
GOTHARD
M Ě S Í Č N Í K  B U B E N E Č S K É  F A R N O S T I  L I S T O P A D  2 0 2 1  0 7 4



S L O V O  N A  Ú V O D   2

Vážení a milí farníci,
když jsem jako puberťák bojkotoval automa-
tiku v  přebírání některých názorů, které mi 
svět tzv. dospělých předkládal, doplatily na 
to i  mnohé katolické poučky, tradice a  samo-
zřejmě i  dogmata, která jsem buď nechápal, 
anebo která jsem sice chápal, ale – jak jsem se 
později dozvěděl – byla mi špatně vysvětlena. 
Právě toto špatné vysvětlení může totiž vést 
k  tomu, že jako katolíci nesprávně představu-
jeme světu cestu, po níž k Bohu kráčíme a na 
niž máme zvát i  další lidi, toužící po věčném 
štěstí. A opravdu jich není málo: kdykoli někdo 
známý či slavný zemře, kolikrát i u největších 
neznabohů, neřku-li někdy přímo zloduchů, se 
operuje s  termíny jako „tam nahoře“, „v  hu-
debním nebi“, „u Boha“, „ve věčném ráji“ apod. 
Když dochází pozemský slovník, člověk sahá 
po náboženské terminologii. A protože obvykle 
nezná její správný obsah, doplňuje si tam svůj 
vlastní.
Listopad od svých prvních dnů našim očím 
i myšlenkám předkládá skutečnost lidské smrti. 
Novináři a redaktoři se ve svých úvahách zabý-
vají buď samotným faktorem umírání, anebo 
aspoň pohřbívání či některými zajímavými 
hroby, hřbitovy ožívají světlem svící a  většina 
hrobů je najednou očištěna a uklizena, na ob-
chodních ulicích mnohem více triumfuje zboží 
použitelné na Dušičky či Halloween. 
Toto spojení není v  mém úvodníku náhodné. 
Protože jsem si téměř jistý, že nejen děti, ale 
už ani většina dospělých netuší, jaký je mezi 
těmito dvěma pojmy rozdíl nebo naopak, co je 
spojuje. Jediná jistá informace, která snad pře-
trvává, je to, že zatímco Dušičky jsou ty naše, 
evropské, křesťanské, Halloween je ten prvek 
cizí, pohanský a  americký. A  tak sice dětem 

a vnoučatům tvrdíme, jak si musíme zachovat 
vlastní tradice, ale pak jim koupíme nějaké to 
dýňové strašidlo. Anebo si ho dáme domů či na 
zahradu jako indiferentní výzdobu.
I letos vás zvu v úterý 2. listopadu na bubeneč-
ský hřbitov. Odpoledne v  15 hodin tam budu 
sloužit mši svatou, když dorazíte včas, místo 
snadno naleznete, je to úplně vzadu a v rohu té 
starší části hřbitova. I v roce 2021 (kdy jsme už 
téměř dva roky pod palbou informací i  dezin-
formací o zabíjejícím či aspoň ničícím korona-
viru) tak navážeme na to, co křesťané (mimo-
chodem právě v  době mimořádného ohrožení 
na životě během pronásledování) ve společnos-
ti zavedli. Odvolávajíce se na víru v  Ježíšova 
slova příslibů, že věčný život si nezasloužíme 
jen zbožnými slovy, ale ani jen velkými skutky, 
ale pouze konkrétně projevovanou a obětavou 
láskou napříč časem i prostorem (proto mimo-
chodem slova o  lásce k  těm, kteří nás nenávi-
dí, anebo i  k  těm, kteří jsou od nás vzdálení). 
Při eucharistii (tedy mši svaté) do přítomného 
shromáždění přichází samotný Ježíš. Svým ak-
tuálním Slovem k  němu promlouvá a  pak ho 
svým proměněným Chlebem posiluje, aby to 
Slovo naplňoval. Pohřebiště jako místo, kam 
s  úctou odkládáme těla našich zemřelých, je 
prostředek ke spojení s  těmi, kteří už nejsou 
mezi živými. Nejen ve vzpomínkách, ale pře-
devším v lásce. A nejen v tiché lásce, zaměřené 
do minula k těm zemřelým, ale především v té 

„okázalé“ aktuální lásce, směřující k těm živým. 
S nimiž se scházíme, setkáváme a potkáváme. 
I v kostele. I na mši. I na té hřbitovní.
Jedině taková láska přebíjí hříchy, a to jak naše 
vlastní, tak i  těch, za které se modlíme. Ne-
jde tedy ani tak o  množství otčenášů či zdrá-
vasů, odrecitovaných u  některých náhrobků, 
jako o intenzitu lásky, s níž jsou tyto modlitby 
předkládány. Zatímco odpouštění hříchů je 
tedy pouze a  jedině záležitostí Boha, získání 
odpustků, tedy jakési odstraňování důsledků 
lidské nelásky, která je čistě společenským dů-
sledkem zmíněných hříchů a nahrazování naší 
láskou, snažící se o odraz lásky Boží na zemi, je 
skutečně v našich rukou.
Kolik odpadlíků od katolické cesty si již vepí-
šeme na vrub toho, že jsme nejen nerozuměli 
tomu, co jsou odpustky, ale ani se nesnažili to 
pochopit anebo správně vysvětlit těm, které 
jsme měli cestou víry vést. Jako rodiče, jako 
prarodiče, jako kmotry a  kmotři. Jako kněz. 
Jako katolík.
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Fenoménem posledních dní se bezesporu, ne-
jen v semináři, stala synodální cesta. Dobře pří-
stupnou branou do tohoto tématu pro mě byla 
konference, kterou jsme měli možnost vyslech-
nout v první polovině října na Katolické teolo-
gické fakultě. Přistoupit by se k synodalitě dalo 
z mnoha stran, zmíním tak jen myšlenku, kte-
rou aktuálně považuji za možná vůbec nejpod-
statnější a ke které mě navedla právě zmíněná 
konference.
Vnímám, že synodalitu doprovází od samého 
počátku chaos. Její pravý význam je skryt širo-
ké církevní obci, tomu bezesporu, zvlášť v čes-
kém prostředí, napomáhá i zkreslené fantaskní 
referování médií o německé Synodale Weg. Je 
až paradoxní, jak špatná informovanost a  ko-
munikace o samotné cestě koresponduje s tím, 
co nám má synoda sama ukázat.
Tím je právě špatná nebo možná až neexistu-
jící komunikace mezi námi, mezi námi bratry 
a  sestrami. A  nutno dodat, zapříčiněná nejen 
naší porušeností hříchem. Synoda, jak ji papež 
František zamýšlí, nemá za cíl změnu struktur, 
ale revizi samotného fungování a  stylu života 
Církve. Přichází s  pojmy a  technikami dialo-
gu, které jsou naprosto elementární a de facto 
všem známé. Vedle samotného dialogu, kte-
rý není možné vybudovat zvnějšku, ale který 
musí opravdu každý začít sám od sebe, a který 
musí být veden v Duchu; v Pravdě, je zásadní, 
a na to Svatý otec klade obrovský důraz, mod-
litba – adorace. Aby naše životy a naše vztahy 
byly prosyceny Bohem a mohly pak dále kypřit 
půdu lidství.
Kéž se tedy nebojíme „ztrácet“ čas dialogem 
s člověkem i s Člověkem.

Milí farníci,
další formační rok se v  semináři rozběhl a  je 
to radost. Naši seminární komunitu rozšířili 
tři prváci, včetně našeho Kuby Sobotky (vítej 
z  Olomouce v  Praze, Kubo!), a  také dva kluci 
z  řecko-katolického semináře ve slovenském 
Prešově, kteří jsou u  nás na Erasmu. Pro vaši 
informaci je teď v  Praze 11 bohoslovců za Ar-
cidiecézi pražskou, dva za Diecézi královehra-
deckou a jeden za litoměřickou. Je nás tu tedy 
všeho všudy 16 kluků. Počet nic moc, ale je nás 
stále více než apoštolů ;-).
Naší první společnou akcí po nástupu byla Ná-
rodní svatoludmilská pouť na Tetín, kde jsme 
byli jak při mši svaté v sobotu pod širým nebem, 
tak i  den předem při slavnostních nešporách 
v kostele sv. Ludmily. Po této pouti jsme odjeli 
na týdenní exercicie k  sestrám trapistkám do 
Poličan, kterými nás provázel otec biskup Pa-
vel Konzbul. Jednu „přednášku“ jsme ale vlast-
ně měli i od sester, kdy kladně zareagovaly na 
naši prosbu o  vysvětlení několika momentů 
v  jejich denní modlitbě. Z  teoretického výkla-
du se to velice rychle zhouplo do duchovních 
impulzů, které mnohé z  nás hluboce zasáhly 
a vedou stále k přemýšlení nad prožíváním spo-
lečné i osobní modlitby.
Co mi pak obzvláště udělalo radost, bylo svě-
cení trvalých jáhnů v pražské katedrále 9. října. 
Tím dnem se naše arcidiecéze rozrostla o devět 
nových jáhnů! Ta radost ale neplynula ani tak 
z  pohledu na zaplněnou katedrálu, ani z  po-
slechu pěkné hudby při liturgii… Vlastně snad 
plyne jen z  těch devíti chlapů, kteří se upřím-
ně dali do Ježíšových služeb. S nikým z nich se 
osobně neznám a s každým jsem stačil během 
nácviku prohodit sotva pár slov. Přesto si ří-
kám, že každý z nich potřebuje naši modlitbu. 
Aby ke službě, do které se zápalem vstoupili, 
dokázali onen zápal v sobě znovu a znovu rozd-
mýchávat. A protože mi moje vlastní zkušenost 
říká, že se mi lépe modlí za konkrétní úmysly 
než za ty obecné (i když i to má veliký význam), 
přikládám zde jejich jména. Třeba to máte stej-
ně… František Drozd, Jakub Haloda, Jan Ko-
louch, Viktor Mach, Petr Megela, Marek Šmíd, 
Ondřej Špaček, Jan Špaňhel a Jan Šulc.
Krásný podzimní čas.
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Modlitba za svět není projekt, který má za cíl 
pouhé seznámení se s  různými zeměmi na 
všech kontinentech nebo s bezpečnostní situa-
cí ve světě. Je – nebo měl by to být – projekt spí-
še duchovní: na základě poznatků, nabízených 
prostřednictvím informací, které se k  nám 
o konkrétním území dostanou, se více zajímat 
jeden o druhého, navázat komunikaci, a právě 
touto vzájemností konkretizovat křesťanskou 

lásku, která je největším Božím přikázáním 
pro všechny časy. Modlitba na jednotlivé úmys-
ly pak může do tohoto našeho snažení vnést to 
nejdůležitější: Boží požehnání.

V říjnu jsme se modlili za jihoamerickou Bolívii. 
Přinášíme dopis pana velvyslance v  Santiagu 
de Chile, jenž má v české diplomacii mj. v péči 
právě tuto oblast. 



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.

Bosna a Hercegovina
1. listopadu 2021 – 5. prosince 2021

„Zásadně je třeba rozlišit tři věci. Ohledně prvních 
zjevení, když byli „vizionáři“ mladí, zpráva více-
méně říká, že mají být nadále zkoumána. Ohledně 
domnělých nynějších zjevení vyjadřuje zpráva po-
chybnosti. Já osobně jsem ještě „horší“. Preferuji 
Pannu Marii matku, naši matku, a  nikoli Pannu 
Marii jako šéfku telegrafického úřadu, která den-
ně v tu a v tu hodinu posílá nějaký vzkaz… to není 
Ježíšova maminka. Tato domnělá zjevení nemají 
takovou hodnotu. Říkám to jako osobní názor. 
Kdo si myslí, že Panna Maria říká: „Zítra přijďte 
v tu v tu hodinu a vzkážu něco tomu a tomu vizi-
onáři…“ – Ne… A za třetí, pravým a vlastním já-
drem této zprávy je duchovní rozměr, pastorační 
rozměr. Lidé tam přicházejí a obracejí se, setkáva-
jí se s Bohem, který mění život… Na to neexistuje 
nějaká kouzelná hůlka a  tento duchovně-pasto-
rační rozměr je nepopiratelný.” Tato slova papeže 
Františka jako odpověď na otázky novinářů v roce 
2017 při jeho květnovém letu z portugalské Fatimy 
se týkala jednoho místa v  Bosně a  Hercegovině, 
které je známo po celém katolickém světě. Medžu-
gorje. Zjevení – nebo spíše zjevování – Panny Ma-
rie zde mají počátek v červnu 1981, ještě v časech, 
kdy Hercegovina byla součástí nikoli stávajícího 
státu, ale komunisticky vedené Jugoslávie.
I  přesto, že výše zmíněná slova jsou vyjádřením 
hlavy katolické církve, neznamená to, že by „spor 
o Medžugorje“ ustal. Naopak, ti, kteří měli jasno 
o pravosti zjevení už dříve, než se k tomu kdokoli 
z  vedení církve vyjádřil, ke svému předchozímu 
přesvědčení ještě přidali další, a  to o  falešném 
papeži Františkovi anebo bludařství katolických 
biskupů, kteří místní zjevení popírají. A na druhé 
straně velké množství věřících, kteří s  papežem 

souhlasí nejen proto, že jim jeho argumentace 
přijde logická a  racionální, ale i  proto, že je to 
zkrátka autorita, která má právo ve sporech roz-
hodovat.
Tento malý exkurz do balkánské země, která 
patří k  nejchudším evropským zemím, má jen 
napomoct pochopit, jak mnoho propastí je v  me-
zilidské komunikaci a jak hluboko jsou již dnes vy-
kopané. Římští katolíci tvoří po muslimech a pra-
voslavných teprve třetí náboženskou skupinu 
obyvatelstva Bosny a Hercegoviny, nicméně dnes 
už historicky ani oni nejsou jednotní. Pro mnohé 
pozorovatele zvenčí tak může být přímo šokující 
zjištění, že za propagací mariánských zjevení stojí 
silná františkánská společenství, argumentující 
svou nezávislostí na místních katolických bisku-
pech, kteří naopak pravost těchto zjevení popírají. 
Vzájemná nenávist (uvnitř katolíků) byla patrná 
například už v  roce 1995, kdy skupina horlivých 
katolíků vzala ztečí biskupské sídlo v  Mostaru, 
vytáhla ven biskupa Periće, zmlátila ho a  deset 
hodin držela v zajetí. Jen proto, že se o zjeveních 
vyjadřoval kriticky.
Těch sporů je v  této zemi mnohem více. Mezi 
Chorvaty a Srby, mezi Srby a Bosňany, mezi mus-
limy a  křesťany, mezi pravoslavnými a  katolíky. 
Není výjimkou, že se spolu celoživotně nebaví sku-
piny obyvatel jednoho města, rozkládajícího se na 
dvou březích jedné řeky. Krvavá občanská válka 
zde sice skončila již roku 1994, dočasný Vysoký 
představitel, který měl na základě dohody mezi-
národního společenství pomoct přivést zemi k mí-
rovému soužití a  demokratickému uspořádání 
poválečného státu, je však nejvyšší hlavou Bosny 
a Hercegoviny už dlouhých 27 let.   

Večer věnovaný Bosně a  Hercegovině – 1. listo-
padu 2021:
18:15 prezentace základních informací (Jáchym 
Benda), historických a  náboženských souvislostí 
(P. Miloš Szabo) a  monitoring současného dění 
v zemi (Eva Kličková)
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Do Prahy přišli jako mladí studenti, čerstvě 
přijatí na ČVUT, záhy se ukázali v  kostele 
Sv. Gotharda a na svátek Tří králů roku 2016 
ochotně odpověděli na dotaz, zda by před 
kostelem nepomohli s  Tříkrálovou sbírkou. 
Kladně. Těch kladných a  ochotných reakcí 
bylo od té doby mnoho. Nejdříve, kdykoli 
jsme potřeboval pomoct já, posléze kdyko-
li potřebovala pomoc celá farnost. Stali se 
z  nich nejen pomocníci manželů Kopkových 
v sakristii, ale už sami jako manželé i rodiče 
dvou malých dětí minimálně 30 minut před 
začátkem mše svaté odemykali kostel a  za-
mykali ho někdy ještě dlouho poté, co mše 
skončila. Dvě malé děti ještě v  jejich náručí 
se tak od nich učily, že na Boha, na církev, na 
službu si vždy lze najít čas. Že farnost není 
pouze místo, kam (když se mi chce) chodím 
do kostela, ale společenství, kterému mám 
věnovat svou lásku, čas i námahu.
Nyní se vrací zpět na Slovensko. Už jako mla-
dá rodina. A je jim za co děkovat. Anna a Pe-
ter PÁLENÍKOVI.

Drahí priatelia,

najradšej by sme do novembrového vydania 
časopisu Gothard písali niečo iné. Ešte pred 
pár týždňami by nás ani len nenapadlo, že 
budeme písať tieto riadky a pomaly baliť veci, 
ktoré nám tu v Prahe vytvárajú domov.
Pred šiestimi rokmi sme sem prišli študovať. 
Okrem objavovania kútov Prahy sa nám po-
darilo objaviť aj druhý domov – našu farnosť. 
Tak dobre sme sa tu cítili, že sme tu plánovali 
zostať (navždy). Ľudia, ktorých sme spozna-
li hlavne vo farnosti, nám dali druhú rodinu. 
Cestovať za rodinou na Slovensko v dnešnej 
dobe už nie je vôbec problém. Zvládnuť ces-
tu by sa aj celkom dalo, horšie je to časové 
obmedzenie. Peťko pochádza z veľkej rodiny 
a  naše návštevy na Slovensku nikdy nestači-
li, aby sme sa stretli so všetkými. Situácia sa 
zhoršila s  príchodom kovidu. Núdzový stav, 
zatvorené hranice a  takmer rok, čo sme sa 
nevideli s  rodinou a  blízkymi na Slovensku, 
nás primäli k tomu, že sme sa rozhodli urobiť 
krok, ktorý sme veľmi urobiť nechceli – vrátiť 
sa. Ale aj ako náš plán zostať tu v Prahe na-
vždy sa zo dňa na deň zmenil, aj náš odchod 
späť nemusí byť definitívny. Nateraz sa však 
s vami lúčime. Ale určite nie navždy! Máme tu 
nejaké záväzky, a preto sa budeme radi (dú-

fame, že aj často) vracať k vám.
Ak pôjde všetko tak, ako má, Vianoce už strá-
vime v  našom novom domčeku. Nejaký čas 
tu ale ešte s  vami pobudneme a  veľmi radi 
prehodíme pár slov pred naším odchodom. 
Keď nás teda v kostole uvidíte, určite sa nám 
prihovorte – veľmi nás to poteší.
V prípade, že by ste mali cestu na Slovensko, 
budeme veľmi radi, keď sa ozvete a zastavíte 
sa u  nás. Určite nás poteší aj krátka správa 
(e-mail: anna.palenikova@outlook.com).
Ďakujeme vám za všetko, hlavne za to, že sme 
mohli spolu s vami tvoriť farské spoločenstvo. 
Budete nám chýbať.
Bolo nám cťou slúžiť práve vo Farnosti sv. Go-
tharda v Bubenči.

Buďte svätí (aj my sa budeme snažiť).

Páleníkovci

Lebo ako máme v  jednom tele mnoho údov, 
ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak 
aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a  jed-
notlivo sme si navzájom údmi. (Rim 12, 4-5)

Jejich odchodem od nás však vznikne nová 
a  velká potřeba – služba kostelníků je sice 
krásná, ale nepochybně i  náročná. Najde se 
jednotlivec, pár, rodina, která by po nich tuto 
štafetu převzala? 
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Milý čtenáři,

v měsíci listopadu nás sice nečeká žádná cha-
ritní akce organizovaná farností, nicméně ne-
znamená to, že máš vypnout a nevnímat, co 
se kolem Tebe děje. Začátkem měsíce si více 
než kdy jindy připomínáme naše zemřelé. To 
Ti poskytuje nemalý prostor k realizaci Tvého 
osobního charitního poslání.
 Možná by se zase po roce hodilo zajít na 
hřbitov. Jednak trochu poklidit, co by tomu 
řekli lidi, jednak proto, že se to tak přece 
dělá… Není to málo?  Nabízím Ti pro inspi-
raci svůj příběh a  pohled na věc. Nemáš-li 
k tomu speciální důvod, nechoď teď na hřbi-
tov sám.
Na hřbitov s rodiči:
 Tato kombinace pro mě byla nejatraktiv-
nější, zejména když jsem byl dítě. Našim více 
než kdy jindy dávala prostor k  tomu, aby se 
rozpovídali. Tatínek převážně o  své mamin-
ce a maminka převážně o své babičce. I když 
jsem je nikdy neviděl, tak díky svým rodičům 
a  jejich vyprávění se těším, až se  s  nimi se-
tkám… akorát nevím, jak je poznám… Když 
už se stmívalo a  hrozilo, že nás na hřbitově 
zamknou, zapálili jsme svíčku u hlavního kří-
že… za ty, které jsme opět prostě nenašli. 
Na hřbitov s babičkou:
 Pro tuto kombinaci byla charakteristic-
ká údržba hrobu. Každý rok přemluvila jedno 
ze svých vnoučat, sbalila rejžák, hadry, kýbl, 
hrabičky, čistič na hrobový kámen značky 
Sidolux, svačinu a vlhkou žínku v igelitovém 
sáčku… pak následovalo nekonečné přiná-
šení vody a odnášení spadaného listí… moc 
zábavné to nebylo, ale zodpovědnost za péči 
o hrob, tu předat uměla.
Na hřbitov s manželkou:
 K  tomu zatím nemám moc co dodat… 
nicméně je velmi inspirativní poslouchat, co 
od svých rodičů při návštěvách hřbitovů po-
slouchala ona… 
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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 
BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI.

3. listopadu 2021
126. NÁVOD NA ÚDRŽBU
Exodus 30,1–38

Další část Bible jakoby chtěla nejen Židům, kte-
ří buď pobývají na poušti pod horou Sínaj, pu-
tují pouští do Hospodinem zaslíbené země ane-
bo v ní už sídlí a žijí, ale i nám ostatním, kteří 
Starý Zákon čteme o  mnoho set let později, 
připomenout, že nejen my lidé, ale všechno, co 
existuje, má být v  první řadě zasvěceno Bohu 
samotnému. Jedna věc je, že člověk věří v Boží 
existenci, druhou věcí pak to, jakým způso-
bem tuto skutečnost promítá do svého vztahu 
k  pozemskému životu, toho, co ho obklopuje 
a s čím se v průběhu pozemského života potý-
ká. Živočišnou říši při popisu rituálů zastupuje 
krvavá oběť zvířat, říši rostlin připomíná oběť 
vonných látek a  neživý svět, jenž se pro stvo-
řeného člověka v  budoucnu stane největším 
pokušením myslet si, že je jeho výlučným ma-
jitelem a přestane se o něj chtít dělit s druhými, 
je zpřítomněn v  drahých kovech, jichž se má 
člověk při oběti Bohu zříkat.    
   
10. listopadu 2021
127. NÁVOD NA REALIZACI
Exodus 31,1–18

Popis příbytku, v  němž si Bůh nalezl své za-
líbení, jak se několikrát později bude v  Bibli 
opakovat, je už na naše evropské poměry příliš 
dlouhý. Chtělo by to nějaký děj, nějaký příběh, 
který se snadněji chápe i přijímá, než se znovu 
zabývat nějakými předpisy a  jejich výkladem. 
Písmo Svaté se však stále více odklání od toho, 
jak Bibli máme ve svých představách: už ne-
jde o životy v dějinách a ponory do minulosti, 
Bohu jde o  přítomnost, o  aktuální okamžik. 
Ten máme prožít tak, jak si to On přeje. V ka-
ždé době však hrozilo nebezpečí, že si člověk 
bude domýšlet, že existuje oblast, do které 
Bůh nemá co mluvit a kde si to může vykládat 
každý, jak chce. V  dalších řádcích dostáváme 
jako čtenáři i posluchači jasně najevo, že jaká-
si „inspirace“ Božím Duchem je potřebná pro 
jakoukoli činnost a řemeslo. Máme před sebou 
jakýsi bohoslužebný kosmos, v němž chce Bůh 
mít nejen určitý řád, ale postará se, aby ti, kteří 
tento řád mají realizovat, byli také vyzbrojeni 
příslušnou schopností.  

24. listopadu 2021
128. MODLOSLUŽBA
Exodus 32,1–35

Je to již dlouho, co Mojžíš vystoupil na horu, 
a od té doby o něm v táboře nikdo nic neví. Na-
víc bylo ostatním lidem řečeno, že mají zákaz 
překročit geografickou hranici na úbočí, aby šli 
zkontrolovat, zda jejich vůdce ještě vůbec žije. 
Čtyřicet dnů bez Mojžíše (a protože Bůh k nim 
promlouval skrze něho, tak i bez přímého kon-
taktu s Bohem) bylo vyplněno předpisy a naří-
zeními o kultu. To vše Židy ale příliš nezajímá, 
chtějí děj. A když nemají jasno, co a jak mají dě-
lat, tak si to vše berou do své vlastní režie a na-
léhají na Mojžíšova bratra Árona, aby jim v tom 
pomohl. Pokračování knihy Exodus najednou 
může být až příliš reálné a představitelné i pro 
nás ve 21. století. Nejde totiž pouze o směšnou 
představu, že zlatý býček, postavený před shro-
mážděný lid, je skutečně bohem, jenž je vyvedl 
z  Egypta, jako spíše o  Boží upozornění všem 
generacím, co se stane, když (byť pro netrpě-
livost) se přestanou zajímat o to, co chce Bůh, 
a nahradí to tím, co si oni myslí, že Bůh chce. 
A jako „důkaz“, že je to ta správná volba, bude 
radost a veselí, které najednou zavládnou v lid-
ském táboře. Důsledkem však nakonec je tragé-
die: zničení desek Dekalogu značí zánik vztahu 
mezi člověkem a Bohem. Ze strany člověka.   
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Účast lidí na bohoslužbě

Už slovo „liturgie“ pocházející z dvou řeckých 
slov λήϊτον (leiton = lid) a ουργός (urgos = služ-
ba) v  sobě naznačuje, oč při liturgii vlastně 
jde, včetně té mešní. První křesťanská termi-
nologie se utvářela právě v řeckém prostředí, 
i  celý Nový Zákon (včetně evangelií) byl na-
psán v  řečtině. Pro pochopení, proč křesťané 
slovo liturgie začali používat pro označení 
svých náboženských shromáždění, je tedy 
nutné vrátit se do této doby: v  starém Řecku 
bylo slovo liturgie používáno pro povinnou 
službu každého občana, včetně účastí na ve-
řejných slavnostech, k nimž byli občané (např. 
Atén) zváni. Jedním slovem tak bylo vyjádřeno 
všechno to, co si dnes musíme připomínat ka-
nonickým právem (povinná účast na nedělní 
mešní liturgii) i křesťanskou morálkou (nebýt 
vědomě a dobrovolně na nedělní mši svaté je 
těžký hřích). Pro toho, kdo se stal vyznavačem 
Ježíšova učení, bylo nutností nejen přijít na 
svolané shromáždění, ale aktivně se do něj dle 
potřeby a pověření zapojovat.
Příznačné proto je, že se stejný výraz ve spi-
su Židům používá také pro „činnost“ andělů 
– tito tvorové, kteří se už nemohou vzepřít 
Boží vůli a jsou v ustavičném spojení s Bohem, 
vykonávají věčnou liturgii (Žid 1,7). A v souvis-
losti s  Antiochií, kde poprvé pohanské okolí 
nazvalo skupinu hlásící se k Ježíši Kristu jako 
svému Učiteli, nalézáme stejné slovní spojení 
(doslova „povinná veřejná služba lidu“ – Sk 
13,2) pro lámání chleba a zvěstování evangelia 
v shromážděné komunitě.
To byl velký rozdíl oproti židovské komunitě, 
která mnohem více zdůrazňovala Boha jako 
tajemného a  neznámého, k  němuž člověk 
nemá přístup: byl jen jediný člověk, který mohl 
jednou ročně nahlédnout za oponu, oddělující 
svatyni od velesvatyně, a to byl velekněz, jenž 
v ní na Den velkého smíření přinášel oběť na 
znamení pokání: ostatní lidi byli odkázáni na 
jeho prostřednictví, protože tak si to přál Hos-
podin už na poušti, když se vraceli z egyptské-
ho vyhnanství do své země. Proto židé použí-
vali pro tyto úkony spíše slovo „bohoslužba“, 
protože člověk, zejména ten běžný, v  jejich 
vnímání své záchrany nehrál žádnou roli.
Historickým vývojem se z  církve jako Božího 
lidu stále více stávala instituce, v níž jakoby se 
opět více podtrhovala výlučnost kléru jako je-

diného prostředníka vybraného z lidu, který se 
může k Bohu přiblížit. 
Návrat k  prvotní křesťanské liturgii, jak se 
o tom mluví i v církevních dokumentech, tedy 
není pouze ve vnějších gestech a slovech, ale 
především v  přístupu všech křesťanů. Aby se 
shromáždění lidu na mši svaté stalo nejen pl-
něním příkazu, ale nutností a aby bylo samo-
zřejmé, že oslovení přijmou jakoukoli službu, 
jíž při slavení liturgie pomůžou i  jiným k  po-
chopení tohoto nezbytného rozměru mše sva-
té.   

Pokračování Všeobecných pokynů k řím-
skému misálu:

III. ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY

Služba ustanoveného akolyty a  ustanove-
ného lektora
98. Akolyta je ustanoven k  službě u  oltáře 
a  k  pomoci knězi a  jáhnovi. Zvláště má při-
chystat oltář a  posvátné nádoby, a  je-li to 
nutné, podávat věřícím eucharistii, jejímž je 
mimořádným přisluhovatelem.
Při službě u  oltáře má akolyta sobě vlastní 
části, a ty má také sám konat.
99. Lektor je ustanoven k  přednesu čtení 
z Písma svatého, kromě evangelia. Může také 
pronášet úmysly v  přímluvách, a  není-li pří-
tomen žalmista, může přednášet i žalm mezi 
čteními.
Při slavení eucharistie má lektor sobě vlastní 
úkol, a má ho sám vykonávat.

Služba akolyty i lektora bude vysvětlena v ně-
kterém z dalších čísel časopisu Gothard.
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Pamětihodné události 
v roce 1840

str. 41 – slp. 1

V měsíci lednu bylo téměř jarní počasí, které 
vydrželo až do Hromnic, kdy nastoupila kru-
tá zima se spoustou sněhu a  trvala po celý 
měsíc březen, takže již mnoho let nebyl prv-
ní jarní měsíc tak nevlídný jako letos. Přesto 
je záhodno poznamenat, že hojně napadaný 
sníh velice prospěl podzimní setbě. Oproti 
tomu však dlouho nebyl tak krásný duben 
jako letos, který se ovšem vyznačoval dlouho 
trvajícím suchem.

13. března se ve čtvrt na jedenáct před půl-
nocí rozpoutala strašlivá vichřice s  blesky 
a  silným hromobitím. Přibližně o  půl jede-
nácté hodině před
 
str. 41 – slp. 2

půlnocí udeřil blesk do věže kostela svatého 
Matěje v Šárce, která zcela vyhořela i s obě-
ma zvony.

15. března věnoval pan Nejvyšší purkrabí 
hrabě Karel Chotek z Chotkova a na Vojníně 
tit. pleniss.1 dvanácti chudým žákům farní 
školy v Předním Ovenci dvanáctero párů no-
vých střevíců.

9. dubna o třetí hodině odpolední a 14. dub-
na v tutéž hodinu konala se výroční veřejná 
zkouška, v  obojím případě za přítomnosti 
Veledůstojného pana pražského okresního 
školního
inspektora pana Františka Lampy, faráře 
v Liboci, jakož i kn.arc.2 pražského dómské-
ho vikáře a čestného konsistorního rady, tit. 
pleniss. kontrolora zemského stavovského 
a  nejvyššího purkrabského ředitelského 
úřadu pana Františka Berghauera, dále 
i  ředitele úřadu libeňského panství a  no-
sitele prostřední zlaté Medaile za zásluhy, 
pana Václava Davídka a dalších přátel školy, 
a to o prvním uvedeném datu ve farní škole 
v Předním Ovenci, ve druhém datu ve filiální 
škole ve Velkých Holešovicích. Zkouška byla 
zakončena udělením odměn zvláště vynika-
jícím školákům a školačkám.3

 
1     tit.pleniss = p.t., plným, resp. nejúplnějším 
titulem (zkratka nahrazující další četné tituly 
jmenovaného)

2   kn. arc. = knížecího arcibiskupského

3   Tato delší věta byla zakončena až na násle-
dující straně 42.
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Zádušní mše za kněze / 2. a 25. 11. 2021
I  v  listopadu si můžeme společně připomenout 
výročí úmrtí dvou bubenečských farářů. Prvním 
z nich je P. Karel Uhlík, psán v staré kronice též 
jako Ullick, který k  Sv. Gothardu přišel krátce 
po vysvěcení na kněze v roce 1820 a působil zde 
nejdříve jako kooperátor u P. Franze Kautského, 
po jehož odchodu farnost 2 roky spravoval coby 
administrátor, než sem byl farářem jmenován 
P. Ludvík Sedlický, ten zde setrval až do svého 
onemocnění v roce 1835. Ještě za jeho života opět 
převzal P. Uhlík správu bubenečské farnosti, od 
roku 1837 pak už jako farář. Působil zde do roku 
1841, kdy byl přeložen do Liboce. Mons. Antonín 
Podlaha ve svém díle Posvátná místa Království 
českého píše: „…sestárnuv v Liboci umřel náhle, 
raněn mrtvicí, dne 2. listopadu 1871 na Dušičky, 
hodlaje na tento den ještě kázati o  posledním 
soudu.“ Druhým knězem, za něhož se budeme 
modlit 25. listopadu, je P. František Krupka, podle 
něhož se jmenuje i přilehlé náměstí. 

Mše na hřbitově / 2. 11. 2021
Současný bubenečský hřbitov byl založen v roce 
1888 na místě, které místní nazývali Ve Struhách, 
když předchozí malý hřbitov Na Skalce (jenž 
fungoval od roku 1802) již nedostačoval pro po-
třeby obyvatel. Při požehnání tohoto hřbitova byl 
vztyčen velký litinový kříž s  pozlacenou sochou 
Krista, nacházející se v  křížení dvou hlavních 
hřbitovních cest. K  původnímu hřbitovu (dnes 
označen jako I.) byl západním směrem zřízen 
novější (nyní označen jako II.) a v jeho centrální 
části byla umístěna kopie kříže starého hřbito-
va. Původně byla součástí hřbitovní budovy také 
kaple sv. Rafaela, dnes zrušená. Proto se ke spo-
lečné modlitbě mše svaté sejdeme ve východním 
severním rohu hřbitova, kde je pohřbeno několik 
kněží a  také chudých lidí bez domova, o  něž se 
starají sestry Matky Terezy.

Výstav eucharistie / 5. 11. 2021
V  roce 1673 došlo v  klášteře Navštívení ve fran-
couzském Paray-le-Monial k zjevení sv. Markétě 
Maria Alacoque, které později církev uznala jako 
pravé. Sestra Markéta popisovala, že viděla muže, 
v němž poznala Ježíše, a  ten se dotkl rukou své 
hrudě a řekl: „Toto je srdce, které tolik milovalo 
lidi, že jim dalo všechno, co mělo, a  na oplátku 
se mu dostává jen neúcty, nevděku a chladu.“ Na 
otázku, zda aspoň ona chce patřit mezi jeho přá-
tele a věnovat mu pravidelně svůj čas, odpovědě-
la kladně. A dál popisuje zjevení takto: „Tiše jsem 
odpočívala na Ježíšově Srdci a  Pán mi odhalil 
zázraky své nekonečné lásky.“ Přijďte i vy spoči-
nout do kostela na první pátek v 17 hodin.   

Příprava ke křtu dítěte / 21. 11. 2021
Křest je první a důležitou svátostí každého, koho 
osloví učení Ježíše Krista a rozhodne se pro křes-
ťanství jako pro svou životní cestu. Přijmout Je-
žíšovo učení však lze pouze jako celek: když ho 
uznám za Božího Syna (což je podstatná a hlavní 
podmínka, abych mohl být vůbec uznán za křes-
ťana), pak vše, co říká, musí být Pravda (protože 
žádný člověk není schopen vědět víc než Bůh). 
Toto a  mnoho dalšího si musí rozmyslet dospě-
lý člověk dříve, než dá souhlas ke svému křtu. 
Podle starobylé tradice se v církvi křtí i malé děti, 
ovšem pouze tehdy, když je alespoň jeden z  ro-
dičů křesťanem tak, jak to bylo právě popsáno. 
Proto se před křtem malých dětí koná hodinové 
setkání obou rodičů, kteří o křtu svých dětí uva-
žují.  

Zasedání pastorační rady / 23. 11. 2021
Dvě říjnové neděle jsme vybírali členy do nové 
pastorační rady bubenečské farnosti. Z  tajných 
voleb, v  nichž každý přítomný farník mohl za-
kroužkovat čtyři jména, nakonec vzešlo toto 
desetičlenné grémium: P. Miloš Szabo (jako 
předseda), Anežka Holečková (zastupující cha-
ritní činnost farnosti), Matej Jendroľ (dosavadní 
člen ekonomické rady a správce farního centra), 
dále Patrik Benda, Eva Červená, Ondřej Fajstavr, 
Eva Kličková, Šárka Kopová, Kateřina Trlifajo-
vá a  Jiří Václavek. První řádné zasedání tohoto 
důležitého farního orgánu proběhne v  úterý 9. 
listopadu, začínáme společně slavenou mší sva-
tou a kromě organizačních záležitostí (ustavení 
místopředsedy PRF, zapisovatele a volby zástup-
ce do ekonomické rady farnosti) bude nejdůleži-
tějším bodem jednání zapojení naší farnosti do 
přípravy celocírkevní synody, svolané papežem 
Františkem. 

Žehnání adventních věnců / 28. 11. 2021
Adventní věnce, jak je dnes známe (se čtyřmi 
svíčkami), mají svůj původ v  luteránském Ně-
mecku a původně šlo o pomůcku pro děti, které 
tímto způsobem počítaly, kdy už budou Vánoce, 
přičemž kromě 4 bílých svíček, představujících 
neděle, v onom roce 1839 na dřevěné kolo připev-
nil ještě 19 menších červených, symbolizujících 
všední dny. Od té doby se adventní věnec stal 
ozdobou mnoha domácností, a  to dokonce bez 
ohledu na to, zda je někdo věřící – jako dekora-
ci ho rádi využívají i nevěřící. Pro nás katolíky by 
však adventní věnec měl přeci jen zůstat pouze 
pomůckou, nikoli jedinou přípravou na Vánoce. 
Abychom na podstatu adventní doby opravdu 
nezapomněli, na první adventní neděli si věnce 
v kostele necháváme požehnat.   
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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 nešpor 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. 11. 2021  slavnost Všech svatých (17:30)
  1. 11. 2021  Modlitba za Bosnu a Hercegovinu (18:15)
  2. 11. 2021  Dušičková mše na hřbitově (15:00)
  5. 11. 2021  výstav eucharistie (17:00)
  7. 11. 2021  sbírka na Arcidiecézní charitu (9:00, 10:30)
11. 11. 2021  zasedání ekonomické rady (18:00)
21. 11. 2021  jmenování nové pastorační rady (9:00)
23. 11. 2021  zasedání pastorační rady (17:30)
28. 11. 2021  žehnání adventních věnců (9:00, 10:30)

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie


