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Vážení a milí farníci,
kromě oblasti zdravotnictví, kde jsme déle 
než rok sledovali jak stav hospitalizovaných 
pacientů a počet volných lůžek, tak i kapaci-
ty odborného personálu, jenž se o nemocné 
staral, je v poslední době nejvíce v hledáčku 
veřejné pozornosti oblast školství a  vzdělá-
vání. Způsob výuky, jaký znala společnost 
již několik století, včetně prozkoušení naby-
tých znalostí a dovedností, se najednou mění 
a  zůstává nezodpovězenou otázkou, zda se 
ještě někdy vrátí tam, kde jsme ho na jaře 
2020 opustili. Při rozhodování kompetent-
ních orgánů by však měly hrát významnou 
roli i důvody, kdy a proč se vlastně prezenční 
povinná školní docházka zaváděla. Je prav-
dou, že celá tisíciletí se lidstvo vzdělávalo ve 
svém nebližším okolí a od svých nejbližších 
lidí: rodiče, vedoucí hlava rodu, příp. někdo 
zdatný v obci či kmenu. Jakmile se rozvinula 
společnost natolik, že se vzájemně propojo-
valy menší komunity do větších, vznikla na 
jednu stranu větší znalostní konkurence, na 
stranu druhou i  potřeba rozšířit vědomosti 
nejen na úroveň svého nejbližšího okolí, ale 
překonat ho a  rozvíjet dál. První zemí, kte-
rá zavedla povinnost rodičů či jejich zástup-
ců posílat své děti do institucionálních škol, 
bylo roku 1592 kalvinistické Sasko, následo-
vané roku 1598 Štrasburkem. V  rámci naše-
ho dnešního území se tak stalo v  roce 1683 
v  protestantském Slezsku. Zdůrazněním 
konfesního zaměření zřizovatele chci jenom 
podtrhnout skutečnost, že církev či církve 
už před těmito letopočty měly s výukou své 
zkušenosti a  často byly nositelkami prog-
resivních metod jak ve formě, tak i  obsahu 
vzdělávání.
Potřeba společné výuky však jde ruku v ruce 
i s potřebou společenské výchovy: pravá lid-
ská moudrost nespočívá pouze v absolvování 
co nejvyššího školního stupně či získání ně-

kterého z vysokoškolských titulů, ale naopak 
ve schopnosti proměnit vzdělání do praktic-
kého využití v lidské komunitě a pro lidskou 
komunitu. I v  tom je patrné, jak je důležité, 
aby se už od útlého věku dítě učilo nejen číst, 
psát a počítat, ale paralelně s tím i pomáhat, 
spolupracovat, odpouštět, ustupovat, dávat 
přednost a  vnímat druhé. A  to se nelze na-
učit online, to se musí člověk učit v reálu. 
V  nejbližších týdnech budeme patrně svěd-
ky pokusů a snah ze strany státu vrátit žáky 
a  studenty do škol a  učeben, ale pravděpo-
dobně i  argumentace ze strany jednotlivců, 
některých rodičů či stavovských organizací 
snažící se zpochybnit potřebu osobní účasti 
na výuce a  nalézt jinou, modernější formu 
výuky a  vzdělávání. A  my jako věřící bude-
me součástí tohoto názorového kolbiště, kde 
ještě nějakou dobu bude sice jasné, kdo má 
navrch (povinná školní docházka je součástí 
českého i  evropského zákonodárství), nic-
méně roční narušení regulérního chodu škol 
je v  dnešní superrychlé době příliš dlouhý 
interval na to, aby se kolem nás i  v  nás ne-
ozývaly i jiné kvazimoderní názory a návrhy.
Nejde mi o  to, abych někoho přesvědčo-
val či mu vnucoval svůj názor. Jen bych rád 
jako kněz i  pedagog poprosil, abychom při 
formování svých postojů a  jejich šíření dál 
použili odvěkou moudrost, zachycenou 
i v Bibli, která by měla být naším nejvyšším 
formačním materiálem, jelikož o ní vyznává-
me, že je Boží Slovo. Součástí této moudrosti 
je i praktické naplňování víry, naděje a lásky, 
a to v duchu Ježíšova osobního příkladu. On, 
ačkoli má božskou přirozenost, nelpěl na ní, 
dokázal „opustit“ dokonalost Božího života 
a  vyjít do nedokonalého lidského společen-
ství, kde se teprve naplno projeví kontrast 
lidské a Boží představy o tom, co je správné. 
Křtem jsme se stali Ježíšovými učedníky. Pa-
matujme proto, že jako On i my máme razit 
mezi dnešními názory především ty, které 
vycházejí z  Jeho nauky. Nejen teoretické ve 
školních učebních osnovách, ale především 
té praktické, která se žije mezi lidmi různých 
prostředí, původů, kultur i  povah. Opustit 
jakési bezpečí své rodiny a rodičovského do-
hledu a vydat se do rizika školní třídy může 
mít i jiný důvod než pouze epidemiologický.   
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Nedávno jsme při lectio divina rozjímali nad 
textem Janova evangelia o  Ježíši a  samařské 
ženě u Jakubovy studny (Jan 4, 5–42). O ženě se 
dozvídáme, že nejspíš nechce být viděna a nosí 
v sobě vnitřní zranění. Ježíš se v rozhovoru její 
rány či slabiny dotýká. Paradoxní je, že jedni 
z tohoto okamžiku pociťují něhu, s jakou to Je-
žíš činí, jakým balzámem je pro její duši. V dru-
hých, včetně mě, naopak převládá ono škub-
nutí, které přirozeně uděláme, sáhne-li nám 
někdo do našich ran fyzických nebo i vnitřních.
Jak to tak bývá, platí obojí a navíc zároveň. Ve 
vztahu s Pánem, a jistě jsme se o tom už nejed-
nou přesvědčili, musíme očekávat, že se neštítí 
sáhnout nám do našich ran. A to přesně silou, 
kterou jsme každý jednotlivě schopni snést, 
která v  nás ale zároveň nutně vyvolá reakci. 
Zprvu nejspíš bolestivou, ale už ta je začátkem 
procesu hojení. Bez ní by rána zůstala schválně 
ve skrytu přehlížena a začala by postupně hni-
sat a hnis by prostoupil celé tělo.
Čím hlubší rána je odkryta, tím náročnější pro-
ces nás čeká. Jisti si ale můžeme být tím, že On 
jde s námi. Vždyť i na jeho oslaveném těle po 
zmrtvýchvstání zůstávají jeho rány. A i ty naše 
byly dopuštěny, aby se nyní mohly ve světle 
Pravdy stát tou nejkrásnější částí našeho těla.

Milí farníci,
ke konci letošní postní doby jsem obdržel po-
zvání na mši svatou, při které má kamarádka 
přijala nové jméno, řeholní šat a  složila své 
první sliby v  Kongregaci Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského. Byly to silné duchovní 
chvíle.
To, co bych zde ale s vámi rád sdílel, je jedna 
z myšlenek otce Cyrila Johna, jezuity, který oné 
bohoslužbě předsedal. Ve svém kázání řekl, že 
nemáme dělat to, co se nám chce, ale to, co 
chceme. Neviděl jsem v tom zprvu žádný rozdíl, 
jenže pak doplnil konkrétní příklad, který byl 
navíc zcela o mně. „Ráno se mi nechce vstávat, 
ale chci vstávat, protože vím, pro co jsem se 
rozhodl.“ Tím „pro co jsem se rozhodl“ může 
být prakticky cokoli. Je to cíl, ke kterému smě-
řujeme, a  to někdy více a  někdy méně podle 
toho, jak se v daných chvílích, kdy jsme na kři-
žovatkách nabízejících vícero možností, rozho-
dujeme.
Platí to vlastně univerzálně, ale na onom vstá-
vání je to asi nejlépe vidět. Pokud chci ráno pro-
žít s  Hospodinem ve ztišení, musím překonat 
zápas s  budíkem, který zcela nekompromisně 
oznamuje čas pro rozhodnutí se, zda chci vstát 
dříve, než se spustí lavina povinností a  hluku 
dne, nebo zda vstávání ještě odložím, protože 
se mi ještě nechce…
Jsou to celoživotní boje, které občas vyhrává-
me a občas prohráváme. Ale žádná prohra by 
nás neměla odradit od toho, abychom se pus-
tili znovu do boje. Znovu se rozhodnout překo-
nat sám sebe a  v  daný moment dokázat rozli-
šit, jestli něco nechci, protože to k cíli nevede, 
nebo se mi pouze nechce.
Na konci května budeme slavit Slavnost Se-
slání Ducha Svatého. Snad tedy může být tato 
slavnost pro nás všechny více než jen jedno-
denní záležitostí v rámci liturgického kalendá-
ře. Snad může být konkrétní oslavou neustálé 
Boží pomoci pro překonávání sebe sama v nej-
různějších oblastech našeho života, kdy jsou 
věci nad naše síly.

P.S.
Mohu-li vás poprosit, modlete se se mnou za 
sestru Leonii, aby v síle Ducha Svatého směřo-
vala celý život k cíli, ke kterému se vydala. Dě-
kuji ;-).
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DUBAI – Všichni milí farníci, kteří mě znáte 
i  ne, zdravím Vás v  této postní době a  musím 
říci, že je to velmi náročné na sobě pracovat, 
ale stojí to za to… Z Dubaie Eva Netuková

Překlad do češtiny:

Drahý otče Miloši Szabo!

S  potěšením čtu Váš dopis o  podpoře běloruské 
katolické církve ve Vaší modlitbě. Obzvláště nyní, 
když nás epidemie koronaviru nutí být co nejdále 
jeden od druhého, je modlitba způsobem, který 
nám umožňuje posílit naši jednotu uvnitř Kris-
tovy církve. Vaše inciativa měsíční modlitby za 
jednotlivé země světa dokazuje, že ve Vaší farnos-
ti roste hluboké porozumění Evangeliu a  učení 
církve.
 
V  Bělorusku a  ve Vitebské diecézi, jíž jsem bis-
kupem, si stále neseme těžké otisky sovětské éry 
a  období militantního ateismu. Zároveň ovšem 
stojíme již dnes tváří v tvář nebezpečí morálního 
relativismu a  duchovní lhostejnosti. Domnívám 
se, že pro Vás není tajemstvím ani složitá politic-
ká situace, která v Bělorusku vygradovala v roce 
2020. Katolická církev solidarizuje v  Bělorusku 
se všemi, kdo během politických střetů nevinně 
trpěli, a  neúnavně se modlí za mír a  rovnováhu 
v naší zemi.
 
Chtěl bych poznamenat, že Vitebskou diecézi 
pojí s  českou katolickou církví bratrské vazby. 
V uplynulých letech spolupracovali naši partneři 
z  pražské Arcidiecézní charity s  charitou Viteb-
ské diecéze. Ovocem jejich spolupráce byla v roce 
2020 pomoc 480 dětem ze sociálně slabších ro-
din ve vitebské oblasti a rovněž nákup osobních 
ochranných prostředků proti Covidu-19. Tím, co 
toto vše umožnilo, byla otevřená srdce našich 
bratří a  sester z  České republiky. Bohužel hlu-
boká politická krize v Bělorusku jde ruku v ruce 
s ekonomickými problémy, které dnes Bělorusové 
zažívají.
 
Drahý otče Miloši Szabo, dovolte mi vyjádřit hlu-
bokou vděčnost za Vaši upřímnou touhu pomoci 
těm, kdo v Bělorusku potřebují obzvláště pomoci. 
Podaří-li se Vám nasbírat prostředky pro Běloru-
sy v  naší diecézi, zajistím já, jakožto biskup, že 
se tyto zdroje dostanou k těm nejzranitelnějším: 
k  početným rodinám, svobodným matkám a  si-
rotkům.
 
Ještě jednou mi dovolte vyjádřit Vám hluboké 
díky za Vaši duchovní práci, kterou jste se rozhodl 
vykonat společně s Vašimi farníky.

S láskou v Kristu a apoštolským požehnáním

Aleh Butkevič
vitebský biskup



Co může udělat pro mír ve světě obyčejný 
člověk? Nic? Jen čekat, co udělají vlády svě-
ta 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. Got-
harda sloužena mše za určitou zemi, po níž 
následuje přednáška, ukončená představe-
ním státní hymny. Celý měsíc se pak společ-
ně 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.

Bělorusko
3. května 2021 – 6. června 2021

Koncem května to bude přesně rok, co 
v  Minsku vypukly rozsáhlé nepokoje, trva-
jící dodnes: demokratická opozice vyzvala 
k  protestům proti vládnoucímu prezidentovi 
Lukašenkovi, jenž v zemi vládne tvrdou diktá-
torkou rukou a  je vlastně neomezeným pá-
nem Běloruska, zejména poté, co se v  srpnu 
2020 nechal pošesté zvolit prezidentem. Ne-
jen v Bělorusku, ale i v mnoha dalších zemích 
se najednou na volných prostranstvích začaly 
objevovat staré běloruské bílo-červeno-bílé 
trikolory, které Lukašenkův režim neuznává, 
oficiálně s odůvodněním, že je při nacistické 
okupaci Běloruska používal tehdejší fašistický 
režim. Místo této tradiční vlajky se Lukašenko 
vrátil k sovětskému modelu státního symbolu, 
s jediným rozdílem – odstraněním srpu a kla-
diva. 
Zvláštností Běloruska je, že ač jeho obyvatel-
stvo tvoří jeden z nejstarších slovanských ná-
rodů, až do konce první světové války neměl 
svůj vlastní stát, dokonce po většinu svých dě-
jin nebyli Bělorusové uznáváni ani jako samo-
statný národ. Území, které obývali, se nazýva-
lo Bílá Rus a stalo se vždy součástí některého 
ze sousedních státních celků. Kromě Litevské-
ho velkoknížectví nebo Polské republiky obou 
národů (Poláků a Litevců, pozn.) bylo nejčas-
těji zahrnuto do Ruského impéria, a  to buď 
v  rámci Kyjevské Rusi, anebo carského Rus-
ka. Ve všech případech se podařilo místním 
udržet vlastní kulturu, jazyk a  tradice, a  to 
i přesto, že zejména v období Sovětského sva-
zu docházelo k zákazu používání jakékoli bě-

loruské identifikace a k násilné rusifikaci, a to 
i  formou deportace původního obyvatelstva 
a přistěhováním tisíců rodilých Rusů z výcho-
du, kteří k Bílé Rusi neměli žádný vztah.
Tato komunistická politika jediného velkého 
národa se projevuje v  zemi dodnes, a  to jak 
v  oblasti politiky, tak i  v  oblasti náboženství. 
Vztah dvou prezidentů – Putina v Rusku a Lu-
kašenka v  Bělorusku – není zcela přehledný 
a  jejich občasná rivalita se střídá se vzájem-
nou podporou na mezinárodním poli v kritic-
kých okamžicích ohrožení své moci. 
Bělorusko bylo také jednou z  mála bývalých 
sovětských republik, jehož obyvatelstvo drti-
vou většinou odmítlo rozpad Sovětského sva-
zu a vyhlášení samostatnosti v srpnu 1991 bylo 
spíše reakcí nejistoty na politický puč v  Mo-
skvě, jehož se vylekali i v Minsku, než touhou 
po osamostatnění se. Již v  roce 1994 při prv-
ních prezidentských volbách v  zemi vyhrál 
odpůrce rozpadu SSSR Alexandr Lukašenko, 
který sám sebe staví do role zachránce Bělo-
ruska a ochránce tradičních běloruských hod-
not.
Oficiálně je v zemi zaručená náboženská svo-
boda, nicméně římskokatolická církev je ostře 
sledovaná zejména proto, že je podezírána 
z šíření cizích kulturních vlivů (rozuměj z Pol-
ska) a činnost kdysi zakázané řeckokatolické 
církve nebyla zatím úředně povolena a hlava 
řeckokatolíků archimandrita Sergiusz Gajek 
sídlí v Londýně, bez možnosti trvalého návra-
tu do vlasti.  

Večer věnovaný Bělorusku – 3. května 2021:
18:15 prezentace základních informací (Tomáš 
Dynybyl), historických a  náboženských sou-
vislostí (P. Miloš Szabo) a monitoring součas-
ného dění v zemi (Eva Kličková)
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To, že je naše komunita u Sv. Gotharda 
považována za živou farnost, mě pochopi-
telně těší. V samotném přívlastku „živá“ je 
totiž obsaženo i slovo „život“, který vysti-
huje nejen přítomnost živých osob různých 
věkových kategorií, ale především jejich 
vzájemné propojení, projevující se v dal-
ších činnostech a aktivitách, jichž bylo 
před koronavirovou krizí přehršle. Jsem si 
však stále vědom toho, že život farní obce 
musí být založen nikoli na faráři, i když 
je důležitou osobou, ale přímo na Bohu. 
Proto vítám i malá modlitební společenství, 
která nás všechny podepírají a vyprošují 
požehnání pro naše farní společenství. Ka-
ždý pátek přede mší svatou vede večerní 
modlitbu nešpor Josef DATEL. 

Nevyrůstal jsem v praktikující věřící rodině, 
k  víře jsem se proto dostával jen postupně. 
Jak se později ukázalo, na mé cestě k  víře 
byl zásadní jeden večer strávený s  babič-
kou, když mi bylo asi 10 let. Zaujalo mě, jak 
upřímně Pánu Ježíši děkovala za prožitý den, 
a já vnímal, s jakou samozřejmostí Ho brala 
jako nedílnou součást svého života. Pro mě 
to byl úplně nový a silný prožitek, který jsem 
do té doby neznal. Když jsem koncem 90. let 
začal intenzívněji hledat Boha a  víru, byla 
to právě babiččina slova, která se vynořila 
z  hlubin dávných vzpomínek. Krátký záži-
tek, který mi ukázal další směr, kterým se 
babičce podařilo předat víru ob jednu gene-
raci a přes vzdálenost 30 let. Jak málo někdy 
stačí, aby se člověk dozvěděl to podstatné… 
S denní modlitbou církve jsem se setkal krát-
ce po křtu a od začátku mě zasáhla vnitřní 
krása této liturgie, ať zpívaná, nebo recito-
vaná. Hluboké myšlenky, nádherné básnické 
obrazy starých židovských žalmů, modlitba 
promodlená mnoha generacemi v  průběhu 
celé historie křesťanství od jeho počátků. 
Někdy obtížně srozumitelné pasáže, pro-
mlouvající k nám přes most mnoha staletí… 
Když jsem byl osloven otcem Milošem, zda 
bych ve farnosti mohl vést modlitbu nešpor, 
s  radostí jsem souhlasil. Chtěl jsem zpro-
středkovat tuto modlitbu dalším zájemcům 
a  ukázat její krásu, moudrost a  hloubku. 
Věřím, že to může být jedna z možných cest, 
jak přivést Boha do svého každodenního ži-

vota, jako se to stalo mně. Modlitbu nešpor 
připravujeme pro farnost již druhým rokem 
společně s  Dášou, které jsem za podporu 
velmi vděčný. Jsem moc rád, že se tuto ak-
tivitu daří udržet, stejně jako pravidelnou 
modlitbu růžence. Vnímám to jako velký dar 

– společenství, které se modlí k Bohu, je spo-
lečenství naděje, víry a lásky. 
Denní modlitba církve (též liturgie hodin 
nebo hovorově modlitba breviáře) je ofici-
ální liturgickou modlitbou západní církve 
a její stěžejní části jsou ranní a večerní chvá-
ly. Denní modlitba církve navazuje na staletí 
židovské modlitby žalmů a  objevuje se již 
v  křesťanských obcích prvních století. Sou-
časná podoba modlitby je daná liturgickou 
reformou druhého vatikánského koncilu, 
která ji zkrátila (lat. breviare) a zjednoduši-
la. Večerními chválami (nešpory) děkujeme 
za skončený den, prosíme o  odpuštění hří-
chů, své myšlenky obracíme k  Pánu a  du-
chovně se propojujeme v rámci naší univer-
zální světové církve s mnoha milióny dalších 
modlících se katolíků.
Texty potřebné k  modlitbě jsou obsaženy 
v  liturgické knize nazývané breviář. Pokud 
se modlitba zpívá, příslušné chorální nápě-
vy jsou v  tzv. antifonáři. Texty breviáře na 
každý den jsou k  dispozici také on-line na 
stránkách breviar.cz, včetně verze pro mo-
bilní zařízení.

P Ř E D S T A V U J E M E   6



Milí farníci, 
chtěla bych poděkovat všem, kteří přinesli 
na tzv. Škaredou středu beránka nebo ma-
zanec pro mužský azylový dům v  Bubenči. 
I přes to, že jsem zapomněla udělat plakátek 
a o akci jsem neinformovala dostatečně, se-
šlo se velké množství velikonočních dobrot, 
ostatně sami můžete posoudit podle fotky.
Azylový dům má celkem 26 lůžek a podporu-
je muže bez domova při řešení tíživé životní 
situace. Poskytuje zájemcům dočasné uby-
tování, stravu, ale i  nalézat hodnoty, které 
ztratili: střechu nad hlavou, práci a zejména 
lidskou důstojnost.
U azylového domu je zároveň také nízkopra-
hové centrum pro ženy a muže starší 18 let, 
kteří se nachází v  nepříznivé sociální situ-
aci. Centrum jim nabízí stravu, prostor pro 
osobní hygienu a sociální poradenství.
Jsem ráda, že jsme jim tímto malým gestem 
mohli vyjádřit, že na ně o Velikonocích my-
slíme.
Nedávno jsem četla zajímavý příběh o muži, 
který chodil každou neděli do kostela. Ča-
sem mu přišlo, že kněz káže stále totéž 

(upozorňuji, že to není náš případ), a proto 
přestal do kostela docházet. Po měsíci ho 
přišel kněz navštívit domů. Muž byl zasko-
čen a nechtěl přiznat pravý důvod své nepří-
tomnosti. Chtěl vymyslet nějakou výmluvu, 
proto přitáhl dvě židle ke krbu a doufal, že 
ho něco napadne. Tiše seděli a  pozorova-
li oheň. Potom kněz vstal a  ohořelou větví 
odstrčil jeden žhavý uhlík daleko od ohně. 
Uhlík neměl dostatečný žár a začal pomalu 
vyhasínat. Uhlík vzdálený od ohně může být 
sebezářivější, a přece rychle vyhasne. A člo-
věk vzdálený od svých blízkých může být se-
beinteligentnější, a přesto si nezachová svůj 
žár a plamen. Příští neděli se muž vrátil do 
kostela. 
Proto zůstaňme i  my žhavými uhlíky upro-
střed naší komunity, kde je stále živý oheň. 
Třeba i  při nejbližší návštěvě kostela zjistí-
me, kdo nám tam chybí, komu je potřeba po-
moci anebo koho můžeme potěšit vlídným 
slovem nebo třeba jen obyčejným úsměvem.
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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 na-
hraná biblická hodina na speciálním youtube 
kanálu.

Biblický večer: 

5. května 2021
116. KULTOVNÍ NAŘÍZENÍ
Exodus 20, 22–26
Pouhých pět veršů nám odděluje základní 
pravidla Desatera od jednotlivých konkrét-
ních zákonů, které má Izrael dodržovat a za-
chovávat ve svém každodenním životě. Tato 
krátká pasáž je věnována oltáři a navazuje na 
úvodní přikázání o jediném Bohu: stává se tak 
jakýmsi prologem a  zdůvodněním, proč má 
Bůh právo promlouvat k člověku a řídit jeho 
život ve všech oblastech. Okolní svět vyznává 
jiné hodnoty, uctivá jiné bohy a  svou boho-
službu často vede způsobem, který si sám volí. 
Izrael to bude mít jinak: ve všem se podřídí 
Hospodinu, který určí i to, kde a jak má vzývat 
jeho jméno.
  

12. května 2021
117. KODEX SMLOUVY
Exodus 21, 1–22, 16
První část Kodexu tvoří tzv. kazuistické zá-
kony, kdy se uvádějí konkrétní případy, kte-
ré mohou nastat, a  zároveň normy k  jejich 
řešení. Tyto zákony byly formulovány podle 
praxe, kdy soudci rozhodovali o  správnosti 
jednotlivých rozhodování. Zajímavostí je, že 
obdobnou praxi nalézáme i v historických ba-
bylonských, asyrských či sumerských legisla-
tivách. Už první verše o otrocích však ukazují 
rozdíl oproti jiným národům, kdy Izrael sám 
pamatuje na dobu, kdy byl otrokem v Egyptě. 
Další předpisy se týkají způsobené škody na 
osobách a na majetku: nechybí ani přesný vý-
čet trestů a náhrad. 

19. května 2021
118. NAŘÍZENÍ A POVZBUZENÍ
Exodus 22, 17–23, 19
Začíná řada zákonů, kde převažuje apodik-
tický typ: jsou stručnější, bez konkretizace 
do konkrétních kauz, proto se nejen jeví jako 
jednoznačnější, ale v  budoucnu také budou 
vyžadovat podrobnější vysvětlení a  aplikaci. 

Nesprávný výklad totiž mohl vést nejen k po-
mýlení na cestě k Bohu, ale i k vážným škodám 
na životě izraelského společenství. Překvape-
ním může být hned úvodní text, kde Hospodin 
vyzývá k zabíjení čarodějnic a těch, kteří prak-
tikují pohlavní styk se zvířaty. Po procesních 
normách, mezi nimiž nechybí ani nařízení 
o dni odpočinku a sedmém roku, je tato část 
uzavřena kultickými předpisy o každoročním 
slavení svátků třikrát za rok. 

26. května 2021
SDÍLENÍ
Exodus, kapitoly 20–23
Žádné téma pravděpodobně nevyvolá v dneš-
ní společnosti tolik diskuse jako právě nut-
nost, potřebnost, nebo dokonce závaznost 
nějakých předpisů a norem. Svědčí o tom mj. 
i  existence několika stupňů soudů, přičemž 
se od jednoho odvolává k druhému a vyššímu, 
přičemž se nejednou stává, že se jejich roz-
hodnutí v téže věci od sebe výrazně liší a vzá-
jemně ruší. Jak je tomu v případě Božích při-
kázání a kdo měl kdysi a kdo dnes pravomoc 
je vykládat a převádět do praktického života? 
I o tom může být toto biblické sdílení.

Youtube kanál BIBLICKÁ HODINA V  BU-
BENČI:

010 VEGETACE BIBLICKÝCH ZEMÍ
Biblické země nepředstavuje pouze Palestina, 
ale mnohem větší a širší území, na kterém se 
odehrává nejeden příběh ve Svatém Písmu 
anebo příklad z  úst starozákonních proroků, 
nebo dokonce samotného Ježíše Krista. Rost-
liny zmiňované v těchto textech jsou tedy jiné 
u Středozemního moře a jiné na poušti. Když 
tedy budeme číst posvátné texty a naslouchat 
jim, musíme se přesouvat společně s tím, kdo 
tyto texty říká anebo píše: nacházel se biblic-
ký ráj v Mezopotámii? A pokud ano, jak to, že 
Bůh nevěděl o  tom, že na zemi existuje celá 
řada mnohem krásnějších a  úrodnějších ob-
lastí? S rájem souvisí i tzv. strom života: sym-
bol, který nalezneme jak v prvních kapitolách 
Genezis, tak v  posledních kapitolách Apoka-
lypsy. V prezentaci se mj. dozvíme, jak dopadl 
pokus amerických vědců oživit dva tisíce let 
staré semeno datlovníku z  paláce Herodion 
nedaleko Mrtvého moře.  
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Obřad přijímání

Rozdělení mše svaté na jednotlivé části může 
mít nejen schematickou, ale i  obsahovou ro-
vinu. Bohužel při čtení názvů těchto mešních 
úseků v  českém jazyce více vyniká spíše sché-
ma než obsah, takže návaznost obřadu přijímá-
ní na obřad proměnění není tak znatelná, jako 
je tomu v latině anebo jiných románských jazy-
cích, kdy na proměňování navazuje communio, 
tedy vytvoření společenství. Už modlitby, které 
obklopují samotná slova proměnění, toto com-
munio připomínají: v nich zaznívá prosba shro-
mážděného lidu jak za jeho církevní a státní (ve 
východních obřadech je to znát ještě silněji) 
představitele, tak za sebe navzájem, a to jak za 
živé, tak i zemřelé blízké lidi.
Toto horizontální propojování mezi sebou na-
vzájem pak má logické pokračování v propoje-
ní vertikálním. Jako společenství putující církve 
se pak obracíme k Bohu, jenž není jen Pánem, 
Vládcem a Soudcem, ale zároveň milujícím Ot-
cem. Jeho otcovství však nesmíme brát a  chá-
pat pouze vzhledem k sobě, ale zároveň vzhle-
dem k ostatním lidem: stejně jako rodičovskou 
lásku si nesmí žádný z  potomků přisvojit vý-
lučně pro sebe, ale musí ji rozvíjet a předávat 
dál i v rovině sourozenců, tak i Boží lásku nelze 
vnímat jen sobecky, ale každý přítomný na mši 
by si v okamžicích před svatým přijímáním měl 
uvědomit, že tak, jak Bůh miloval mě, že mě za-
chránil, obětoval se za mě a je připraven mi být 
nablízku, jsem i já povinen stejnou lásku dávat 
ostatním.
Modlitba Otče náš nás tedy připravuje k vytvo-
ření již zmiňovaného communia: plnění Boží 
vůle nejen na nebi, ale i na zemi je předpokla-
dem pro vytvoření Božího království, kde niko-
mu nebude chybět vezdejší chléb mj. i proto, že 
si dokážeme navzájem odpustit a nedovolíme, 
abychom podlehli Pokušiteli (nebo Zlému), kte-
rý nám bude namlouvat něco jiného.
Proto má biskupská konference v  konkrétní 
kulturní oblasti dobře zvážit a stanovit, jakým 
gestem se tato vzájemnost nejlépe vyjádří; po-
kud tak není stanoveno, řídíme se vlastními 
zvyklostmi: nejbližší se mohou obejmout, po-
líbit, potřást si rukou, ale i  v  dobách, jako je 
nynější pandemie, si lze projevit sounáležitost 
zamáváním, úsměvem a  symbolickým nazna-
čením toho, že k  Bohu nechceme jít jen sami, 
ale tak, jak si to přeje Ježíš: spolu s těmi, kteří 
jdou po stejné cestě.   

Pokračování Všeobecných pokynů k řím-
skému misálu:

Lámání chleba
83. Kněz láme eucharistický chléb; je-li třeba, 
pomáhá mu jáhen nebo koncelebrant. Gesto 
lámání chleba, které Kristus udělal při po-
slední večeři a  které dalo v  apoštolské době 
jméno celé eucharistii, symbolizuje skuteč-
nost, že množství věřících vytváří jedno tělo 
(1 Kor 10,17), když společně přijímá z  jedno-
ho chleba života, kterým je Kristus, zemřelý 
a zmrtvýchvstalý pro spásu světa. Lámání za-
číná po pozdravení pokoje a je třeba ho konat 
s patřičnou úctou, ale zbytečně ho neprotaho-
vat a  nepřisuzovat mu nepřiměřenou důleži-
tost. Tento obřad je vyhrazen knězi a jáhnovi.
Kněz láme chléb a  vpouští část hostie do ka-
licha, aby naznačil jednotu těla a  krve Páně 
v  díle spásy, totiž těla Ježíše Krista živého 
a  oslaveného. Schola nebo zpěvák obvykle 
zpívá nebo aspoň nahlas říká prosebné volání 
Beránku Boží a  lid odpovídá. Toto volání do-
provází lámání chleba, a  proto se může opa-
kovat, kolikrát je třeba, než se lámání dokončí. 
Nakonec se uzavře slovy daruj nám pokoj.

Přijímání
84. Kněz se tichou modlitbou připravuje, aby 
Kristovo tělo a krev přijal s užitkem. I věřící se 
připravují a mlčky se modlí.
Potom kněz věřícím ukazuje nad paténou 
nebo nad kalichem eucharistický chléb a zve 
je ke Kristově hostině. Současně vzbuzuje 
s  věřícími úkon pokory předepsanými slovy 
evangelia.
85. Je velice vhodné, aby věřící přijímali tělo 
Páně z hostií proměněných v téže mši, jak je 
to povinen dělat i sám kněz, a v určitých pří-
padech (srov. č. 283) aby přijímali též z kalicha 

— tím i skrze tato znamení lépe vynikne, že při-
jímání je účast na právě konané oběti.
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Pamětihodné události roku 1837 
(pokračování)

str. 31 – slp. 2
Popis slavnostního posvěcení nově zbudova-
né školní budovy v  Předním Ovenci, doslovně 
přejatý z Prager Zeitung z 24. prosince, čís. 202, 

„Nepolitické zprávy“ [:]1
Ves Přední Ovenec, oblíbená mezi Pražany jako 
letovisko díky své příjemné poloze i okolí, byla 
nyní péčí Jeho Excelence pana Nejvyššího pur-
krabího zkrášlena novou školní budovou, jejíž 
stavební náklady převzali, za spoluúčasti ke 
škole přináležejících obcí, čeští páni stavové 
coby patronátní vrchnost.

str. 32 – slp. 1
Také tato ceremonie slavnostního 
posvěcení se konala 17. prosince t. r. 
[1837] podle krásných, mravy i  zbož-
nost povznášejících zvyklostí.
V  tento den se poté, co pan místní 
farář po předcházejících službách 
Božích pronesl kázání dle svátku 
příslušného dne, hned v  následující 
hodině shromáždila školní dítka se 
svými učiteli a  místním školním in-
spektorem, dále s předními obyvateli 
obce a  četnými dalšími hosty pozva-
nými k  této slavnosti, v  nových, ol-
tářem a  portrétem Jeho Veličenstva 
císaře dekorovaných školních pro-
storách. O 11. hodině byl pak střelbou 
z moždířů

str. 32 – slp. 2
oznámen příjezd rakovnického pana 
c. k. krajského hejtmana 2 a c. k. gu-
berniálního rady Fortwänglera a  c. 
k. krajského komisaře svobodného 
pána Procházky, poté pana přísedí-
cího zemského výboru, svobodného 
pána von Henningera a  rytíře z  Bo-
huschů coby zástupce vrchnosti, kte-
ří pak byli za hlaholu trub a  bubnů 
přijati cís. radou a ředitelem stavov-
ské kanceláře Falkem, coby bubeneč-
ským dozorčím komisařem, a  ředi-
telem úřadu Nejvyššího purkrabství 
Doležalem, a  následně uvedeni do 
nové školní budovy.

foto: Mgr. Štěpán Duháň
transliterace, transkripce a překlad: 
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 

1 Prager Zeitung [Pražské noviny] vycházely v letech 
1814-1919 jako obdeník (4x týdně); jejich součástí 
byl i obsáhlý úřední věstník pro Království české 
Amtsblatt zur Prager Zeitung. Měly tedy podobnou 
strukturu a poslání jako Wiener Zeitung (zal. 1703), 
které vycházejí dodnes a jsou nejstaršími novinami 
(deníkem) na světě. 

2 Přední Ovenec se v této době nacházel na nejzazší 
východní hranici historického Rakovnického kraje.
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Pod rozkvetlou třešní / 1. 5. 2021
Zdá se, že letošní počasí zatím postupuje tak, jak na 
něj byli zvyklí i naši předkové, kteří vytvořili spoustu 
pranostik a  pořekadel, souvisejících s  jednotlivými 
ročními obdobími. Už v  létě jsme po dlouhé době za-
žili několikadenní deště, bouřky a  obecně vydatnější 
srážky, v zimě nám konečně padal sníh, který i v Pra-
ze vydržel několik týdnů, teploty klesly hluboko pod 
bod mrazu, na Květnou neděli nebyl problém najít 
u potoků kočičky, které jsou jindy už dávno odkvetlé, 
a i jaro má své typické vlastnosti, kdy se příroda zelená 
postupně, a  nikoli náhle a  nárazově, jako tomu bylo 
už několik předchozích let. Je tedy předpoklad, že na 
prvního máje bude možné naplnit přání mnoha zami-
lovaných, aby se políbili pod rozkvetlou třešní. A pro-
tože jednu krásnou máme i na farní zahradě, protože 
očekáváme postupné rozvolnění restrikcí a protože 1. 
květen je sobota, na večerní (nedělní) mši svaté si mo-
hou dát sraz zamilovaní a po skončení mše se otevře 
branka do zahrady, kde si pod třešní mohou dát pusu 
všichni, kdo tuto lidovou pranostiku dodržují…    

Modlitba za Bělorusko / 3. 5. 2021
V  uplynulém roce bylo o  tomto státě, ležícím na se-
verovýchodním okraji Evropy, hodně slyšet. Nepokoje 
a  protesty tisíců demonstrantů nejen v  běloruských 
městech, ale i na venkově, nebylo možné přehlédnout 
a  přeslechnout, zvláště když běloruská státní policie 
postupně zatýkala nejen nejaktivnější demonstranty, 
ale i čelné představitele opozice, požadující okamžité 
odstoupení prezidenta Lukašenka. Jedna z  nich, drži-
telka Nobelovy ceny Světlana Alexijevičová, musela být 
dokonce ve svém bytě hlídána několika zahraničními 
diplomaty, mezi nimiž nechyběl ani český velvyslanec 
Tomáš Pernický. Ten byl na znamení solidarity s  Pol-
skem a  Litvou, jejichž velvyslance Minsk vypověděl 
ze své země, také na týden odvolán na konzultace do 
pražského Černínského paláce, což je v rámci meziná-
rodních dohod signál, naznačující nesouhlas s děním 
v zemi diplomatova vyslání. Modlitbu v květnu věnuje-
me právě Bělorusku. 

Svátek svatého Gotharda / 5. 5. 2021
První květnová středa se v  bubenečském kostele po-
nese v duchu patrona našeho kostela – je to totiž den 
jeho liturgické památky. Připomeneme si místa, kde 
jsme v  předchozích letech společně putovali: navští-
vili jsme statek, postavený v jeho rodišti, jímž je malá 
osada Reichersdorf nedaleko významného benediktin-
ského kláštera Niederaltaich, kde pak díky svému otci, 
jenž ho představil místnímu opatovi, mohl chodit malý 
chlapec do klášterní školy, zamilovat si Boha i kněžství 
a  posléze vstoupit k  benediktinům. Prošel několika 
kláštery a jako úspěšný opat, prosazující reformy pře-
devším ve způsobu žití komunit a ve větším otevření se 
pro chudé a nuzné své doby, byl z opatství Kremsmün-
ster odvolán jako biskup do severoněmeckého města 
Hildesheim, kde také zemřel a je pochován. I tato mís-
ta jsme jako farnost mohli v  létech 2017–19 navštívit. 
Pojďme si to vše společně připomenout 5. května večer 
při mši svaté v 17:30. 

Poutní slavnost v Bubenči / 9. 5. 2021
Již loni jsme museli oželet způsob prožívání poutní 
slavnosti, na jaký jsme byli zvyklí: naším hostem byl 
slavnostní kazatel, s nímž jsme pak po skončení mše 
svaté prožili na kostelní zahradě příjemný oběd i  po-
vídání obvykle až do pozdního večera. Nedaleká hos-
poda byla příjemným zázemím, když nám chybělo 
především pivo, a  blízká Stromovka zase příjemným 
odskočením pro rodiče s malými dětmi, kterým již ne-
stačilo běhat okolo kostela či fary. Zavřené restaurace 
a stále aktuální zákaz velkých shromažďování nám to 
neumožní ani letos. Otec Bogdan Pelc, jenž měl dora-
zit jako host z Vídně už v roce 2020, tak obdržel nové 
pozvání, takže věříme, že v příštím roce to na potřetí 
už vyjde a  my všichni si nejen připomeneme, komu 
bubenečští věřící kdysi zasvětili zdejší kostel, ale také 
si vzájemně připijeme na zdraví a  zaposloucháme se 
do hudby a zpěvu, jako tomu bylo i před rokem 2020. 
Nyní budou mše svaté v sobotu v 17:30 a v neděli v 9:00 
a 10:30. Snad se nám podaří slavnostní atmosféru na-
vodit i v těchto stávajících podmínkách. 

Ustanovení pomocníků Eucharistie / 9. 5. 2021
Ne zcela přesně jim říkáme akolyté – těmito se správně 
nazývají pouze muži (a od roku 2021 z rozhodnutí pa-
peže Františka nově i ženy), trvale ustanovení do služ-
by Eucharistie. Jde o jakousi formu zasvěcení, kterou 
znaly i prvotní křesťanské obce: mezi věřícími byli vy-
bráni a následně po prozkoušení a osvědčení obvykle 
v těžkých podmínkách pronásledování biskupem usta-
noveni někteří jednotlivci, jejichž úkolem bylo nejen 
podávat svaté přijímání, ale především často s nasaze-
ním vlastního života jej přinášet i do míst, kam se kněz 
anebo biskup nemohl dostat. Šlo jak o  některé do-
mácnosti, tak o nemocné a umírající, ale i o uvězněné 
v žalářích. Služba, kterou v našich farnostech aktuálně 
provozujeme, má na tuto případnou celoživotní roli 
připravovat jak jednotlivce, tak celou komunitu. Z po-
věření kardinála Dominika Duky k dosavadním čtyřem 
pomocníkům budou otcem Milošem ve mši svaté v  9 
hodin ustanoveni Martin Damian a Helena Sobotková.  

Noc kostelů / 28. 5. 2021
Již potřinácté se poslední květnový pátek uskuteční 
v  České republice Noc kostelů. Nápad pozvat v  neob-
vyklou hodinu do kostela kohokoliv, zejména ty lidi, 
kteří se ostýchají přijít na bohoslužbu anebo pro které 
chrám či modlitebna představují striktně církevní pro-
story, vznikl v roce 2005 v Rakousku a už následujícího 
roku překročil české, resp. moravské hranice, když se 
k  otevřeným kostelům v  sousední zemi přidalo i  ně-
kolik farností v  brněnské diecézi. Celý večer zahájí 
zvuk zvonů, které mají obyvatelstvu připomenout 
nejen skutečnost, že křesťanství do naší kultury a do 
našeho prostředí patří, ale především to, že zvony byly 
(a  mnohde pořád jsou) nástrojem, upozorňujícím na 
významné slavnostní události, ale i na blížící se nebez-
pečí či pohromu, jakož i doprovodem člověka při jeho 
narození, resp. křtu, při jeho pravidelných setkáváních 
při bohoslužbách, a  také při jeho poslední cestě na 
hřbitov. V pátek 28. května 2021 bude od 17:00 otevřený 
i náš kostel sv. Gotharda, a to až do 22:00.
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MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. GOTHARDA
úterý 17:30
středa 17:30
čtvrtek  6:30
pátek 17:30
sobota 17:30 (s nedělní platností)
neděle  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 soboty 
a neděle

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
zkouška sboru pondělí 19:00 
 (kvůli nouzovému stavu přerušeno)
modlitba růžence úterý 17:00
maminky s dětmi středa 9:00–12:00 
biblický večer středa 18:30 
dámský klub čtvrtek 9:00–12:00
 (kvůli nouzovému stavu přerušeno)
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. 5. 2021  pod rozkvetlou třešní (17:30)
  3. 5. 2021  modlitba za Bělorusko (18:15)
  5. 5. 2021  svátek sv. Gotharda (17:30)
  7. 5. 2021  výstav Eucharistie (17:00)
  9. 5. 2021  poutní slavnost (9:00, 10:30)
  9. 5. 2021  ustanovení nových pomocníků (9:00)
13. 5. 2021  slavnost Nanebevstoupení Páně (6:30)
14. a 21. 5. 2021  májová pobožnost (17:00)
16. 5. 2021  příprava k biřmování 5 (15:00)
16. 5. 2021  příprava rodičů ke křtu dítěte (17:00)
18. 5. 2021  příprava k manželství II. (18:30)
22. 5. 2021  zádušní mše za P. Johanna Kautzkého (17:30)
28. 5. 2021  Noc kostelů (17:00–22:00)

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie


