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Vážení a milí farníci,
před nedávnem mi vyprávěli mladí studenti 
z Milána, jak jsou z tohoto města nadšení. Za-
tímco pro mě, který v tomto městě nikdy nepo-
býval, je Milán spojen se dvěma oblastmi, a to 
s módou a s operou díky světoznámé scéně La 
Scala, je fascinovala skutečnost, že jedna z cen-
trálních ulic města se každý měsíc proměňova-
la do jiného „kabátu“ – jednou z ní byla ulice 
gastronomie, jindy ulice výtvarného umění, 
o něco později v ní byly instalovány sochy ane-
bo se proměnila v jedno velké módní molo. Tyto 
proměny se jim líbily a vždy se těšili na to, co 
nového je bude při další návštěvě tohoto místa 
čekat.
A  já od té doby přemýšlím, proč něco, co ve 
světě běžně funguje, v církvi fungovat přestalo. 
Liturgický rok je sice z  převážné částí tvořen 
každodenním a všedním „mezidobím“, ale kro-
mě měsíců adventu, Vánoc, půstu či Velikonoc 
máme i  jiné měsíce, které jsou něčemu zasvě-
cené a v nichž se i můžeme více věnovat určité 
konkrétní oblasti života nás křesťanů.
Do jednoho z  takových zasvěcených měsíců 
jsme právě vstoupili. Říjen je měsícem misií. Už 
celá desetiletí. Kdysi to bylo téma exotické, pro-
tože se kromě modliteb za misionáře při mších 
anebo i mimo ně hodně mluvilo o zemích, kde 
nikdo nikdy v životě nebyl, o územích v Africe, 

Americe anebo Oceánii, kde žijí lidé bez pozná-
ní Krista a obvykle bez kněží. 
Právě kněží tvořili a  stále tvoří podstatnou 
složku organizovaných katolických misií. Misi-
onáři byli svatí Havel, Kilián, Kolumbán, Fran-
tišek Xaverský, ale také jezuita Matteo Ricci 
anebo Teodosio Vegas z řádu milosrdných bra-
tří. To všechno jsou však jména raného či po-
zdního středověku, jako by poslední staletí již 
misie přestaly být potřebné anebo přinejmen-
ším jako by se nás ostatních křesťanů netýkaly.
Papežové Jan Pavel II., Benedikt XVI. i současný 
papež František však jejich význam velmi čas-
to podtrhují a vyzývají kněze i laiky, aby tento 
rozměr naší víry nezanedbávali. „Jděte do celé-
ho světa“ je vyslání adresované nám všem jak 
z  úst samotného Ježíše, tak i  jeho náměstků. 
Přitom všichni zároveň upozorňují, že misie 
začínají tím, že se lépe a  víc seznámíme s  Bo-
žím Slovem, které pak máme ohlašovat: zatím-
co kdysi bylo potřebné Bibli více překládat do 
národních jazyků, dnes mnohem více vyniká 
potřeba ji v národních jazycích vykládat. A pro-
to se máme tomuto výkladu učit a vzdělávat se 
v něm: protože právě podle Bible máme žít svůj 
každodenní život. A  ten sestává z obrovského 
množství životních situací, které nás staví před 
rozhodování, co je a co není správné. 
Všimněme si, jak vážné spory vznikají ve spo-
lečnosti, anebo i  v  našich rodinách. Leckdy 
právě proto, že jednotliví lidé jsou natolik 
přesvědčeni o  správnosti, resp. nesprávnosti 
některých teorií a  postojů, že nejsou ochotni 
připustit kompromis nebo aspoň dialog o tom, 
kde je pravda. A aby vlastnímu názoru dodali 
váhu, neobvykle často se to v jejich argumenta-
cích hemží odvoláváním se na Boha, na Ježíše, 
na víru a  na křesťanství. Problém však je, že 
v Božím Slovu je většinou napsáno něco úplně 
jiného.
Misie se tedy přesouvají z afrických či zaoceán-
ských zemí do našich vlastních rodin a domác-
ností. My máme kněze, takže se možná jako 
misijní území necítíme. Zatím. A asi ani nevní-
máme akutní potřebu něco měnit na dosavad-
ním způsobu svého života. Rovněž zatím.
Mimochodem, říjen je zároveň měsícem růžen-
ce. Nebo… je tomu tak vůbec? Budu se snažit, 
abychom v naší svatogothardské farnosti tento 
měsíc trochu více vnímali jak téma misií, tak 
i růžencové modlitby.
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Seminární život v Praze začíná velmi pestrým 
zářím. Zkraje měsíce jsme jeli na každoroč-
ní několikadenní výlet pražských bohoslov-
ců s  našimi biskupy. Tento rok, pro mě první, 
jsme se vydali do jižních Čech. Jelo nás celkem 
deset kluků a  tři biskupové a  na dálku jsme 
fandili dalším bratřím, například Michalovi, 
kteří absolvovali státnice. Pobývali jsme v  cis-
terciáckém klášteře ve Vyšším Brodě. V průbě-
hu tří dní jsme navštívili řadu míst, měli jsme 
možnost promluvit si s místními nebo i krátce 
s mnichy v klášteře. Skvělá na této akci byla po 
celou dobu atmosféra podpořená i  ze strany 
otců biskupů, kteří se alespoň částečně dostali 
ze shonu a tlaku své služby.
Druhé zářijové pondělí jsem si nastěhoval věci 
do pražského semináře a odjeli jsme my prváci 
se dvěma služebně staršími bratry a  se všemi 
představenými na Vysočinu, odkud Vám nyní 
píšu. Postupně se seznamujeme mezi sebou 
a také s fungováním semináře a zamýšlíme se 
vůbec nad službou kněžství.
Jak jsem už předeslal, září je více než nabité. 
Čeká nás oslava výročí sv. Ludmily na Tetíně, 
následně jedeme na týdenní exercicie a na zá-
věr ještě na pár dní do Alp. Nicméně koncem 
září už se vše ustálí do každodenního rytmu 
života v semináři a od října začne i studium na 
Katolické teologické fakultě.

Milí farníci, když jsem během prázdnin poměr-
ně dost jezdil autem mezi domovem a Prahou, 
přemýšlel jsem, jak využít onen čas smyslupl-
ně. Mám sice své oblíbené rozhlasové stanice 
a i docela dost cédéček, která bych si mohl po 
cestě postupně vyslechnout, ale nakonec jsem 
se pustil do poslouchání audioknih. Člověk se 
něco dozví, využije čas, a  dokonce ho ušetří, 
protože si vybranou knihu nemusí sám potom 
doma číst. Což mně, tedy člověku, který nerad 
čte, skutečně vyhovuje :-D.
Jistě, možností, kde si pořídit audioknihu nebo 
si zkrátka opatřit nějaký audiozáznam k posle-
chu, je mnoho, a navíc dost možná o tom mém 

„nalezišti“ víte, přesto se však s vámi chci podělit 
o  jednu internetovou adresu. Je jí web Slyš.to. 
Tato audiotéka není tak obsáhlá jako třeba Ra-
diotéka Českého rozhlasu, nicméně pomalu se 
rozrůstá a já si tam přišel na své.
Jsou tam pořady nejen vzdělávací, kterými jsem 
si doplňoval znalosti ze školních materiálů mj. 
k  mariologii, christologii či trinitární teologii 
a  kterými příjemně provází profesor dogmati-
ky Ctirad Václav Pospíšil s redaktorkou Janou 
Beránkovou. Jsou tam také knihy z edice Život 
z víry nebo i pohádky.
A  abych nezůstal jen u  nekonkrétního popisu 

– jednu konkrétní knihu vám rád doporučím. 
Knihu Pán se stará napsal a pro toto audiona-
kladatelství i namluvil českobudějovický kněz, 
otec Josef Prokeš. V  ní otevírá nové pohledy 
na duchovní život ze svého pohledu – skauta, 
horolezce, spirituála na biskupském gymná-
ziu, kněze ve farnosti… To spolu s odkazy na 
exhortaci papeže Františka Evangelii gaudium. 
Koukněte tam, třeba vás to také zaujme. A jest-
li ano, dejte mi vědět ;-).
Přeji vám krásný měsíc říjen s radostí, že Pán 
se stará v životě každého z nás.
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Přinášíme poslední pozdravy, které z letošní dovo-
lené a prázdnin dorazily do farnosti jako vzpomín-
ka na celé naše farní společenství:

ELLWANGEN (Německo) – Přiznám se, že jsem se 
na toto volno těšil už dlouho, abych si odpočinul 
od práce, starostí, povinností… Na svých relaxač-
ně-duchovních toulkách jsem narazil na místo, kde 
kdysi věznili sv. Metoděje, kde se do katolické ba-
ziliky sv. Víta vstupuje přes evangelický městský 
kostel a kde si rád uvědomuji, kde je můj duchovní 
domov a kde jsou mí drazí, na které se už nyní tě-
ším. P. Miloš

HRONOV – Zdravíme vás z  Hronova, působiště 
významného katolického buditele, P. Josefa Regne-
ra a také rodiště katolického literárního historika 
V. Bitnara. Vojta, Anežka, Anna, Lída, Honzík, Bára 
a Martin (Holých)

VELEHRAD – Mnoho pozdravů z  inspirativního 
místa, kde se psaly dějiny, posílají Jana a Richard 
(Laššákovi)

SVATÁ HORA – Mnoho pozdravů a  vzpomínek 
z  poutní cesty posílá Věra Benešová. Blahopřeji 
k úspěšné akci „Pro Moravu“ a vyprošuji Boží po-
žehnání. Předpokládám, že ještě v září budu vytíže-
na na chalupě, a od října se budu těšit na shledání!

LOPUD (Chorvatsko) – Srdečně vás zdravíme 
z  chorvatského ostrova Lopud, jehož architekto-
nickou dominantou je zde na pohlednici vyobra-
zený kostel. Slouží se v něm krásná mše, přesto už 
se těšíme na kázání v češtině, ze kterých jsme s to 
sémanticky dekódovat i trochu více než každé páté 
slovo! Krásné slunečné dny do Prahy přejí Jakub + 
Jessica (Hankiewicz)



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, ukončená předsta-
vením 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.

Bolívie
4. října 2021 – 30. října 2021

Když papež František při své týdenní apoštolské 
cestě do Jižní Ameriky v roce 2015 navštívil Bolívii, 
média upoutalo hned několik zajímavostí. Přede-
vším nebývale dlouhý projev ve městě Santa Cruz, 
při němž velmi naléhavě prosil Boha i domorodé 
obyvatelstvo za odpuštění těžkých hříchů, kterých 
se ve jménu Boha dopouštěli Evropané při dobý-
vání země. Nezůstal však pouze u historie, velmi 
tvrdě nazval současný trend honby za ziskem no-
vodobým kolonialismem a  poukázal na potřebu 
změny smýšlení. Fotografům rovněž neunikl vel-
mi překvapivý výraz Františkova obličeje, když mu 
tehdejší bolívijský prezident Evo Morales daroval 

„komunistický krucifix“, Krista ukřižovaného na 
srpu a kladivu.
To vše nejen naznačuje, ale velmi výmluvně upo-
zorňuje na specifika této jihoamerické země, kte-
rá se řadí mezi nejkatoličtější ve světě, přičemž 
právě katolická církev zde dlouhodobě bojuje 
jak se svou dobrou pověstí, tak s  akutním nedo-
statkem duchovních povolání. A  to i  přesto, že 
krátce po druhém vatikánském koncilu se řada 
laiků i  kněží zapojila do otevřeného politického 
hnutí za lepší sociální spravedlnost, přičemž jed-
no z efektivních východisek z bídy nalézala právě 
v socialismu a silně levicových myšlenkách.
S extrémní chudobou bojuje Bolívie dodnes: hned 
vedle bohatých a  luxusních vil ve velkoměstech 
se velkou rychlostí rozšiřují předměstí, v  nichž 
nejenže není kanalizace, voda, plyn či elektřina, 
ale ani udržované cesty a  v  rozpadajících se pří-
bytcích žije často několik desítek osob v  jediné 
místnosti. Nablýskané fotografie pro cestovní 

kanceláře, které mají přilákat zahraniční investi-
ce především v oblasti turismu, jsou tak v přímém 
protikladu s realitou, kterou nevyřešila ani vláda 
vojenské junty, ani demokraticky zvolených poli-
tických stran.
Přitom turisté zde mají skutečně co obdivovat: 
jednak přírodu, jednak památky. Tu první oblast 
reprezentují národní parky, vysoké hory, jezero 
Titicaca anebo největší solná pláň na světě, která 
se jednou ročně pokryje malou vrstvou vody, tak-
že z vesmíru vytváří obraz obrovského zrcadla. Při 
návštěvě památek si návštěvník může vybrat, zda 
dá přednost technickému světu a bude obdivovat 
opuštěné hornické vláčky v  Potosí, kde se ve vel-
kém těžilo stříbro, anebo se bude zamýšlet nad 
jezuitskými redukcemi s kostely a komplexem bu-
dov, v  nichž tito misionáři nejen ohlašovali křes-
ťanství, ale pokoušeli se s  místními Indiány žít 
jako jedna rodina, rovní s rovnými.      
Mimochodem, už cestou z  Ekvádoru do Bolívie 
dostal papež v  letadle čaj z  koky, rostliny, z  níž 
se vyrábí kokain a která je v zemi nejen oblíbená 
pro své příznivé účinky při problémech s  dýchá-
ním (Bolívie je jednou z nejvýše položených zemí 
světa a papež má od mládí potíže s dýcháním), ale 
i  zdrojem nelegálního obchodování s  vysoce ne-
bezpečnou drogou.
        

Večer věnovaný Bolívii – 4. října 2021:
18:15 prezentace základních informací (Michal 
Dratva), historických a  náboženských souvislos-
tí (P. Miloš Szabo) a monitoring současného dění 
v zemi (Eva Kličková)
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V každé farnosti existují, nebo by aspoň měly 
existovat, dvě farní rady: jedna ekonomická, 
která pomáhá faráři s  hospodařením s  far-
ním majetkem a  jeho správou, a  druhá pas-
torační, která mu radí a pomáhá s organizací 
komunitního života. Zatímco do ekonomické 
rady si kněz vybírá a  jmenuje členy sám, do 
pastorační rady členy částečně volí samotní 
farníci a částečně je jmenuje správce farnosti 
(farář anebo administrátor), přičemž jme-
novaných členů nesmí být více než volených. 
Součástí pastorační rady jsou automaticky 
někteří členové farnosti, pověření speciální-
mi úkony, jejichž naplňování přímo souvisí 
s pastorací.
Volby do nové pastorační rady farnosti u kos-
tela sv. Gotharda v Bubenči proběhnou v ne-
děli 3. a 10. října 2021, a to vždy na závěr mše 
svaté. Na lavicích budou položené volební 
lístky se jmény kandidátů, mezi nimiž vyber-
te 4 jména podle toho, jak si myslíte, že by 
měli být farníci v  radě zastoupeni. K  těmto 
čtyřem zvoleným budou tři další jmenováni.
Volit mohou pravidelní anebo občasní farníci 
u Sv. Gotharda starší 15 let, každý může ode-
vzdat pouze jeden volební lístek (buď jednu, 
nebo druhou neděli). Volební lístky neodná-
šejte prosím z kostela, ale při východu je ode-
vzdejte některému členovi sčítací komise!
Členové pastorační rady, kteří své členství 
ztrácí nikoli koncem funkčního období, ale 
ukončením své služby ve farnosti:

P. Miloš SZABO (57, kněz), 
služba ve farnosti: farář

Anežka HOLEČKOVÁ (30, restaurátorka), 
služba ve farnosti: charitní činnost

Matěj JENDROĽ (41, IT specialista),
služba ve farnosti: správce fary

Další kandidáti do pastorační rady farnosti 
pro funkční období 2021–2026, z  nichž při 
volbách budete vybírat (seřazeni abecedně):

Patrik BENDA (47, analytik), 
služba ve farnosti: biblická hodina

Eva ČERVENÁ (34, pedagog na AVU), 
služba ve farnosti: hledači

Mária DRATVOVÁ (50, IT specialista), 
služba ve farnosti: kostelnictví

Ondřej FAJSTAVR (58, stavební firma), 
služba ve farnosti: sbormistr

Eva KLIČKOVÁ (37, redaktorka), 
služba ve farnosti: dětské bohoslužby

Šárka KOPOVÁ (69, hygienik v důchodu), 
služba ve farnosti: farní zahrada

Barbora RŮŽIČKOVÁ (42, stylistka), 
služba ve farnosti: vývěska

Kateřina TRLIFAJOVÁ (62, VŠ pedagog), 
služba ve farnosti: vnější vztahy

Jiří VÁCLAVEK (46, moderátor), 
služba ve farnosti: Modlitba za svět

Karel ŽIŽKOVSKÝ (83, geolog v důchodu),
služba ve farnosti: modlitba růžence

Nejde o  žádné volební klání, proto před 
volbami ani neběží žádná kampaň. Všichni 
jmenovaní jsou ochotní svou službu nadále 
vykonávat bez ohledu na to, zda budou či ne-
budou členy pastorační rady. 
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„Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, 
běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu?“
 V  minulém čísle jsme avizovali mezige-
nerační dialog spojený s  návštěvou kulturní 
akce. Po přečtení nadpisu tohoto článku se 
jeden může domnívat, že ve skutečnosti při-
pravujeme mezigenerační závod v  běhu na 
pět kilometrů. Ale tak to není! My nepoběží-
me, poběží Emil Zátopek ve filmu Zátopek. 
 Společnou návštěvu projekce filmu Zá-
topek a  případné posezení v  kavárně v  le-
tenském BIO OKO plánujeme v  průběhu 
měsíce října. Datum akce upřesníme koncem 
září, jednak prostřednictvím mailu, jednak 
formou ohlášek v  kostele. Už teď víte, že se 
chcete zúčastnit, je vám do třiceti let nebo 
jste v seniorském věku a chcete blíže poznat 
lidi, se kterými se vídáte v kostele? Neváhejte 
a hlaste se! Můžete k tomu využít buď charit-
ní mailovou adresu (farnicharita@farnostbu-
benec.cz), nebo nás odchytněte osobně.
Do všedních i nevšedních dnů přejeme všem 
čtenářům vše dobré, běžme tak, abychom zís-
kali cenu!
S přátelským pozdravem,

Anežka a František Holečkovi

Kdo byl Emil Zátopek a proč jsme pro me-
zigenerační dialog zvolili projekci tohoto 
filmu?
Emila Zátopka můžeme bezpochyby považo-
vat za atletickou ikonu minulého století. Stal 
se prvním člověkem na světě, který uběhl 
desetikilometrovou trať pod 29 minut a  dva-
cetikilometrovou trať pod jednu hodinu, bě-
hem své kariéry získal čtyři zlaté olympijské 
medaile. Nicméně přes veškeré úspěchy a píli, 
která za nimi jistě stojí a  v  mnohém nám 
může být příkladem, považujeme za důleži-
té sledovat i  poněkud kontroverzní rozměr 
jeho osobnosti spojený s  členstvím a  poli-
tickým angažmá v  KSČ… Chcete vědět víc? 
Český hraný film režiséra Davida Ondříčka je 
skvělá příležitost! Skvělé obsazení hlavních 
rolí Václavem Neužilem a  Marthou Issovou, 

hvězd Dejvického divadla, může být pro mno-
hé z nás tím hlavním důvodem, pro jiné může 
být tím hlavním důvodem návštěvy projekce 
prosté zavzpomínání si na ikonu, se kterou 
vyrůstali, a  o  které často slýchávali… Máte 
i  jiný důvod, proč film vidět? Pojďte s  námi 
a podělte se!

zdroj: cs.wikipedia.org

FILM ZÁTOPEK (Česko, 2021)
Režie: David Ondříček
Scénář: David Ondříček, Alice Nellis, Jan P. 
Muchow
Kamera: Štěpán Kučera
Hudba: Beata Hlavenková
Hrají: Václav Neužil ml., Martha Issová, Ja-
mes Frecheville, Robert Mikluš, Jiří Šimek, 
Milan Mikulčík, Peter Nádasdi, Štěpán Kozub 
aj.
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Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: 
pro farníky je připravený biblický večer na faře 
každou středu v  18:30, pro ostatní je nahraná 
biblická hodina na speciálním youtube kanálu.

Biblický večer: 

6. října 2021
124. PŘÍBYTEK A OLTÁŘ
Exodus 26,1–27,19
Popis příbytku, jenž měl být zhotoven pro Hos-
podina, sice obsahuje četné detaily, nicméně 
přesně zhotovit jeho model je obtížné. Jednak 
proto, že některé údaje i  po mnoha letech 
biblické archeologie zůstávají nejednoznačné, 
jednak proto, že některé materiály anebo míry 
jsou spíše symbolické, naznačující význam jak 
samotného příbytku, tak i  Toho, který v  něm 
má přebývat. Jde o  přenosný příbytek, proto 
materiál, z něhož bude zhotoven, je lehký: lát-
ka, kůže, dřevěné desky… Zároveň však má už 
na první pohled putujícím Židům připomínat, 
že to není jejich stan, ale „stan“ Boží – jako 
kdysi Bůh slíbil, že zůstane přebývat uprostřed 
svého lidu, tak nyní činí i navenek. Boží přítom-
nost proto symbolizují především drahé kovy, 
použité k výzdobě. 
   
13. října 2021
125. NÁVODY NA PROVOZ
Exodus 27,20–28,43
Nestačí, že bude vyhotoven „stan Nejvyššího“, 
ale je potřeba zajistit i provozní záležitosti. Po-
prvé se v Bibli setkáváme s nařízením věčného 
světla (při čtení i  výkladu této části Písma si 
můžeme vzpomenout na věčné světlo u  sva-
tostánku v  katolickém kostele a  bude nám 
jasné, jak stará je tato tradice i její symbolika) 
i s konkrétními předpisy, týkajícími se vnějších 
kněžských symbolů. Díky této kapitole knihy 
Exodus máme docela přesné představy, jak vy-
padalo oblečení kněze v  Jeruzalémě. Těžko si 
lze představit, že by takto chodil oblečený kněz 
na poušti, i když je tento příkaz skrze Mojžíše 
odevzdán ještě předtím, než začne další téměř 
40leté putování Sinají. Při výkladu se dozvíme, 
co měl symbolizovat náprsník, co efod, proč 
kněží nosili turban a jaký význam měl pás.     

20. října 2021
126. POSVĚCENÍ KNĚŽÍ
Exodus 29,1–46
Než kněží převezmou svou službu a začnou ji 
pravidelně vykonávat, musí se oddělit od ostat-
ních lidí podobně, jako se oddělují zvířata urče-
ná k obětování anebo předměty, které mají být 
používány výlučně při bohoslužbě. V tom tkví 
rozdíl mezi požehnáním a  zasvěcením. Áron 

a jeho synové jsou prvními, které Mojžíš takto 
vyčlení pro výjimečnou službu: nejde pouze 
o službu Bohu, cokoli budou dělat, mají dělat 
především pro lid, jehož jsou součástí a jemuž 
mají Boha připomínat nejen obřady a  obleče-
ním, ale i svým životem. Důležitou roli při obřa-
du zasvěcení sehraje již dříve zmiňovaný stan 
setkávání, jakož i  býček a  beránek, přičemž 
vlastnosti jednoho i druhého poslouží pro lep-
ší pochopení jednotlivých úkonů, spojených 
s krví býků i s krví beránků.   

27. října 2021
BIBLICKÉ SDÍLENÍ 
Exodus, kapitoly 25–29
Poslední středu v  měsíci věnujeme tématům 
probíraným v  září a  říjnu, osobní i  společné 
sdílení má posloužit nejen ke kontrole, zda byl 
text Božího Slova správně pochopen, ale přede-
vším ke vzájemnému obohacení, kdy každého 
z účastníků večera mohlo z Božího Slova oslo-
vit něco úplně jiného.

YT kanál BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI:

016 BIBLICKÉ SVÁTKY
Když se v evangeliích píše o Ježíšovi, který při-
šel do Jeruzaléma na svátky, dokážeme přesně 
říct, o jaké svátky se jednalo? Většina jednodu-
še řekne něco o  Velikonocích. Jenže už tento 
pojem, který silně evokuje křesťanské chápání 
slavnosti pesachu, je trochu zavádějící, stejně 
jako skutečnost, že obvykle nic netušíme ani 
o tom, jaké byly další významné židovské svát-
ky, které dodržoval i Ježíš, ani o tom, jak se tyto 
svátky měly slavit. Tři poutní svátky byla tři vý-
ročí, při nichž měl každý nábožensky dospělý 
muž (tedy chlapec, jenž byl schopen pracovat 
s Tórou) putovat do chrámu v Jeruzalémě. Ale 
ani to nebylo vše: v Bibli společně objevíme dal-
ší pasáže, v  nichž najdeme odpověď nejen na 
otázku, co máme slavit, ale i na to, co je při sla-
vení nejdůležitější. Bůh v knize Levitikus velmi 
přesně diktuje, jak si to přeje. Nejen od Židů, 
ale i  od nás, kteří na toto Boží Slovo navazu-
jeme. 
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Kněz a jáhen při mši

V prvotních církvích (myšleno komunity věří-
cích křesťanů v určitém místě anebo na urči-
tém ohraničeném území) byli ustanovováni 
biskupové, kteří nejen řídili život této církve, 
ale rovněž zajišťovali udělování svátostí, za-
nechaných Ježíšem pro to, aby za jakýchkoli 
okolností a v každé situaci mohli žít jako Jeho 
učedníci, včetně těžkých etap pronásledová-
ní, mučení, utrpení, či dokonce smrti. S  při-
býváním věřících narůstala i  zátěž, která se 
kladla na zmíněné biskupy (nástupce apošto-
lů), proto se část jejich služby, zejména řízení 
charitní činnosti, přenesla na pomocníky, jimž 
biskupové ze své (kněžské) moci předali část, 
aby naplněni svátostnou sílou nebyli pouhými 
lidumilnými pracovníky, ale následovníky Je-
žíše Krista, jenž se staral o hluché, němé, po-
sedlé, všímal si vdov a sirotků a slovy evangelia 
„kudy chodil, konal dobro“. Těmto pomocní-
kům se začalo říkat diákoni, což bylo do češti-
ny převzato jako jáhni.
Teprve později začali biskupové rozesílat na 
venkov, kde přibývalo též křesťanů, jiné muže, 
kteří měli místo nich a  jejich jménem hlásat 
Boží Slovo, řídit menší komunity, do nichž se 
biskupové nedostali, jakož i  udělovat všech-
ny svátosti, které udělovali i  biskupové. Toto 
kolegium „malých biskupů“, jimž však nebylo 
nikdy svěřeno ordinovat nové svátostné po-
mocníky, se říkalo presbyterium, tedy dnešní 
kněží v běžném smyslu slova, jak to chápe vět-
šina z nás.
Tento malý historický exkurz je důležitý ze-
jména proto, abychom pochopili roli kněze 
a  jáhna u  oltáře. Jáhen není „nedostudovaný 
kněz“, jeho poslání v církvi bylo a je zcela jiné 
a měli by si toho být vědomi v první řadě bis-
kupové, kteří dnes jáhny (diákony) světí. Pro-
tože jáhen byl a je vyslanec biskupa pro oblast, 
kterou on z  různých důvodů, především vytí-
ženosti v evangelizaci, nezvládá konat, kdykoli 
byl jáhen přítomen mše, nezůstával „v  davu“ 
mezi ostatními lidmi, ale pomáhal knězi. Pro 
církev (myšleno pro zmíněnou místní komuni-
tu) tak i při liturgii bylo na první pohled vidět, 
kdo má jakou roli – oba muži (kněz i jáhen) byli 
biskupovými posly, kteří plnili ve společenství 
věřících to, co jim biskup svěřil. 
Je chvályhodné, pokud i  dnes toto rozdělení 
služeb v konkrétní farnosti funguje. Aby kněz 

nebyl knězem pouze u oltáře a aby jáhen nebyl 
jáhnem pouze při mešní liturgii. I když liturgic-
ké předpisy přesně určují, co a  kdy má který 
z nich při mši svaté dělat.           
           

Pokračování Všeobecných pokynů k  řím-
skému misálu:

II. ÚKOLY BOŽÍHO LIDU

95. Při slavení mše vytvářejí věřící svatý lid, 
vyvolený národ, královské kněžstvo, aby 
Bohu vzdávali díky, aby obětovali neposkvr-
něnou oběť nejenom rukama kněze, nýbrž 
spolu s  ním, a  aby se učili obětovat i  sami 
sebe. Ať se to snaží dávat najevo hluboce 
zbožným cítěním a  bratrskou láskou k  těm, 
kteří se společně s nimi účastní bohoslužby.
Ať se proto vystříhají jakéhokoli druhu indi-
vidualismu a nejednotnosti, ať mají stále na 
paměti, že mají jediného Otce v  nebi, a  že 
všichni jsou si proto bratry.
96. Jedno tělo ať vytvářejí jednak tím, že 
naslouchají Božímu slovu, jednak účastí na 
modlitbách a  zpěvu, obzvláště pak společ-
ným přinášením oběti a společnou účastí na 
stolu Páně. Tato jednota se krásně projevuje, 
když věřící společně zachovávají stejná gesta 
a držení těla.
97. Ať také věřící neodmítají posloužit s  ra-
dostí Božímu lidu, kdykoli jsou požádáni, aby 
zastali při slavení mše nějakou zvláštní služ-
bu nebo úkol.
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Pamětihodné události v roce 1839

str. 39 ‒ slp. 1

V měsíci březnu věnoval majitel domu v Kar-
líně č. p. 91 pan Tomáš Hilbert školní mládeži 
v  Předním Ovenci umně zhotovený prapor 
školy z  červeného damašku, se svatými ob-
razy lemovanými poctivými zlatými bordu-
rami, představujícími Zjevení Zmrtvýchvsta-
lého Tomášovi a  ostatním učedníkům 
a Zvěstování Panny Marie, a to na památku 
toho, že jeho
choť Marie, dcera nynějšího učitele na škole 
v Předním Ovenci Václava Sládka, bývala též 
žačkou zdejší farní školy. Ve stejném měsíci 
březnu nechal učitel v Předním Ovenci 

str. 39 ‒ slp. 2

Václav Sládek opravit na vlastní náklad plas-
tiku Ukřižovaného, nacházející se na zdejší 
návsi.

19. dubna bylo dvanáct nových žáků farní 
školy v  Předním Ovenci Jeho Excelencí pa-
nem Nejvyšším purkrabím, tit. pleniss. hra-
bětem Karlem Chotkem z Chotkova a na Voj-
níně s povděkem obdarováno dvanácti páry 
nových střevíců.  

V  letošním roce nechal Josef Brožek pře-
stavět svoji chalupu v Předním Ovenci č. p. 
24 na velmi úhledný a  krásný dvoupatrový 
dům, který by se ve své nynější podobě stal 
ozdobou každého města.

str. 40 ‒ slp. 1

V  roce 1839 se konala každoroční veřejná 
zkouška školní mládeže z Předního Ovence 
31. května, školní mládeže z obcí Velké Hole-
šovičky a Malé Bubny pak 10. června, a to za 
přítomnosti Nejdůstojnějšího pana okresní-
ho školního inspektora vikariátu Praha-ven-
kov P. Františka Lampy tit. plen. a  dalších 
vysoce postavených přátel školy.

Mlčením též nelze přejít, že paní Tekla Kru-
gová, majitelka domu č. p. 44 v  Předním 
Ovenci, ráčila bubenečské farní škole daro-
vat krásný dřevěný krucifix, který předala 
místnímu faráři v Předním Ovenci 18. květ-
na t. r. Tento krucifix byl ihned zavěšen na 
vhodném místě ve zdejší farní škole, přičemž 
farář předněovenecký

str. 40 ‒ slp. 2

P. Karel Ullick (=Uhlik, Uhlík) pronesl ke 
shromážděné školní mládeži pro tuto příle-
žitost připravenou řeč. 

16. července o 9. hodině večerní zemřel v Pra-
ze v 61. roce svého života Veledůstojný pán 
Josef Anton Köhler, velmistr a generál rytíř-
ského řádu Křižovníků s červenou hvězdou,
infulovaný prelát Království českého, příse-
dící rozšířeného stavovského zemského vý-
boru etc. etc., který též 17. prosince 1837 slav-
nostně posvětil nově zbudovaný farní chrám
v obci Předním Ovenci.
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Zádušní mše za kněze / 1., 2., 9., 24. a 31. 10. 
2021
Jednou z pravd naší víry je existence života „po 
smrti“, tedy stav lidské duše po odchodu z toho-
to světa. Každý člověk je Bohem povolán k sta-
vu věčné blaženosti (stvoření člověka do ráje), 
o niž může přijít svobodným rozhodnutím pro 
myšlenky, slova a  skutky, které nejsou v  soula-
du s  Boží vůli (ta je zjevena v  Bibli). Rozhodu-
jícím pro to, v jakém stavu bude lidská duše po 
smrti, je tedy okamžik, kdy tento svět opouští. 
Nejde tedy o počet dobrých či špatných skutků, 
ale o permanentní návraty do stavu bez hříchu, 
jemuž říkáme „stav Boží milosti“. Nebe (ona 
blaženost) není tedy samozřejmostí,  zemřelým 
můžeme být užiteční i  po smrti: pokud někdo 
nenarušil Boží řád dobrovolně vážným způ-
sobem (v  tom případě by šlo o  stav zatracení), 
z  očekávání zmíněné blaženosti (stav očistce) 
mu můžeme pomoct modlitbou, dobrým skut-
kem a  nejlépe mší svatou. V  Bubenči jsou po-
stupně slouženy zádušní mše za všechny kněze, 
kteří u Sv. Gotharda působili. Nemají zde žádné 
příbuzné, takže účast na nich zůstává na kaž-
dém z  nás, kdo je kněžím za jejich práci a  ná-
mahu vděčný. 

Volby do pastorační rady / 3. a 10. 10. 2021
I  když slovo „rada“ může evokovat existenci 
grémia, které o nějakých usneseních rozhoduje 
hlasováním, ve skutečnosti je pastorační rada 
spíše společenstvím, v  němž kněz předkládá 
k diskusi svou vizi konkrétní pastorace, aby sly-
šel od farníků zpětnou vazbu a  věděl, zda pro 
své plány má podporu, anebo nikoli. Tato rada 
má právo nejen souhlasit, ale i vyjádřit opačný 
názor, přednést vlastní návrhy, přičemž rozho-
dujícím je v konečném důsledku stanovisko fa-
ráře: on jako předseda této rady nese za život ve 
farnosti zodpovědnost. I  za to, zda zástupcům 
farnosti naslouchá, nebo nikoli. Funkční období 
pastorační rady je pět let, počet členů rady spo-
lu s jejím předsedou je deset.     

Modlitba růžence / 8., 15., 22. a 29. 10. 2021
Jakkoli všichni víme, že by bylo dobré, kdyby-
chom se uměli modlit nejen každý sám za sebe, 
ale i společně, především ti, kteří jsou si nejblíže 
a spolu žijí, ať už partneři, anebo rodiče s dětmi, 
realita bývá obvykle diametrálně odlišná: spo-
lečně se modlit umí (a  někdy i  chce) málokdo. 
Přesto bychom tu snahu neměli vzdávat. Spo-
lečná modlitba v kostele může pomoct zejména 
těm, kteří se to pak chtějí učit i doma. Stačí při-
jít včas, spolu si sednout či kleknout do lavice 
a nechat se vést. A když přijdete domů, popoví-
dat si o tom. A zkusit to. S těmi, které máte rádi. 

Podzimní farní brigáda / 16. 10. 2021
Poslední dvě brigády byly v  době více nebo 
méně tvrdého lockdownu. Přesto se tenkrát na 
faře i na zahradě sešlo dost mužů i žen, připra-
vených přiložit ruku k dílu, takže  po skončení 
prací nejen že se fara mohla chlubit čistými 
okny a  skleněnými stěnami a  kostel perfektně 
vyluxovanou podlahou, vyčištěnými sochami 
i uklizenou půdou, ale také obě zahrady dostaly 
nový šmrnc: do ořezávání stromků, přesazování 
keříků, čištění plochy od kamení, řezání dřeva 
či drcení větviček se s nadšením pustily dokonce 
i děti, které práce venku bavila. Dá-li Pán Bůh, 
rád bych při této brigádě konečně naplnil i plán, 
který doposud nešel splnit. Když všechno skon-
číme, zajdeme si na Slamník na oběd a na jed-
no… Moc rád, přijďte.   

Sbírka na misie / 17. 10. 2021
Díky projektu Modlitba za svět se naše farnost 
detailně seznamuje s řadou zemí, o nichž jsme 
předtím mnoho vědomostí neměli. Součástí in-
formačního večera bývá nejen přednáška o  zá-
kladních datech konkrétního území, ale i o ná-
boženské situaci, především o  stavu katolické 
církve v dané lokalitě. Za 21 měsíců jsme takto 
procestovali nejednu zemi, v níž vládne (občas 
tvrdě) islámské právo anebo kde i přes prokla-
movanou náboženskou svobodu je jako stát-
ní náboženství prohlášen pouze buddhismus. 
A  někde tam mezi jinověrci žijí katoličtí kněží 
či řádové sestry, kteří (i za nás, protože Ježíšův 
příkaz ohlašovat evangelium všem národům ne-
byl dán pouze apoštolům, ale všem učedníkům) 
nejen slovy, ale především svým životem svědčí 
o Ježíšovi jako o Božím Synovi a Vykupiteli. Tuto 
neděli se budeme za ně modlit a  finanční sbír-
kou pomůžeme alespoň některým z nich.     

Biřmování / 17. 10. 2021
Když skončila náročná rekonstrukce fary v Bu-
benči, byl to právě apoštolský nuncius Mons. 
Charles Balvo, který přišel tyto prostory požeh-
nat. Tenkrát před více než dvěma lety s  námi 
prožil nejen dopolední mši svatou, ale i společ-
ný oběd a celé odpoledne na farní zahradě. Teď 
se k nám opět vrací, aby jako biskup zprostřed-
koval svátost biřmování třem dospělým biřmo-
vancům: Olze, Jakubovi a Vojtovi. Jako dospělé 
křesťany je pak vyšle do světa, aby s  pomocí 
Božího Ducha, jenž jim bude ve svátosti biřmo-
vání darován, svítili dobrým příkladem křesťa-
nů svým kamarádům, známým, příbuzným či 
komukoli, kdo se o  víru v  Boha aspoň trochu 
bude zajímat. Přijďte na společnou mši svatou 
s těmito třemi biřmovanci i se zástupcem pape-
že Františka v České republice.  
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MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. GOTHARDA
úterý 17:30
středa 17:30
čtvrtek    6:30
pátek 17:30
neděle    9:00
 10:30

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

OTEVŘENÝ KOSTEL
pátek 15:00–17:00

ZPOVÍDÁNÍ
30 minut před každou mší kromě neděle

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
zkouška sboru pondělí 18:30 
modlitba růžence úterý 17:00
biblický večer středa 18:30
modlitba růžence
(s knězem) pátek 17:00
náboženství dětí skupina A: úterý 15:00
  skupina B: úterý 16:00
  skupina C: úterý 17:30

EKONOMICKÉ OKÉNKO

Na provoz farnosti a  její opravy lze přispět 
pravidelnou kostelní sbírkou, ale i  elektronic-
kou platbou prostřednictvím QR kódu, jenž se 
nachází na zdi u  vchodu do kostela, na webu 
farnosti v  sekci Kontakty anebo i  zde na této 
stránce: stačí ho načíst v  aplikaci mobilního 
bankovnictví: přednastavená částka, kterou ka-
ždý může upravit dle svých možností, je 100.- Kč. 

Můžete-li přispět na chod farnosti anebo na 
některou oblast jejích aktivit finančním darem, 
můžete tak učinit anonymně do některé kasič-
ky kostela ve zdi anebo jednorázovým převo-
dem či trvalým příkazem na číslo účtu farnosti 
201333389/0800, vedeného v České spořitelně.
Účel tohoto příspěvku vyjadřuje zvolený varia-
bilní symbol (VS):

a) oprava elektřiny, topení, nutná údržba: 
 VS 5052018
b) běžný provoz kostela a aktivity farnosti: 
 VS 3032019
c) charitativní a humanitární projekty: 
 VS 1012020

AKCE MĚSÍCE

  1. 10. 2021   výstav Eucharistie (17:00–17:25)
  3. a 10. 10. 2021  volby do PRF (9:00 a 10:30)
  3. 10. 2021   příprava k biřmování 9 (15:00)
  4. 10. 2021   Modlitba za Bolívii (18:15)
  5. 10. 2021   příprava k manželství III. (18:30)
8., 15., 22. a 29. 10. 2021 společná modlitba růžence (17:00)
17. 10. 2021   sbírka na misie (9:00 a 10:30)
17. 10. 2021   biřmování (10:30)
27.–29. 10. 2021  podzimní prázdniny
31. 10. 2021   změna času na zimní (3:00)

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie


