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Vážení a milí farníci,
vstoupili jsme opět do adventní doby. Nevím
jak vám, ale mně se zdá, že příliš rychle. Jakoby mi stále něco chybělo – něco, na co jsem byl
zvyklý. Přitom nejednou jsem i před kamarády
zkonstatoval, že letošní rok jsem pozoroval, že
je mnoho záležitostí jaksi „v pořádku“: poslední zima byla dokonce i v Praze se sněhem, na
jaře přibývalo tepla pozvolně, a nikoli skokem,
jak tomu bývalo po jiné roky, v létě se dokonce vyskytovaly několikadenní bouřky a podzim
přinesl barvy, které se udržely v přírodě ještě
i koncem listopadu. Stejně tak jsem se s povděkem Bohu i vám chlubil kolegům, že i když
jsme covidové šílenství (myšleno objektivně
i subjektivně, ať si to každý přebere po svém)
nepřekonali a nezvítězili jsme nad ním, svatogothardská farnost nejenže nepřestala existovat, ale snaží se i nějak fungovat. A ve velmi
živé vzpomínce na období říjen-prosinec 2020
také mohu konstatovat, že jsem zdravější, optimističtější a s úlevou pozoruji, že i lidé kolem
mě jsou méně ustrašení a více odvážní.
A přesto: cítím v sobě jakýsi tichý a plíživý neklid. Jako by se něco mělo stát, jako by „něco“ viselo ve vzduchu, jako by se ode mě, od nás něco
očekávalo. A já vlastně ani nevím co. Mohu se
tím samozřejmě zabývat, mohu to analyzovat,
mohu psát přesvědčivé články o tom, že je to
Boží znamení a volání, abychom se probudili
a konečně něco začali dělat.
Anebo… mohu se snažit prožívat právě tento
stav a tento čas s Bohem, aniž bych přesně věděl, co se má stát a co se stane. Očekávání. Připravenost. Bdělost. Aktivní naslouchání.
Právě v prosinci, tedy v adventní době, probíhá nejdelší část synody o synodalitě na lokální
úrovni. Tedy na té naší. Když se na závěr synody sejdou pozvaní biskupové i jiní hosté do
Vatikánu, aby zpracovali podněty, které vzešly
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právě z této fáze, jak znám trochu papeže Františka, určitě do přítomných bude šít a bušit, aby
se jejich zasedání zkrátila na minimum, aby
nevytvořili stohy spisů a papírů, které se uloží jako památka na dění v církvi, ale aby s tím,
co se zjistilo, něco dělali. Nebojím se, že by se
u Svatého Stolce nesešlo dost názorů a podnětných myšlenek. Otázkou zůstává, zda budou
z Evropy, kde žijeme my. Stejně jako jsme byli
papežovou aktivitou na začátku zaskočeni my,
evropští kněží, byla pravděpodobně zaskočena
i větší část laického katolického společenství.
Co se po nás chce? Proč církev konečně nezačne něco měnit pro nás a nezačne se více zabývat podstatnými věcmi.
A právě o to jde. O ty podstatné věci. V životě,
v nás, v církvi. Adventní dobu jsem měl vždy
rád. Protože to byla doba klidu, pohody, radostného očekávání, vytváření atmosféry pro
příjemné prožívání Vánoc, nákupu dárků, které překvapí mé blízké a vyvolají jim úsměv na
tváři. Do toho poslední roky přibyly adventní
trhy, návrat klasických rorátních mší a nabídka prožít Vánoce někde v exotických krajinách,
i když ne pro nás kněze…
Co však je podstatou adventu? Toto období
vzniklo v církvi jako období pokání a sebezapření – bylo velmi podobné postnímu období právě v tom, že se křesťané postili (a nám
z toho dodnes zbyl pouze poslední Štědrý den,
kdy během dne nejíme právě proto, abychom
se pak večer mohli pořádně nacpat), více času
věnovali večerním čtením Bible a rannímu přijímání eucharistie (protože podle tehdejších
pravidel mohli přijímat pouze po hladovění od
půlnoci a do večera by to nevydrželi). To vše
nebyla pohoda, jak si ji představuji, a už vůbec
ne taková, jakou bych ji chtěl mít v roce 2021.
Nicméně…
Kdoví… Možná je opravdu čas něco změnit.
Prožít advent jako dobu určitého vnitřního neklidu a laskavého varování, zda máme ve svých
hodnotách a prioritách vše v pořádku. Zda
jsme se příliš nezakuklili do pohodlných a zajištěných budov, včetně našich domů a kostelů.
A zda stejný klídek neočekáváme i od církve.
A vlastně i od Boha samotného…
Nuže, vstoupili jsme do adventu. Jsem rád, že
spolu. My jeden s druhým, i my s papežem.
I když možná od nás očekává větší probouzení,
než je pouze to ranní, abychom stihli aspoň jedny letošní roráty…

B O H O S L O V C I 			

Na samém konci října se uskutečnila schůzka
prezidenta Bidena s papežem Františkem. List
The Washington Post ji pojmenoval jako setkání dvou nejmocnějších katolíků na světě. Jako
podnětnější jsem ovšem vnímal reakci kněze
ze státu Virginia, který na Twitteru promptně
zareagoval komentářem říkajícím, že dvěma
nejmocnějšími katolíky jsou dvě kontemplativní řeholnice neznámé světu.
Rozhodně nechci dělat nějaké narážky na oba
světové lídry, ani nepopírám, že v našem světě nesou oba nesmírnou tíhu zodpovědnosti.
Tento tweet ale krásně provokuje skutečnost
historicky danou, vyjádřenou současnou celospolečenskou filosofií; zvláště v našem euroatlantickém prostoru. Skutečnost ztráty
citlivosti a vnímavosti pro duchovno. Plodem
tohoto společenského nastavení je i upozadění
modlitby pro její „neprokazatelnost“ výsledků. Přitom právě Svatý otec tolik vybízí k její
potřebě, potřebě prostoupení lidské činnosti
modlitbou; jako například u celocírkevního synodálního procesu.
Jsem nesmírně vděčný za prostor, který pro
modlitbu v semináři máme. Je to i velká zodpovědnost naložit s tímto darem co možná nejlépe. Také bych si ale přál, aby modlitba prostoupila naši každodennost a abychom i díky ní
viděli svět v její perspektivě. Protože Bůh není
mrtev, zázraky se stále dějí, jen se bojíme na ně
ukázat a pojmenovat je.
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Milí farníci,
v druhé polovině října, na památku sv. Jana
Pavla II., jsme spolu s olomouckými seminaristy a jejich i našimi představenými oslavili
třicáté výročí návratu kněžského semináře
z Litoměřic zpátky do Prahy a Olomouce. Po
slavnostní mši bylo představeno k tomuto výročí vydané CD Zpěv a hudba v Arcibiskupském
semináři a kniha Jak se žije v semináři s podtitulem O minulosti, současnosti a budoucnosti
kněžského povolání v Čechách.
Během večera mnohokrát padl výraz „litoměřický exil“. Nechci zde hodnotit, jak moc je to
patřičný termín, protože má formace ke kněžství nebyla kontrolována komunistickým režimem a mé studium nebylo chápáno jako něco
nežádoucího, co muselo být vyčleněno z Univerzity Karlovy a vyhnáno pryč z Prahy. Přesto
dávám tento výraz do uvozovek – a to především z důvodu, že pro některé bohoslovce jsou
Litoměřice domovskou diecézí…
Za několik týdnů a dnů budeme slavit Vánoce.
Budeme slavit dny, během nichž z evangelia
podle Matouše uslyšíme o tom, jak se Josef ve
snu od anděla Páně dozvídá o hrozícím nebezpečí ze strany Heroda, a proto utíká s Ježíšem
a Marií do Egypta. Evangelium nám sice neříká
nic o tom, jak dlouhou dobu musela Svatá rodina v tomto exilu strávit, říká nám však, že to
všechno Josef dělal pro Ježíšovo dobro a že Bůh
Josefovi natolik důvěřoval, že se rozhodl v této
situaci zasáhnout skrze projev Josefovy odvahy.
Josef se pak ukazuje jako ten, pro nějž není zas
tak důležité, kde se jeho život odehrává, ale že
se odehrává vedle Ježíše.
V tomto duchu přeji každému z vás požehnané
Vánoce. Aby v centru Vánoc byl pro nás, jako
pro svatého Josefa, narozený Ježíš. Nezmizí
pak sice veškeré naše obtíže ani se z ničeho nic
nevyřeší všechny životní komplikace. Ale i když
budeme kdekoli – doma, nebo někde v „exilu“,
kde to není podle našich představ – všechno
naše jednání a konání dostane správný směr.
A všechno, co děláme pro ostatní, nebude pouhým divadlem, ale projevem Boží důvěry v naše
lidské schopnosti.

K U R Ý R
Děkujeme všem, kteří na farnost pamatují na
svých výletech a cestách. V uplynulých týdnech
poslali pozdrav ostatním svatogothardským
farníkům tito naši blízcí:

CA´ SAVIO – Posíláme pozdrav z dovolené
v Benátkách. Eva (Žaloudková) – babička, Matěj (syn), Rebekka (snacha), Lilja a Felix (vnoučata)
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Mezi poštou, která k nám v předchozím měsíci
doputovala, byl i e-mail z dalekého a exotického Bhútánu:
Dear Dr. Milos Szabo,
Greetings from Bhutan, your letter dated 9. 6. 2021 just reached me a few days back. Your letter was rightly addressed
to the place where I was the Jesuit Provincial a few years
back.
In 2018 I have come back to Bhutan permanently to my home
country. I am the the parish priest and since I am the only
Catholic priest here, the Bishop of Darjeeling under whose
Diocese Bhutan is attached, he has made me the Episcopal
Vicar.
This note is just to make contact and to say that your letter
was not ignored. I really appreciate the sentiments expressed in them.
I hope to hear from you and will be happy to be in contact.
We are very few Catholics in the officially Buddhist country.
However, the few of us are happy to be Christians and feel
privileged to know Jesus.
Warm regards,
Fr Kinley Tshering, SJ

V českém překladu:
Vážený pane doktore Miloši Szabo,
Zdravím Vás z Bhútánu, Váš dopis z 9. 6. 2021
jsem obdržel teprve před několika dny. Byl
správně adresován na místo, kde jsem byl před
několika lety jezuitským provinciálem.
BELL´ABRUZZO – Mandiamo un saluto
dell´autunno Italia, dove siamo per la prima
volta su tre. Vladimír & Jája (Píšovi) a Valinka.
P. S. Divertiti noc Google Traduttore

V roce 2018 jsem se natrvalo vrátil do své rodné
země Bhútánu. Působím zde jako farář, a protože jsem jediným katolickým knězem v zemi,
biskup z Darjeelingu, pod jehož diecézi Bhútán
spadá, mě jmenoval i biskupským vikářem.
Tuto informaci Vám píšu pouze proto, abyste věděl, že náš kontakt funguje a abych Vám sdělil,
že Váš dopis neignoruji. Velmi si vážím všech
pocitů, které jste v něm vyjádřil vůči naší zemi.
Doufám, že se mi opět ozvete, a budu rád, když
zůstaneme v kontaktu.

SANTUARIO DO MONTE, MADEIRA – Drazí
farníci, zasílám vám srdečný pozdrav z Madeiry od hrobu našeho posledního (zatím) českého
krále, jehož památku si ve farnosti každoročně
připomínáme. VIRIBUS UNITIS. Michael (Heres)

V oficiálně buddhistické zemi je nás katolíků
velmi málo. Těch několik málo lidí je však šťastných, že jsou křesťany, a cítíme jako čest, že
jsme mohli poznat Ježíše.
Srdečně Vás zdravím,
P. Kinley Tshering, SJ
Thimphu – BHUTÁN

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.
Botswana
6. prosince 2021 – 2. ledna 2022
Botswana, kterou starší lidé znají spíše pod názvem Bečuánsko, je mezi africkými zeměmi tak
trochu jako zjevení: i přes své řídké osídlení je
dnes tato kdysi velmi chudá země jedním z mála
afrických států, kde strmě roste ekonomika i životní úroveň obyvatelstva. Už od roku 1988 se
může nepřetržitě chlubit také nejnižším koeficientem korupce, a naopak nejvyšším stupněm
stabilní demokracie ze všech afrických zemí. Toto
pozitivní hodnocení však kalí skutečnost, že téměř čtvrtina všech obyvatel Botswany je nakažena
virem HIV, způsobujícím nemoc AIDS. Tento fakt
vyvolává i v církevních kruzích někdy až vášnivou
polemiku o potřebě či naopak morální nevhodnosti bezplatné distribuce antikoncepce mezi domorodé obyvatelstvo.
Podle skalních maleb v poušti Kalahari, starých až
kolem 75 tisíc let, jakož i podle dalších výzkumů,
patří tato část zeměkoule mezi místa, kam vědci
řadí první výskyt moderního člověka. I když dnes
tvoří největší část botswanských občanů kmen
Tswana, jenž dal zemi i název, je to právě tento
jihoafrický stát, kde dodnes žijí cca 3 % nejstaršího etnika na zemi, zvaného San, patřících mezi
tzv. Křováky. Na zdejší pastviska se však postupně
stahovaly i jiné kmeny, které už na přelomu letopočtů utíkaly před stále expanzivnější mouchou
tse-tse, likvidující jim dobytek.
I když dnes mluvíme o dějinách Botswany, je nutné připomenout, že většina afrického kontinentu,
včetně jižní části, se neřídila evropským způsobem myšlení, jemuž je vlastní i přesné dělení půdy
a vyměřování hranic. Až do 19. století se vymezovala území jednotlivých kmenů podle aktuální
situace, kam se kvůli živobytí i v důsledku počasí
a ročního období, ale také nemocí a populačního
vývoje, přesunuly. Teprve kolonizátoři z Evropy
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začali s měřením a hlídáním hranic, které nešlo
libovolně překračovat, jakož i s oceňováním pozemků, které měly své konkrétní majitele. V tomto procesu bylo původní obyvatelstvo zcela mimo
dění, což v některých zemích dodnes vede k nespokojenosti a ke snaze vypořádat se s minulostí
i násilnými kroky, včetně vyhánění nepůvodního
obyvatelstva a ničení soch dobyvatelů.
První hranice byly vytyčeny roku 1852, když na
jihu vznikla dnes již neexistující republika Transvaal, v roce 1884 se vyměřila hranice na severu
a o rok později, když anektovala toto území britská koruna, se definitivně (a geometricky nikoli
v terénu, ale na mapě podle poledníků) stanovila
i hranice západní.
V té samé době se mezi domorodé obyvatelstvo
dostávají první křesťanští misionáři, ovšem na
rozdíl od severní Afriky jde vesměs o protestantské, většinou laické kazatele, kteří zde zakládají
školy a nemocnice. Tento nepříliš násilný způsob
ohlašování víry v Ježíše přináší záhy své ovoce,
a už před první světovou válkou náčelník Khama
III. prohlašuje luteránství za náboženství celého
kmene a mění podle nové víry i zvykové právo.
Velkým štěstím bylo, že Británie darovala Bečuánsku nezávislost dříve, než vypuklo jakékoli povstání původních obyvatel, takže už v roce 1966 si
mohli sami zvolit vládu i prezidenta, jenž je zároveň úřadujícím premiérem. Botswana se tak stala
prvním demokratickým státem na území Afriky
a tato demokracie nebyla dosud nikdy přerušena
totalitním, diktátorským ani vojenským režimem.
Večer věnovaný Botswaně – 6. prosince 2021:
18:15 prezentace základních informací (Gabriel
Heller), historických a náboženských souvislostí
(P. Miloš Szabo) a monitoring současného dění
v zemi (Jiří Václavek)

D U Š I Č K O V Ý

S V Í C E N

Od roku 2017 stojí u sochy Lurdské Panny
Marie v zadní části kostela tzv. dušičkový
svícen. Toto malé místo může být pro každého z nás tichým koutem modlitby, kde můžeme vzpomínat a modlit se za spásu duší
svých blízkých:
• pohled na ozářenou tvář Ježíšovy Matky
nám může posilnit naději, že tak jako ona
byla vzata do nebe a je navěky se svým Synem, i my se můžeme ve věčnosti se svými
zemřelými nejen potkat, ale setrvat s nimi
v plném porozumění, prozářeni dokonalou
Boží láskou;
• pohled na svícen nám může připomenout
tři základní ctnosti: víru, že Bůh je spravedlivý soudce, který dobré odměňuje a zlé
trestá; naději, že toho dobrého bylo u těch,
za které se modlíme, více než toho zla; a lásku, která má sílu odpustit už zde na zemi,
aby nám i zemřelým mohlo být odpuštěno
i před Božím soudem;
• pohled na plamen rozsvícené svíčky nám
může dodat jistotu, že i po vyhasnutí pozemského života naše duše žijí dál.
V roce 2022 přibude k tomuto místu ještě
malý sešitek se seznamem lidí, kteří nám
umřeli, a to podle jednotlivých měsíců. Kdykoli tedy někdo přijde do kostela a zastaví
se zde na krátkou modlitbu, může při ní myslet nejen na ty své, ale i na blízké ostatních
farníků, které svěříme našemu společenství,
aby se za ně modlilo.
Proto v průběhu měsíce prosince můžete do
krabice vzadu za kostelními lavicemi, do níž
se vkládají GDPR formuláře, vložit lísteček
se jmény svých zemřelých rodičů, sourozenců, dětí, manželských partnerů, kamarádů,
sousedů, ale i učitelů či kněží, spolu s datem a rokem úmrtí. Tento seznam pak bude
od Nového roku součástí modlitebního zákoutí u Sv. Gotharda.
Zemřelí kněží, působící v naší farnosti, tam
budou uvedeni, nemusíte je tedy znovu
psát:
P. Miroslav Rajmon, † 3. 1. 1993
P. František Kautzký, † 18. 1. 1835
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P. Josef Sobotka, † 28. 1. 1920
P. Jaroslav Zrzavý, † 25. 2. 2002
P. Vojtech Homola, † 22. 3. 1999
P. Karel Merth, † 6. 4. 1984
P. Johan Kautzký, † 22. 5. 1801
P. Jan Petrásek, † 18. 6. 1955
P. Josef Pekárek, † 1. 10. 1978
P. Stanislav Novák, † 2. 10. 2006
P. Ladislav Sedlický, † 9. 10. 1836
P. Michal Kimák, † 24. 10. 2019
P. Alois Kánský, † 31. 10. 2008
P. Karla Uhlik, † 2. 11. 1871
P. František Krupka, † 25. 11. 1942
P. Josef Hermach, † 25. 12. 2002
Pokud chcete, aby byla v uvedený den výročí
sloužena za Vaše zemřelé i mše svatá v našem kostele, napište to prosím na lísteček
a zanechte tam na sebe číslo mobilního telefonu, abychom vás mohli co nejdříve kontaktovat.

C H A R I T N Í

Č I N N O S T

Milý čtenáři, neváhej!
Zajímá vás, co se dělo a co nás čeká? Neváhejte a čtěte!
Koncem října se v karlínském kině Atlas
uskutečnila plánovaná návštěva projekce
filmu Zátopek. Děj filmu je postavený na
rozhovorech australského rekordmana
Rona Clarka s Emilem Zátopkem, ve kterých se děj retrospektivně vrací do nejdůležitějších momentů Zátopkova soukromého
i osobního života. Film realisticky vypovídá
jak o nezlomné vůli sportovce, tak o překonávání překážek dvou lidí…
V nevelkém sále jsme se sešli v nevelkém
počtu, nicméně i tak jsme si za zvuku skandování „Zátopek, Zátopek…“ odnášeli silný
zážitek z dobrého filmu. Všem zúčastněným
děkujeme za milou společnost!
Na koci listopadu začíná doba adventní, tedy období, ve kterém se v očekávání
druhého příchodu připravujeme na oslavu
příchodu prvního. Co k tomu dodat? Neváhejme a zamysleme se nad tím, kdo, odkud
a kam přichází!
„Něco“ se bude dít 19. prosince v odpoledních hodinách před farou… Toužíte vědět,
co? Neváhejte a přijďte!
Neméně důležitou akcí, která nás čeká za-
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čátkem ledna, je Tříkrálová sbírka. Sháníme
koledníky, neváhejte a vystupte společně
s námi ze své komfortní zóny! Pozice „koledník“ není omezena ani věkem, ani genderem.
Tříkrálová sbírka je veřejná sbírka pořádaná Charitou České republiky. V naší farnosti bude prováděna dvěma hlavními způsoby.
Koledováním do kasiček v termínu od 1. 1.
2022 do 16. 1. 2022 a bezhotovostním převodem skrz přidělený QR kód (tato možnost
bude k dispozici od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022).
Naše farnost může, jakožto koledující subjekt, využít 65 % ze zde vykoledované částky. O projektu, který bychom tímto rádi
podpořili, vás budeme informovat v příštím
čísle. Zbylé finance vybrané ve sbírce budou
využity v rámci projektů Arcidiecézní charity Praha. Jedná se o výstavbu Komunitního
centra sv. Anežky v Praze 2 (určeného rodinám v nepříznivé sociální situaci), podporu
nového Komunitního centra sv. Zdislavy
v Kolíně (zaměřeného mimo jiné na služby,
které se týkají právní ochrany dětí) a pomoc
rodinám, seniorům a dětem v Bělorusku
a Uzbekistánu.
S přátelským pozdravem,
František a Anežka

B I B L E
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.
8. prosince 2021
126. BOŽÍ PŘÍTOMNOST
Exodus 33,1–23
Do tísnivé atmosféry předchozích kapitol
knihy Exodus, kde se dozvídáme nejen o závažnosti všech Božích přikázání, ale i o trestech za jejich svévolné porušení, proniká jako
světlo do tmy opakování Božího příslibu, že
svůj lid neopustil a že nadále trvá jeho závazek přivést vyvolený lid do zaslíbené země. Aby
se však Židé nestali součástí záhuby ostatních
starověkých národů, jakými byli například Jebusité, Chetité anebo Amorité, musí nejdříve
uznat svou vinu a činit pokání. Právě tento
postoj symbolizuje i vnější skromnost při odívání a odložení všech ozdob. Odpuštění a milosrdenství rovněž vyžadují pokorné a trpělivé
čekání. Nikoli proto, že by tento čas potřeboval Hospodin, ale proto, že člověk v čase může
přemýšlet nad tím, co je správné a kde zhřešil,
aby se podobných přestupků nedopouštěl opakovaně. Bude zajímavé sledovat, jak se v této
situaci chová Mojžíš, jak to vše prožívá mladý
Jozue a co mezitím dělají ostatní lidé.
15. prosince 2021
127. OBNOVENÍ SMLOUVY
Exodus 34,1–35
Opět je Mojžíš Bohem vyzván, aby zanechal lid
v táboře a vystoupil na horu Sinaj. Tentokrát
tam už přichází s nadepsanými kamennými
Deskami: jakoby nám všem bylo sdělováno, že
krok k odpuštění a obnovení přátelského vztahu s Bohem musí vyjít z naší strany: to my lidé
si musíme připomínat, jak máme žít, jakož i to,
v čem jsme se proti Bohu provinili. Následuje
hluboké a upřímné přiznání své tvrdošíjnosti
a prosba o smilování. Znění deseti přikázání se
mírně liší od toho, jak jsme ho slyšeli v kapitole
20. Neznamená to, že Bůh změnil původní texty, pouze se nám potvrzuje, že Deset slov, tedy
Dekalog, je pouze deset základních principů,
které se mají odrazit v každodenním životě
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v jeho pestrosti. Tentokrát je tedy zdůrazněno především to, v čem Mojžíšův lid Desatero
porušil. Když nakonec Mojžíš sestupuje z hory
Sinaj, ani si neuvědomuje, jak ho Boží blízkost
prodchla a jak mu hoří celá tvář. Až tak, že si
musel dát na tvář závoj. Smlouva s Izraelity je
obnovena a poté, co dokončí práce na svatyni,
lid může pokračovat v cestě pouští.
22. prosince 2021
BIBLICKÉ SDÍLENÍ
Exodus 25–34
Naposledy v roce 2021 se schází zájemci o studium Bible, aby si tentokrát bez kněze, ale po
modlitbě k Duchu Svatému, vzájemně sdělili,
co jim četba a výklad předchozích biblických
kapitol daly. Na první pohled šlo o nudné vyprávění, plné rozměrů a nezajímavých detailů
o materiálu či vybavení svatostánku. Hlubší
ponor do reálií doby, v nichž je Exodus psán
a finálně redigován, však odhaluje, že nejde
pouze o výčet čísel či přesného druhu látek
a použitých rostlin pro míchání oleje. Ze všech
těch přečtených stran doslova čiší krása i vážnost toho, co znamená zasvětit se Bohu. Přitom nejde pouze o Árona jako hlavního kněze
a jeho syny, ale o každého z nás. Protože vztah
k zasvěceným osobám, místům i časům není
otázkou nějaké povinnosti, ale projevem lásky
a úcty k Nejvyššímu. Vzít mu to, co mu patří,
a přiřadit tomu svůj vlastní výklad se najednou
nestává pouze lehkomyslností, ale jde o nejvyšší drzost a pýchu, stavějící se nad Hospodina. Krádež toho, co není nikoho z lidí. Krádež
toho, co je Boží. Není divu, že v této části Bible
je tolik zdůrazněno, že ten, kdo tak udělá, zaslouží si smrt. Protože i život je darem od Boha.
A pokud ho někdo nerespektuje, nezaslouží si
žít.

M Š E

S V A T Á

Ve starověkém Římě byla schopnost správně
číst, dobře vyslovovat a frázovat považována
za namáhavou práci. Pokud nečetli ze svých děl
sami autoři, bývala tato práce svěřována vzdělaným lidem. Kromě několika zmínek přímo v Písmu (Lk 4; Sk 13) nemáme žádné zprávy o tom,
jak v Ježíšově době probíhalo shromáždění v synagoze. Zdá se, že v prvním století se zde četla
a vykládala výhradně Tóra. Není úplně známo,
zda v prvních křesťanských shromážděních římské církve (kde se rodila naše západní liturgie)
navazovali spíše na zvyky synagogální anebo
na antický zvyk římských společností. Bezpečně můžeme službu lektora doložit ve spisech
Tertuliána (cca 160 – cca 220). Důležitost lektorů rychle narůstala, takže už na konci 3. století
zakazují synody v Kartágu a Laodiceji lektorům,
aby se chovali jako duchovní, protože jimi nejsou. Aby se však dodala této službě vážnost, bývali postupně do této služby uváděni tzv. malým
zasvěcením, odlišným od vysvěcení: lektorovi
byla podána kniha, ze které má při bohoslužbě
předčítat. V žádném případě biskup nevkládal
na lektora ruce, jako tomu bylo a je v případě
jáhna, kněze či biskupa.
V římské církvi se záhy objevilo striktní odstupňování služeb při liturgii, přičemž ten, který měl
být později jáhnem či knězem, musel nejdříve
projít „nižšími službami“, mezi něž patřilo i lektorství. Někteří pak zůstávali lektory po celý život, aniž by na žebříčku duchovních služeb postoupili dál. Naopak na počátku středověku se
stále více služba lektora vyprazdňovala, takže se
stala pouhým povinným stupněm před svěcením
na jáhna, a takto tomu vlastně bylo až donedávna.
Podobně tomu bylo i u služby akolyty, jehož
úkolem bylo původně doprovázet jáhna a pomáhat mu. V časech, kdy byla církevní organizace
v Římě rozdělena na sedm okrsků pod správou
sedmi jáhnů, měl každý z nich sedm spolupracovníků: šest akolytů a jednoho podjáhna, čili
hlavního akolytu. Tito byli postupně stále častěji vysíláni, aby přinášeli nemocným, starým
či uvězněným eucharistii. K tomu se přiřadily
další úkoly, jako byla péče o posvátné nádoby,
přinášení vody na umytí rukou, příprava kostela
na bohoslužbu, ale i hlídání u vstupu do kostela,
aby tam nevstupovali nepovolaní a věřící zase
aby neodcházeli z bohoslužby předčasně. Jako
se lektor ustanovoval předáním knihy, akolytovi
byl v obřadu ustanovení předáván kalich anebo
některá z liturgických nádob.
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Po druhém vatikánském koncilu se opět začalo
mluvit o zavedení těchto starobylých služeb (do
té doby nepřipadalo v úvahu, aby v kostelích četli Bibli anebo podávali svaté přijímání laikové),
diskuse však nebyla dokončena. Mezitím však
došlo k masivnímu rozvolnění těchto služeb,
takže na jednu stranu biskupové nadále ustanovovali lektory a akolyty, kteří pak po několika
měsících přijímali jáhenské svěcení, na stranu
druhou se již v kostelích běžně u čtení z Písma
střídali laikové, stejně jako při rozdávání či zanášení eucharistie potřebným.
K celé problematice se vrátil teprve papež František, když ve svém dokumentu Spiritus Domini
(2021) připomíná tyto starobylé služby a jmenovitě je otevírá vybraným mužům a ženám. Neopomíná však přitom zdůraznit jejich posvátnost
a krásu. Je teď na diecézních biskupech, jakož
i na nás ostatních, abychom jim vrátili místo, důležitost i obsah, který jim patří.
Pokračování Všeobecných pokynů k římskému misálu:
Ostatní úkoly
100. Není-li přítomen ustanovený akolyta, mohou být určeni k službě u oltáře a k pomoci
knězi a jáhnovi přisluhující laici, kteří: nesou
kříž, svíce, kaditelnici, chléb, víno, vodu; mohou být také pověřeni k podávání svatého přijímání jako mimořádní přisluhovatelé.
101. Není-li přítomen ustanovený lektor, ať se
určí k přednesu čtení z Písma svatého jiní laici,
skutečně způsobilí a pečlivě připravení k plnění tohoto úkolu, aby věřící z poslechu posvátných čtení pojali k Písmu svatému ve svém srdci srdečné a živé zalíbení.
102. Žalmista přednáší žalm nebo jiné biblické kantikum mezi čteními. Aby svůj úkol mohl
řádně zastat, je třeba, aby uměl zpívat žalmy
i správně vyslovovat a předčítat.
103. Mezi věřícími vykonává svůj liturgický úkol
schola cantorum nebo sbor. Pečují o správné
provedení různých druhů zpěvu těch textů,
které jim příslušejí, a podporují činnou účast
věřících na společném zpěvu. To, co je řečeno
o schole cantorum, platí přiměřeně i pro hudebníky, zvláště pak pro varhaníka.
104. Je dobré mít zpěváka anebo sbormistra,
aby řídil zpěv lidu a byl mu oporou. Kde není
schola, přísluší zpěvákovi vést různé zpěvy,
s patřičnou účastí lidu.

K R O N I K A
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Příjezd Jeho císařské Výsosti do Prahy se
uskutečnil 20. září zhruba o druhé hodině
odpolední, kdy pak z města byla provázena
jízdním oddílem měšťanských privilegovaných pražských myslivců, poté vystoupila
na královském Hradě a byla slavnostně přivítána vysokým duchovenstvem a světským
úřednictvem.
str. 43 – slp. 1
22. září o 10. hodině ranní se konaly na pláni mezi vesnicemi Velké Holešovice a Malé
Bubny velké manévry s přehlídkou za přítomnosti Jeho císařské Výsosti, nejjasnějšího pana arcivévody Karla, na kteréžto vyrukovala v největší parádě veškerá pražská
posádka, jakož i vojska umístěná v již zmíněném táboře.

Pamětihodné události v roce 1840 (pokračování)
str. 42 – slp. 1
V měsíci květnu panovala při trvalém suchu
prudká povětrnost a teprve 13. června se
v poledne z nebe spustil vydatný déšť.
Jan Hájek, usedlý ve vsi Předním Ovenci
v č. p. 4 nechal vlastním nákladem zcela
nově a dobrým zlatem dekorovat dva relikviáře, patřící farnímu kostelu, a 7. června je
opět tamtéž předal.
str. 42 – slp. 2
12. září přitáhlo c. k. rakouské vojsko o síle
téměř pěti batalionů1, totiž dva pěchotní
bataliony z regimentu2 arcivévody Rainera,
jeden batalion pěchoty barona Fleischera,
jeden batalion pěchoty barona Trappa a jeden batalion císařských polních myslivců, do
velmi pěkně zařízeného tábora u vsi Malých
Bubnů. Tato vojska byla u Prahy soustředěna za tím účelem, aby Jeho císařské Výsosti,
nejjasnějšímu panu arcivévodovi Františkovi
Karlovi, bratru Jeho c. k. Veličenstva, našeho
nejmilostivějšího císaře a krále, předvedla
různé manévry a pořadové formace vojsk.

Této slavnosti bylo dopřáno nejkrásnější,
ba nejnádhernější počasí. Po jejím ukončení pak vojska defilovala před Jeho císařskou
Výsostí.
25. září odpoledne o 4. hodině byla Jeho císařská Výsost účastna bojového představení
dvou baterií jezdectva pod velením majora
Prantnera z 1. dělostřeleckého pluku. Po
jeho ukončení se Jeho císařská Výsost odebrala do pavilonu u jedné z bran tábora,
vkusně vyzdobeného vojenskými trofejemi,
k slavnostnímu čepobití uspořádanému
Jeho Jasností velícím generálem – polním
maršálkem von Windischgrätzem, k němuž
se též vedle Jeho Excelence pana Nejvyššího
purkrabího a Jeho knížecí Milosti pana knížete
str. 43 – slp. 2
arcibiskupa shromáždili všichni nejvyšší
hodnostáři civilních úřadů a české šlechty,
vojenské štáby a značný počet vysokých důstojníků. Jeho císařská Výsost se vrátila zpět
na c. k. Hrad až po 7. hodině večerní.

1 Batalion (= prapor) je vojenská jednotka, jejíž plný početní stav čítá v závislosti na době
a zemi sílu 300–1500 mužů.
2 Regiment (= pluk), skládá se z několika (zpravidla 2–4) bojových praporů (batalionů).

A K T U A L I T Y
Roráty při svíčkách / 2., 9., 16. a 23. 12. 2021
K adventu patří nejen vnější, ale především duchovní příprava na slavnost Narození Ježíše Krista,
k níž můžeme zařadit jak cvičení se v sebeovládání, tak i naslouchání hlasu proroků, obsažených ve
Svatém Písmu. Obojí lze spojit při návštěvě rorátních mší u Sv. Gotharda každý čtvrtek ráno v 6:30,
a to včetně posledního adventního čtvrtku 23. prosince. Abychom si trochu vykreslili atmosféru temnoty světa, do níž očekáváme to pravé a silné Světlo, opět po roce budou v lodi kostela při mši svaté
svítit pouze plameny svíček.
Výstav eucharistie / 3. 12. 2021
Další možnost, jak se zamyslet nad stavem svých
duší a věnovat čas Tomu, jenž přišel na svět mezi
nás, aby nám přiblížil cestu k věčné radosti. Dokonce On sám, Ježíš Kristus, se stal touto Cestou:
když svůj život budeme připodobňovat tomu jeho,
můžeme mít jistotu, že tento cíl nemineme. Poznat
Ježíšův způsob života můžeme pouze tehdy, když
ho budeme více pozorovat a ve svém srdci o něm
přemýšlet. Je opravdu přílišným požadavkem najít
si na takovéto dobrovolné zastavení se v kostele
před vystavenou Svátostí půlhodinu měsíčně?
Příchod svatého Mikuláše / 5. 12. 2021
Protože vigilie svátku svatého Mikuláše letos připadá na neděli, probíhají intenzivní jednání s tímto nebeským patronem dětí, aby si tentokrát svůj
příchod mezi lidi uspíšil a přišel mezi nás už dopoledne. Kdyby to stihl už na mši svatou v 10:30, bylo
by to fajn. Pokud tato jednání dospějí do zdárného
konce, rodiče dostanou o tom zprávu elektronickou poštou, aby děti dobře oblékli a připravili je na
to, že Mikuláš přináší dárky pouze těm, které jsou
hodné i v kostele. Jediná zpráva, která se k nám do
uzávěrky tohoto čísla Gotharda dostala, je – tentokrát by měl přijít světec pouze s andělem…
Adventní nešpory / 10. a 17. 12. 2021
Jsou mezi námi určitě takoví farníci, kteří nejsou
líní ani méně zbožní, ale jednoduše jim ranní mše
v adventu opravdu nevyhovují. I pro ně máme nabídku, jak bez větší námahy mohou adventní čas
prožít ve větší usebranosti a v modlitbě, a to spolu s dalšími věřícími. Společné modlitbě Bůh slíbil
vyslyšení. A úmyslů, které bychom rádi Pánu Bohu
předložili, je určitě i letos dost: nejen v našich rodinách, ale i v celé naší vlasti, dokonce i na celém
světě. Každý adventní pátek večer se v 17 hodin můžete přijít společně pomodlit žalmy – tedy stejné
modlitby, jaké se modlil i Ježíš. Nemusíte si s sebou
nic nosit, vše již bude připravené a vytištěné.
Návštěvy nemocných a starých / 17. 12. 2021
Prosinec je posledním měsícem v roce, čímž nám
všem připomíná, že jsme o jeden rok starší, a tím
i blíže ke konci své pozemské životní cesty. Někteří
dospívají, jiní zrají a je zcela logické, že dalším postupně ubývá sil i zdraví, takže se dostali do situa-
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ce, že se již neodváží vyjít z domu ani pro nákup základních potravin, natož do kostela. Pro tyto naše
spolufarníky je určeno páteční dopoledne týden
před Vánocemi, kdy je navštíví kněz, aby je povzbudil, krátce si s nimi promluvil a posilnil je svátostmi
(zpověď, eucharistie, pomazání nemocných). Prosíme příbuzné, aby návštěvu domluvili e-mailem do
neděle 12. prosince 2021.
Předvánoční zpovídání / 21. 12. 2021
Před příchodem návštěvy se snažíme dát do pořádku naše domy a byty, před připomínkou příchodu
Ježíše k nám lidem je tomu podobně. Pro nás, kteří
věříme v Boha, by však nemělo jít pouze o úklid domácností, ale v první řadě o úklid v našich duších:
při zpytování svědomí poznat, co jsme udělali jinak,
než chce Bůh (tedy, co je naším hříchem), a pak to
přijít vyznat ve zpovědi, abychom touto svátostí
byli s Bohem smíření. Ke zpovědi lze kromě prvního pátku a neděle přijít do kostela půl hodiny před
každou mší svatou, v úterý 21. prosince odpoledne
od 15 hodin budou navíc k dispozici dva zpovědníci.
Vánoční výzdoba kostela / 22. 12. 2021
Ani letos se kostel sám před Vánocemi neuklidí,
stromky se samy nepostaví a nádherně zrekonstruovaný betlém nesestaví. Kvůli různým nemocím,
izolacím či karanténám lze navíc předpokládat,
že těch dobrovolníků, kteří přijdou pomoct, bude
letos ještě o něco méně. Proto naléhavě prosíme,
abyste si našli čas a přišli ve středu před Štědrým
dnem do kostela. Za poslední roky jsme se již naučili poměrně efektivně využít všechny síly a rozdělit si úkoly tak, aby celá příprava netrvala déle než
1,5 hodiny. Začínáme hned po večerní mši svaté!
Obnovení manželských slibů / 26. 12. 2021
Hned po slavnosti Božího hodu vánočního (v sobotu 25. prosince) následuje neděle, která je zároveň
nejen svátkem svatého Štěpána, ale i Svaté rodiny,
tedy připomínkou toho, že Ježíš byl i jako Boží Syn
skutečným člověkem, jenž vyrůstal v rodinném
prostředí, kde se učil různým lidským dovednostem. Právě od něho mohou dostat posilu všechny
páry, které si kdy slíbily lásku, úctu a věrnost – obnovení těchto slibů proběhne při každé nedělní mši
svaté, mohou přijít jak ty páry, které prožívají medové týdny a jejichž vztah stále kvete, tak ty, které
procházejí krizí či jakoukoli bolestí.
Poděkování na konci roku / 31. 12. 2021
A to je opravdu konec roku 2021, tedy nejen silvestr
s ohňostrojem, zábavou a otevíráním šampaňského. Než hodiny odbijí půlnoc, sejdeme se opět na
chvíli večer v kostele, abychom poděkovali za to, co
se v uplynulém roce stalo. Anebo si před Bohem poplakali. Zkrátka, svátostný Ježíš byl s námi po celý
rok, ať se s námi dělo cokoli dobrého či zlého. A to
je dostatečný důvod pro to, abychom s ním chtěli
být i letošního 31. prosince.

T I R Á Ž
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MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. GOTHARDA
úterý
17:30
středa 17:30
čtvrtek
6:30 (roráty při svíčkách)
pátek
17:30
neděle
7:00 (tichá bez varhan)
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 elektronickou 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 každý 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 kasičky kostela ve zdi anebo jednorázovým převodem či trvalým příkazem na číslo účtu farnosti
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
2., 9., 16., 23. 12. 2021
roráty při svíčkách (6:30)
3. 12. 2021
výstav Eucharistie (17:00)
5. 12. 2021
sbírka na bohoslovce (7:00; 9:00; 10:30)
5. 12. 2021
setkání se svatým Mikulášem (10:30)
6. 12. 2021
Modlitba za Botswanu (18:15)
8. 12. 2021
slavnost Neposkvrněného početí P. Marie (17:30)
17. 12. 2021 návštěvy nemocných farníků (9:00–12:00)
21. 12. 2021 předvánoční zpovídání (15:00–17:00)
22. 12. 2021 vánoční výzdoba kostela (18:30)
24. 12. 2021 dětská vánoční mše (16:00)
24. 12. 2021 půlnoční mše svatá (24:00)
26. 12. 2021 obnovení manželských slibů (7:00; 9:00; 10:30)
31. 12. 2021 poděkování na konci roku (17:30)

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

BOHOSLUŽBY O SVÁTCÍCH
24. 12. 2021
25. 12. 2021
26. 12. 2021
31. 12. 2021
1. 1. 2022

vigilie slavnosti Narození Páně – 16:00; 24:00
slavnost Narození Páně – 9:00; 10:30
svátek svatého Štěpána i Svaté Rodiny – 9:00; 10:30
Te Deum: poděkování na konci roku – 17:30
slavnost Matky Boží Panny Marie – 9:00; 10:30

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

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie

