30
středa 17:30
čtvrtek 6:30
pátek
17:30
sobota 17:30 (s nedělní platností)
neděle
7:00
9:00
10:30
ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI
středa 14:30–16:45
OTEVŘENÝ KOSTEL
středa 15:00–17:00
pátek
15:00–17:00 (s výstavem Eucharistie)
ZPOVÍDÁNÍ
pátek
15:00–17:00 (pouze)
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
zkouška sboru
pondělí 19:00
(kvůli nouzovému stavu přerušeno)
modlitba růžence úterý 17:00
maminky s dětmi středa 9:00–12:00
(kvůli nouzovému stavu přerušeno)
biblický večer
středa 18:15
(opět obnoveno)
dámský klub
čtvrtek 9:00–12:00
modlitba nešpor pátek 17:00
náboženství dětí skupina A: úterý 15:00
		
skupina B: úterý 16:00
		
skupina C: úterý 17:30
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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: přednastavená 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 darem, můžete tak učinit anonymně do některé kasičky kostela ve zdi, anebo jednorázovým či pravidelným převodem na číslo účtu
201333389/0800, vedeného v České spořitelně.
Účel tohoto příspěvku vyjadřuje zvolený variabilní symbol (VS):
a) oprava elektřiny, topení, nutná údržba:
VS 5052018
b) běžný provoz kostela a aktivity farnosti:
VS 3032019
c) charitativní a humanitární projekty:
VS 1012020

AKCE MĚSÍCE
9., 16. 12. 2020 biblický večer (18:30)
3., 10., 17., 24. 12. 2020
roráty při svíčkách (6:30)
4. 12. 2020
výstav Eucharistie (17:00)
6. 12. 2020
sbírka na bohoslovce (9:00, 10:30)
7. 12. 2020
Modlitba za Bahrajn (18:30)
8. 12. 2020
slavnost Neposkvrněného početí P. Marie (17:30)
18. 12. 2020
návštěvy nemocných farníků (9:00)
22. 12. 2020
předvánoční zpovídání (15:00–17:00)
23. 12. 2020
vánoční výzdoba kostela (18:30)
24. 12. 2020
dětská vánoční mše (16:00)
24. 12. 2020
půlnoční mše svatá (24:00)
25. 12. 2020
zádušní mše za P. Josefa Hermacha (10:30)
27. 12. 2020
obnovení manželských slibů (9:00, 10:30)
31. 12. 2020
poděkování na konci roku (17:30)

Farnost sv. Gotharda Praha – Bubeneč, Krupkovo nám. 32/6, 160 00 Praha 6
e-mail: farnost.bubenec@gmail.com, IČ: 61380288, č. účtu: ČS 201333389/0800
farář P. Miloš Szabo, mobil: 731 625 968, www.farnostbubenec.cz; FB: Farnost Bubeneč

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie

